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I . — GEÇEN ' 

T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin'-
in, Denizli İli Honaz İlçesinde uygulama
ya konulmak istenen fişleme olayı, sorum
luları ve kamuoyunda yaratacağı etkilere 
ilişkin gündem dışı konuşmasına, İçişleri 
Bakanı Mustafa Kalemli, 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçı-
oğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Zonguldak işletmelerinde çalışan maden 
işçilerini ilgilendiren yeni toplu iş sözleş
mesi ve işçilere sağlanan haklar ile Kuru
mun sorunları ve alınmakta olan tedbir
lere ilişkin gündem dışı konuşmasına, 
Devlet Bakanı Cemil Çiçek, 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altı-
ner'in, elektrik fiyatlarının sürekli yüksel
tilmesi ve doğurduğu sonuçlara ilişkin 
gündem dışı konuşmasına da Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt, 

Cevap verdiler. 

Fransa ve İspanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Ali Bozer'in, dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar'm; 

Amerika Birleşik Devletleri ve Belçi
ka'ya gidecek olan Millî Savunma Baka
nı Ercan Vuralhan'ın dönüşüne kadar 
Millî Savunma Bakanlığına, devlet Bakanı 
Mehmet Yazar'm; 

Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Ekrem Pakdemirli 'nin dönüşüne 
kadar Ulaştırma Bakanlığına, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H . Hüsnü Do-
ğan'ın; 

Birleşik Arap Emirliklerine gidecek 
olan Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa Tı
naz Titiz'in dönüşüne kadar Kültür ve Tu
rizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Gü-

rTANAK Ö Z E T İ 

venlik Bakanı İmren Aykut'un; 
Federal Almanya ve Kanada'ya gide

cek olan Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Ozal ' ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Adnan Kahveci' nin; 

Fransa'ya gidecek olan Başbakan 
Turgut Ozal ' ın dönüşüne kadar Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurul 'un bilgisine sunuldu. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Kork
maz ve 9 arkadaşının, akaryakıta sık sık 
zam yapılmasının nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
Uişkin önergesi (10/54) Genel Kurulun bil
gisine sunuldu; önergenin gündemdeki ye
rini alacağı ve öngörüşmesinin sırasında 
yapılacağı açıklandı. 

Batı Avrupa Birliği Asamblesi top
lantılarına, vaki resmî davet üzerine Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsilen iki 
milletvekilinin gözlemci olarak gönderil
mesinin uygun görüldüğüne ve Sivas Mil
letvekili Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ile 
Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin'in 
aday gösterildiklerine ilişkin Başkanlık tez
keresi kabul edildi. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının; Davos top
lantısından sonra gelişen Türk - Yunan 
münasebetlerinin açıklığa kavuşturulma
sı amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesinin (10/23) yapılan ön-
görüşmelerden sonra kabul edilmediği 
açıklandı. 

İçel Milletvekili M. İstemihan Talay 
ve 22 arkadaşının, üniversite sorunlarının 
ve gençlik hareketlerinin nedenlerini ve bu 
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konuda alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin (10/24) öngö-
rüşmesi, Hükümet Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, içtüzüğün 63 üncü 
maddesi gereğince bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelendi. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 36 ar- • 
kadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık yapılan 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili İsmail Kö
se'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/253) (Başkan
lığa geliş tarihi : 29.11.1988) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 29.11.1988) 

3. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel idare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.11.1988) 

zamların nedenini tespit etmek ve konu
ya çözüm getirmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 
üzerinde bir süre görüşmelerde bu
lunuldu. 

30 Kasım 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.3 2'de son verildi. 

Yazüı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'-
in, Denizli İli Honaz İlçesine 
bağlı köylerdeki vatandaşların smıflandt-
rıldığt ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/404) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.11.1988) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, radyasyon yayan cihazlar bu
lunan işyerlerine ve bu işyerlerinde çalı
şan işçilerin sağlık sorunlarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Rnknnından ya
zılı soru önergesi (7/405) {P..^kanlığa ge
liş tarihi : 29.11.1988) 

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hûdai Oral 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Sakarya Kastamonu 
Mümtaz Ozkök Nurhan Tikimi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
30 . 11 . 1988 Çarşamba 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır; sayın milletvekille
rinin salonda bulunduklarını yüksek ses
le belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Bursa Milletvekili Fehmi Iştklar'tn, 
grevler ve toplusözleşmelere ilişkin gündem dıst ko
nuşması ve Devlet Bakanı Adnan Kahveci'tûn 
cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı söz iste
yen 3 sayın üyeye söz vereceğim efendim. 

Bursa Milletvekili Sayın Fehmi Işık
lar, "Grevler ve toplu sözleşmeler" ile il
gili gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Işıklar. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sağ 
olun Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
SEKA grevi bugün 86 ncı gününü doldur
du. 10 200 işçi bu kış kıyamette okul ihti
yaçlarını temin edecekleri zamanda, odun 
kömür alacakları zamanda, grevde aç ve 
biilaçlar. SEKA işçilerinin ortalama ücreti 
net 110 bin liradır. Bugün, izmit'te simi
din tanesi 200 liradır; üç çocuklu bir aile 
günde üç öğün yalnızca simit yeseler ve 
her kişi iki simit yese, zeytin, peynir ve cav 

da bulamasa; bu simitlerin ayda toplam 
fiyatı 180 bin lira yapıyor. 110 bin lira net 
ücret alan işçiler ve yalnızca simidin bile 
180 bin lira tuttuğu bir gerçeğimiz... Sa
yın Kahveci de bunu itiraf ediyor ve di
yor ki, "Avrupa'ya oranla işçilerimiz beş 
kat daha düşük ücret alıyorlar." Bunun 
doğru olup olmadığı önemli değil, bu bi
le doğru olsa; Türkiye'de işçilerin yaşadı
ğı gerçek ortaya çıkmaktadır. Bugün, Hü
kümetince açıkladığı gibi, birinci altı ay
lık yüzde 40, ikinci altı aylık yüzde 29, 
üçüncü altı aylık yüzde 19, dördüncü altı 
aylık yüzde 15 olmak üzere, toplam belli 
bir zammı öngörüyor ve birinci yıl zam
mı uygulanırsa, işçilerin ücreti 172 bin li
ra oluyor. Yani işçiler, birinci altı aylık 
zammı alsa bile, gene de simit yiyecek ka
dar dahi koşulları iyileşemiyor. 

Gene, Sayın Kahveci, "Grevde daha 
kârlıyız" demektedir. Acaba, grevde kim 
kârlıdır? Grev başlangıcında, ortalama kâ
ğıt fiyatı 1 milyon TL/ton iken, grev sü
resince yüzde 200 dolayında zam geldi ve 
şimdi kâğttfih tonu 3 milyona çıktı. Kim-

161 — 
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dir bu kârı yapanlar? Halis Toprak'tır, Ec-
zacıbaşı'dır, KARTONSAN gibi firmalar
dır ve ithalatçılardır. 

Gene, grevin başlangıcında, SEKA'-
da ortalama kâğıt fiyatı 859 bin lirayken, 
sıfır gümrükle ithal edilen kâğıdın fiyatı 
1 milyon 160 bin Türk Lirasıydı. Eğer, 
toplusözleşmede istenenler verilseydi, iş
çiler için 90 milyar para verilecekti; işve
renin katı tutumu yüzünden, bu para ve
rilmediği için, işyerinin zararı 129 milyar 
dolayındadır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin 
Seydişehir Alüminyum Tesislerindeki 
grevde tutumu buydu. Eğer, grevde geçen 
süre içerisinde işverenin zararı işçilere ve
rilmiş olsaydı 40 - 50 milyar daha kârlı 
olacaktı. 

Şimdi, Sayın Kahveci, "Kurtarma 
modeli çok basit aslında; ama işçi, 'Ben 
dayanamıyorum' diyor. Ben de diyorum 
ki, senin dayanamadığını biliyorum; ama, 
gel senin konut sorununu çözelim, bu mo
del gerçekleşirse işçi ücretleri de 
düzelecektir" diyor. 

işçilerden ve sendikacılardan, Sayın 
Kahveci'nin konut sorununu nasıl çöze
ceğini sordum; şöyle dediler: "Belediye
den arsa talep edeceksin, belediye arsayı 
verecek, biz de Toplu Konuttan fon ver
meye çalışacağız; böylece, nasip olursa, 
ileride ev sahibi olacaksın ve bu sıkıntıdan 
kurtulacaksın." 

Kahveci devam ediyor: " O zaman, 
bu kuruluşu da özelleştiririz, işçi de iste
diği ücreti rahatça alır'' diyor. Asıl amaç 
bu. işyerini, işçinin hiç suçu yokken kâr 
ettirmeyeceksiniz, "Bu işyeri kâr etmiyor, 
özelleştirelim" deyip, özelleştirdikten son
ra kâr ettireceksiniz ve böylece özel sek
törü biraz daha palazlatmış olacaksınız... 

Sayın milletvekilleri, çevre kirliliğin
den söz ediliyor; ama işçinin, ne izmit'in 
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çevresinin kirlenmesiyle ne de teknoloji
nin geri olmasıyla yakından uzaktan ilgi
si yok. Eğer bugün İzmit Körfezi balıkla
rın yaşayamadığı duruma gelmişse, bu, 
plansız, programsız ve yalnızca kârdan 
başka bir şey düşünmeyen talan düzeni
nin bir sonucu. Biz de balıkların yaşama
sını istiyoruz; ama Türkiye'de balıkların 
insanlardan önde geldiğini kabul etmek 
durumundayız; hem insanlarımızı yaşat-
malryız, hem balıklarımızı yaşatmalıyız ve 
hem de çevremizi temiz tutmalıyız tabiî. 

Çok değerli arkadaşlarım, kısaca, 
Maden - İş kolundaki bir gelişmeden de 
söz etmek istiyorum. Zonguldak'ta maden 
işçileri, yeterli olmasa da, önemli ölçüde 
ücretlerini artıran bir toplusözleşme im
zaladılar; ama aynı işkolunda bundan bir 
iki ay önce imzalanan toplusözleşmeye gö
re, Tunçbilek, Soma, Seyitömer, Kangal, 
Orhaneli, Keleş, Erzurum, Yatağan, El
bistan gibi işyerlerinde çalışan 28 500 iş
çi, grev hakkı olmadığı için, Zonguldak iş
çilerinden ayda 130 bin lira geride kaldı
lar. Bu fark daha önce, 1.7.1988'de ayda 
30 bin lira civarındaydı. Bu işçiler, "Bi
zim grev hakkımız olmadığı için bu kadar 
geri kaldık" diyorlar. 

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı,"Biz işçileri sizden çok seviyoruz" 
diyordu. Biz bu kürsüde, "Bu işçilere de 
grev hakkı verilmelidir. Özgür toplusöz
leşme düzeninde grev hakkı olan işçi, hak
larını daha sağlıklı bir biçimde alabilir" 
dediğimizde, sözümüzü dinletemedik ve 
bu 28 500 maden işçisi bugün inim inim 
inliyor. 

Değerli milletvekilleri, asıl sorun şu: 
özgür toplusözleşme düzenine önemli öl
çüde müdahale var. Kamu-Sen, Kamu-İş, 
Tühis gibi işveren sendikaları Başbakan
lık genelgesiyle kurduruldu ve sendikala
rın karşısına bunlar oturmaktadırlar. Sen
dikanın grev hakkı yoksa, bu işveren sen-
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dikasıyla, kamu işverenleri sendikasıyla 
anlaşamamışsa, gene işverenlerin ve ikti
darın çoğunlukta olduğu Yüksek Hakem 
Kuruluna gidilmekte ve Sayın Başbakanın 
ve Hükümetin belirlediği ölçülerde toplu
sözleşme imzalanmak zorunda kalın
maktadır. 

Sorun nasıl çözülecektir, 86 günden 
beri grevde olan SEKA işçilerinin bu du
rumu nasıl çözülecektir? Hükümetten iş
çiler lehine iyilik beklemek, merhamet 
beklemek, ölü gözünden yaş beklemek ka
dar zor ve olanaksız. Tek çözüm, işçilerin 
birleşmesi, sendikaların dayanışması ve 
SEKA işçilerinin grevlerinin başarıya 
ulaştırılmasıdır. 

Bu kürsüden sorunun asıl sahipleri
ne sesleniyorum: Tek çözüm, greve giden 
işçilerle dayanışma içine girip, siyasî ikti
darın ve işverenlerin bu katı tutumu kar
şısında ortak davranış içerisinde başarıya 
ulaşmaktır. Tek çözüm buradan geç
mektedir. 

Dikkatinizi, sendikal hak ve özgür
lüklere, özgür toplusözleşme düzenine 
çekmek için söz aldım ve bu işçilerin ya
nında olduğumuzu belirtmek için zama
nınızı aldım. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Devlet Bakanı Sayın Adnan Kahve
ci; buyurun efendim. 

D E V L E T B A K A N I A D N A N 
K A H V E C İ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; Sayın Fehmi Işıklar'in da 
ifade ettiği gibi, birkaç gün önce İzmit SE
KA'daki grev yerini ziyaret ederek, işçi
lerle de sohbet ettim. 

Burada da defalarca gündeme getir
meye çalıştığım gibi, olayı, "Biz işçi dos
tuyuz; işçiyi sadece biz severiz" gibi ifa

delerle anlatmak yerine, olaya, bir ülke so
runu olarak bakmanın daha akılcı oldu
ğu kanaatindeyim. 

Siz, sadece toplumun çok küçük bir 
kesimini değil, bütün kesiminin hakları
nı, çalışma imkânı bulmasını, ekmek bu
labilmesini düşünmek zorundasınız. 

SEKA olayının çok zor bir sorun ol
duğunu, ben çekinmeden defalarca ifade 
ettim; hatta, bazı tabulara hücum etmek 
pahasına da olsa, bazı konuları gündeme 
getirdim. 

Sayın Işıklar, demin burada çok in
citici ve çok ağır bir ifade kullandılar ve 
"Hükümet ten merhamet beklemek, ölü 
gözünden yaş beklemek kadar zor ' ' dedi
ler. Dün de bir gazetemizde buna benzer, 
"Taş kalpli ekonomik mant ık" şeklinde 
bir ifade vardı ve buna SEKA da örnek 
gösteriliyordu. Yani, " SEKA' nın teknolo
jisinin yenilenmemesinin acaba sorumlu
ları k im?" dendi ve " B u n a nasıl bir çö
züm bulunacak?" diye soruldu. 

Değerli üyeler, bu taşkalplilik veya
hut da ölünün gözünden yaş beklemek 
benzetmesine biraz değinmek istiyorum. 

"SEKA'da sorun, sadece işçi sorunu 
değil" demiştik. SEKA'nm bir özel sek
tör şirketi olması halinde, bugün ayakta 
durması mümkün değildir. Eğer SEKA, 
Sabancı 'nm bir şirketi olsaydı, bugün ya
pılanlar veyahut da yapılmaya çalışılanlar 
büyük bir siyasî skandal yaratırdı. 

Sizlere, konuyu açarak tekrar bir ör
nek vereyim: SEKA'nm Orman Genel 
Müdürlüğünden alınan 1987 yılı tomruk 
miktarı 1.5 milyon metreküptür. Bugün
kü fiyatlarla tomruğa 75 milyar lira süb
vansiyon yapılmaktadır. Yani, eğer SEKA 
bu tomruğu yurt dışından ithal edecek ol
sa, 75 milyar lira daha fazla ödemesi ge
rekirdi. Ben, gazetede çıkan o haber üze
rine de söylediğim gibi; esasında, ücret
ler 1/5'i değil, İsveç'dekinin, 1/10'udur. 
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Hammadde fiyatları da İsveç'dekinin, Ka-
nada'dakinin 1/10'u; ayrıca, çevre arıtma 
tesisi de yok. Biz, çok daha ucuz hammad
deyle, çok daha ucuz işçilikle ve çevre ya
tırımı gibi bir yük de olmadan, isveç'ten, 
Danimarka'dan ve Kanada'dan çok daha 
pahalı bir şekilde kâğıt üretiyoruz. Demek 
ki, sistemde büyük bir bozukluk var. Biz, 
"Bu bozukluğu kim getirmiş, sorumlusu 
kimdir?" arayışı içinde değiliz. Geçmişi 
yargılamanın, bugün bize bir fayda getir
meyeceğini savunuyoruz, ama ortada bir 
fiilî durum vardır, bu durumu çözecek mi
yiz, yoksa bu kurumu kaderine terkedip 
"Ver, kurtul kardeşim, iki üç sene daha 
böyle idare eder, üç dört sene sonra tek
rardan düşünürüz, durum daha da vahim 
hale gelir" mantığıyla mı gideceğiz? 

Bugün, SEKA işçisinin, isveç'teki, 
Kanada'daki işçi kadar kazanmaya hakkı 
vardır. Peki, bunu nasıl kazanacaktır? SE
KA'nın teknolojisini yenilemek mecburi
yetindeyiz.,Bunu nasıl yenileyeceğiz?: Kâ
rı yok. Borç olarak yenileyeceğiz.^Ben, SE
KA'daki teknoloji yenilemesini, SEKA'nın 
kârıyla yapmayı kesinlikle tahayyül dahi 
etmiyorum. SEKA'nın, on onbeş yıl da
ha, gerçek anlamda kâr etmesi mümkün 
değildir; çünkü, devlet, on onbeş yıl daha 
SEKA'ya tomruk sübvansiyonunu devam 
ettirmek zorundadır. 

Gelelim taşkalpliliğe ve tomruk süb
vansiyonunun bize nelere mal olduğuna... 
Sizlere, sadece tomruk sübvansiyonunun 
nelere mal olduğunu izah edeyim. Tom
ruk sübvansiyonunun 75 milyar olduğu
nu söyledik; Sayın Tarım Bakanımız da 
buradadırlar, 75 milyar lirayla, biz bugün 
Türkiye'de ağaçlandırma kapasitesini iki 
misline çıkarabiliriz. Ayrıca, asgarî 50 bin 
orman işçisine de iş buluruz. Şimdi, bu
gün Türkiye'de 50 bin tane işsiz insanın, 
SEKA'ya odun sübvansiyonu yapıyoruz 
diye boğazından ekmek dahi geçmiyor. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, "Taş-
kalplilik" kavramını tekrar gözden ge
çirelim. 

Ben, SEKA işçisinin dertlerine sem
pati duyuyorum, dertlerini çözmek istiyo
rum; ama, öbür taraftan da, vergilerimizle 
kurulan bu tesis, kâr amacıyla kurulmuş 
bu tesis, yaptığı kârla, çalışanlarına, çalı
şanlarının çocuklarına yeni fabrikalar ku
rulması düşünülen bu tesis, İzmit Beledi
yesine kaynak aktarması gereken bu tesis, 
tam tersini yapıyor; yani kaynak emiyor. 
Şimdi, esas taşkalplilik biraz da burada. 
Eğer, SEKA'ya giden sübvansiyonlardan 
dolayı, İzmit'in geçmişte ihmal edilmiş ka-
nalizasyonundan'dolayı, tifo'dan, kolera
dan çocuğu ölmüş bir annenin gözyaşları 
bizim için bir şey ifade etmiyorsa, bugün 
işsiz gezen muhtemel 40-50 bin orman iş
çisinin gözyaşları bizim için» bir şey ifade 
etmiyorsa... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kapa
talım SEKA'yi Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — ... Ağaçlandır
ma olmadığı için toprağı erozyona uğra
mış çifçinin gözyaşları bizim için bir şey 
ifade etmiyorsa, meseleye çok dar açıdan, 
çok dar çerçeveden bakıyoruz demektir. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Ben 
Halis Toprak'tan söz ettim, orman işçisin
den değil. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — SEKA'nm bu
gün kâr etmesi mümkün değildir; ama, ni
ye SEKA'yi açık tutmak mecburiyetinde 
olduğumuzu siz de biliyorsunuz. Döviz 
kaybı istemiyoruz; çünkü, Türkiye süb
vansiyonlu da olsa, kendi kâğıdını kendi 
ürettiği sürece... 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Dö
viz kaybetmek istemiyorsanız, o zaman, 
lüks ithalatı durdurun Sayın Bakan. 
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DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Bu konulara 
burada girmek istemiyorum; lüks ithala
tın da çok mantıklı izahını yapabilirim. 

Eğer, SEKA, Sabancı'nm şirketi ol
saydı -demin de ifade ettim- biz bugün bu 
olaya çok değişik bakardık. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞJAJ (Hatay) — Onu da Sabancı'ya 
ver. 

DEVLET fiAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Açıkça ifade 
edeyim, benim gazetede böyle bir deme
cim yoktur. SEKA'nın özelleştirilebüir ol
ma özelliği yoktur; on onbeş yıl daha özel
leştirilebüir olma özelliği yoktur. Yani, 
"Biz bunu kâra geçireceğiz, kısa zaman
da özelleşecek" diye bir tezimiz de yok
tur, maalesef bunu, on onbeş yıl daha bu, 
şekilde götürmek mecburiyetimiz vardır. 

Şimdi, yine taşkalpliliğe gelelim... 
"İşte, İzmit Körfezinin kirliliği, plansız, 
programsız bir talan sonucu olmuştur" 
dediler. Efendim, İzmit Körfezinin kirli
liği, yine demin bahsettiğim mantığın so
nucu olmuştur, maalesef, İzmit Körfezi
ni kirleten kamu kuruluşlarıdır. Bunlar 
yıllarca ürettiklerini, "Düşük fiyatla sata
lım, KİT'lerin görevi sanayimize, özel 
sektörümüze sübvansiyonlu, düşük fiyat
lı mal üretmektir" zihniyetiyle, hep dü
şük fiyattan satış yapmışlardır ve işte SE
KA örneği en başta gelmek üzere, kâr ede
medikleri için de arıtma tesislerini kura
mamışlardır. 

Sayın Işıklar, "Balıklar insanlardan 
önce gelir" zihniyetini savunduğumuzu 
ifade etmiştir; ama, o balıklan yiyenler de 
insanlardır, zarara uğrayanlar da insan
lardır; yani, çevre temizliği hayvanlar için 
yapılmıyor, çevre temizliği insanlar için 
yapılıyor. 

Değerli arkadaşlar, şu anda Kamu 

Sen'le Selüloz İş tekrar bir araya gelmiş 
bulunmaktadır; bu konununun üzerinde 
daha fazla konuşmanın da bir yararı ol
duğu kanaatinde değilim. Ümidim, gre
vin en kısa zamanda bitmesi yönündedir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

2. — Ankara Milletvekili Zeki Yavuztürk'-
ün, Kuzey Atlantik Asamblesi çalışmalarına iliş
kin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sa
yın Zeki Yavuztürk, buyurun efendim 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Yavuztürk, gündem dışı söz ko
nunuz, Kuzey Atlantik Asamblesi çalış
malarıyla ilgili. 

Buyurun efendim. 

ZEKİ YAVUZTÜRK (Ankara) — 
Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekille
ri; Kuzey Atlantik Asamblesinin, Federal 
Almanya'nın Hamburg şehrinde 13-18 
Kasım 1988 tarihlerinde yapılmış olan 34 
üncü yıllık toplantısı hakkında Yüce Mec
lise bilgi sunmak üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Ku
zey Atlantik Asamblesi, NATO ittifakına 
üye bulunan 16 ülkenin parlamentoların
ca seçilen millî gruplarca oluşmakta ve her 
yıl, birisi ilkbahar, diğeri de sonbahar ol
mak üzere, iki defa toplanmaktadır. Bu yıl 
kasım ayında Hamburg'ta yapılan toplan
tıya 16 üye ülkeden geniş sayıda katılma 
olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisin
de grubu bulunan üç siyasî partiye men
sup milletvekillerinden oluşan 12 kişilik 
Türk grubu da, benim başkanlığımda, bu 
toplantıda ülkemizi temsil etmiştir. 

Toplantının ilk üç gününde, asamb
lenin bir nevi Başkanlık Divanı görevini 
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yapan daimî komisyon, 5 ayrı teknik ko
mite, siyasî gruplar ve tahrir komitesi top
lanmıştır. 5 komitede görüşülmüş olan 16 
muhtelif rapor arasında, ittifakın güven
liği, savunma yükünün paylaşılması, Av
rupa'da yeni savunma ve güvenlik işbirli
ği projeleri, ittifakın 1987-1988 dönemin
de karşı karşıya bulunduğu siyasî gelişme
ler, silahların kontrolü, güven artırıcı ted
birler, terörizm, Doğu Avrupa'da durum, 
insan ve fikirlerin serbestçe dolaşımı, sa
vunma ve haberleşme, Atlantik güvenli
ğinin ekonomik veçheleri, transatlantik ti
carî ilişkileri, ilim ve teknoloji, nükleer si
lahların emniyeti ve yayılmasının önlen
mesi konuları da yer almıştır. 

Ayrıca, raportörlerce hazırlanmış bu
lunan muhtelif karar tasarıları da ilgili ko-
metilerde görüşülmüştür. Daimî komis
yonda, asamblenin idarî ve malî konuları 
dışında muhtelif seçimlere mevcut aday
lar üzerinde de görüş teatisi yapılmıştır. 

H a m b u r g toplant ı s ı s ı ras ında , 
"1990'larda NATO" başlıklı raporun gö-
rüşülesine devam edilmiş ve "Gorbaçev'in 
NATO ittifakına etkileri" konusu ise, ge
nel kurul için özel gündem maddesi ola
rak seçilmiştir. 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
toplantının son iki günü cereyan eden ge
nel kurul çalışmalarında, Asamble Başka
nı Ton Frinking, Alman Başbakanı Hel-
mut Kohl, NATO Genel Sekreteri Manf-
red VVömer, Almanya'nın eski Başbakanı 
Helmut Schmidt de birer konuşma yap
mışlardır. Başbakan Kohl konuşmasında, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rus
ya liderleri ile son günlerde yapmış oldu
ğu ikili görüşmelere değinmiş, Gorbaçev'-
in tekliflerinin NATO tarafından dikkatle 
ve ciddî şekilde incelenmesini; ayrıca, Sov
yetlerden teşebbüs gelmesini beklemeksi
zin ittifakın bazı konularda kendisinin ini
siyatif almasının uygun olacağını düşün

düğünü belirtmiştir. NATO Genel Sekre
teri VVorner ise konuşmasında, NATO gü
venliğinin bölünmezliği prensibi üzerin
de durmuş; bu çerçevede kanatların sa
vunmasının ittifak açısından hayatî öne
mini belirtmiş; Avrupa'da yeni savunma 
ve güvenlik işbirliği çabalarına da atıf ya
parak, bu çabaların Avrupa'da ayrıcalıklı 
gruplaşmalara ve bölünmelere yol açma
sının sakıncalarını ve bu tür çabaların ön
lenmesi lüzumunu dile getirmiştir. Hel
mut Schmidt ise konuşmasında, Avrupa'
da savunma ve güvenlik işbirliği için Batı 
Avrupa Birliğinin en uygun ve etkili ör
güt olarak kuvvetlendirilmesini teklif et
miştir. 

Ben de toplantının son günü genel 
kurulda yaptığım konuşmada, Doğu - Batı 
ilişkilerindeki son gemişmeler ve Gorba-
çev'in siyasetinin bu gelişmelere etkisi ko
nusundaki görüşlerimizi anlattım. Bu ko
nuşmamda, NATO'nun Harmel doktrini
ne değindim. İttifakın, her şeyden evvel, 
gücünü ve birliğini muhafaza ederek, Sov
yetlerle görüşmelere hazır olmasına, bu 
görüşmeler için silahların kontrolü saha
sının makul ve gerçekçi bir konu olarak 
seçilebileceğine dair düşüncelerimizi dile 
getirdim. Önümüzdeki konvansiyonel is
tikrar görüşmelerinde NATO'nun global 
bir yaklaşımla konuyu ele almasının ve it
tifakın güvenliğinin bölünmezliği esasına 
bağlı kalmasının gerektiğini bir daha be
lirttim. 

Ayrıca, bu konuda genel kurula Nor
veçli raportör Peterson tarafından sunul
muş olan karar tasarısına tarafımızdan ya
pılmış olan iki tadil teklifi de oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. 

Sayın Başkan, kıymetli milletvekille
ri; asamblenin otuzdördüncü toplantısı 
Türkiye açısından faydalı ve başarılı geç
miştir. heyetimizin her bir üyesi, mensup 
oldukları komitelerde, gerek raporların, 
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gerek karar tasarılarının görüşülmesi sı
rasında faal rol oynamışlardır. Bu vesile 
ile kendilerine huzurlarınızda şükranları
mı sunuyorum. 

Bu çerçevede, Heyetimiz Başkanve-
kili Denizli Milletvekili İsmail Şengün'ün 
Başkanlığını yapmış olduğu Terörizmle 
Mücadele Alt Komitesinin hazırlamış ol
duğu raporun ve aynı konuda genel ku
rulda kabul edilmiş bulunan olumlu ka
rarın özel önemini huzurunuzda belirt
mek isterim. 

Genel Kurulda yapılan seçimlerde 
Hollandalı Ton Frinking'den boşalan 
Asamble Genel Başkanlığına İngiliz İşçi 
Partisi Milletvekili Patrick Dufiy seçilmiş
tir. Aynı seçimlerde bendeniz Genel Baş
kan Yardımcılığına iki yıl süreyle seçilmiş 
bulunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Ayrıca, Siyasî Komitede alınmış bir 
karar uyarınca, kurulun yeni kurulan Gü
ven ve Güvenlik Artırıcı Tedbirler Alt Ko
mitesi Başkan Yardımcılığına İstanbul 
Milletvekilimiz Sayın Doğancan Akyürek 
seçilmiş bulunmaktadır. 

Toplantılar sırasında üzerinde hassa
siyetle durduğumuz bir konu da, Bulga
ristan'daki Türk azınlığa karşı uygulanan 
zorla eritme ve baskı politikası olmuştur. 
Heyetimiz üyeleri bu konudaki görüşleri
mizi, gerek Sivil İşler Komitesinde, gerek 
Siyasî Komitede gereği şekilde anlatmış
lardır. Siyasî Komitede, ' 'Avrupa Ülkele
rinin Mevcut D u r u m u " başlıklı raporda 
Bulgaristan'a ait bölümde görüşlerimize 
uygun bir tadilat yapılmış bulunmaktadır. 

Sözlerime son verirken, Kuzey Atlan
tik Asamblesinin 1989 yılı İlkbahar Top
lantısının 26-30 Mayıs 1989 tarihlerinde 
ülkemizde Antalya'da yapılmasına dair 
asamble kararının çok olumlu karşılandı
ğını belirtmek isterim. 

Bu vesileyle, hepinize en iyi dilekle-
— 1 

rimi ve saygılarımı sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Yavuztürk. 

3. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'-
in, üzüm, pamuk, zeytin ve tütün üreticilerinin 
içinde bulundukları bunalvnh durumdan acilen kur
tarılmalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cevabı 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sa
yın Hasan Zengin, buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Zengin, gündem dışı söz konu
nuz, üzüm, pamuk, zeytin ve tütün üre
ticilerinin içinde bulunduğu bunalımlı du
rumdan acilen kurtarılmalarıyla ilgili. 

Buyurun efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Mani
sa'nın ilçe, bucak, kasaba ve köylerinde 
yaptığım gezide, 1 milyonun üzerinde nü
fuslu bölgedeki insanlar, cennet kadar gü
zel topraklar üzerinde cehennem azabı 
çekmektedirler. Emekleri sömürülen köy
lüler, çiftçiler, işçiler, partizanlık altında 
ezilen dar gelirli memur ve köylüler, beli
ni doğrultamayan emekli, dul ve yetimler, 
esnaf ve sanatârlar, işsiz gençler, ANAP 
İktidarının siyasî, sosyal, ekonomik poli
tikasının neticesinde nefes alamayacak du
ruma gelmişlerdir. Yüzde 90'a ulaşan enf
lasyon canavarı ve sahipsiz, kontrolsüz bu 
düzende, sanki her gün zam yapılmazsa 
ayıp oluyor havası içerisinde yükselen ha
yat pahalılığı altında halk ezilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu durum yah-
nız Manisa'da mı böyle?.. Hayır. Bugün, 
bütün Türkiye'de bütün emekçiler ezil
mektedir. Bu Hükümetin ekonomik poli
tikasını protesto ediyorum; "Bu çile bit
sin, yeter" diyorum. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Sayın Özal Hükümeti "İş bitirici
yiz" dedi; yandaşlanna ve bazı holding
lere Hazineyi peşkeş çekti, bunların yü
zünü güldürdü, hayat pahalılığı altında 
halkı ezdi, orta direği ortadan kaldırdı, fa
kiri daha fakir, zengini daha zengin yap
tı. Kısacası, milletin işini bitirdi. İlk ya
pılacak seçimde, Türk halkı, Anavatan 
Partisi İktidarının işini bitirecektir, 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Başka parti var mı? 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Ta
rımla uğraşan 30 milyona yakın üretici, 
köylü ve çiftçiler, yüksek enflasyon ve ha
yat pahalılığı altında ezilmektedir. Toprak
la boğuşan, üreten, ülke kalkınmasına kat
kıda bulunan, hastasını, devlet hastanele
rinde parası olmadığı için tedavi ettireme
yen, doktora muayene olsa bile pahalı ilaç
ları alamayan, çocuklarını, parası olma
dığı için devlet okullarında okutamayan ve 
sosyal güvenceden yoksun bulunan, yüzü 
gülmeyen; buğday, arpa, yulaf, mısır, pa
muk, üzüm, incir, zeytin, tütün, fındık, 
fıstık, çay, çeltik, ayçiçeği, meyve, sebze, 
pancar, anason, gül, ipek, ipek kozası ve
saire yetiştiren ve hayvancılık yapan, ha
lı, kilim dokuyan Türk halkı vatan savun
masında cephede kahraman; sulh halin
de dağdaki orman kadar kıymet verilme
yen bu insanların sorunlarını Anavatan 
İktidarı hiçe saymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Özal, her ko
nuşmasında çağ atlamaktan söz etmekte
dir. Anavatan Partisi Hükümeti, politakası 
gereği maliyeti artıran tarım girdilerinin 
fiyatları bir önceki yıla göre 100 ila 300 ar
tarken, 1988 yılında da tarımda taban fi
yatlarının enflasyonun çok altında, bir ön
ceki yıla göre cüzi zamlar ilavesiyle düşük 
tutulması üzücü olmuştur. Misal olarak 
kredi faizlerinin yüksek oluşu, tarım gir
dilerinde akaryakıta son kırk gün içerisin
de iki defa zam yapılarak mazotun litresi 

200 liradan 500 liraya ulaşmıştır. Gübre
ye, tarım ilaçlarına, traktöre, elektriğe, de
mire, çimentoya vesair her şeye zam ya
pılmaktadır. Üreticiler, bu zamlardan do
ğan farkı kendi mahsulleri için de bekle
mektedirler. Bunun gerçekleşmesi halin
de kısmen de olsa mağduriyetleri önlen
miş olacaktır; ama maalesef aksi olmak
ta, emekçiler açlığa, sefalete ve yokluğa 
mahkûm edilerek, Sayın Özal geriye doğ
ru çağ atlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de ge
lir dağılımına baktığımızda, toplam gelir
den 1980 yılında tarımın payı yüzde 23,87; 
maaşlıların payı yüzde 26,66; faiz, kâr, ki
ra payı yüzde 49,47 iken, 1988 yılında ta
rımın payı yüzde 16,30; maaşlıların payı 
yüzde 15,60'a düşerken ve gerilerken fa
iz, kâr, kira payının yüzde 70'e ulaşmış ol
ması, Türkiye'de gelir dağılımının tarım 
kesiminde çalışanlar, maaşlı ve ücretliler 
aleyhine işlediği görülmektedir. Bu da Hü
kümetin politikasının aynasıdır. 

Üretici ürettiğini maliyetinin altında 
satmak mecburiyetinde kalmaktadır. Ka
nunlarımızda kazançtan vergi alınması 
esas. olduğuna göre, çiftçi sattığından za
rar ettiği halde yüzde 4 Stopaj Vergisi öde
mektedir. Bu büyük haksızlıktır. Bu sto
paj Vergisinin kaldırılması gerekir. 

Hükümetin tarım politikasına bakı
şını açıklayan Sayın Başbakan şunu söy
lemektedir: "Tarım ülkesi olmak çağdaş
laşmayı ve sanayileşmeyi durdurur." tam 
tersini düşünmek gerekir. Tarımda üreti
min artırılması ve tarım kesiminde çalı
şanların hakkı olan paranın verilmesi ve 
neticede sağlanacak tasarruf ile sanayi için 
gerekli sermayenin bir kısmın* da buradan 
sağlamak mümkün olur ki, neticede ülke 
kalkınmasını hızlandırmış oluruz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal'm 
bakışı bu olunca, Konya Ovasında buğ
day fiyatını çok az bulan, hayat pahalılığı 
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altında ezilen borçlu köylü ve çifçiler ay
nı Hükümetin Bakanı Sayın Abdullah Te-
nekeci'ye geçinemediklerini, taban fiyat
larının artırılmasını istediklerinde, "be
ğenmeyen Türkiye'yi terk etsin" sözü 
Anavatan Partisinin bakanına aittir. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH 
TENEKECİ (Konya) — Gazete okumu
yor musun? 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Gazetelerin de yazdığı bu sözleri söyleyen 
Sayın Bakan şunu unutmamalıdır ki, böy
le durumlarda halkın yerinde kaldığı ve 
mücadelesini sürdürdüğü^ ülkeyi yönete
meyenlerin vapurla kaçtıkları görül
müştür. 

27.10.1988 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde gündem dışı bir konuş
maya cevap veren Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Sayın Şükrü Yürür, tarım satış koo
peratiflerine gereken parayı gönderecek
lerini, kasım ayının ilk haftasında yüzde 
50'sinin, kasımın sonuna kadar da kalan 
yüzde 50'sinin tamamının ödeneceğini 
ifade etmiştir. Sayın Bakandan soruyo
rum: Hangi tarım satış kooperatifi üreti
cilerden ve ortaklardan aldığı ürünlerin 
parasının tamamını ödemiştir? Fındık ve 
çay üreticileri paralarını almışlar mıdır? 

Manisa'da maliyetinin altında mah
sullerini satmak mecburiyetinde kalan 
üzüm ve pamuk üreticileri Tariş'ten pa
ralarını alamamaktadırlar. İki aydır para 
bekleyen pamuk üreticilerine, "Sıranız 
geldiğinde yüzde 5Q'si ödenecek; diğer 
yüzde 50'sinin ne zaman ödeneceği belli 
değil" diye TARİŞ yöneticilerinden olum
suz cevap alan üreticiler perişandır. Üre
ticilere paralan ne zaman ödenecektir? 
Hükümet bu duruma bir çare bulmalıdır. 

Zeytin üreticileri, maliyetleri artıran 
tarım girdileri ve işçilik fiyatları arttığı hal
de, yağlık zeytinin kilosunu 200 liradan, 

salamura yeşil zeytinin kilosunu 350-400 
liradan, yani, 1987 fiyatlarından müşteri 
bulursa satmaktadır. Zeytin üreticisi pe
rişandır. hükümetin yardım elini uzatması 
gerekmektedir. 

Manisa'da, Ege'de, Türkiye'de 450 
bin civarında tütün üreticisi aile, piyasa
nın ne zaman açılacağını merakla bekle
mektedir. Diğer üreticilerin perişan duru
muna bakarak, başına gelecekleri tahmin 
etmektedir. Tüccar, onbeş gündür piyasa
dan çekilmiş, tespit yapmıyor. Hükümet
ten yüksek ihracat primi ve vergi iadesi 
beklediği söylenmektedir. Tütün piyasası 
bir an önce açılmalı, Hazineden tüccara 
aktarılacak ihracat primleri, vergi iadele
ri çiftçiye aktarılmalıdır. 

1988 yılı tütün rekoltesi normal, ka
litesi çok iyi. Yüksek enflasyon ve maliye
ti artıran tarım girdilerinin fiyatlarının çok 
artması dikkate alındığında, tütün üreti
cisinin ürünü elinden çıktığı gün ve ihra
cat mevsiminde doların 2 500 TL'ye ula
şacağı tahmin edilmektedir. Bu duruma 
göre, tütüne ortalama kaymenin 9 000 
TL'riin altına düşmeyecek şekilde verilme
sini üretici beklemektedir. Aksi halde, tü
tün üreticisi, diğer üreticiler gibi sefalete 
ve yoksulluğa itilmiş olacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, netice olarak; 
üreticinin bugünkü derdinin halli, Kemal 
Horzum ve Halit Narin'e verilen krediler 
kadar paranın veya üzüm, pamuk, fındık, 
tütün gibi sanayi ürünü ihraç edenlere bir 
yılda Hazineden verilen karşılıksız hibe, 
500 milyar lira vergi iadesinin yansının ve
ya 1988 yılında hayalî ihracatçılara veri
len trilyona yakın vergi iadesi tutarının 
dörttebiri kadarının tarım satış koopera
tiflerine aktarılması ve kredi olarak veril
mesiyle, mahsulünü maliyetinin altında 
satmak mecburiyetinde kalan üreticilerin 
dertlerine, kısmen de olsa çare bulunmuş 
olacaktır. 
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Saym milletvekilleri, Hükümetten, 
üreticiler adına, sözünü yerine getirmeyen 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yü-
rür 'ün istifa etmesini, ayrıca, üreticilerin 
alacağı olan paraların en kısa zamanda 
ödenmesini beklemekteyiz. 

Beni dinlemek lütfunda bulunan Yü
ce Meclisin sayın üyelerine teşekkür eder, 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym 
Zengin. 

SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI 
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Şükrü Yürür, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; 
biraz evvel konuşan milletvekili arkadaşı
mı, sözünün başından sonuna kadar de
taylı bir şekilde dinledim; fakat... 

İRFAN D E M İ R A L P (samsun) — 
Ama, yapacak bir şey yok... 

SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Devamla) — Yapıla
cak şeyi anlatacağım beyefendi; o zaman 
sen de nasibini alırsın. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

... baktım ki, arkadaş önce seçmene 
selam veriyor, sonra tütüne girdi, pamuk
tan çıktı, ekonomik politikayı eleştirdi ve 
ben de orada, benim Bakanlığımı ilgilen
diren hususlar hakkında sizleri bilgi sahi
bi kılmak için huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Tarım satış kooperatifleri, ticarî mak
satla kurulmayıp, çiftçiye hizmet gayesiy
le kurulmuş olan kuruluşlardır. Bu kuru

luşlar, geçmiş dönemlerde bir politik mal
zeme olarak kullanılır idi; ama, dönemi
mizde hiçbir zaman politikaya alet edilme
dikleri gibi, ekonominin gereği ne ise, o 
yerine getirilmeye çalışılmıştır. 

Çok iyi biliyorsunuz, bazı siyasiler 
çok iyi bilmektedir ki, geçmişte buralar, 
nerede ise bir atış poligonu haline gelmiş, 
çok sayıda adamlar istihdam edilmişti. 
Hat ta bir devrin yöneticileri çok iyi bilir
ler, devletin panzeriyle bile içerisine giri-
lemeyen anarşi yuvasiydi. Dönemimizde 
ekonomik vasıftaki bir tarza getirilmiştir. 

E R O L G Ü N G Ö R (İzmir) — Hak
sızlık etmeyin Saym Bakan. 

SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANI 
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Devamla) — Ben, si
ze, müsaade ederseniz, Bakanlığımı ilgi
lendiren incir, üzüm ve pamuk hakkında 
bilgi vermek istiyorum. 

Yurdumuzun, özellikle, Ege, Akde
niz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yaygın şekilde ziraati yapılmakta olan pa
muk, bir yönüyle doğrudan üretici ve çift
çilerimizi ilgilendirir, diğer yönüyle de 
uluslararası piyasaların korkulu rüyası ha
line gelen tekstil sanayiimizin hammadde
sini teşkil etmesi sebebiyle alış ve satış po
litikasında birbirine zıt görüşlerin ortaya 
çıktığı ve tartışmaların yapıldığı heyetiniz
ce malumdur. 

Bilindiği gibi, 1988 ürünü kütlü pa
muğun mubayaası sırasında uygulanacak 
esaslar ağustos ayı ortalarında tespit edil
miş ve baz olarak alman standart - 1 kali
tedeki kütlü pamuğun beher kilogramının 
fiyatı Ege tipi için 870 lira, Çukurova tipi 
için de 840 lira olarak kamuoyuna ilan 
edilmiştir. 

Tediye şekli ise, yüzde 50 peşin, yüz
de 50 vadeli olmaktadır. Yüzde 50 peşi
nin manası ise, müstahsil malını kantara 
koyduktan sonra tarım satış kooperatifle-
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rince mal bedelinin yüzde 50'sinin peşin 
olarak ödenmesidir. 

HASAN Z E N G İ N (Manisa) — 
Ödenmiyor Sayın Bakan, ödenmiyor. 

SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Devamla) — Bakiye
si ise 2 ay vade ile ödenmektedir. 

Bu arada, üretecinin tarım kredi ko
operatiflerinden almış olduğu krediler ile 
Ziraat Bankasından almış olduğu ziraî 
kredilerin vadesi gelmiş ise, üretici, tarım 
satış kooperatiflerine teslim ettiği malın 
makbuzunu ibraz ettiği takdirde, borcu
nu ödemiş kabul edilmektedir. 

Bugüne kadar mubayaa edilen mal
ları arz etmçk istiyorum: 

İncir : Alım miktarı 7 bin ton, alım 
değeri 5 milyar 395 milyon; şu anda incir 
üreticisine bir tek kuruş dahi borcumuz 
yoktur. 

Üzüm : Alım miktarı 19 bin ton, alım 
değeri 21 milyar, üreticiye borcumuz 3 
milyar. 

Pamuk : Alım miktarı 193 bin ton, 
alım tutarı 184 milyar, çiftçiye borcumuz 
86 milyar. 

Dolayısıyla biz, yüzde 50'lerin çok 
üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Tütün için il
gili arkadaşlarım cevap verecekler. Genel 
tarım politikasıyla ilgili açıklamaları da, 
Sayın Tarım Bakanımız, gerek görürse ya
pacaklardır. Çiftçiye verilen söz yerine ge
tirilmiştir. 

Bu vesileyle, hepinizi saygı ve mu
habbetle selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Bakan, 27.10.1988 tarihli Meclis zabıt
larında bir sözünüz var: "Kas ım sonuna 

kadar ödenecek" demiştiniz. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen 
oturur musunuz efendim? 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sa
yın Bakan böyle dedi; öyleyse çekilsin; eli
mizde zabıtlar var, vatandaş perişan. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen... 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

B) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurudu Önerileri 

1. — 1989 Malî Yûı Bütçe Kanunu Tasa
rısı ile 1987 Malî Yûı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısının Genel Kurulda görüşülme gün, saat ve sü
relerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
bütçe görüşmelerine ilişkin önerileri var, 
okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 

Tarihi : 24.11.1988 

Danışma Kurulunun 24.11.1988 Per
şembe günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki 
önerilerin Genel Kurulun onayına sunul
ması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Haydar Özalp 
ANAP Grubu Başkanvekili 

Hikmet Çetin 
SHP Grubu Başkanvekili 

Koksal Toptan 
DYP Grubu Başkanvekili 

Öneriler : 
1. 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta

sarıları ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündeminin "Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler" kısmında yer alması; 
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bütçe görüşmelerine 9.12.1988 Cuma gü
nü saat 09.00'da başlanması ve bitimine 
kadar resmî tatil günleri dahil her gün saat 
10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye ka
dar devam olunması; günlük programın 
saat 20.00'ye kadar bitirilememesi halin
de, saat 21.00'de gece toplantıları yapıla
rak o günkü programın bitirilmesinin sağ
lanması; günlük program saat 20.00'den 
önce bittiği takdirde bir sonraki progra
mın görüşmelerine devam olunması öne
rilmiştir. 

2. Başlangıçta bütçenin tümü üze
rinde gruplar ve hükümet adma yapılacak 
konuşmaların (Hükümetin sunuş konuş
ması hariç) 2'şer saat (bu süre birden fazla 
konuşmacı tarafından kullanılabilir), ki
şisel konuşmaların 20'şer dakika ile sınır
landırılması önerilmiştir. 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üze
rinde gruplar ve hükümet adına yapılacak 
konuşmaların; Tarım Orman ve Köyişle-
ri bakanlığı bütçesi ile Millî Eğitim Genç
lik ve Spor bakanlığı bütçesi için 2' şer 
saat; Başbakanlık ve diğer bakanlık büt
çeleriyle gelir bütçesi için l'er saat; Türki
ye Büyük Millet Meclisi bütçesi için 40'ar 
dakika (bu süreler birden fazla konuşma
cı tarafından kullanılabilir), Sayıştay Baş
kanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü, Darphane ve Damga Matbaası Ge
nel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşle
ri Genel Müdürlüğü ile Devlet istatistik 
Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri için 15'şer 
dakika; diğer daire bütçeleri için 30'ar da
kika; kişisel konuşmaların 10'ar dakika ile 
sınırlandırılması önerilmiştir. 

4. Bütçe kanunu tasarıları üzerin
deki kişisel konuşmalarda, içtüzüğün 62 
nci maddesine göre bütçenin lehinde, aley
hinde ve üzerinde olmak üzere sırayla söz 
verilmesi ve bir milletvekilinin en fazla 2 
bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilmesi 
önerilmiştir. 

5. Bütçe görüşmelerinin sonunda 
gruplara ve hükümete 1 saat 30'ar daki
ka süre ile söz verilmesi (bu süre birden 
fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); 
içtüzüğün 87 nci maddesine göre yapıla
cak kişisel son konuşmaların 20'şer daki
ka olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önerileri ayri ayn oku
tup oylarınıza sunacağım efendim. 

öneriler : 

1. 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarıları ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarılarının Türk(ye Büyük Millet 
Meclisi gündeminin "Özel Gündemde 
Yer Alacak işler" kısmında yer alması; 
bütçe görüşmelerine 9.12.1988 Cuma gü
nü saat 09.00'da başlanması ve bitimine 
kadar, resmî tatil günleri dahil her gün sa
at 10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye 
kadar devam olunması; günlük programın 
saat 20.00'ye kadar bitirilememesi halin
de saat 21.00'de gece toplantıları yapıla
rak o günkü programın bitirilmesinin sağ
lanması; günlük programın saat 20.00'den 
önce bittiği takdirde bir sonraki progra
mın görüşmelerine devam olunması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. Başlangıçta bütçenin tümü üze
rinde gruplar ve hükümet adına yapılacak 
konuşmaların (Hükümetin sunuş konuş
ması hariç) 2'şer saat (bu süre birden fazla 
konuşmacı tarafından kullanılabilir) kişi
sel konuşmaların 20'şer dakika ile sınır
landırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üze
rinde gruplar ve hükümet adına yapılacak 
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konuşmaların; Tarım Orman ve Köyişle-
ri Bakanlığı bütçesi ile, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı bütçesi için 2'şer 
saat; Başbakanlık ve diğer bakanlık büt
çeleriyle gelir bütçesi için; l 'er saat, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bütçesi için 
40'ar dakika (bu süreler birden fazla ko
nuşmacı tarafından kullanılabilir) Sayış
tay Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Darphane ve Damga Mat
baası Genel Müdürlüğü, Devlet Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri 
için 15'er dakika; diğer daire bütçeleri için 
30'ar dakika, kişisel konuşmaların 10'ar 
dakika ile sınırlandırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. Bütçe kanunu tasarıları üzerin
deki kişisel konuşmalarda, İçtüzüğün 62 
nci maddesine göre bütçenin lehinde, aley
hinde ve üzerinde olmak üzere sırayla söz 
verilmesi ve bir milletvekilinin en fazla 2 
bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilmesi 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. Bütçe görüşmelerinin sonunda 
gruplara ve hükümete 1 saat 30'ar daki
ka süre ile söz verilmesi (bu süre birden 
fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir); 
İçtüzüğün 87 nci maddesine göre yapıla
cak kişisel son konuşmaların 20'şer daki
ka olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, Başkanlığın bir duyu
rusu vardır, arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin görüş
me programı basılıp dağıtılmıştır. Prog

ram gereğince, bütçeler üzerinde söz al
mak isteyen sayın üyelerin, söz kayıt işlem
leri, 1 Aralık 1988 Perşembe günü saat 
09.00 ila 11.00 arasında Anavatan Partisi 
Grubu toplantı salonunda, Başkanlık Di
vanı Kâtip üyelerine imza karşılığında ya
pılacaktır. Bu saatten sonra söz kaydı, Ka
nunlar ve Kararlar Müdürlüğünde yapı
lacaktır. Söz kaydını, her sayın üyenin biz
zat yaptırması gerekmektedir. Başkası adı
na söz kaydı yapılmayacaktır. 

Söz kaydı, programdaki sıraya göre 
rakamla tespit edilen bütçeler için yapıla
caktır. Kişisel söz kaydı, Genel Kurulun 
aldığı karara uygun olarak, her bütçe için 
lehte, aleyhte, üzerinde olmak üzere ve sa
dece biri hakkında yapılacaktır. Sayın ar
kadaşlarımızın bu hususta dikkatini çek
mek istiyoruz. 

Biraz evvel kabul edilen Danışma 
Kurulu Önerisine göre, bir milletvekili en 
fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptı
rabilecektir. 

Sayın üyelerin bilgilerine saygıyla 
sunulur. 

2. — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer isler" kısmı
nın 12 nci sırasındaki 133 stra sayılı Kanun ta
sarısının, gündemin 1 inci sırasına alınarak gö
rüşmelerine hemen başlanılmasına; 13 üncü sıra
sındaki 132 sıra sayılı Kanun tasarısının, 115 sı
ra saydı Kanun tasarısından sonra gelmek üzere, 
gündemin 3 üncü sırasına alınmasına ilişkin Da
nışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
bir önerisi daha vardır, okutup onayınıza 
sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunun, 30.11.1988 Çar

şamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki 
önerinin Genel Kurulun onayına sunul
ması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Haydar Özalp 
ANAP Grubu Başkanvekili 

Hikmet Çetin 
S H P Grubu Başkanvekili 

Koksal Toptan 
DYP Grubu Başkanvekili 

Ö n e r i : Gündemin "Kanun Tasan ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 12 nci sırasındaki 133 sı
ra sayılı Kanun Tasarısının Gündemin 1 
inci sırasına alınarak görüşmelerine he
men başlanması (daha önceki birleşimler
de görüşmelerine başlanan 115 sıra sayılı 
Kanun tasarısından önce); 13 üncü sıra
sındaki 132 sıra sayılı Kanun Tasarısının 
115 sıra sayılı Kanun tasarısından sonra 
gelmek üzere Gündemin 3 üncü sırasına 
alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

b) Siyasî Parti Grubu Önerileri 

1. — Görüşmelerine başlanılmış bulunan 115 
sıra saydı bazı vergi kanunlarında değişiklik ön
gören kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşmeleri ta
mamlanıncaya kadar, çalışma sürelerinin saat 
24.00'e kadar uzatılması; içtüzükteki çalışma gün
lerinde görüşmelerin tamamlanmaması halinde, 2 
ve 3 Aralık 1988 Cuma ve Cumartesi günleri de 
saat 24.00e kadar görüşmelerine devam olunma
sına ilişkin Anavatan Partisi Grubu önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bunun, içtüzüğün 19 uncu maddesine gö
re verilmiş bir önerisi vardır, okutup ona
yınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 30.11.1988 Çar
şamba günü yaptığı toplantıda, siyasî parti 
grupları arasında görüş birliği sağlanama
dığından; grubumuzun aşağıdaki önerisi
nin Genel Kurulun onayına sunulmasını 

— 1 

arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Haydar Özalp 
Grup Başkanvekili 

Öneri : Görüşmelerine başlanılmış 
bulunan 115 sıra sayılı Bazı Vergi Kanun
larında Değişiklik öngören Kanun tasarı
sı ve Tekliflerinin görüşmeleri tamamla
nıncaya kadar çalışma sürelerinin saat 
24.00'e kadar uzatılması; içtüzükteki ça
lışma günlerinde görüşmelerin tamamlan
maması halinde 2 ve 3 Aralık Cuma, Cu
martesi günleri de saat 24.00'e kadar gö
rüşme yapılması önerilmiştir. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, hangi partinin grup baş
kanvekili? 

BAŞKAN — Anavatan Partisinin... 

H İ K M E T ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hikmet 
Çetin. (SHP sıralarından alkışlar) 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Parla
mento çalışmalarının sürelerinin ve gün
lerinin zaman zaman yeniden düzenlen
mesi gayet doğaldır ve yapılabilir; ancak, 
bu tip düzenlemeler sürekli hale getirilir
se ve aynı konularda yapılırsa, önemli sa
kıncalar ortaya çıkar. Nitekim, son bir yıl
lık çalışmalarımıza baktığımızda, iktidar 
partisi sürekli olarak aynı istek ve aynı 
doğrultuda bu düzenlemeleri yapma yo
luna gitmektedir. 

" M a d e m çoğunluğum var; ben her 
türlü kararı, her istediğim kararı, istedi
ğim doğrultuda alabilirim'' şeklindeki bir 
anlayışın demokrasiyle bağdaşmadığını 
üzülerek belirtmek istiyorum. Demokra
sinin hepimizin bildiği bazı önemli ilke
leri var; bazen diyalog gerekli, bazen uz-
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laşma gerekli; fakat bir yıldır, hiçbir temel 
konuda; ne seçimi ilgilendiren konuda, ne 
vergi yasalarında, ne de başka bir konu
da ANAP'm (iktidar partisinin) hiçbir şe
kilde muhalefetle önceden herhangi bir 
konuda, herhangi bir aşamada bir diya
log, bir uzlaşma yoluna gitmediğini üzü
lerek belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir 
girişim de yok, istek de yok, uygulama da 
yok. XVIII . Dönem Parlamentosu olarak, 
denetim konusunda da, Anayasaya ve de
mokrasiye aykırı, son derece sakıncalı bir 
uygulamaya girdik. 

Değerli arkadaşlarım, artık o kadar 
kanıksadık ki; sözlü soru bir denetim aracı 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gün
deminden çıkmıştır. Bir yıldır, hiçbir şe
kilde, muhalefete veya iktidara mensup 
parlamenterlerin herhangi bir güncel ko
nuda, herhangi bir bakanımızdan, Hükü
metten bir sözlü soru sorarak, bunları bu
raya getirme olanağı kalmamıştır. Neden? 
Çünkü, iktidar partisi, yaptığı gündemle, 
Meclis çalışma düzeniyle bunu olanaksız 
hale getirmiştir. 

Biz, daha önceki bir toplantıda sayın 
iktidar grubundan rica ettik, dedik ki, hiç 
değilse haftada iki veya üç saat -Çarşamba 
günleri- istiyorsanız, bu konuda Meclisin 
çalışma saatlerini de uzatabiliriz; ama, hiç 
değilse iki saat, üç saat zaman ayırarak; 
Anayasada yer alan ve çok önemli bir de
netim aracı olan sözlü soruya gündemden 
çıkarmayalım. Bu, parlamentonun gelene
ği bakımından sakıncalıdır, Türkiye'de de
mokrasinin yerleşmesi bakımından sakın
calıdır. Bu olmayınca, arkadaşlarımız zo
runlu olarak, Başkanvekillerini, Meclis 
Başkanını zorlayarak gündem dışı söz al
ma durumunda kalıyorlar. Onun için, 
yapmayın diye rica ettik; fakat, iktidar 
partisine bunu kabul ettiremedik. Şimdi 
geriye dönüp baktığımız zaman, bir yıl

dır sözlü soru müessesesi kurum olarak, 
denetim aracı olarak kesinlikle gündem
den çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Parlamento ge
rekirse sürekli de çalışır; gece çalışır, sa
bahlara kadar çalışır; ama, lütfedin, par
lamento gece yarılarına kadar, sabahlara 
kadar çalışmalarını sürekli halka yeni yük 
getiren, vergi getiren konularda yapıyor. 
Halkı ilgilendiren; işçiyi, memuru, esna
fı, toplumu ilgilendiren sağlığıyla, eğiti
miyle toplumu ilgilendiren önemli konu
ları getirin; elbette ki, o zaman bu parla
mentoda muhalefet olarak da buna katı
lırız. Gerekirse hafta sonu da çalışırız, sa
bahlara kadar da çalışırız; ama, tek bir ko
nu. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz; hayat 
pahalılığı hepimizin, her gün karşılaştığı 
bir konu, enflasyon yüzde 100'e ulaşmış, 
elektrikten petrole kadar temel maddele
re her gün zam. Elektriğe yüzde 10 zam 
yapıldı; bu, fırındaki ekmekten fabrikada 
imal edilen bütün malların fiyatlarına ka
dar hepsine zam getirecek; bu konularda 
bir şey getirilmiyor. 

Şimdi, ne derseniz deyin, ne dersek 
diyelim; bu yasalar, halkımıza yeni bir yük 
getiren vergi yasalarıdır. Pahalılığın altın
da inim inim ezilen halka vergi yasası gel
diği zaman, "Gece çalışalım, sabah çalı
şalım; tartışmayalım, görüşmeyelim, bun
ları çıkaralım" diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefet ne 
yapmış? Siz görüşmeyebilirsiniz, tartışma
yabilirsiniz; ama, muhalefet partisi olarak, 
anamuhalefet partisi olarak vergi tasarısı 
geldiği zaman önerge vermeyecek miyiz? 
Bu konuda siz konuşmayabilirsiniz; ama, 
anamuhalefet olarak, muhalefet partileri 
olarak elbette ki, konuşacağız. Bu kadar 
sıkıntılı bir dönemde, halka bu kadar yük 
getiren bir konuda, tartışma yapıyoruz, 
görüşüyoruz diye, hemen bir Danışma 

— 175 — 
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Kurulu toplantısı, "Gece yarısına kadar 
çalışalım, sabaha kadar çalışalım" teklifi... 

Değerli arkadaşlarım, tekrar ediyo
rum; gerekirse elbette ki Parlamento sa
bahlara kadar çalışabilir; ama, lütfedin, 
halkın yararına, halkın geniş kesimini il
gilendiren konularda bir yasa tasarısı, bir 
öneri getirin de, sabahlara kadar çalışa
lım. Tek getirilen ve tek istenen konu, sü
rekli halka yük getiren vergi konuları. 
Anamuhalefet veya muhalefet partilerinin 
bu konuda yaptıkları tek şey de, bunları 
incelemek, çalışmak ve gerekiyorsa, gücü 
yetiyorsa, bunların düzeltilmesi konusun
da bazı önerilerde bulunmak. Zaten, bu 
önerilerin hiçbirisi kabul edilmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, za
ten zamların büyük zamların büyük yü
kü altında ne yapacağını şaşırmış, esnafı
na, memuruna, halkımıza yeni yük geti
ren böyle bir konuda, gece yarısı hızı ve 
acelesiyle bu konuların görüşülmesine 
anamuhalefet partisi olarak karşı çı
kıyoruz. 

Bu konuda, halkın bu sıkıntılarını 
önlemek için hiçbir yeni çaba yok, yeni ön
lem yok. Varsa yoksa, yeni yük ve siz bun
dan halkın sabrını, halkın bu konudaki 
dayanma gücünü nereye kadar ölçmek is
tiyorsunuz? Bir noktada bunun sonunun 
gelmesi lazım. 

Bu, nedenle, biz bu konunun acele
ye getirilerek böyle gece yarıları tasarısı 
şeklinde görüşülmesine karşı çıkıyoruz. Bu 
duygularla hepinize saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çetin. 

Aleyhte, Sayın Yaşar Topçu; buyu
run. (DYP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Anavatan Partisi Grup Başkanlığınca üze
rinde anlaşma sağlanamayan 115 sıra sa
yılı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve di
ğer vergi kanunlarında değişiklik yapılma
sına dair Hükümet tasarısının bugünden 
itibaren cumartesi gününe kadar gece 
24.00'ler hesabıyla görüşülüp Meclisimiz
den geçmesini sağlayacak olan bu teklife 
karşıyız. 

Değerli milletvekilleri, neden karşı
yız?.. 1985 yılı başlarında Katma Değer 
vergisi getirildiği zaman Hükümet yetki
lileri parlak nutuklar verdiler. Dediler ki, 
" B u vergiyle, vergi tahsilatları her türlü 
teminata bağlanmıştır; bundan böyle, her
kes yazarkasa kullanacaktır, vatandaş fış 
alacaktır, otokontrol içerisinde Hazineye 
vergi akacaktır." Sonra başka nutuklar 
verdiler; "Tahminlerin ötesinde gelir el
de edildi, beklentilerin ötesine çıktı" de
diler. Sonra, gel zaman git zaman bu işin 
böyle olmadığı, vergi mavnasının her ta
rafında delikler belirdiği, su aldığı ortaya 
çıktı. Bu, neden böyle oldu? Arkadaşlar, 
bir memlekette vergi toplamak, iyi bir ver
gi koyma metoduyla mümkündür. İyi bir 
vergi metodunun, iyi bir verginin yolları: 
Evvela koyduğunuz verginin, ülkenin sos
yal, ekonomik, kültürel şartlarına uygun 
düşmesi; vergi ödeyecek olanlar için ko
laylık ve gücü içinde birtakım düzenleme
leri istemesi gerekir. Bir başka özellik, ver
ginin kazançtan alınması, adil ve eşit ol
masıdır. Bir başka özellik, en büyük, top
ladığınız verginin yerine harcanmasıdır. 
Topladığınız vergileri lüks ve israfla, deb
debe ile harcarsanız, bunları yerine sarf 
etmezseniz, vergi toplamada devletin en 
büyük yardımcısı olan vatandaşı yanınız
da balamazsınız. Hele bir de, fakir fuka
ranın sırtına, doğrudan vergileri bırakıp 
dolaylı vergilerle binerseniz, arkasından 
zamları da bunun üzerine oturtursanız, si
ze vergi toplamada yardımcı olacak vatan
daşın adalet duygulan ayağa kalkar, mer-
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hamet duyguları ayağa kalkar; "Kontrol 
edin" diye para ödeyip çalıştırdığınız in
sanlar bile, kontrol etmek için gittiği mü
essesede, merhamet duygularıyla Maliye
nin aleyhine davranır. 

Sonra siz, bunları düzeltmek için, 
şimdi getirdiğiniz gibi, bir cezalar man
zumesi getirirsiniz; eğer, cezalarla işler 
hallediliyor olsaydı, mahkemelerin akşa
ma kadar işsizlikten bunalıyor olması la
zımdı; oysa, mahkemelerimizde dosyalar 
raflara sığmıyor. Bu vergi tasarısını alela
cele çıkaracaksınız; ama, geçmişte oldu
ğu gibi, -yani bu dönem içerisinde üçün
cü defa önümüze geldiği gibi- kısa bir dö
nem sonra, halkın sırtından yeniden bir
takım vergiler almak için, yeni birtakım 
vergiler getireceksiniz; yani, bunun da ça
re olmadığını göreceksiniz. 

Değerli arkadaşlar, parlamentolar, 
her ülkenin çare kurumlarıdır. Burada bu
lunan 450 arkadaşımızın, bu kuruma 
adaylığını koyarken, büyük bir heyecanla 
ülkenin meselelerini çözmek için, bilgi ve 
becerilerini, vatanperliklerini seferber edip 
çalışıp çabalamak, Türk Milletinin yücel
mesi için, onun refah ve mutluluğu için 
gayret göstermek arzusunda olduğundan, 
kendisini bu Meclis için lüzumlu gördü
ğünden şüphem yoktur. Hepimiz bu 
amaçla aday olduk, seçilip geldik; ama, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini o hale ge
tirdik ki, -demin konuşan sayın üye gibi-
bu kurumun çalışmaması, çalışmasından 
hayırlı hale geldi. (ANAP sıralarından 
"aaa. . ." sesleri, gürültüler) 

Dinleyin efendim, dinleyin bakalım. 
36 tane genel görüşme ve Meclis araştır
ması önergesi duruyor, 223 tane sözlü so
ru duruyor; ülkenin içinde bulunduğu ağır 
şartlardan kurtarılması için, hep birlikte 
oturup tartışmamız, çare bulmamız, el 
birliği etmemiz, gönül birliği etmemiz ge
rekirken, biz burada halkın sırtına yen : 

birtakım vergiler getirecek, esnaf, sanat
kâr, tüccar, çiftçi, sanayici, hepsini yeni
den bunaltacak, "yand ım" dedirtecek 
vergilerle uğraşırsak, işte benim dediğim 
sonuç çıkar. Halkta da şöyle bir intiba do
ğar: "Meclis benim dertlerime çare bul
mak yerine, hâlâ beni ezmekle meşgul" 
der. Böyle bir parlamentonun, halk nez-
dinde kazanacağı bir şey yoktur. 

Bundan biz mustaribiz, bu Parla
mentonun bir üyesi olarak biz mustaribiz. 
Ben şundan da eminim, şurada görülen 
sayınız itibariyle iktidar partisinden de 
birçok arkadaşımız bu işten mustariptir. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Biz milleti temsil ediyoruz. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Biz 
de milleti temsil ediyoruz; hem, biz siz
den fazla oyla milleti temsil ediyoruz. 
(ANAP sıralarından "aaa. . ." sesleri, gü
rültüler) Evet, ben üçünüzün aldığı oy ka
dar oyla milleti temsil ediyorum. (ANAP 
sıralarından "Öyle mi?" sesleri) Öyle, öy
le, bunu söze çok anlattık. Siz de anladı
nız da onun telaşındasmız zaten. 

Neyse şimdi biz gündeme gelelim. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Sinop'ta ne kadar oy aldın? 

M E H M E T SAĞDIÇ (Ankara) — 
Aldığım 30 bin oy. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Be
nim Sinop'tan aldığım oy, benim seçilme
me yetti; ama sizin şurada bulunan sayı
nız itibariyle aldığınız oy açısından mem
leketi ve vatandaşı nispet itibariyle temsil 
etmediğiniz müseccel. Bunu siz bana bu
radan söylemekle, aksini laf olarak atmak
la gerçeği ortadan kaldıramazsınız ki, bu 
duracak. Bu parlamento yeniden halkın 
iradesini yansıtacak şekilde, Türk Mille
tinin, temsilî sistem esaslarına göre bura
da iradesinin yansıması sağlanacak şekil
de yeniden oluşuncaya kadar, bu sizin 
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önünüzde bir problem olarak, bir mesele 
olarak, bir nakîse olarak kalacak. Ne ya
parsanız yapın, kalacak. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen ko
nuşmanızı öneri üzerine inhisar ettiriniz. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Efen
dim, arkadaşlar ımız herhalde biraz 
alıngan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, karşılıklı 
konuşmayalım, lütfen. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, geliniz gecenin... (ANAP 
sıralarından "Seçimi tekrar yapalım" ses
leri) Efendim o konuya tekrar girmek is
temiyorum. Zamanı geldiğinde konuşuruz 
seçim yapıp yapmayacağımız meselesini. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — İyice 
anlat kendilerine. İşlerine gelmiyor... 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Tabiî, 
tabiî işlerine gelmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen... 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — ikti
darı kaybedeceklerini anladıkları zaman 
yasayı düzeltirler. 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Doğru. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, gecenin saat 24.00'üne 
kadar gerekirse sabaha kadar 4 gün değil, 
14 gün, 24 gün çalışırız. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) İlk Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden bu yana çare 
kurumları olan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin her döneminde, vatandaşın le
hine olacak işler için Meclislerimiz çalış
mıştır. Fedakârane çalışmıştır. Zaten -
demin söylediğim gibi- buraya gelen ar
kadaşlarımız bir idealle gelir. O idealin de 
gereği budur; ancak, ülkenin, çiftçisinden 
sanayicisine kadarki, bütün kesimlerinin 
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karşı çıktığı, bütün vatandaşlarının karşı 
çıktığı bir yasayı inatla ve uykulu bir şe
kilde, istemeyen arkadaşlarımızın sırf Hü
kümet tasarısıdır, sırf parti disiplinidir; bir 
an evvel çıksın da, ne yapalım, başımıza 
geldi kurtulalım düşüncesiyle burada ya
rı uyur, yarı uyanık, bu çok önemli konu
da baştan aşağı birçok yanlışlarla dolu; ko-
difikasyon bakımından, vergicilik bakı
mından, maliyecilik bakımından yanlışlar
la dolu bu tasarının bu şekilde gece yarı
larına kadar çalışılarak alelacele buradan 
geçirilmesi Meclisimize hiçbir şey kazan
dırmadığı gibi, iktidar partisine de hiçbir 
şey kazandırmayacaktır. Geliniz, işi nor
mal sınırları içinde tutalım, normal sınır
ları içinde konuyu enine boyuna konuşa
lım, yanlışı varsa düzeltelim, hiç değilse, 
millete yeni yükler getiren yeni birtakım 
mükellefiyetler getiren, cezadan başka hiç
bir şey getirmeyen bu yasanın buradan hiç 
değilse yanlışsız çıkmasını, hiç değilse hal
kın biraz olsun isteklerine cevap verir şe
kilde çıkmasını sağlamaya çalışalım derim. 

Bu duygularla hepinize saygılarımı 
sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

Söz isteyen?.. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Lehte, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lehte, Sayın Çağlar; 
buyurun efendim. 

A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Grup adına. 

BAŞKAN — Grup adma olmaz efen
dim. Usul hakkındaki konuşmalarda şa
hıslan adına olur. Onun için tüm arkadaş
larıma şahısları adına söz verdim. 

Buyurun Sayın Çağlar. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 



T.B.M.M. B : 32 30 . 11 . 1988 O : 1 

Parlamentonun birinci görevi kanun yap
maktır. İkinci görevi ise denetimdir. Ka
nunları, "halkın yararına", "halkın 
zararına" diye tasnif etmek mümkün de
ğildir. Zira, burada çıkardığımız her ka
nun Türk Milletinin yararı düşünülerek 
çıkarılmaktadır. Muhalefet, böyle ucuz 
edebiyatla bir yere varılacağını düşünü
yorsa, yanılıyor sayın arkadaşlarım. 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Sen bunu seçmenine nasıl anlatacaksın 
bakalım? 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Devam
la) — Sayın arkadaşlarım, biz burada se
kiz tane vergi kanununda değişiklik yapı
yoruz. Bu sekiz vergi kanunu, şurada te
minat olarak söylüyorum ki, mükellefin 
üzerine hiçbir yeni vergi yükü getirmiyor. 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Bu ne anlayış (!..) 

Ö M E R OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Müsaade ederseniz, niçin biz bu 
vergi kanunları için süreyi uzatmak zorun
da olduğumuzu size izah etmek istiyorum. 

Bu tasarıyla, çok iyi biliyorsunuz ki, 
bir af geliyor; 500 bin liraya kadar olan 
vergiler, eğer mükellef bunu yüzde 30 faz
lasını ödediği takdirde, hiçbir gecikme 
zammı alınmaksızın affedilecek. Bunun 
tasarıdaki süresi 31.12.1988 tarihine kadar
dır. 31.12.1988 tarihine ne kadar süre kal
dı? Bu vergi tasarısından sonra bütçe ka
nunu tasarısı gelecek, bütçe görüşmeleri 
9 Aralıkta başlayacak 22 Aralıkta bitecek. 
Kanunun Resmî Gazetede yayımlanması 
lazım. Mükellefin bu aftan faydalanması 
için geriye en fazla 20 gün kalıyor. Siz mü
kellefin lehine mi çalışıyorsunuz, aleyhi
ne mi? Takdir sizin. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Süre
yi uzatırız. 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 

Zabıtları seçmenlerine göndereceğim. 

Ö M E R OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Bu tasarıyla şoför esnafımızın gö
türü usule geçmesi için yeni bir hüküm ge
tiriliyor. Bu, 31.12.1988 tarihine kadar mü
racaat edildiği takdirde olacak. 31.12.1988 
tarihine ne kaldı şurada? 

Sayın arkadaşlarım, bu tasarıyla ha
len uygulanmakta olan peşin vergi siste
mi Katma Değer Vergisinden koparılmak
ta ve hepinizin bildiği gibi, mükellefin bir 
önceki yıl ödemiş olduğu Gelir ve Kurum
lar Vergisi baz olarak alınmaktadır. 

Ayrıca, tasanyla Gelir Vergisi Kanu
nuna eklenen bir hükümle, kullanmak 
üzere ilk defa yazarkasa alanlar, ikinci sı
nıf tüccarlar yazarkasayı satın aldıkları ayı 
izleyen aydan başlamak üzere peşin vergi 
ödemeleri öngörülmemektedir. Bu bakım
dan, bu hükümden ikinci sınıf tüccarla
rın, yazarkasa alanların faydalanabilmesi 
için tasarının bir an evvel geçmesi la
zımdır. 

Tasarının çeşitli maddeleriyle Bakan
lar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Ba
kanlığına bazı yetkiler verilmektedir. Bu 
yetkilerin Bakanlar Kurulu kararıyla kul
lanılacak olanları ile Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca genel tebliğlerle kullanılacak 
olanlarına yetkilerin kullanılmasına da 
makul bir sürenin bırakılmasını, ANAP 
grubu olarak biz gerekli ve lüzumlu gör
mekteyiz. 

Öte yandan, tasarının bir hükmünün 
ve bu arada mükelleflerin ödenmemiş bu
lunan gecikme zamları da, vergi aslı gibi, 
hak doğmasına ilişkin hükmü ile bu tasa
rıya göre yeniden verilecek vergi beyan
namelerinin 1.1.1988 tarihinden itibaren 
uygulanmaya başlayacağı göz önünde tu
tulduğunda, tasarının bir an evvel Mec
listen geçmesi şarttır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
buraya kadar sıralamaya çalıştığım bu im
kânlardan mükelleflerimizin tamamının 
yararlanabilmesi için tasarının yasalaşma
sından sonra makul bir süreye ihtiyaç bu
lunmaktadır. Eğer, gerçekten bunu arzu 
edersek, bu tasarının bir an önce yasalaş
ması gerekmektedir. 

Ayrıca, hepimizin malumu olduğu 
üzere, vergide takvim yılı esastır. 1989 yı
lma çok kısa bir zaman kalmıştır ve ver
ginin dönemselliğinin korunması için de 
tasarının bir an önce kanunlaşması gerekli 
görülmektedir. 

Biz, ANAP Grubu olarak, bu düzen
lemeleri destekliyoruz, bir an önce yasa
laşmasını arzu ediyoruz. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çağlar. 

KAMER*GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, öneriyle ilgili soru sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, usule ay
kırı efendim. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Aydın
lanmak bakımından efendim. 

BAŞKAN — Kanun tasarısı değil 
efendim. Lütfen efendim... Lütfen... 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Bir da
ha okunsun, ben anlamadım. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutu
yorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 30.11.1988 Çar
şamba günü yaptığı toplantıda, siyasî parti 
grupları arasında görüş birliği sağlanama
dığından, grubumuzun aşağıdaki önerisi
nin Genel Kurulun onayına sunulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Haydar Özalp 

Grup Başkanvekili 

Öner i : Görüşmelerine başlanmış bu
lunan 115 sıra sayılı, Bazı Vergi Kanunla
rında Değişiklik Öngören Kanun Tasarı
sı ve Tekliflerinin görüşmeleri tamamla
nıncaya kadar çalışma sürelerinin saat 
24.00'e kadar uzatılması, içtüzükteki ça
lışma günlerinde görüşmelerin tamamlan
maması halinde 2 ve 3 Aralık Cuma, Cu
martesi günleri de saat 24.00'e kadar gö
rüşme yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

C) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla 
îmamoğlu'nun, 6/236, 6/237, 6/238 esas numa
ralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi 
(4/48) 

BAŞKAN — Bazı sözlü soruların ge
ri verilmesine dair önerge vardır, oku
tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Göndemin "Sözlü Sorular" Kısmı
nın 221, 222 ve 223 üncü sıralarında yer 
alan (6/236), (6/237) ve (6/238) esas nu
maralı sözlü soru önergelerimi geri 
alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Sözlü sorular geri veril
miştir. 

Sayın üyeler, gündemin " K a n u n Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hava Seyrüseferinin Emniyeti için iş
birliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslara
rası EUROCONTROL Sözleşmesini Değiştiren 
Protokole ilişkin Diplomatik Konferansın Nihaî Se
nedinin; Hava Seyrüseferinin Emniyeti için işbir
liğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası 
EUROCONTROL Sözleşmesini değiştiren Pro
tokol ile Eklerinin ve Yol Ücretlerine ilişkin Çok 
Taraflı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları (1/513) (S. Sayısı : 133) (1) 

BAŞKAN — Alman karar gereğin
ce, Hava Seyrüseferinin emniyeti İçin İş
birliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Ulus
lararası EUROCONTROL Sözleşmesini 
değiştiren Protokole İlişkin Diplomatik 
Konferansın Nihaî Senedinin; Hava Sey
rüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Da
ir 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası EU
ROCONTROL Sözleşmesini Değiştiren 
Protokol ile eklerinin ve Yol Ücretlerine 
İlişkin Çok Taraflı Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Komisyon raporunun okunup, okun
mamasını oylarınıza sunuyorum. Rapo
run okunmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
var mı efendim?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

(1) 133 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İş
birliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli 
Uluslararası Hava Seyrüseferinin Em
niyeti İçin Avrupa Teşkilatı (Eurocont-
rol) Sözleşmesini Değiştiren Protokole 
İlişkin Diplomatik Konferansın Nihaî 
Senedinin; Eurocontrol Sözleşmesini 
Değiştirmek üzere 12 Şubat 1981 Tari
hinde Brüksel'de imzalanan Protokol 
ile Eklerinin ve 12 Şubat 1981'de Brük
sel'de İmzalanan Yol Ücretlerine İlişkin 
Çok Taraflı Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — Hava Seyrüseferinin 

Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 
1960 Tarihli, Uluslararası Hava Seyrüse
ferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatı 
(Eurocontrol) Sözleşmesini Değiştiren 
Protokole İlişkin Diplomatik Konferansın 
Nihaî Senedinin; Eurocontrol Sözleşme
sini Değiştirmek üzere 12 Şubat 1981 Ta
rihinde Brüksel'de İmzalanan Protokol ile 
Eklerinin ve 12 Şubat 1981'de Brüksel'de 
İmzalanan Yol Ücretlerine İlişkin Çok Ta
raflı Anlaşma'nm Onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, 
Sayın Tevfik Koçak, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA TEVFİK 
KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Hava Seyrüseferinin 
Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 
1960 Tarihli Uluslararası Eurocontrol Söz
leşmesini Değiştiren Protokol ile eklerinin 
ve Yol Ücretlerine ilişkin Çok Taraflı An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının 1 inci 
maddesi üzerinde grubum adına söz al
mış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlarım. İzin verirseniz, önce bu anlaş
mayla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. 

1 — 
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Avrupa Teşkilatı ya da diğer bir de
yişle Eurocontrolu kısaca şöyle açıklaya
bilirim : Hava seyrüseferlerinin emniyeti 
için Avrupa Teşkilatı, 13 Aralık 1960 tari
hinde, Brüksel'de Federal Almanya, İngil
tere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lük-
semburg ülkeleri bir araya gelerek bir söz
leşme yapmışlar ve bu sözleşmeyle bu teş
kilat kurulmuştur. Eylül-1988'de Yunanis
tan bu teşkilata üye olmuştur. Yunanis
tan'la birlikte üye sayısı 9'a çıkmıştır. 
Türkiye ve Malta'nın üyelik işlemleri ise, 
halen sürmektedir. 

Bu teşkilatın en önemli faaliyetlerin
den birisinin 12 Şubat 1981 tarihinde 
Brüksel'de aldığı yeni bir kararla, Yol Üc
retlerine Ait Çok Taraflı Anlaşma dahilin
de uçuş ücretlerinin teşkilat tarafından 
tahsil edilmesidir. İspanya, Avusturya ve 
İsviçre, teşkilata üye olmamakla birlikte, 
bu yol ücreti anlaşmasına taraftırlar. Ta
biî herhangi bir ülkenin bu teşkilata gir
mesi için yol ücret anlaşması veya ana söz
leşmeye, yani bunlardan birine tek başı
na katılması yetmiyor. Bu bağlamda ülke
miz, ana sözleşme dışında yol ücretlerine 
ait olan çok taraflı anlaşmayı da kabul et
tiğini ve bununla ilgili belgeyi, daha doğ
rusu katılma belgesini depoziter ülke olan 
Belçika'ya sunması gerekmektedir. Daimî 
Komisyon, Türkiye'nin üyelik başvurusu
nu 12 kasım 1987 tarihinde oybirliğiyle ka
bul etmiştir. Böylece birinci koşul yerine 
gelmiştir, ikinci koşul; bu teşkilatın bizim
le ilgili yol ücretlerine ilişkin başvurumu
zun kabul edilmesidir, yol ücretlerine iliş
kin başvurumuz kabul edilip, üyeliğimiz 
onaylanır ve Belçika'ya gönderilirse, iki ay 
sonra üyeliğimiz gerçekleşecektir. 

Teşkilatın ana amaçları konusunda 
eğer bazı bilgiler iletilmek istenirse; teş
kilat hava seyrüseferiyle ilgili olarak, ar
tan hava trafiğiyle ilgili sorunları önceden 
saptayıp üye ülkelere gönderiyor. Bu bağ
lamda, üye ülkelerin hava trafiğinin müş-
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terek kullanılmasını, trafiğin emniyetini 
sağlıyor, ülkeler arasında teknoloji trans
ferine yol açıyor. 

Bir de bizim Türkiye'nin konjonktü-
rel durumunu ve coğrafî yapısını ele aldı
ğımızda; Türkiye, Avrupa'nın güney ka
nadında yer alan bir ülkedir ve gerek Or
tadoğu, gerekse yakındoğu ülkelerinden 
gelen uçaklar Türkiye'nin hava sahasın
dan geçmektedir. Zaten Türkiye'deki 
Ulaştırma Bakanlığının yetkili birimleri 
bir nevi altyapı hizmetlerini şu anda yap
maktadırlar. Biz bütün bunları gözönüne 
aldığımızda, gerek Genelkurmay Başkan
lığının ve gerek diğer yetkili birimlerin, ül
kemizin korunmasında, daha doğrusu sa
vunmasında bu teşkilata girmenin hiçbir 
zararı olmayacağı konusundaki kesin bil
gilerin ışığında böyle bir teşkilata girme
nin, ülkemiz için yararlı olacağı inancın
dayız ve yapılan bütün bu işlemlerin alt
yapısıyla beraber teşkilata üye olan ülke
nin, daha doğrusu 2000 yıllarına yaklaşan 
çağdaş bir dünyada Türkiye'nin böyle bir 
teşkilata girmesi, böyle bir örgüte üye ol
ması, ülke olarak yararımıza olacaktır. 

Bu noktadan hareket ederek, bu ya
saya olumlu oy vereceğimizi saygılarımla 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Koçak. 
Madde hakkında başka söz isteyen?,. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının t ümü açık oylamaya 
tabidir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıra
lar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştı
rılsın. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 

2. — 213 Sayüı Vergi Usul Kanunu, 193 
Saydı Gelir \krgisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı 
Motorlu Tastilar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı 
Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sayüı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapûması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun, 
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu
nu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 
492 Sayılı Harçlar Vergisi Kanununda 
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yer
den devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

(1) 115 Sıra Sayüı Basmayazı, 17.11.1988 ta
rihli 27 nci Birleşim. Tutanağına eklidir. 

Tasarının 6 ncı maddesi üzerinde gö
rüşmeler ve önergelerin işlemi tamam
lanmıştı. 

Şimdi 6 ncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 7. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 358 inci maddesine aşağıda
ki 4 numaralı bent eklenmiştir. 

" 4 . Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca veya defterdarlıklarca izin verilmediği 
halde, izin almış gibi Vergi Usul Kanunu 
uyarınca tutulması veya düzenlenmesi zo
runlu belgeleri basanlar ve bu belgeleri 
kullananlar.' ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, 
Sayın Kamer Genç; buyurun efendim. 

S H P G R U B U ADINA K A M E R 
G E N Ç (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 358 inci maddesine yeni bir bent ek
lenmektedir; bu bentle -biliyorsunuz- Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, mükelleflerin 
kullanmaları gereken vesikaların basımı
nı defterdarlıklar kanalıyla belli matbaa
lara vermektedir veyahut da bu belgeler 
noterce tasdik edildiğinde kullanılmakta
dır. Buraya bir ilave olarak, bu yetkiyi al
madığı halde bu belgeleri basanlar ile bun
ları kullananların Vergi Usul Kanununun 
358 inci maddesindeki cezaya muhatap 
olacakları belirtilmektedir. 

Değerli üyeler, hukukun genel ilke
leri vardır, kanunun genel ilkeleri vardır; 
her şeyi kendi mantık silsilesi içinde doğ
ru düzenlemek zorundayız. 

Sayın Başkan, lütfen dinlesinler. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Biz, seni dinliyoruz. 

file:///krgisi
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KAMER GENÇ (Devamla) — Her
kes yerine geçsin efendim, herkes ayakta 
olunca ben konuşamıyorum. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Biz, seni dinliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, lütfen 
efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ko
nuşamıyorum efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Dinlemeye mecbur muyuz? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, ayakta kimse kalmasın, burası Mec
listir, burada bir ciddiyet vardır. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Onu... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ha
yır efendim, oturun yerinize! 

BAŞKAN — Sayın Genç, onu söyle
mek Başkanlık Divanının görevi, lütfeder 
misiniz efendim? Ama uyarınıza teşekkür 
ederim; arkadaşlardan rica ediyorum. 

Buyurun devam edin efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, ayakta bekleyenler var. Lütfen... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ora
sı bize ait. Lütfen... 

Sayın Genç, devam ediniz efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Peki 
efendim; ama Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Ben, görevimi yapanm 
efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Pe
ki, siz yapın, ben hatırlatayım da efendim. 

Bu itibarla, eğer hukuku kendi man
tığı ve kuralları içinde doğru değerlendir-
mezseniz, o zaman uygulamada çok ters 
sonuçlar ortaya çıkar. Bir kişiye devlet yet

kisini vermediğiniz halde, o kişiye, devle
tin yetkisi kullanılmaması nedeniyle bir 
ceza verilemez. Bir kişiye bir yetki veril
meden o kişiye bir ceza da verilemez. De
niliyor ki, bu belgeleri kullananlar, (A) fir
ması çıkıp; "Ben defterdarlıktan aldığım 
izin gereği fatura, gider belgesi, müstah
sil makbuzu gibi belgeleri bastırdım" di
yor ve bir vatandaş da bunları alıp kulla
nıyor. Tamam, basanlar için bir ceza ge
tirelim; ama bunları kullananların güna
hı ne? Çünkü, bunları kullananların, böy
le bir yetki verilip verilmediğini araştırma
sı mümkün değildir; bu kişi inceleme yet
kisine sahip değil ki... Yani, mükellefler gi
dip de şu müessese, bu matbaa, Maliye 
Bakanlığından böyle bir özel yetki almış 
mıdır, almamış mıdır diye araştırma yet
kisine sahip değildir ki, siz, bunların bas
tırdığı belgeleri kullananları böyle bir ce
zaya muhatap tutasınız. O hailde, Hükü
metin getirmiş olduğu bu Kanun tasarı
sının bu maddesi evvela hukuk mantığı
na ve genel kurallara aykırı. O zaman, 
müstahsil makbuzu, gider makbuzu gibi 
belgeleri basanların, mükellefler tarafın
dan kontrol edilmesi lazım veyahutta Ma
liye Bakanlığının, o vergi daireleri kapsa
mı içinde kalan veya sınırları içinde /kalan 
bütün mükelleflere bir tebligat yapmaları 
lazım ve "Arkadaş senin kullanacağın def
ter ve vesikaları şu, şu, şu matbaalar ba
sabilir; bunun dışında kimseye böyle bir 
yetki verilmemiştir; bunun dışındaki kişi
lerden aldığın takdirde böyle bir cezaya 
muhatap olacaksın" diye hatırlatması la
zım. Maliye Bakanlığı böyle bir hatırlat
ma yapmayacak, böyle bir tebligat da yap
mayacak, ondan sonra da ne yapacak; gi
decek bir vatandaşın bastırdığı belgeleri, 
yani devletten izin alarak belge basıyor
muş süsünü veren bir kişinin hilesine kur
ban gidecek. Bu Kanun tasarısının tümü 
üzerinde yaptığım konuşmalarda da be
lirttiğim gibi, bunlar biraz karakuşi hü-
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kümler. Kanunlar önümüze getirilirken, 
bunların uygulamada nasıl sonuçlar do
ğuracağını da iyi bilmek lazımdır. 

Elbette ki, bugün piyasada hileli vergi 
suçu işleyen, çifte belge düzenleyen, nay
lon fatura kullanan çok mükellef vardır; 
ama naylon fatura kullanmayı önlemek 
için, siz masum insanları büyük ceza yük
leri karşısında bırakamazsınız. Devlet ola
rak sizin elinizde büyük güçler vardır; ev
vela bu güçlerinizi kullanın. Sizin eliniz
de inceleme elemanı olarak Maliye mü
fettişi var, vergi kontrolörü var, hesap uz
manı var, vergi kontrol memurları var, 
yoklama memurları var; bunlar vasıtasıyla 
piyasaya hileli işlemlerin, hileli belge ba
sımlarının çıkışını önleyiniz. Bunları mü
kelleften beklemeye hakkınız yok; ama 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı bunu yap
mıyor, ne yapıyor? "Efendim, ben bu so
rumluluğu mükellefe vereceğim" diyor; 
ama mükellefin bu konuda kendi sorum
luluğundan kurtarması için bir yetkisi yok. 
Bir insanın evvela yetkisi olması lazım ki, 
bir sorumluluğu olsun, yetki olmayan yer
de sorumluluk söz konusu değildir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı sağlık
lı bir vergi incelemesi yapmıyor. Vergiyi 
gerçek mükelleften almıyor. Bu Kanun ta
sarısının temelini nazara aldığınız zaman, 
bakıyorsunuz ki, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı gerçek vergi almak hususunda aciz 
kalıyor. Ne yapıyor? Götürü usullerle vergi 
alma yoluna gidiyor. Nasıl Götürü Usul
de vergi alma yoluna gidiyor? İşte, hayat 
standardı, işte, Geçici Vergi... Bunlar ne
dir? Bunlar Götürü Vergidir. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı bu
raya çıkıp diyor ki : "Efendim, Tunalı Hil
mi Caddesindeki bir zavallı dondurmacı
dan bahsedildi..." Bizim zaten bahsettiği
miz, Tunalı Hilmi Caddesindeki zavallı 
dondurmacı değil, bizim bahsettiğimiz, 2 
bin nüfuslu yerde yaz mevsiminde don

durma satan insanın hakkını savunmak
tır. Siz, milyarlarca, trilyonlarca lira ver
giyi almıyorsunuz. Vergi inceleme ele
manlarının, Maliye müfettişlerinin kadro
su kaç? Kaçı eksik? Hesap uzmanlarının 
kadrosu kaç? Kaçı eksik? Gelir kontrolör
lerinin kadrosu kaç? Kaçı eksik? Niye dol-
durmuyorsunuz? Memlekette bu kadar iş
siz insan varken niye eksik kadroları dol
du rmuyorsunuz? Sağlıklı bir vergi incele
mesi yapmıyorsunuz da, devletin acizliğini 
ifade eden böyle bir kanun maddesini bu 
Yüce Meclisin kürsüsüne getiriyorsunuz. 
Evvela boş kadroları doldurun. Evvela in
celeme yapan kişilere inceleme yapma ola
nakların; tanıyın. Bunları tanımıyorsu
nuz, ondan sonra birtakım meslek grup
larının değeri düşmesin diye o mesleklere 
fazla eleman almıyorsunuz, hesabınıza ge
len yerde inceleme yaptırıp, hesabınıza 
gelmeyen yerde inceleme yaptırmıyorsu
nuz; ondan sonra da "Vur abalının 
sırtına" hesabıyla vatandaşın sırtına ceza 
yüklemeye kalkıyorsunuz. 

Arkadaşlar, işte biz her vesileyle bu 
kürsülerde karşımıza gelen vergi yasala
rının yetersizliğini en açık, en seçik, en ya
lın şekilde sizlerin gözleri önüne seriyoruz; 
ama maalasef, muhalefetle iktidar arasın
da bir zıtlaşma sonucu buraya gelen hep 
anti-demokratik kanunlar böylece, tek ta
raflı parmak kaldırmalanyla geçiyor; ama 
ne olacak bunun sonu? Bunun faturasının 
yarın kime çıkacağı belli olmaz. Siz bu ka
nunları çıkarırsınız, biz iktidara geliriz, .bu 
sizin getirdiğiniz anti-demokratik kanun
ların o zaman bize nasıl yaradığını görür
sünüz; ama tabiî bu iki sene sonra mı olur, 
üç sene sonra mı olur, onu günü gelince 
göreceğiz. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — To
parlayacağım efendim. 
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M E H M E T M U K E R R E M TAŞÇI-
O G L U (Sivas) — Nasıl yarayacak? 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Onu 
seçimde görürüz. Hatta, kendinize güve
niyorsanız, buyurun yine genel seçime gi
debilirsiniz... 

M E H M E T M U K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Bıktık kardeşim, bıktık. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — Siz 
onlara hiç bakmayın, halkın iradesi, aklı
selimi yerindedir. O bakımdan... 

İ L H A N A K Ü Z Ü M (Kars) — Siz 
önce partinizi toparlayın, ondan sonra. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Biz 
toparlarız, o kadar rahatsız olmayın ca
nım. Bizim toparlanıp toparlanmamamız 
sizi ilgilendirmez. Siz evvela kendiniz to-
parlanHHZ. 

M E H M E T M U K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Nasıl istifade edeceksi
niz onu söyleyin? 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, karşı
lıklı görüşmek usulü diye bir usulümüz 
yok. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Biz 
mi?.. Sizin getirdiğiniz antidemokratik ka
nunları en iyi şekilde burada uygularız 
ki... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Genç... 
Sayın Genç, lütfen efendim... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Efen
dim, Sayın Taşçıoğlu bir grup başkan-
vekili... 

BAŞKAN — Şimdi... Müsaade edin 
efendim... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Şim
di, o bana soru sorarsa cevap veremezsem 
yetersiz kalırım. O bakımdan... 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade 

edin efendim, kürsüdeki arkadaşımızın 
konuşma özgürlüğü ile ilgili herhangi bir 
müdahaleyi Başkanlık Divanı dikkate ala
rak gereğini yapmak yükümlülüğü altın
dadır. Ben de bu görevimi yapmak imkâ
nını bulmak istiyorum. Lütfederseniz, ko
nuşmanıza devam ediniz, arkadaşlarımız 
da lütfen hatibe müdahale etmesinler 
efendim. 

Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, devam ediyorum; ama devam edin
ce de siz rahatsız oluyorsunuz. 

Sayın Başkan, bu itibarla, biz bu 
maddenin sonundaki "ve bu belgeleri 
kullananlar' ' ibaresinin hukuk mantığına 
aykırı olduğunu, kanun düzenleme esas
larına aykırı olduğunu, bir kişiye yetki ve
rilmeden sorumluluk yüklenemeyeceği il
kesine aykırı olduğunu ve hukukun genel 
ilkelerine aykırı olduğunu görerek, bu fık
ranın, bu cümleciğin bu maddeden çıka
rılmasını istiyoruz. 

Bu konuda zaten verilmiş önergele
rimiz de var, önergemiz üzerinde de ko
nuşacağız. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Madde hakkında başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Önergeler var, önergeleri, geliş ve ay
kırılık derecesine göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-

— 186 — 
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kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 7 nci maddesine eklenen 
dördüncü fıkranın tasarı metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
Abdurrezak Ceylan 

Siirt 
Hasan Namal 

Antalya 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Balıkesir 
Haydar Baylaz 

Bingöl 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
İsmail Köse 

Erzurum 
Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 7 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 7. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 358 inci maddesine aşağıda
ki 4 Numaralı bent eklenmiştir. 

"4. Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca veya Defterdarlıklarca izin verilmediği 
halde, izin almış gibi Vergi Usul Kanunu 
uyarınca tutulması veya düzenlenmesi zo
runlu belgeleri basanlar. 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Halit Dağlı 
Adana 

Hasan Namal 
Antalya 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

İsmail Köse 
Erzurum 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci 
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maddesinin sonundaki "ve bu belgeleri 
kullananlar" ibaresinin tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Sedat Doğan 
Adana 

Kâzım Özev 
Tokat 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi .Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 7 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Balıkesir 
Hasan Namal 

Antalya 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

İsmail Köse 
Erzurum 

Madde 7. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 358 inci maddesine aşağıda
ki 4 numaralı bent eklenmiştir. 

' ' 4. Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca veya Defterdarlıklarca izin verilmediği 
halde, izin almış gibi Vergi Usul Kanunu 
uyarınca tutulması veya düzenlenmesi zo
runlu fatura ve fişleri basanlar ve bu fa
turalı fişleri kullananlar." 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de
recelerine göre okutup işleme koyacağım 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 7 nci maddesine eklenen 
4 üncü fıkranın Tasarı metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 7 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 7. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 358 inci maddesine aşağıda
ki 4 numaralı bent eklenmiştir : 

" 4 . Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca veya Defterdarlıklarca izin verilmediği 
halde, izin alınmış gibi Vergi Usul Kanu
nu uyarınca tutulması veya düzenlenme
si zorunlu belgeleri basanlar." 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor... 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyor... 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında, 197 Sayılı Motor
lu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı 
Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı 
Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapıl

ması Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci 
maddesinin sonundaki "Ve bu belgeleri 
kullananlar" ibaresinin Tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor... 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Sayın 
Başkan, önergemi açıklayacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

Sayın Genç, sürenizi hatırlatmayı hiç 
doğru bulmuyorum; çünkü, biliyorsunuz. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — İçtü
züğü çok iyi biliyorum Sayın Başkan, hiç 
hatırlatmanıza gerek yok. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; efendim 
önergemizi izah etmek üzere buraya 
geldim. 

Önergemizin kapsamı şu : Bu 7 nci 
maddedeki "Ve bu belgeleri kullananlar" 
ibaresinin madde metninden çıkarılması
nı istiyoruz. Bunun da anlamı şu : Bir va
tandaş, Maliye Bakanlığının yetki verdi
ği matbaalar dışında bir matbaaya bastır
mak suretiyle müstahsil makbuzu, gider 
makbuzu, fatura ve benzeri tevsik edici ni
teliğe sahip belgeleri kullandığı takdirde, 
bunun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
358 inci maddesindeki cezayla muhatap 
tutulmamasmı istiyoruz. Çünkü diyoruz 
ki, bu kişi bilemez. Yani, bir mükellefin, 
Maliye Bakanlığının hangi kişi, hangi 
matbaa, hangi şirketlere Vergi Usul Ka-
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nununca mükelleflerin kullanmak zorun
da olduğu belgeleri basma yetkisini ver
diğini araştırma yetkisi yoktur. 

B E D R E T T İ N DOĞANCAN AK-
Y Ü R E K (İstanbul) — Sorsun. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Kim
den soracak? 

B E D R E T T İ N DOĞANCAN AK-
Y Ü R E K (İstanbul) — Matbaaya, "Bel
gen var m ı ? " desin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, gösteriyor zaten. "Maliye Bakanlığı 
beni yetkili kıldı' ' diyor. Orada yazıyor za
ten. Mesela faturada, gider makbuzunda, 
müstahsil makbuzunda -hileli basıyor 
zaten- " B u fatura, Maliye Bakanlığının 
veyahut da (A) defterdarlığının verdiği şu 
gün ve sayılı yetkiye istinaden basılmıştır" 
diyor; ama aslında böyle bir yetki yok. 

B E D R E T T İ N DOĞANCAN AK-
Y Ü R E K (İstanbul) — Şüphe ediyorsa 
vergi dairesine sorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, bunu mükellef nasıl sorabilir? 

B E D R E T T İ N DOĞANCAN AK-
Y Ü R E K (İstanbul) — Meraklısı sorar, 
ben sorarım. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Biz 
diyoruz ki, mükellefe böyle bir külfet yük
lemeyelim. Yani, bunu kullananlar... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Hayatta hiç mükellef olmadın. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ben 
sizden daha fazla mükellefim. Geçen se
ne 5 milyon lira vergi ödedim Sayın Ba
kan, yani sizin iktidarınızda 5 milyon lira 
vergi ödedim. (ANAP sıralarından alkış
lar) Vergi meselelerini bu kadar bilmeme 
rağmen, getirdim size vergi verdim; ne ya
payım... Herkes vergi kaçırırken biz ver

dik; ama ne yapalım, biz tabiî sizden da
ha fazla vatanseveriz; çünkü vergi ödemek 
vatanseverliğin göstergesidir. Tabiî, biz de 
vatana bağlılığımızın ifadesi olarak, ka
zancımızın gerçek vergisini ödedik. Her
kes böyle düşünse, zaten vergi kanunları
na ihtiyaç kalmaz; çünkü Gelir Vergisi Ka
nununun 1 inci maddesi, "Gerçek kişile
rin gelirleri Gelir Vergisine tabidir ' ' der. 
Bu itibarla, herkes, bu ibareye uygun ola
rak, dürüst hareket etse, vatansever olsa, 
gerçek vergisini öder ve ne bizi ne de in
celeme elemanlarını bu kadar uğraştırır. 

Bu nedenle, diyoruz ki, bir kişiye yet
ki vermediğiniz takdirde, ona sorumluluk 
da veremezsiniz. Gerçi, bunu madde üze
rinde yaptığım konuşmada da söyledim; 
ama o konuşmam grup adınaydı, şimdi ki
şisel olarak, önergem üzerinde konuşuyo
rum; Maliye Bakanlığı bunu kaldırsın. 
Kaldırmıyorsa, o zaman her vergi daire
si, kendi mükellefiyet kapsamı içinde ka
lan mükelleflere ayrı ayrı tebligat yapsın. 
Bu husus da maddeye ilave edilsin. Vergi 
dairesi desin ki, sizin bağlı olduğunuz şu 
vergi dairesi dahilinde, şu şu matbaalara, 
sizin kullanmak zorunda olduğunuz, fa
tura, gider belgesi, müstahsil makbuzu gi
bi belgeleri basma yetkisi verilmiştir. Bu
na rağmen, bu matbaalarda bastınlmayıp, 
başka matbaalarda bastırılarak bu belge
ler kullanılıyorsa, o zaman ceza verebilir
siniz; ama böyle bir bildirim yapılmadı
ğına ve mükellefin de satın alırken bunu 
araştırma yetkisi olmadığına göre, bu iba
renin madde metninden kaldırılması 
gerekir. 

Saygılar sunarım efendim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok ufacık bir 
açıklama yapabilir miyim? 
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BAŞKAN — Buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli üye
ler; bu mekanizma nasıl işliyor; arz 
edeyim. 

Mükellef, bu kıymetli evrakı bastır
mak müsaadesi almak için vergi dairesi
ne gidiyor. Vergi dairesine müracaat ede
rek, "Ben bunları bastıracağım" diyor. 
Onun müracaatı üzerine, vergi dairesi, 
mükellefe, "Sen filan filan matbaalara gi
dip, bu evrakları buralarda 
bastırabilirsin" diyor ve mükellefin eline, 
"Ben şu matbaaya gideyim" deyince, bir 
belge veriliyor. Mükellef, vergi dairesin
den aldığı bu belge ile matbaaya gidiyor. 
Mükellefin bunu bilmemesi diye bir şey 
mümkün değil; çünkü zamanında, haki
katen çok yaygın bir şekilde naylon fatu-
racılık yapılmaya çalışıldığı için, bu önlen
sin diye yapıldı. 

Uygulamada bir de şu var : Mükel
lefin temsilcisine değil, mükellefin kendi
sine veriyoruz matbaaya gideceği belgeyi. 
Mükellefin kendisi eline alıyor bu belgeyi 
ve bu belgeyle gidiyor. Dolayısıyla, eğer 
bir mükellef, yetki belgesi olmayan bir 
matbaaya gidiyor veya vergi dairesine uğ-
ramayıp, eline bile bile o belgeyi almıyor
sa, o zaman kaçakçılığa iştirak ediyor, te
şebbüs var demektir. Dolayısıyla, zanne
diyorum önergeyi veren arkadaşlar bu
günkü uygulamayı bilmedikleri için, mü
kellefi kollamak açısından bu önergeyi ver
mişler, kendilerine hak veriyorum; ama 
uygulama bu istikamettedir. Bu uygula
mayı bilselerdi, belki önergeyi dahi ver
meyebilirlerdi. 

Ben bu konuya açıklama getirmek 
için söz aldım, çok teşekkür ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önerge 
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üzerinde, kararınızı bildirdikten sonra, 
tekrar konuşmak mümkün değildir; ancak 
madde hakkında, esası hakkında soru sor
mak, cevap almak mümkün olduğu için, 
bu söz verme uygulamasını bir defaya 
mahsus olmak üzere yaptım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan ve Sayın 
Komisyon, maddenin esasıyla ilgili bazı 
açıklamalara gerek gördüğünüz zaman, 
lütfederseniz, kürsüye buyurun ve o açık
lamaları maddenin esası görüşülürken ya
palım efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hayhay Sayın Başkanım, çok 
kısa bir açıklama olduğu için müsaadeni
ze arz ettim. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, te
şekkür ederim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sağ olun. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ka
nun tasarısının 7 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

ve arkadaşları 

MADDE 7. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 358 inci maddesine aşağıda
ki 4 numaralı bent eklenmiştir. 

1 — 
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"4 . Maliye ve Gümrük Bakanlığın
ca veya Defterdarlıklarca izin verilmediği 
halde, izin almış gibi Vergi Usul Kanunu 
uyarınca tutulması veya düzenlenmesi zo
runlu fatura ve fişleri basanlar ve bu fa
turalı fişleri kullananlar." 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu? 

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

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç I N 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 8. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinin birin
ci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"Ancak, hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında, hapis cezasının 
her bir günü için sanayi sektörü için be
lirlenen, yürürlükteki asgarî ücretin bir 
aylık tutarının en az yarısı esas alınır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

SHP Grubu adına, Sayın Mustafa 
Kul; buyurun efendim. 

SHP G R U B U ADINA MUSTAFA 
K U L (Erzincan) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri; bu maddeyle, Vergi 
Usul Kanununun kaçakçılıkta hapis ve 

meslekten men cezasıyla ilgili 359 uncu 
maddesinin 1 inci fıkrasına bir hüküm ek
lenerek, kaçakçılık fiilini işleyenler hakkın
da ceza mahkemelerince verilecek üç ay
dan üç yıla kadar hapis cezasının, para ce
zasına çevrilmesi halinde, bu çevirmeye 
ilişkin para cezasının hesaplanmasında, 
hapis cezasının her bir günü için en az sa
nayi sektörü için belirlenen ve yürürlükte 
bulunan asgarî ücretin bir aylık tutarının 
yarısının esas alınması getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, vergi kaçakçılı
ğını önlemek için alınan hukukî tedbirler, 
bu konuda yapılabilecek işlerden sadece 
bir tanesidir. Halbuki, bu konuda vergi 
kaçakçılığını daha kolay ve daha demok
ratik yöntemlerle önleyebilmenin başka 
yollan da var. Bu konulan Maliye Bakan
lığının uzmanları en az bizim kadar bil
dikleri halde, başka yöntemleri hiç dene-
memekte, sadece ceza yoluyla vergi kaçak
çılığını önlemenin gayreti içerisine gir
mektedirler. Bu düşünceyle de hareket 
edilince de, Vergi Usul Kanunu, bir usul 
kanunu olmaktan çıkıp, bir ceza kanunu 
şekline dönüşmüş oldu. Nedir kaçakçılığı 
Önlemenin başka yöntemleri? Bu konula
rı Sayın Bakan ve Bakanlığın diğer uz
manları en az bizim kadar bilirler; ama 
ben yine de kısaca hatırlatmak istiyorum. 

Yapılacak olan şey, vergi kaçırabilme-
nin hukukî olanaklarını ortadan kaldır
mak, etkin bir kontrol düzeni kurmak, 
vevgi tekniğini, vergi kaçakçılığına en az 
olanak sağlayacak biçimde düzenlemektir. 
Vergi mükelleflerinin psikolojik durumlan 
göz önünde tutulmalıdır, yükümlülerin 
vergi ahlakını geliştirecek, vergi ödemeyi 
kendisi için azap olmaktan çıkaracak; ver
gi dairesini kendi malına, gelirine, serve
tine göz dikmiş bir devlet kuruluşu olarak 
görmemesini sağlayacak tedbirlerin alın
ması gerekir. Devlet, vergi yükümlüsüne 
kendisinin iyi niyetli bir dostu ve yardım
cısı olduğunu kabul ettirmesi gerekir. Ver-
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giyi bilerek kaçıranla, bilmeden buna se
bebiyet verenler arasında bir ayırım yapıl
ması gerekir. 

Vergi kaçakçılığını önlemenin bu tür 
tedbirleri olmasına ka'rştn, mevcut uygu
lamalarla, özellikle küçük vergi mükellef
leri, küçük esnaf ve sanatkârlar, özellikle 
vergi kaçakçılığına zorlanmaktadır. Şöyle 
ki, milyarlarca lira vergi kaçıranlar top
lumda daha çok itibarlıymış gibi gösteri
liyorsa eğer; milyarlarca lira vergi borcu 
olanların, isimleri açıklanmıyorsa eğer; 
milyarlarca lira vergi borcu olanlar veya 
vergi kaçıranlar, Başbakanın uçağına bi
nip, Başbakanın yurt dışı gezilerine katı
lırlarsa eğer; milyarlarca lira vergi borcu 
olanlar veya vergi kaçıranlar, devletten ge
ne milyarlarca lira ucuz kredi alırlarsa ve 
bu milyarca lira vergi kaçıranlar, bunları 
bilerek yapıyorlarsa ve buna karşılık, bil
meyerek veya istemeyerek vergi kaçakçı
lığına sebep olan küçük çaptaki vergi mü
kellefleri, bu suçlarından dolayı hapis ce
zası alıyorlarsa; bu hapis cezasının da her 
günü için 63 bin lira para cezası ödüyor-
larsa; ödediği vergilerin hiçbiri kendisine 
hizmet olarak dönmüyorsa; toplanan ver
gilerin tamamına yakını, bir avuç insanın 
kasasına akıyorsa; çağ atlayan bir ülkede, 
hâlâ insanlarımız hastanelerde rehin tu
tuluyorsa; devlet, vatandaşına sağlık hiz
metlerini bedava sunamıyorsa; eğitim hiz
metleri, paralı hale dönüştürülüyorsa; yi
ne çağ atlayan bir ülkede, binlerce köyü
müzün yolu veya içme suyu yoksa; hepi
mizin ortak malları olan kamu malları, sa
yısı bir avuç olan sermaye çevrelerine sa
tılıyorsa ve yönetenler lüks ve ihtişam içe
risinde yaşarken, milyonlarca insan, açhk 
ve sefalet içerisinde yaşıyorsa, hukukî ted
birlerle vergi kaçakçılığını önlemek müm
kün olamaz. Çünkü, bu dengesizliği gö
ren insanlar, vergi ödeme ahlakından 
uzaklaşacaktır, cayacaktır; bilmeyerek ver
gi kaçağına sebep olanlar, bundan sonra 

bilerek vergi kaçıracaklardır. 

Bunu önlemenin yoluysa, devletin, 
vatandaşına güven vermesidir, onu sevme-
sidir, ona hizmet gotürmesidir. 

Yukarıdaki bu savurganlık devam et
tikçe; geniş halk kitleleri yokluğa ve yok
sulluğa terk edildikçe; toplanan vergiler, 
ulaşması gereken yerlere ulaşmadıkça, na
sıl tedbir alınırsa alınsın, nasıl ceza konu
lursa konulsun, vergi kaçağını önlemek 
mümkün olmayacaktır. 

Bunları bilgilerinize arz eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kul. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Mehmet Gazioğlu; buyurun. 

DYP G R U B U ADINA BEYTUL-
LAH M E H M E T GAZİOĞLU (Bursa) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 213 
sayılı Vergi Usul Kanunundaki değişikli
ğin 8 inci maddesi üzerindeki görüşleri
mizi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bu maddeyle, 
Vergi Usul Kanununun, kaçakçılıktan ha
pis veya meslekten men cezalarıyla mah
kûm olmuş kişilerle ilgili 359 uncu mad
desinin birinci fıkrasına, kaçakçılık suçu
nu işleyenler hakkında, ceza mahkemesin
ce verilen asgarî üç ay, azamî üç yıl olan 
cezaların, paraya çevrilmesi halinde, bu
nun tutarının hesaplanmasında, sanayi 
sektörü için belirlenen ve yürürlükte bu
lunan asgarî ücretin, aylık tutarının, as
garî yarısının esas alınacağı hükmü geti
rilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz 
ki, burada bir belirsizlik söz konusudur; 
asgarisi tespit edilmiştir -ki, bu da, bir 
günlük ceza olarak, asgarî 63 bin liraya-
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baliğ olan bir miktarı getirmektedir- ama 
azamisi belli değildir. Yani, burada, özel
likle, "Azamî olarak da aylık tutarının 
t a m a m ı " denilmesi gerekirdi, idareye, 
fevkalade büyük bir takdir hakkı tanın
maktadır, bu da keyfiliği getirir görü
şündeyiz. 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz 
ki, cezalar, kanunla tayin edilir. Bu geti
rilen fıkra ile cezaların kararname ile ta
yin edilmesi hükmü konulmuştur ve fev
kalade bir belirsizlik söz konusu olacak
tır. Çünkü, bu kararlann ne zaman, ne ka
dar süre içinde alınacağı hakkında her
hangi bir hüküm söz konusu değildir. 

Asgarî ücret ne zaman tayin edilecek
tir? Asgarî ücret tayin edildiği zaman, ki 
bizim Türkiye'de asgarî ücretler genellikle 
yüzde 80'le yüzde 100 arasında bir artış 
getirmektedir, bir gün evvel aynı suçu iş
leyen kimse, yeni asgari ücret tayin edil
diği zaman aynı suçu işlerse, yüzde 100 
oranında fazla bir vergi cezası ödemek zo
runda kalacaktır. Bu, son derece adalet
siz bir yöntemdir, fevkalade de fahiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının gaye
si, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemektir. 
Halbuki bu yolla, mevcut kaynaklar üze
rindeki vergi cezası ve yükü çok büyük öl
çüde artırılmış olacağından bunun tahsi
linde fevkalade güçlükler söz konusu ola
caktır. Hat ta ve hatta birçok müessesele
rin bunu ödeyememesi durumuyla karşı 
karşıya kalınacağı görüşündeyiz. 

Netice olarak, tasarıyla yapılan deği
şiklikler uygulamada büyük haksızlıklara 
ve sıkıntılara sebep olacaktır. Arzumuz, 
vergi kanunlarında adil bir uygulamayı 
sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Gazioğlu. 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın 

Alptemoçin, buyurun efendim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Sayın Başkanım, çok kısacık 
bir açıklamam olacak efendim. 

Sayın Başkanım, arkadaşlar mesele
ye farklı bir açıdan yaklaşıyorlar. Biz bu
rada idareye bir takdir hakkı getirmiyo
ruz, yargıyla ilgili bir hadisedir. Mahke
me karar verirken, eğer bugün yasada olan 
hapis cezasını paraya çevirirse; burada, 
karar aldığı gün "yürürlükteki asgarî 
ücret" diye yazıyor. Asgarî ücret belirsiz 
bir şey değil; o karar aldığı gün uygula
nan ve ilan edilmiş olan asgarî ücret ne 
ise o ve bir limit ifade edilmiyor, burada, 
alınacak kararın ne kadar olacağını tarif 
ediyor. 

Dolayısıyla, birincisi, idareyle ilgili 
bir husus yoktur; ikincisi, belirsizlik 
yoktur. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, madde üzerinde şahsım adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; görüşmekte oldu
ğumuz tasarıyla, kaçakçılık cezası veyahut 
da vergi kaçakçılığı mahkemelerce sabit 
görülerek kendilerine üç yıl ile üç ay ara
sında hapis cezası verilen mükelleflerin, bu 
hapis cezalarının para cezasına çevrilme
si halinde, para cezasının asgari bir mik
tardan aşağı olmayacağı ilkesi getirilmiş; 
ancak, biz bu görüşe katılmıyoruz. 

Şu nedenle katılmıyoruz : Biliyorsu
nuz, vergi, toplumun temel sosyal politi
kalarından birisidir. Anayasaya göre, her
kes ekonomik gücüne göre vergi vermek 
zorundadır. Vergi vermeyen insanların 
toplum içinde yarattığı sosyal huzursuz
luklar, sosyal çalkantılar, sosyal olaylar he
pimizce bilinmektedir. 
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Bugün, Türkiye'de çoğu insanların 
içine düştüğü ekonomik sıkıntıların arka
sında, kişilerin, mükelleflerin gerçek ka
zançları üzerinden ödemesi gereken ver
gileri vermeme gerçeği yatmaktadır. Bu
gün birçok insan işsizse, birçok işçi sefa
let ücreti alıyorsa, memur devletten eme
ğinin karşılığı olarak hak ettiği ücreti ala
mıyorsa, köylü alın terinin karşılığı olan 
bedeli alamıyorsa, bunun temelindeki bü
tün hadise, Türkiye'deki vergi kaçakçılı
ğının çok yaygın olmasından kaynaklan
maktadır. 

Bakınız, Türkiye'nin bu seneki büt
çe rakamlarına göre gayri safî millî hâsı
lası 100 trilyon lira civarında, imiş. 100 
trilyon liranın -çok lehte bir tahminle- 20 
trilyon lirasını vergi dışı olarak kabul eder
sek, kalan 70 trilyonun en az yüzde 10'unu 
Maliyenin KDV olarak tahsil etmesi ge
rekirken; KDV nin bugünkü tahsil sevi
yesi herhalde 2.5 trilyonu geçmemektedir. 
Tabiî bizim bunları tahmini olarak söyle
memizin nedeni şudur : Bugün gerek Ma
liye, gerekse idare hiçbir konuda istediği
miz bilgileri bize vermemektedirler. Bu 
bilgiler verilmediği için de biz, bu neden
le muhalefet görevimizi yapamamaktayız 
sağlıklı olarak. Çünkü bu kürsüye çıkıp da 
hayalî rakamlarla konuşmak bize de ya
kışmayan bir davranış olur. 

Ayrıca, soru soruyoruz, sorduğumuz 
sorular, Sayın Hükümetin bakanları tara
fından cevaplandırılmaktan aciz kalına
rak, bunlar, içtüzüğe göre belirtilen süre
de cevaplandırılmadığı için sözlü soru ha
line dönüştürülmektedir. Gündeme bakı
yoruz, gündemde de, sözlü soruların 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde cevap
landırılma olanağı kalkmış vaziyettedir. İş
te görüyorsunuz ki, muhalefet görevimizi 
yapmak için karşımıza hükümet olarak çı
kardığınız engeller ortadadır. Tabiî bun
ları anti parantez olarak söylüyorum ve 
konuya dönmek istiyorum. 

Toplum bakımından bu kadar haya
tî önem taşıyan bir konuda biz vergiyi ka
çıran insanları para cezasıyla cezalandı
rılmaması esasını getirmeliyiz. Çünkü siz, 
500 milyon lira vergi kaçıran bir vatandaşa 
1,5 milyar lira kaçakçılık cezasını uygular
sınız ve belki de o, o cezayı göze de alabi
lir, veyahut da "Ben nasıl olsa hileli ifla
sa giderim" der. Yani bir bakıyorsunuz 5 
sene önce vergi mükellef adına tarh edil
miş, tahakkuk etmiş, ihtilaf yaratılmış; ih
tilaf Vergi Mahkemesinden geçmiş, Danış-
taydan geçmiş, tashihi karar safhasına gel
miş ve daha hâlâ mükellef tehiri icra isti
yor. Tehiri icrası reddediliyor ve bir bakı
yorsunuz aradan 10 sene geçmiş ve büyük 
vergiler hâlâ tahsil edilememiş. 

Burada, yine bir saptama yapmak is
tiyorum : Bizim haricen aldığımız bilgi
lere göre, bugün, Maliyenin 4 trilyon lira 
civarında bir vergi alacağını tahsil edeme
me meselesi var imiş. Tabiî bu doğru de
ğilse, Sayın Bakanlık bize bu konuda yet
kili bir tane muhatap tayin etsin ve biz 
Maliyenin vergiyle ilgili konularında biz 
o kişiye gidelim "Arkadaş, senin Maliye 
olarak vaziyetin nedir?" diyelim, o da bi
ze sağlıklı bilgi versin. 

Yani şunu demek istiyorum : Bu ki
şiler vergiyi de vermezler; ama özellikle ti
caret ve serbest meslek erbabının tek kork
tuğu şey hapis cezasıdır. Biz, vergi kaçak
çılığı yapan insanlara hapis cezası uygu
lamasını getirirsek, işte o zaman büyük öl
çüde vergi kaçakçılığını önleriz. O da na
sıl olur? Mahkemelerin buradaki yetkile
rini bağlamak suretiyle, yani bu madde
de olduğu gibi, hapis cezası para cezası
na çevrildiği zaman "Şu kadar asgarî pa
ra cezası alınır" hükmünü değiştirerek; 
kaçakçılık fiilini işleyen kişilere verilecek 
hapis cezasının hiçbir surette para ceza
sına çevrilmeyeceği yolunda hüküm geti
relim. Eğer vergi kaçakçılığını önlemek is-
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tiyorsak, işte en güzel önleyici unsur bu 
olabilir; ama tabiî bunu önlemek niyetin
de değilseniz, elbette ki, vergi kaçakçılı
ğına da kolaylıklar sağlarsınız. Bu itibar
la, bana göre, bugün Türkiye'de vergi ka
çakçılarının eylemi, silahlı eylemlere giren 
gençlerden daha tehlikelidir Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ve Türk Vatandaşı 
için, Türkiye'de meydana getirdiği sosyal 
çalkantılar bakımından. 

O halde, biz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak, Türkiye'nin meselelerini 
çözümlerken, Türkiye'nin meselelerinde 
öncelik sırası olan meseleleri birinci saf
haya alıp, onların memleket yararına en 
iyi şekilde çözümleyecek bir davranış için
de olmamız lazımdır. Yoksa, palyatif ted
birlerle biz memleket meselelerini çözüm
leyenleyiz. Burada, bunun sağlıklı çözüm 
olup olmadığı meselesi de getirilen önlem
lerle bellidir. O halde ne diye hâkimi bağ
layıcı hükümler getirelim? Diyelim ki, 
Vergi Usul Kanununun kaçakçılık, kaçak
çılığa teşebbüs, hileli vergi suçunu işleyen 
mükellefler adına verilecek hapis cezala
rı, hiçbir surette para cezasına çevrilemez; 
ama tabiî sizin hesabınızda vergi kaçak
çılığını önlemek niyeti yok, niyeti olsa za
t en - b u r a d a b i r t a k ı m husus la r ı 
söylemiştik- sizler de ona uygun tedbirle
ri alırsınız. 

Geçen gün ben burada 250 milyar li
ralık hayalî ihracatla ilgili kamu alacağı
nın listesini verdim. Bu, daha çok cüzî bir 
rakam. Ben burada bu listeyi sayarken Sa
yın Yusuf Özal da karşıda gülüyordu, 
"Yahu onlar ne ki, bunun arkası çok da
ha büyük" diyordu. Ben biliyorum tabiî, 
20 milyar vergi dışı, 80 milyar kaçakçılık 
cezalı dosyalar var. 

D E V L E T BAKANI YUSUF BOZ-
K U R T ÖZAL (Malatya) — Ben öyle bir 
şey demedim. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — 

Ama, Türkiye'de maalesef siz öyle bir ka
palı rejim getirdiniz ki, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesine bile sağlıklı bilgi 
verme yollarını kapattınız; ama bunun za
rarını siz de çekeceksiniz, memleket de çe
kecek. Her zaman siz böyle 292 ile şu 
Meclis kürsüsüne gelemezsiniz, salonuna 
gelemezsiniz. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim, 
lütfen. Sayın Genç, toparlayınız efendim. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — On
dan sonra, sizden sonra buraya gelenler... 

Sayın Başkanım, toparlıyorum. 

Yani neyse, önergeler üzerinde kişi
sel söz hakkım da var, orada da konuşmak 
üzere, şimdilik saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Madde hakkında söz isteyen?.. Yok. 

Şimdi, önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 8 inci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 
Mehmet Abdurrezak Ceylan 

Siirt 
Doğan Baran 

Niğde 
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İsmail Köse 
Erzurum 

Ömer Şeker 
Konya 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 8 in
ci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilme
sini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

A. Sedat Doğan 
Adana 

Kâzım Özev 
Tokat 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

"Ancak bu suretle verilen hapis ce
zaları paraya çevrilemez." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 8. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinin birin
ci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"Ancak, hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında, hapis cezasının 
her bir günü için 4 000 (Dörtbin) lira esas 
alınır." 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mustafa Çorapçıbğlu 
Balıkesir 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Doğan Baran 
Niğde 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 
Haydar Baylaz 

Bingöl 
İsmail Köse 

Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Savılı 

— 197 — 
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Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 8. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 359 uncu maddesinin birin
ci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"Ancak, hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında, hapis cezasının 
her bir gün için 2 500 lira esas alınır." 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

İsmail Köse 
Erzurum 

Doğan Baran 
Niğde 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 8. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 359 uncu maddesinin birin
ci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

' 'Ancak, hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında, hapis cezasının 
her bir günü için 2 000 (İkibin) lira esas 
alınır.'' 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Doğan Baran 
Niğde 

İsmail Köse 
Erzurum 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 8 inci 

maddesine eklenen hükümden "en a z " 
kelimesinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Hilmi Biçer 
Sinop 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Talât Sargın 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, açık oyla
ma işlemi tamamlanmıştır; kupanın kal
dırılmasını rica ediyorum. 

(Oyların ayırımına başlanıldı) 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık de
recesine göre tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ka
nun tasarısının 8 inci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz, 

Saygılarımızla. 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ka
nun tasarısının 8 inci maddesinin aşağı
daki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

Sedat Doğan 
Adana 

ve arkadaşları 

"Ancak bu suretle verilen hapis ce
zaları paraya çevrilemez." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bu benim önergem değil mi? Bi
rinci imzanın benim olması lazım. Bir de, 
önergenin başı niye okunmuyor Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; 
geliyor... 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, önergem üzerinde söz istiyorum 
efendim; önerge benim. (ANAP sıraların
dan, "Oylamaya geçtik" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geç
tim; "Önerge üzerinde söz istiyorum" de
mediniz ki. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Öner
gedeki birinci imza benim; Kâtip Üye 
yanlış okudu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Bir dahaki maddede ko
nuşsun. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
"Söz istiyorum" demişse ve onun için 
parmak kaldırmışsa, milletvekiline itibar 
etmek mecburiyetindeyim. 

Buyurun efendim, 5 dakika konuşun; 
ama, lütfen... 
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MALİYE VE G U M R U K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
— (Bursa) — Bravo Başkan, bravo Baş
kan (!) 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O G L U (Sivas) — Bastırıyor, bastırıyor. 

BAŞKAN — Bastırmıyor efendim. 
M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-

O Ğ L U (Sivas) — Vallahi bastırıyor. 
BAŞKAN — Bendeniz görevimi ya

pıyorum; herkese aynı görevi yaparım; 
çünkü parmak kaldırdığını biliyorum, gö
rüyorum. Ben, soru soracak zannettim, 
onun için söz vermedim. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Özür dilerim Sayın 
Başkan. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Öbür maddede konuşsun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç; 
lütfen, önerge hakkında... 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Saym 
arkadaşlar, şimdi bir hikâye anlatayım : 
Bir gün zalimin birisi bir vatandaşı böyle 
ensesinden yakalamış, "Seni dağ taş 
gezdireceğim" demiş. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bakınız, si
ze önergenin dışında karşılıklı konuşma 
için söz vermedim. Lütfen ama... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkanım, tamam; cümlemi 
tamamlayayım, tutanaklara geçiyor. 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Sayın Baş
kan, hikâye anlatıyor. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yiniz efendim. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — 
"Sende benimle beraber gezersin ya" 
demiş. 

Şimdi, siz böyle illâ biz çoğunluğa is
tinaden sizi çalıştırırız, derseniz; biz de, 
azınlığımızla sizi engelleriz. Hiç kimsenin 

kimseye darılmaya hakkı yok. Siz, bizle 
uzlaştınız mı? Uzlaşmadmız. O halde, biz 
de sizinle uzlaşmıyoruz. Siz iktidar olarak 
bizimle uzlaşmazsanız, biz muhalefet ola
rak sizinle hiç uzlaşmayız. 

BAŞKAN — Sayın Genç, önerge 
hakkında devam edin lütfen. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; önerge
mizde biz, bu vergi kaçakçılığı fiilini işle
yenlere her halükârda hapis cezası veril
sin diyoruz. Tabiî, önerge okunurken, Di
van Kâtibi arkadaşımız daima önergede
ki birinci imzayı okumuyor, ikinci, üçün
cü imzaları okuyor; bakıyor onlar da bu
rada yok, o nedenle aceleye getiriliyor. 

BAŞKAN — Onu tashih ettik efen
dim, lütfen... O ciheti bırakın efendim, 
lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bun
dan sonra dikkat edilmesi için onu 
di yo ııı m. 

BAŞKAN — Gereken dikkati göste
riyoruz efendim; lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Evet. 

Biraz önce yaptığım konuşmada da 
belirttiğim gibi, vergi bir devletin gelir 
kaynaklarının temel unsurudur. Önemli 
olan. devletin giderlerinin, bütçenin gider
lerinin, sağlıklı ve sağlam kaynağı olan ge
lirlerden karşılanmasıdır. Eğer bir devlet 
kendi giderlerini sağlıklı ve sağlam kay
naklarla karşılamazsa, işte sizin yaptığınız 
gibi dış borçlanmalarla, işte sizin yaptığı
nız gibi para basmalarla karşılarsa, o 
memlekette ekonomik düzen denilen bir 
olay olmaz. O halde, bir memlekette sos
yal güvenliğin sağlanması, sosyal adaletin 
sağlanması, her şeyden önce, herkesin ka
zandığı paranın vergisini vermesine bağ
lıdır. Toplumun hayatında bu kadar 
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önemli rol oynayan vergiyi kasten kaçır
mak suretiyle toplumda büyük bunalım
lar yaratan vergi kaçakçılarının, her kim 
olursa olsun, korunmaması lazım; hele 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
hiç korunmaması lazım. 

Biz ne diyoruz önergemizde? Vergi 
kaçakçılığı yapanlara Türk Ceza Kanunu
na göre verilecek üç yılla, üç aylık hapis 
cezasının hiçbir surette para cezasına çev-
rilmemesi. Biraz önce maddenin tümü 
üzerinde yaptığım konuşmada da belirt
tiğim gibi, mükelleflerin, insanların kork
tuğu en önemli şey hapistir, hapis cezası
dır. İsterseniz milyarlarca liralık para ce
zasını vurun sırtına; çünkü, o bir yolunu 
bulur, işte hileli iflasa gider, ödemez; ama 
hapis cezası oldu mu kurtulamaz. 

Onun için, gelin bu önergemi kabul 
edin; şimdiye kadar hiçbir önergemi ka
bul etmediniz, bu önergemi kabul edin, 
bu vergi kaçakçılarına biz bir hapis ceza
sı getirelim. Hiç olmazsa vergi kaçakçısı 
da gitsin, lisede okurken bir yürüyüşe ka
tıldığı için devlet düşmanı ilan edilen 
gençlerin yanında bir yatsın bakalım, han
gisinin devlet düşmanı olduğunu kendisi 
bir anlasın. 

O itibarla, devlete esas ihanet eden, 
devletin düzenini bozan, bana göre, ver
gi kaçakçısıdır; yoksa, fikir suçluları de
ğildir. İnsanların fikirlerinden korkmamak 
lazım; ama devletin sosyal güvenliğini sağ
lamadığınız takdirde, o devlet de sosyal 
buhranlara sebebiyet verir. Biz de bu yö
nünü düşündüğümüz için, vergi kaçakçı
larına verilecek cezada hapis cezası ile 
bağlı kalınmasını ve hiçbir surette para ce
zasına çevrilme meşin i istiyoruz. Bu kabul 
edilmediği takdirde vergi kaçakçısı her za
man yine kaçakçılık yapar. İşte, geçen gün 
gördük, ben size burada bir belge oku
dum; her gün gazetelerde reklam yapan 
bir mükellef 10 yıllık defterlerini yakmış. 

Bu, devletten 17 milyar lira da hayalî ih
racat yoluyla vergi iadesi almış. E, şimdi 
17 milyar lira devletten hayalî ihracat yo
luyla vergi iadesi alan insanı müsaade edin 
de bir hapishaneye gönderelim. 

Tabiî, Başkanlık Divanından bunu 
yarın soracağım; bu hayalî ihracatçılar 
hakkında Cumhurbaşkanının iade ettiği 
1918 sayılı Kanun niye bugüne kadar gün
deme gelmiyor? Bu hayalî ihracatçıların 
bu Meclis çatısı altında arkasında olanlar 
var mıdır, yok mudur? Yarın gündeme ge
çerken bu hususu dile getireceğim için, bu 
işi bugün bırakıyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 8. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinin birin
ci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"Ancak, hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında, hapis cezasına 
her bir günü için 4 000 (Dörtbin) lira esas 
alınır. 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar mı? 
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PLAN V E BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı efen
dim? Yok. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 8. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinin birin
ci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"Ancak, hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında, hapis cezasının 
her bir günü için 2 000 (İkibin) lira esas 
alınır." 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?... 

PLAN V E BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz 

isteyen var mı? Yok. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 8. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununun 359 uncu maddesinin birin
ci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"Ancak, hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında, hapis cezasının 
her bir gün için 2 500 lira esas alınır." 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 
söz isteyen?.. Yok. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 8 inci 
maddesine eklenen hükümden "en a z " 
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kelimesinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılamıyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(SHP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı) 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, yoklama istiyoruz efendim. 

1. — Hava Seyrüseferinin Emniyeti için iş
birliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslara
rası EUROCONTROL Sözleşmesini Değiştiren 
Protokole İlişkin Diplomatik Konferansın Nihaî Se
nedinin; Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbir
liğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası 
EUROCONTROL Sözleşmesini Değiştiren Pro
tokol ile Eklerinin ve Yol Ücretlerine ilişkin Çok 
Taraflı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları (1/513) (S. Sayısı : 133) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
açık oylama sonucunu ilan ediyorum : 

Kabul : 257 
Ret 3 
Geçersiz : 3 

Efendim, açık oya sunduğumuz tasa
rı kanunlaşmıştır. 

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Mrgisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu, 6183 Saydı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Saydı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Saydı 
Damga Urgisi Kanunu ve 492 Saydı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapdması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Devam) 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Yokla
ma istemiştik efendim. 

BAŞKAN — Yoklama istiyorsunuz. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Yoklamaya gerek yok Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Çiftçi, Erçetin, Altun, Genç, Aksoy, 
Türkcan, Okçuoğlu, Gürseler, Uyar, Özer 
yoklama istemişlerdir. 

İçtüzüğümüzün 58 inci maddesinde 
yoklama ile ilgili amir hüküm olduğu için, 
yoklama yapmak mecburiyetindeyim. 

Yoklama, tereddüte düşülürse veya 
işaretle oylamaya geçilirken on milletve
kili ayağa kalkmak veya önerge vermek su
retiyle yoklama yapılmasını isteyebilir ve 
yoklama yapılır. 

Bu nedenlerle, lütfediniz, yoklamayı 
süratle yapalım efendim. 

A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sizin orada hiç şahsî yetkiniz yok mu Sa
yın Başkan? 
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MALİYE VE G U M R U K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 

(Bursa) — Sayın Başkan, takdir hakkını
zı kullanmıyorsunuz. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yetersayımız vardır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

V. — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar \krgisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer 
Urgisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı 
Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı :115) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, 115 
sıra sayılı kanun tasarısının görüşmeleri
ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

8 inci maddeyi, kabul edilen önerge 
istikametinde oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 9. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 360 inci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

"Kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle 
hükmolunan hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında; hapis cezasının 
her bir günü için sanayi sektörü için be
lirlenen, yürürlükteki asgari ücretin bir 
aylık tutarının en az yarısı esas alınır." 

BAŞKAN — Madde hakkında, Doğ

ru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Meh
met Gazioğlu. (ANAP sıralarından "Yok, 
yok" sesleri) 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, grup adı
na mı efendim?.. 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Grup 
adına. 

M E H M E T FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Grup adına Sayın Genç konuşacak 
efendim; yetki belgesini gönderiyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ga
zioğlu. 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Sayın 
Başkan, hatibe müdahale etmesinler. Ar
kadaşlar müdahale ediyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
Buyurun Sayın Gazioğlu. 

DYP G R U B U ADINA BEYTUL-
LAH M E H M E T G A Z İ O Ğ L U (Bursa) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 213 
sayılı Vergi Usul Kanununda değişiklik 
öngören tasarının 9 uncu maddesi üzerin
de Doğru Yol Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere söz almış bulunmak
tayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla se-
lflr'^nm. 
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Sayın milletvekilleri, bu maddeden 
evvelki 8 inci maddede de söz almış idim. 
Konu üzerinde hemen hemen pek farklı 
bir değişiklik yok. 8 inci maddedeki deği
şiklik sadece, vergi kaçakçılığı ile ilgili ola
rak hapis cezası verilmesi durumunda, bu
nun para cezasına tahvili halinde yapıla
cak hesaplarla ilgili idi. 9 uncu maddesin
deki değişiklik ise, vergi kaçakçılığına te
şebbüs edilmesi halinde getirilen cezalar 
hakkındaki hükümdür. 

Burada şu hususu arz etmekten zevk 
duyacağım : Sayın Bakanımız, bizim, ta
sarı üzerindeki bir eksiklikle ilgili talebi
mizi nazarı itibara almışlardır ve verdik
leri bir önergeyle bu eksiklik düzeltilmiş
tir; kendilerine bu konuda teşekkür edi
yoruz. Aynı konu; yani, asgari ücretin ay
lık tutarının asgari yarısının esas alınaca
ğı hükmü, bu 9 uncu madde üzerinde de 
mevcuttur. Bu konuda yine bizim bir 
önergemiz mevcuttur. Tahmin ederim, bu 
yanlışlığın da aynı şekilde düzeltilmesi ik
tiza etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yine bundan ev
vel de söz aldığım zaman arz ettiğim gi
bi, hele şimdiki düzeltmeyle, buradaki ce
za günlük olarak asgari 63 bin liradır. Ya
ni, vergi kaçakçılığı yapan bir kimse, her
hangi bir ceza mahkemesi tarafından bir 
ceza mahkûmiyetine uğradığı zaman ve 
bu cezası da paraya çevrilecek ise, bunun 
bir günlüğü 63 bin lira üzerinden hesap
lanacaktır. 

Bir kişi taksirli veya bir yıla kadar 
olan cezayı gerektirir bir suç işlese; mese
la, taksirli adam öldürse ve dört yıl hüküm 
giymiş olsa ve bu -taksirli suçların haddi 
yok, hepsi paraya tahvil edilebilir- paraya 
çevrilse, 600 liradan çevrilecek. Adam öl
dürmüş, dört yıl hapis yemiş vereceği pa
ra cezası sadece 600 lira üzerinden hesap
lanacak. Halbuki, burada, asgari üç ay, 
azami üç yıllık bir para cezasına çarptırı

lacak bir vergi kaçakçısı, cezası paraya tah
vil edildiği zaman 63 bin lira ödeyecek. 
Hani, buradaki ölçünün ne olduğunu ben 
anlayamadım; arada fevkalade büyük, fev
kalade fahiş bir fark var. Yani, adam öl
düren 600 lira, vergi kaçakçılığı yapan 63 
bin lira gibi bir cezaya çarptırılacak. Bize 
göre adaletsiz bir hükümdür. Bunun nor
mal şartlara ve normal şekillere tahvilin
de; hani, bugünkü şartlar itibariyle şayet 
63 bin liraya diğer cezalar da yükseltile-
cekse, o da çok fahiş. O zaman, hiç kimse 
ceza verildikten sonra, hüküm verildikten 
sonra paraya tahvil talebinde bulunama
yacaktır. Çünkü, bir yıl ceza yiyen bir 
kimsenin, günlüğü 63 bin liradan 365 gün 
olarak hesaplarsanız ve dışarıda günde 63 
bin lira kazanan bir kimsenin de çok az 
olacağı nazarı itibara alınırsa, paraya tah
vil talebi ortadan kalkacaktır. 

Yine bundan evvel söz aldığımız za
man arz ettiğimiz veçhile, cezalar mutla
ka kanunla tayin edilmelidir. Burada, ce
zaların artırılması otomatik hale getiril
miştir. Gezalann tayini, bir kararla olmak
tadır ki, bu, cezanın genel kurallarına ay
kırıdır. 

Saygılarımı sunarım efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gazioğlu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Kamer Genç; buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; biraz önce bir madde kabul edil
di. O maddede, kaçakçılık fiili işleyenle
rin hapis cezasına mahkûm olmaları ve 
hapis cezasının da mahkemeler tarafından 
paraya çevrilmesi halinde, para cezasının 
asgarî miktarının belirlenme biçimi tayin 
edilmişti. 
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9 uncu madde, kaçakçılığa teşebbüs
le ilgili. Vergi Usul Kanununun ilgili mad
desine bakarsanız, kaçakçılığa teşebbüs, 
kaçakçılıktan daha hafif bir suç. Ancak bu
rada, her iki suçtan da günlük alman pa
ra cezasının asgarî miktarı aynı tayin edil
miş. Bir defa burada bir nispetsizlik var. 
Maddede, kaçakçılık fiili işleyen kişiye üç 
yılla üç ay arası hapis cezası verilmesi ön
görülmüş; kaçakçılığa teşebbüs halinde 
ise, bir yılla bir ay arasında hapis cezası 
verileceği belirtilmiş; ama her ikisinde de, 
hapis cezasının paraya çevrilmesi halinde 
aynı miktarda asgarî para cezasının alına
cağı ilkesi kabul edilmiştir ki, bu bence tu
tarsız bir davranış ve kabuldür. Çünkü, 
kaçakçılığa teşebbüs aşamasında mükellef, 
henüz bir vergi kaçırmamıştır. İşte, mali
yenin yaptığı kontrollarda, bulundurma
sı gereken müstahsil makbuzu, serbest 
meslek makbuzu, gider makbuzu veya fa
turayı bulundurmamıştır veya nakliye va
sıtasında gerekli belgeleri bulundurma
mıştır... Tabiî, kaçakçılığa teşebbüs ceza
sının ne olduğu 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nununun 358 inci maddesinde belirtilmiş
tir. Bu itibarla, daha henüz bir verginin 
tarhı için gerekli olan süre geçmemiştir, 
maliyenin bir kaybı da yoktur; ama kanun 
vazıı, vergi kaçakçılığını önlemek için kor
kutucu mahiyette ve ihtiyat kabilinden, bu 
kişilere böyle bir ceza vermeyi planla
mıştır. 

Maddenin, kendi mantığı içinde bir 
önceki maddeyle tutarsızlığını belirttikten 
sonra, benim esas söylemek istediğim, top
lumda hukukun ve sosyal bansın temel ne
denlerinden birisi olan, sosyal adalet ku
rallarına uygun vergi ödeme ilkesine ria
yet etmeyen kişilere her halükârda hapis 
cezası verilmesi ve hapis cezasının da hiç
bir surette para cezasına çevrilmemesi yo
lunda daha önceki maddede belirttiğim 
görüşümde ısrar ediyorum. Partimiz de bu 
düşüncededir. Bizim bu madde ile ilgili 

verilmiş önergemiz de vardır zaten ve ka
çakçılığa teşebbüs suçundan dolayı mah
kemeler tarafından hapis cezasına mah
kûm edilmiş insanların bu hapis cezaları
nın, hiçbir surette para cezasına çevrilme
sini kabul etmiyoruz. Bu, vergi kaçakçılı
ğını önlemekte en büyük etkendir. Bu hu
susu daha önceki maddede izah etmiştik. 

Tabiî siz, mükelleflere gerekli korku
tucu ve ürkütücü cezayı getirmezseniz, ge
tirilen ceza önleyici bir nitelik ve nicelik 
taşımazsa, o cezanın o alanda caydırıcı bir 
niteliği olamaz. Hapis cezası, kanaatimiz
ce, vergi kaçakçılığında en büyük caydı
rıcı niteliktir. Gerçi bugüne kadar mah
kemelerce, ister kaçakçılık, ister kaçakçı
lığa teşebbüs suçlarından mahkûm olmuş 
insanları pek hatırlamıyorum. Maalesef 
adliye mahkemeleri bu konuda daha to
leranslı davranmaktadırlar; ama bence 
bunu esasen rijit ve mahkemelere geniş 
takdir hakkını tanımayacak şekilde kura
la bağlamak lazımdır. Kaçakçılık fiilinin 
var olup olmadığı idarî yargı yönünden 
yargılanıyor; işte Vergi Mahkemeleri ka
rar veriyor, sonra Danıştaya geliyor, Da
nıştay son kesin kararı veriyor. Yüce Mec
lisin gündeminin 4 üncü ve 5 inci sırasın
da bulunan Danıştay Kanunu ile İdarî 
Yargılama Usulü Kanununda yapılan de
ğişiklikle saym Hükümet, Danıştaydan ay
rıca ilk mahkeme sıfatını kaldırarak Tem
yiz Mahkemesi sıfatını vermekle de, bu ge
nel kurula yargılama yetkisini veriyor; 
Vergi Dava Daireleri kurulunda çıkan her
hangi bir uyuşmazlığa ilişkin ilk derece 
olarak verilen kararlara karşı genel kurul
da dava açma hakkı vermekle de -bu ka
nunlaştığı takdirde- bu defa vergi davala
rında ilk derece mahkemesi olarak Danış-
taym verdiği bazı kararlara karşı genel ku
rula dava açma gibi bir çarpık sonuç or
taya çıkacağı için; tabiî bu konuda, esas 
konunun erbabı olan idarî yargıdan, ver
gi kaçakçılığının var olup olmadığı konu-
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sunda kesin bir karar çıkmayınca, adliye 
mahkemeleri de maalesef bu konuda çok 
toleranslı davranmakta; çünkü adliye 
mahkemesindeki ceza yargılama usulü çok 
daha değişik kurallara bağlanmaktadır. 

Vergi Usul Kanununun 344 üncü 
maddesi, işte, aşağıdaki fıkralarda yazılı 
olan hallerden herhangi birinin var olması 
halinde kaçakçılığın var olduğuna hükme
dilir... Ancak, Danıştay bu konuda, kanu
nun bu rijit hükmüne pek riayet etmemek
te ve vergi kaçakçılığında kasıt unsurunu 
aramaktadır. Bu uygulama daha önce 
5432 Sayılı Vergi Usul Kanununda da var
dı. O zaman, yine Danıştay bu konuda ka
sıt unsurunu arıyordu. Aslında maddenin 
yazılış şekli bakımından, burada yargı 
mercilerinin bağlı bir yetkisi var gibi gö
rünüyor; yani, mahkemeye bir takdir hak
kını tanımıyordu; ama mahkeme, olayı ka
rara bağlarken, olayın genel esprisi için
de kasıt unsurunun olup olmadığı mese
lesini birinci planda aramaktadır. 

Kaçakçılığa teşebbüs cezasına da bu 
zaviyeden bakıldığı takdirde, adliye mah
kemelerince, bir teşebbüs var mıdır, yok 
mudur konusunu araştırır, karara bağlar
ken, bu gibi konularda daha ziyade mü
kellefler lehine hareket edildiği görülmek
tedir. Onun için biz, Maliye Bakanlığın
ca bu konuda vergi kaçakçılığını önleye
cek boyutlarda bir yasa tasarısının karşı
mıza getirilmesini ve vergi kaçakçılığının 
da bu hudutlar içinde önlenmesini istiyo
ruz. Biz, vergi kaçakçısının her zaman 
karşısındayız, hiçbir zaman yanında de
ğiliz. Vergi kaçakçısının yanında olan ki
şilerle de sonuna kadar mücadele ederiz; 
ama iktidar partisi kanaatimizce bu niyet
te değil, vergi kaçakçısıyla arası iyi gibi gö
rünüyor. Çünkü.. . 

SANAYİ VE T İ C A R E T BAKANI 
Ş Ü K R Ü Y Ü R Ü R (Ordu) — Ne söyledi
ğini biliyor musun sen? 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — Ben 
çok iyi biliyorum. Efendim işte getirdiği
niz kanunlar... Kanunlar bunu gösteriyor. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Bildi
ğin varsa söyle; ne söylüyorsun sen?.. Ah
met mi, Mehmet mi, kim?.. Bildiklerini 
söyle. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Siz 
grup başkanvekilisiniz. İşte geçen gün bu
rada, 250 milyar lira hayalî ihracattan do
layı, getirdim isim verdim; şu mükellefle
re şu kadar vergi tarh etmişsiniz, niye ara
mıyorsunuz, dedim. 

Peki, Kaçakçılığın Men ve Takibi 
Hakkında Kanun bu Meclisin komisyo
nundan geceli kaç gün olmuş, ne diye 
Meclisin gündemine getirmiyorsunuz?.. O 
halde, kaçakçılığın peşinde kim var, orta
da; o kaçakçılığı kim koruyor, ortada; ha
yalî kaçakçıları kim koruyor, ortada; ver
gi kaçakçılarını kim koruyor, ortada. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayı
nız efendim. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Vergi kaçakçılığı konmuş. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, işte hepsi bunlar... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz 
efendim. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Onlar rapor, yazılır mı?.. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — Ki
me yapılmıyor?.. Ben biliyorum, yapılıyor. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sen maliyecisin, bilmen lazım. Seni 
maliye kursuna almak lazım yeniden. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ba
kın, ben geçen gün burada hayalî ihraca
ta ilişkin vergi cezalarını okurken... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen to
parlar mısınız? 10 dakikanız doldu. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Okan dedi ki, "Bu vergi mahremiye
tidir.' ' Halbuki, bunun vergi mahremiye-
tiyle ilgisi yok. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, laf atıyorlar, konuşma sü
resini uzatıyorlar. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
tasarıyı süratle intaç edebilmek için İçtü
zük hükümlerine hepimizin uyması ge
rekiyor. 

Lütfen... Hatip 10 dakika konuşacak, 
konuşmasını 10 dakikada yapar iner. Mü
dahale edilmesi gereken yerde ben müda
hale edeceğim; ama siz de müdahale eder
seniz, işin içinden çıkmak mümkün 
olmaz. 

Lütfen toparlayınız efendim; 10 da
kikanız doldu. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, toparlamaya çalışayım. 

Sayın Başkan, bazı konularda işte biz 
birtakım şeyleri burada söylediğimiz za
man; "Yarası olan gocunur" derler, ba
kıyorum, birtakım insanlar bizim sözleri
mizden çok rahatsız oluyorlar. Lütfen, 
eğer rahatsız oluyorlarsa, aksini kanıtla
sınlar. 

Biz, getirdiğiniz her tasarıdaki man
tığı, felsefeyi, gerçekleri biz size çıkıp söy
lüyoruz, siz bunun aksini söylüyorsunuz; 
ama size delil veriyoruz, diyoruz ki, işte... 

BAŞKAN — Sayın Genç, üç konuş
manız da aynı konuyla ilgili. Mufassal bil
gilerinizi ifade buyurdunuz, şimdi tekrar 
ediyorsunuz; ama vaktiniz de geçiyor. Lüt
fen maddeyle ilgili toparlayın efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Madde üzerinde kişisel de konuşuyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, 
maddeyle ilgili olursa daha iyi olur; çün
kü aynı konuyu konuştunuz. Onun için, 
sözlü soru ve diğer denetim yolları da var. 

Lütfediniz efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, sözlü soru meselesi var; ama 
kaçakçılığa teşebbüs cezasıyla ilgili getiri
len karşımızda bir madde var. Elbette ki 
kaçakçılığa teşebbüs fiilinin neler olduğu
nun geniş boyutlar içinde açıklanması; ge
tirilen bu cezanın yetersiz olduğunu, bu
nun vergi kaçakçılığını önleyemeyeceğini, 
eğer vergi kaçakçılığı önlenmek isteniyorsa 
bunun yollarının başka olduğunu Yüce 
Meclise arz ediyoruz. 

Elbette ki fikirlerimizi söylerken, ken
di hitap tarzımız içinde, kendi düşünce 
tarzımız içinde ve başkalarının da anlaya
bilecekleri bir biçimde ifade etmek zorun
dayız; ama, muhataplanmıza her vesileyle 
birtakım şeyleri söylüyoruz ki, zaman za
man bunun faydası da oluyor. Bakıyoruz, 
bir sene geçtikten sonra, bizim burada 
söylediğimiz bazı şeyler kanun tasansı ola
rak geliyor. Hiç olmazsa bu kadar faydası 
oluyor. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

Önergeler var, okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 sayı
lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 9 
uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

A. Sedat Doğan 
Adana 
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Kâzım Özev 
Tokat 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

"Kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle 
hükmolunan hapis cezaları paraya çevri
lemez.' ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı, 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 9 uncu maddesinin tasa
rı metninden çıkanlmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
Abdurrezak Ceylan 

Siirt 
Doğan Baran 

Niğde 
Atilla Imamoğlu 
Kahramanmaraş 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ömer Şeker 
Konya 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Cemal Alişan 
Samsun 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 9 uncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 9. — 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanununun 360 inci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

"Kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle 
hükmolunan hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında, hapis cezasının 
her bir günü için sanayi sektörü için be
lirlenen, yürürlükteki asgarî ücretin en âz 
bir aylık tutarı esas alınır." 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Doğan Baran 
Niğde 

Cemal Alişan 
Samsun 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

— 209 
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Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

İsmail Köse 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 9 uncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 9. — 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanununun 360 inci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

"Kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle 
hükmolunan hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde para ce
zası tutarının hesabında hapis cezasının 
her bir günü için 1 000 TL.'sı esas alınır." 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı; 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku-

— 2 

rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Kat
ma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının 9 uncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 9. — 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanununun 360 mcı maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

"Kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle 
hükmolunan hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında hapis cezasının 
her bir günü için 3 bin TL . esas alınır." 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Doğan Baran 
Niğde 

Cemal Alişan 
Samsun 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

İsmail Köse 
Erzurum 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu 
maddesinde yer alan "en a z " ifadesinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Hilmi Biçer 
Sinop 
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Talât Sargın 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

Başkanlığa 
115 S. Sayılı yasa teklifinin 9 uncu 

maddesindeki' 'asgarî ücretin en az yarı
sı esas alınır'' ibaresindeki en az deyimi
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Ali Eser 
Samsun 

Baki Durmaz 
Afyon 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine gö
re tekrar okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ka
nun tasarısının 9 uncu maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi işlem yapacağımız her iki 
önerge aynı mahiyette olduğu için, birlikte 
okutuyorum; birlikte işleme tabi tutula
caklardır efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 9 uncu 
maddesinde yer alan "En az" ifadesinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

ve arkadaşları 
Mehmet Gazioğlu 

Bursa 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeler hakkında 
Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Hükümet katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Önergeleri oyunuza arz 
ediyorum efendim : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergeler kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 sayılı Kanun 
Tasarısının 9 uncu maddesinin aşağıdaki 
gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 
"Kaçakçılığa teşşebbüs nedeniyle 

hükmolunan hapis cezaları paraya çevri
lemez." 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi var mı 
efendim?.. Yok. • 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ka
nun tasarısının 9 uncu maddesinin aşağı
daki1 şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 9. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 360 inci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

"Kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle 
hükmolunan hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde para ce
zası tutarının hesabında hapis cezasının 
her bir günü için 1 000 TL.'sı esas alınır." 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor: 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz 
isteyen?.. Yok. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ka

nun tasarısının 9 uncu maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 9. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 360 mcı maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

"Kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle 
hükmolunan hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında hapis cezasının 
her bir günü için 3 bin TL. esas alınır.'' 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ka

nun tasarısının 9 uncu maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. ' 

Saygılarımızla. 
Madde 9. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 360 inci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

"Kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle 
hükmolunan hapis cezasının paraya çev
rilmesine hükmolunması halinde, para ce
zası tutarının hesabında, hapis cezasının 
her bir günü için sanayi sektörü için be
lirlenen, yürürlükteki asgarî ücretin en az 
bir aylık tutarı esas alınır." 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

9 uncu maddeyi kabul edilen öner
geyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, saat 19.00 oldu. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanlı

ğınız ara vermeyi takdir edecektir. Lütfe
dip bu takdiri Başkanlığa bırakırsanız 
memnun oluruz. 

M A D D E 10. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa 3239 sayılı Kanunla eklenen 
Ek madde l l ' in ' ikinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir. 

"Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, 
bu Kanunun 112 nci maddesine göre ge
cikme faizi hesaplanır." 

BAŞKAN — DYP Grubu adına, Sa
yın Mehmet Korkmaz; buyurun efendim. 

DYP G R U B U ADINA M E H M E T 
K O R K M A Z (Kütahya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan ta
sarının 10 uncu maddesiyle 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunla ek
lenen Ek Madde 11'in ikinci fıkrasının so
nuna yeni bir hüküm ilave edilmektedir. 

Buna göre, "Uzlaşılan vergi miktarı üze
rinden, bu Kanunun 112 nci maddesine 
göre gecikme faizi hesaplanır" deniliyor. 
Hukuken bir anlaşmazlık üzerinde uzlaş
ma sağlandıktan sonra, geriye gidilerek 
gecikme faizi alınması, uzlaşma müesse
sesinin etkinliğini ve işlerliğini zedele
mektedir. 

Tasarının Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki müzakeresi sonucu, iktidar par
tisinden olan Komisyonun bir sayın üyesi 
de, bu maddeye muhalefet şerhi koymuş
tur. Bu muhalefet şerhinin tutanaklara 
geçmesi için aynen okuyorum : "Uzlaş
ma konusunda getirilen yeni prensipleri 
gecikme faizi ile gölgelemek, ayrıca tahsil 
edilemeyen bir verginin gecikme zamla
rının yıl sonunda ilave edilerek, yeni mat
rah ittihazı, tahsil edilemez hale getirir, ih
tilaflı dosya adedi çoğalır. İhtilaflı dosya
ların artması, vergi dairelerinde ihtilaflı 
dosyaları takip şubeleri kurulmasına ve 
yükünün artmasına sebep olur. Bu konu
da sarf edilecek mesai ve giderlerin gelir
lerin dûnunda kalacağı kanaati ile... kar
şıyım." 

Evet, bu maddeye muhalefet şerhi ko
yan sayın milletvekilinin görüşlerine ay
nen katılıyoruz. Bu nedenle 10 uncu mad
denin kanun tasarısından çıkarılmasını ta
lep ediyor, Yüce Meclise saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür eder iz 
efendim. 

Sayın üyeler, görüşmelere kaldığımız 
yerden devam etmek üzere, saat 20.30'a 
kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.07 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 32 nci Birleşiminin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

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

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Urgisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Saydı Katma Değer 
Urgisi Kanunu, 6183 Sayüt Amme Alacakları
nın Tahsili Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı 
Motorlu Taşıtlar Urgisi Kanunu, 488 Sayılı 
Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapdması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Devam) 

BAŞKAN — 115 Sıra Sayılı Kanun 
Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

10 uncu madde üzerinde Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Kamer Genç; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değer
li üyeler; tasannın 10 uncu maddesiyle 213 
sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı 
Kanunla eklenen ek 11 inci maddenin 
ikinci fıkrasından sonra bir hüküm ilave 
ediliyor; çok kısa ve mütevazi bir hüküm; 
ama bu hükmün uygulamada insanlara 
getirdiği külfeti, acaba sayın milletvekil
leri biliyorlar mı? 

Değerli arkadaşlar, tasarının tümü 
üzerinde yaptığım konuşmada da belirt
tiğim gibi, 1 milyon lira bir vergi dört yıl 
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sonra bir mükellefe tarh edildiği taktirde 
-bu tasarının 24 üncü maddesine göre bi
leşik faiz esasını da göz önünde tuttuğu
nuz taktirde- normal beyan etme süresi 
geçtikten sonra, ikmalen veya resen yapı
lan tarhiyatlar sonucunda, mükellef 9 mil
yon 400 bin lira gecikme zammı, 3 mil
yon lira kaçakçılık cezası ve 1 milyon lira 
da verginin aslı olmak üzere toplam 13 
milyon 400 bin liralık bir tarhiyatla; bir 
ödemeyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, elbette ki vergi 
kaçakçılığını önleyeceğiz; ama vergi ka
çakçılığını önlerim derken de insanları, 
mükellefleri öldürmemek lazım. Kaldı ki, 
Türkiye'de vergi incelemelerinin nasıl bir 
usul içinde cereyan ettiğini hepimiz bili
yoruz. İnanınız ki, bugün defterleri ince
lenen kişiler, arkası olmayan, belirli yer
lerde torpili bulunmayan, sade tüccar, ser
best meslek erbabı kişilerdir. 

Sayın milletvekilleri, ben 1983 yılın
dan sonra serbest olarak çalıştım; bu beş 
yıllık serbest çalışma dönemim zarfında 
çok enterasan olaylarla karşılaştım. Yani, 
inceleme sırasında bulunan her vergi ger
çek bir vergi değildir. Ancak, öyle anlar 
oluyor ki, bugün artık birçok mükelefın 
hesaplan, insanlar emniyete alınmak su
retiyle inceleniyor, birtakım insanlar em
niyete götürülerek, emniyette zorla ve ba-
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zan da işkenceyle ifadesi alınarak, zorla tu
tanak imzalatılıyor. Bunun dışında ayrı
ca şöyle bir usul var... 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Abartıyorsun. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, eğer Sayın Çağlar bir şeyler 
biliyorsa, çıksın burada konuşsun. Yani, 
kendisi hesap uzmanlığından gelmiş ama, 
ben hayret ediyorum nasıl hesap uzmanı 
olmuş!.. 

Ö M E R O K A N ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sayın Başkan, sataşma var, söz is
tiyorum. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Şim
di, değerli arkadaşlar, bakın... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, ki
min kime sataştığını tespit etmek çok güç 
oluyor, lütfeder yardımcı olursanız mem
nun olurum. 

Devam edin Sayın Genç. 
K E R E M G Ü N E Ş (Kars) — Eliyle 

gösterdi. 
K A M E R G E N Ç (Devamla) — De

ğerli arkadaşlar, incelemeye alman bir mü
kellef, Maliyenin büyük baskısı altındadır. 
İnceleme elemanı her ne pahasına olursa 
olsun, bir matrah bulmak ister ve mükel
lefi çağırır, kendisinin istediği düzeyde bir 
tutanak düzenler ve der k i : "Ya bu tuta
nağı imzalarsın, veyahut da ben vergi ya
salarının bana verdiği yetkileri sana uy
gularım.' ' Vergi yasalarının inceleme ele
manlarına verdiği en korkunç yetkilerden 
birisi de "ihtiyatî haciz" ve "ihtiyatî 
tahakkuk" isteme meselesidir. Yani düşü
nün, bir tüccar ya o tutanağı imzalayacak, 
veyahut da bütün malına mülküne haciz 
konulacak. Şimdi bir insan için evvela öl
memek, ticarî hayatına devam etme me
selesi önemli. O halde, böyle inceleme ele
manının baskısıyla karşı karşıya kalan mü
kellef, zorunlu olarak inceleme elemanı
nın düzenlediği tutanağı imzalamak zo
runda kalır. 

İşte, size bir misal veriyorum : Geti
rilen bu madde ile 1 milyon lira vergi far
kının ikmalen tarhiyatmı yaptığınız za
man, -4 sene sonra- 9 milyon 400 bin lira 
gecikme zammı, 3 milyon lira kaçakçılık 
cezası, aslı 1 milyon ile beraber 13 milyon 
400 bin liraya çıkıyor. Hangi mükellef bu
nun altından kalkacak, ben onu tahmin 
edemiyorum? Tabiî kimler bunun altından 
kalkar, kimler karşısında durur; işte, kim
sesiz olan, güçlü bir şekilde muhasebesi
ni tutmayan, veyahut da belli birtakım 
çevrelerle yakın ilişki içinde olmayan mü
şavire sahip mükellefler; işte bu büyük tar-
hiyatlarla karşı karşıya kalırlar. 

Şimdi, uzlaşma başlangıçta yapıldı
ğı zaman, mükellef acaba, o uzlaşma tu
tanağında karşılaşacağı vergiyi tahmin 
edebilir mi? Değerli arkadaşlar, Türkiye'
de mükelleflerin veyahut da insanların, en 
az bilgi sahibi oldukları konuların başın
da vergi konuları geliyor. Ben tabiî genel
de konuşuyorum, herhangi bir sınıfı ve
yahut da bir zümreyi kastetmiyorum; ama 
inceleme elemanları çok defa yaptığı in
celemelerde, bir matrah farkı bulmayı pe
şinen kafasına koyar. Yani, o mükellef ka
zanmış mıdır, kazanmamış mıdır onun 
için önemli değil. Bir ön uzlaşma sistemi 
getirildi. Daha önce, vergi tarh edildikten 
sonra, defterdarlıklarda veyahut da Mer
kez Uzlaşma Komisyonlarında uzlaşma 
yapılıyordu. Ben bu madde ile ilgili ola
rak Sayın Bakanlıktan şunu öğrenmek is
tiyorum : 1986, 1987 ve 1988 yıllarında 
Merkez Uzlaşma Komisyonunda tarhiya-
tm miktarı itibariyle vergi ve cezalarda en 
büyük olarak yüzde kaç nispetinde uzlaş
malardır? Mesela Mersin 'de bir tüccarın 
1 milyar 200 milyon lira civarındaki ver
gisinin 173 milyon liraya uzlaşıldığını ben 
duydum; hatta bunun uzlaşma tutanağı 
da vardır. 

A H M E T ERSİN (İzmir) — Daha 
neler var neler. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
şunu sormak istiyorum : Maliye ye Güm
rük Bakanlığının Merkez Uzlaşma Ko
misyonuna 1986, 1987 ve 1988'de ne mik
tarda vergi ve ceza intikal etmiş ve Bakan
lık ne miktar üzerinde uzlaşmıştır? 

Şimdi, arkası kuvvetli olan; yanında 
maliye müfettişliğinden, hesap uzmanlı
ğından, gelir kontrolörlüğünden ayrılmış 
müşaviri olan ve bu müşavirlerinden do
layı birtakım yerlerle bağlantılı dostluklan 
bulunan mükellefler, uzlaşmalarda istedik
leri miktarlarda uzlaşma sağlıyorlar. Bu
nu öğrenmek için özellikle bu soruyu so
ruyorum... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Zorla ko
nuşuyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şim
di, Sayın Biçer, benim zorla konuşup ko
nuşmadığımı siz takdir edemezsiniz. Eğer 
kendinizi zorlamıyorsanız, rahat konuşu
yorsanız, siz çıkın konuşun. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Ben sa
na demiyorum, üzerine alınma. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, Mecliste oturan arkadaşların 
ciddiyetini temin edin de konuşayım... 
(Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 

— En çok senin ciddiyete ihtiyacın var. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 

defa, sen ciddî değilsin, ben senin ne mal 
olduğunu biliyorum; tamam mı, onun için 
lütfen otur oturduğun yerde. 

BAŞKAN — Sayın Genç devam 
edin, siz sataşmalara bakmayın efendim. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Seni yeniden maliye kursuna gönder
mek lazım Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, niye ben sataşmalara kulağı
mı tıkayayım? Bakın mesela, biraz önce 
bir arkadaşımız burada bana "Seni yeni
den maliye kursuna göndermek lazım" di

yor. Eğer, vergi konusunda bu arkadaşı
mız kendisine çok güveniyorsa buyursun 
imtihan da olalım, 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
İnsan sevdiğini yerden yere çalar Sayın 
Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
itibarla, biz milletvekili olarak belirli ka
nunları çıkarırken elimizi vicdanımıza 
koymak zorundayız. İnsanları öldürme
memiz lazım. İnceleme elemanlarının 
keyfi uygulamalarını gören çok insanları
nız vardır. Mesela, ben, Denizli'de bir ver
gi incelemesine şahit oldum- Bu inceleme
de, 12 kişilik bir hesap uzmanı grubu, ip
lik alıp satan 40 tane mükellefin hesapla
rını incelemişler ve bir tutanak düzenle
mişler ve milyarın üzerinde ciroları olan 
bu mükelleflere aynen şunu kabul ettir
mişlerdir : 

" 1 . — Benim defterimde görülen kâr 
gerçek değildir, benim net kârım yüzde 
3'tür, 

2. — Benim bankalara yatırdığım pa
ralar benim ticarî faaliyetimden kaynak
lanıyor.' ' 

Bu maddelerin yazılı olduğu tutana
ğı imzalattırdıktan sonra hesap uzmanla
rı bir matrah farkı bulmuşlardır. 

Arkadaşlar, Vergi Usul Kanununda 
fatura sistemi var. Alışınız faturalı, satışı
nız faturalı. Eğer bu mükellef, satışının bir 
kısmını gizlemişse, ki mümkün değil, tüc
cara satıyor; alışında da belki o zaman dü
şük gösterme vardır. Olayı bu yönden dü
şündüğünüz zaman ortada bir mantık ha
tası var. 

İkincisi; mükellefin on tane banka ile 
hesabı var, şubeler arası yapılan virman-
ları açık, seçik ortada. Sonra bir insan, bir 
tüccar bankaya biliyorsunuz sadece ticarî 
faaliyetinden sağladığı para ile para yatır-
maz. Bir bankadaki çekini ödemek için bir 
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başka şahıstan parayı alıp oraya yatırabi
lir. Bir de bana anlattılar ve dediler ki, bu
gün bir bankaya fair çeki tahsil etmek için 
gittiğiniz takdirde 5 ilâ 10 bin lira arasın
da para ödüyorsunuz. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Provizyon parası oluyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Çün
kü, revizyon karşılığını soruyor; ama müş
terim, devamlı arkadaşım olan kişi bize 
geliyor "Al şu çeki tahsil ediver" diyor... 

"Provizyon" olacak, pardon, 
"revizyon" dedim yanlış oldu. (ANAP sı
ralarından "Provizyonu bile öğreneme
miş" sesleri) 

Vallahi sizinle birbirimize karşılıklı 
bir şeyler öğreteceğiz; ama hangi tarihte 
öğreteceğiz onu bilmiyorum. 

Tabiî, bu provizyon masraflarından 
kurtulmak için hatıra binaen geliyor ve 
"Şu çekimi tahsil et" diyor. Sonradan ben 
kontrol ettim ki gerçekten olan şeyler. 

Şimdi düşünün, bir mükellef hem ka
zanmadığı bir kazancın vergisini vermek 
zorunda kalacak ve hem de aşağı yukarı 
10 misli miktarda bir ceza verecek. Bu'ka-
nun tasarısı bu şekilde geçtiği zaman, nor
mal tüccarlann, özellikle biraz dürüst tüc
carların yaşayacaklarını ben kabul 
edemem. 

Arkadaşlar, sonra Türkiye'de incele
me yüzde 3 dolaylarında; yüzde 3'ü de bu
luyor mu, bulmuyor mu bilmiyorum? Ya
ni, 100 mükelleften 97'si incelemeden ka
çacak, ama yüzde 3'ünün canını yakacak
sınız; bu olmaz. Onun için, bizim grup 
olarak önerimiz şu : Bu fıkrayı kaldıralım 
ve uzlaşılan vergide, uzlaşılacak vergi mik
tarını ve gecikme faizini de -eğer 
kaldırmıyorsak- hiç olmazsa tutanakta be
lirtelim. Yani, bir mükellefin 5 sene sonra 
(Biliyorsunuz 5 sene, inceleme müruruza
manıdır, tahakkuk müruruzamanıdır) def
terleri incelendiği ve sonucunda da bir 
matrah farkı bulunduğunda, bu matrah 

farkı üzerinden yapılacak tarhiyatta, son
radan karşısına gücünün çok daha üzerin
de bir gecikme zammı çıkacağını tahmin 
etmesi mümkün değil. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir konu 
da, bu madde vergi ihtilaflarını da artıra
caktır. Nasıl artıracak? Birçok yerde, def
terdarlıklarda, normal uzlaşmalarda şöy
le bir sistem uygulanıyor : Vergi aslından, 
pek nadiren yüzde 5, yüzde 10 tenzilat ya
pıyorlar; kaçakçılık cezasını da yüzde 
10'una veya yüzde 5'ine kadar indiriyor
lar ve mükelleften alıyorlar. Demin verdi
ğim misale göre, bir mükellefin 4 yıl ön
ceki hesapları inceleniyor ve farzedelim ki 
1 milyo"h lira vergi verecek, -Tabiî faizini 
kolay hesapladığım için hep 1 milyon li
rayı kıstas alıyorum- verginin 3 misli olan 
3 milyon lira da kaçakçılık cezası verecek; 
ama bu tasarının 24 üncü maddesindeki 
esasa göre gecikme zammı da aldığınız za
man ödemeden kaçınır. Şimdi, mükellef, 
eğer bu sistem olmasa 1 milyon lirayı uz
laşmada vermeyi kabul eder, kaçakçılık ce
zası olan 3 milyonun yüzde 10'unu, yani 
300 bin lirayı da öder; ama arkasından 9 
milyon 400 bin lirayı görünce, artık bir ku
mar oynar. Ne yapar? Bütün imkânlarını 
zorlar; derki ben zaten bitmişim, 9 mil
yon 400 bin lira gecikme zammını, 300 bin 
lira kaçakçılık cezasını ve 1 milyon lira ver
gi aslını ödeyeceğime -uzlaşmayı kabul 
ederse 3 milyon liralık kaçakçılık cezası ye
rine 3 milyonun yüzde 10'u olan 300 bin 
lirayı ödeyip 2 milyon 700 bin lira fayda 
sağlayacaktı- mahkemeye başvururum; hiç 
olmazsa ya hep ya hiç der ve böylece so
nuçta da vergi ihtilaflarının sayısı artar. 

Vergi ihtilaflarının en son karar yeri 
Danıştaydır ve Danıştayda bu konulara bir 
daire bakıyor. Artık siz bekleyin ki, 10 se
ne sonra vergi ihtilafı çözümlensin ve yargı 
mercüerinden karar çıksın. Maliyenin ta
kip ettiği politikaların en önemlilerinden 
birisi de vergiyi zamanında almak; mükel-
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lefleri mümkün olduğu kadar itiraz yol
larına sevketmekten menetmektir. Onun 
da "yolu elbette ki, bu maddeyi kaldır
maktır. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın 
Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, kişisel söz isteyen yoksa bir
likte konuşmak istiyordum; ama kişisel 
olarak biraz sonra söz alırım. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, tabiî; ki
şisel olarak, sonra... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ay
rıca konuşayım, peki efendim. 

Bu itibarla, verginin mükellef üzerin
deki etkinliğinin ve onun davranışları üze
rindeki, ekonomik durumu üzerindeki so
nuçlarının iyi hesaplanması lazım. Yani, 
biz vergi kaçakçılığı vardır derken, vergi
nin gerçek kaçakçısını yakalayamıyoruz. 
Bunu kabul etmek lazım. Biraz önce söy
ledim, en iyi vergi kaçakçıları bir defa def
terlerini ve vesikalarını yakıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, 20 dakika 
oldu. Yani ben size müsaade ettim; ama 
lütfen, biraz sonra gene konuşacaksınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Peki 
Sayın Başkan, kişisel olarak da konuşaca
ğım, şimdi konuşmamı kesiyorum, 
tamam. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 

— Sayın Başkan, sataşma var, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sataşmadan mı isti
yorsunuz? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim, konuşacaksa
nız konuşun; ama sataşma konusuna gi
rersek, yani sizin yaptığınız konuşmaya da 
tekrar cevap verecek; onu veremem 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, niye bu kadar acele ediyorsunuz? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Şahsınız adına mı istiyorsunuz, grup 

adına mı? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 

— Şahsım adına efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
biraz evvel, benden önce konuşan Sayın 
Genç, beni itham etti; fakat ben bu sataş
maya cevap vermek istemiyorum; kendi
sine vergi kanunlarını hatırlatmak is
tiyorum. 

Biraz evvel, "İnceleme elemanı ihti
yatî haciz kararı alır, mükellefi mahveder'' 
dediler. Arkadaşımız herhalde vergi kont
rol memuru iken, tek başına ihtiyatî ha
ciz kararı almış... Demek ki kanunu bil
miyormuş. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — "Alır" 
demedim, "ister" dedim. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — İhtiyatî haciz kararı şöyle alınabi
lir : İnceleme elemanı en büyük mülkî 
amire müracaat eder, mülkî amir eğer ge
rekli görürse alır sayın arkadaşım. Bunu 
lütfen öğren; bir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, 
sen öğren de ondan sonra... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — İkincisi, mükellefler -kanunda mad
de vardır- hiçbir zaman zorla vergi daire
lerine getirilemez. Mükellefin polis neza
retinde ifadesi alınamaz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tür
kiye'de yaşamıyorsunuz o zaman. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devam
la) — Siz, üç yıl vergi kontrol memurlu
ğu yapmış, vergiyi unutmuş kişisiniz. Ben 
Sayın Bakandan rica ediyorum, lütfen si
zi bir maliye kursuna alsınlar, öğrenin, on
dan sonra kürsüye çıkın, 
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Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
•Çağlar. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
lütfen... (SHP sıralarından "Sataşma 
var" sesleri) 

Bir dakika efendim, söz vereceğim. 
Değerli arkadaşlarım, karşılıklı konu

şurken, bulunduğunuz yerden, maksadı
nızı aşan veya aşmayan bazı cümleler sarf 
ediyorsunuz ve sonra da sataşmadan do
layı söz istiyorsunuz. Buna Başkanlık Di
vanınızın müsaade edeceğini sanmayınız. 
Evvela bunu rica ediyorum; çünkü bura
da tasarı konuşuyoruz; bu bir. 

ikincisi şu : Arkadaşlar, mümkün ol
duğu kadar, birbirinizi yaralayıcı -tabiri 
aynen İçtüzükten alıyorum- sözler sarf et
menize müsaade etmeyeceğim. Onun için, 
lütfen, bundan sonraki konuşmalarda, 
doğrudan doğruya tasarının ruhuyla ilgi
li konuşalım; "gecikme zammı şu, vergi 
kaçakçılığı bu..." gibi. Bunun mahiyeti 
hakkında ne kadar nüfuz edici konuşma 
yaparsanız, millî iradeyi de o kadar tem
sil gücüne sahip olduğunuzu gösterirsiniz. 
Lütfediniz; burası, kalkıp, mütemadiyen 
karşılıklı sataşma yeri değil. Burası millet 
kürsüsü, özgür kürsü ve tam manasıyla 
iradenin temsil edildiği bir yer. Lütfedi
niz ve yardımcı olunuz. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Genç, size de şahsınız adına 
söz veriyorum, buyurun; yalnız sataşma
ya girmeden, doğrudan doğruya mevzua 
giriniz efendim ve bilginizi burada konuş
turunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bakın, burada herkes bir görev 
yapıyor. Siz de şu anda Meclisin Başka
nısınız, oturumu idare ediyorsunuz. Gö
rüyorum ki, Başkanlık Divanında önerge

ler doğru dürüst okunmuyor, üstü okun
muyor. Bu acelecilik neden? Hiç olmazsa 
Başkanlık Divanı evvela tarafsız bir görev 
yapsın; bu bir. 

ikincisi, bir milletvekili çıkıyor ve be
nim maliye kursuna tabi tutulmamı isti
yor; ama siz, "Cevap vermeyin" di
yorsunuz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Genel Kurula hitap et Sayın Genç. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bakınız, 
arkadaşımızın sizin hakkınızda söylemiş 
olduğu sözler, tarafımızdan tasvip edilmiş 
değü. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Tasvip 
etmiyorsunuz; ama, söylendi. 

BAŞKAN — Lütfen!.. 
Siz de aynı şekilde ona cevap verdi

ğiniz zaman, karşılıklı sataşmadan dolayı 
her birinize mütemadiyen söz vermek du
rumunda kahrım. Bu yolu açmayınız di
ye demin size mevzuyu başka türlü 
söyledim. 

İkincisi, buradaki önergeler olduğu 
gibi okunuyor. Okunduktan sonra da, tek
rar birinci imza okunup, o önergeyle ilgi
li komisyonun ve bakanlığın görüşünü alı
yoruz ve önergenin oylamasını yapıyoruz. 
Bundan başka bir usul varsa, söyleyiniz o 
İçtüzük hükmünü uygulayalım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Tarafsızlıkla ne ala
kası var bunun?.. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakar
ya) — Öğrendin mi? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, bakın, okunan önergelerin... 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum... 
Maksadınızı aşıyorsunuz Sayın Genç, 
maksadı aşmayınız lütfen. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Hem bilmiyor, hem dinlemiyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Maksadımı aşacak davranışlara, iktidar 
grubu sebebiyet veriyor. 
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BAŞKAN — Başkanlık Divanına 
karşı maksadınızı aşmayınız lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, göreceğiz şimdi, bundan sonraki her 
hareketinizi kontrol edeceğiz, tamam. 

BAŞKAN — Yani, bu saatten sonra 
tarafsızlığımı mı yitireceğim. Buraya gel
diğim zamandan beri, muhtelif partilere 
mensup üye arkadaşlarım, şu Başkanlık 
Divanının kendilerini temsil ettiği inancı
nın dışında, Başkanlık Divanında taraf 
aramayınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Başkanlık Divanında size yardımcı olan 
bir arkadaşınızım sizden seçildim ben, siz 
de milletten seçildiniz ve ben burada mil
lî iradeyi temsil eden en yüksek mevkinin 
haysiyetini korumaya çalışıyorum. Lütfe
diniz.. (ANAP sarılarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sayın Genç, bana bu konuda yardım
cı olacağınıza eminim. Sizin bu konular
da bilgili olduğunuza da eminim ve bilgi
nizin ciddî olduğuna da eminim. Arkadaş
larıma da rica ediyorum; lütfen... Yarala
yıcı konuşmaları kim yaparsa ve ben de 
ihtar cezası, disiplin cezası uygulamak du
rumunda kalırsam özür dilerim. (ANAP 
sırılarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, ciddî Başkanlık yaptığınız için 
size teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından 
gülüşmeler) 

Sayın milletvekilleri, birinci olarak, 
ben karakollarda düzenlenen ifadelerle in
celeme yapıldığını buraya getirirsem; bu
rada, "Karakollara kişiler getirilip de ifa
desi alınmıyor" diyen arkadaş ne duruma 
düşer? Tutanakları getireceğim efendim. 

Sayın arkadaşlarım, ikinci olarak, 
Amme Alacakları Kanunu sarihtir; ka
nundaki ihtiyatî tahakkuk, ihtiyatî haciz 
nasıl istenir,. nasıl uygulanır, bunlar bili
nen şeylerdir. Sonra siz, bir mükellefe eko
nomik gücünün çok üstünde bir vergi koy

duğunuz zaman; zaten o anda deftardar-
lık onun bütün mal ve mülküne haciz ko
yuyor; ihtiyatî tahakkuk ayrı bir şeydir, 
birde ihtiyatî haciz vardır. Bunların hepsi 
birbirinden ayrı konulardır, bunlar Am
me alacakları Kanununda bir bir sayılmış
tır; ama, biz burada belli bir kanun mad
desini bütün boyutlanyla getirdikleriyle 
götürdüklerini ortaya koymak zorundayız. 
Burada eğer insanlar birbirlerinin hatala
rını ararlarsa, herkesin çok büyük hata
ları vardır. Kaldıki, sizin bu hususta ko
nuşma hakkınız yoktur. Siz, iktidar Par
tisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin üyelerine sağlıklı bir çalışma ortamı 
sağlıyor musunuz? Buraya tasarıyı getiri
yorsunuz, gece saat 24.00'lere kadar ka
nunlar üzerinde bizi konuşmak zorunda 
bırakıyorsunuz. Hangi kanun hakkında 
bize araştırma hakkı veriyorsunuz? 

Burada görüyoruz, bakanlıklarınız 
kanun tasarısı getiriyor, getirdikleri ka
nunlar üzerinde komisyonlarda, "Biz bu 
kanun tasarısını getirirken şunları 
düşünmedik" diyorlar ve burada yapılan 
konuşmalardan ilham alarak, yeni yeni 
maddeler ilave ediyorlar. Sizin getirdiği
niz kanunlardaki ciddiyet, sizin getirdiği
niz kanunlardaki isabet işte ortaya çıkıyor. 
Bir milletvekilinin kanun hakkında sağlıklı 
görüş bildirebilmesi için, o kanun tasarısı 
hakkında yeterli çalışması gerekir. Siz ka
nun taşanlarını hemen peşpeşe getirip, gü
nün 24 saatinin 12-13 saatinde insanı ça
lıştırmak zorunda bırakırsanız; elbette ki 
bizim konuşmalanmızda birtakım hatalar 
olur, bunu kabul etmek lazımdır; ama, 
önemli olan konunun özüdür. 

Ben şimdi beklerim ki, benim verdi
ğim misalde olduğu gibi, bu ANAP'lı ar
kadaş çıksın "Bir mükellefe dört yıl son
ra 1 milyon lira vergi tarh edildiği zaman, 
9 milyon 400 bin liralık -yeni getirilen 
sistemde- gecikme zammı tahakkuk 
etmez" desin, ben de kendilerine ispat
layayım. 
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HİLMİ BİÇER (Sinop) — 250 mil
yarı böyle mi buldun yoksa? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ha
yır, o 250 milyar hayalî ihracattı, Sayın İş
güzar, herhalde biraz da en büyük payı si
zin hemşerilere ait... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakika 
efendim... Sayın Biçer, lütfen... Demin ko
nuştuk; ama, siz bunu bozuyorsunuz, son
ra cevap verdiği zaman da... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bana, 
"İşgüzar" diyor, sataşıyor. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, lütfen ko
nuşmayınız! 

Sayın Genç, lütfen konuşmanıza de
vam. ediniz efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, vallahi... 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Kanunla ilgili bir tek söz söyledin mi sa
yın Genç?» 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şim
di, kanunla ilgili konuşuyorum da, siz ka
nunla ilgili ne konuştuğumu hiç fark et
miyorsunuz ki, dinlemiyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen 
mevzua giriniz, karşılıklı konuşmayı bıra
kın da, maddeyle ilgili konuşmaya devam 
ediniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Onun için eğer mükellefleri gerçekten ger
çek yönüyle vergilendirmek istiyorsak, bu 
maddenin tasan metninde yer alması ha
talı bir durumdur, bunu çıkarmamız ge
rekir. Çıkarmazsak, hem maliyenin hem 
de gerçekten vergi ödemek isteyen insan
ların, dürüst ve namuslu insanların çok 
zararına olan bir hükümdür. Bir söz var
dır; altın yumurtlayan tavuğun kesilme
mesi önemlidir. Önemli olan, vergi mü
kellefinin de, faaliyetine devam edecek ka
dar bir gücün kendisinde bırakılmasıdır; 
eğer bırakılmazsa, bu getirilen kanunlar, 
normal kanun niteliğini kaybeder, bir zu
lüm kanunu olur. Benim gördüğüm kada

rıyla, bu madde, dürüst ve namuslu mü
kellefler için, bir zulüm maddesidir. İnce
lemeler doğru yapılsa, yine size hak veri
rim; ama, türkiye'deki incelemelerin isa
bet oranı çok az. Bugün, inceleme sırasın
da bulunan matrah farklarının, yargı mer-
cilerindeki tasdik nispetinde -tabiî, çok 
sağlıklı bir istatistikî rakam elimde yok 
ama- yüzde 80'e yakın isabet görünmü
yor. Çünkü, bakıyorsunuz 500-600 sayfa
lık bir inceleme yapılmış; ama, yargı mer
cilerinde bakıyorsunuz, o tarhiyat sıfıra 
iniyor. 

Bunlar çok görülmüştür. O bakım
dan benim tavsiyem, bu maddenin metin
den çıkarılmasıdır. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Genç. 
Efendim, maddeyle ilgili başka söz is

teyen?.. yok. 
Önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 10 
uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Sedat Doğan 
Adana 

Kâzım Özev 
Tokat 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 
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Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

"Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden 
bu Kanunun 112 nci maddesine göre ge
cikme faizi hesaplanır ve bu faiz miktarı 
da ayrıca uzlaşma tutanağında gösterilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı, 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 10 uncu maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Hasan Namal 
Antalya 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Doğan Baran 
Niğde 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ömer şeker 
Konya 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Cemal Alişan 
Samsun 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
t Başkanlığna 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu taşıtlar Vergi
si Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Ka
nunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının 10 uncu maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Balıkesir 
Abdurrezak Ceylan 

Siirt 
Haydar Baylaz 

Bingöl 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
Doğan Baran 

Niğde 
Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

İsmail Köse 
Erzurum 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

M A D D E 10. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa 3239 sayılı Kanunla eklenen 
Ek madde l l ' in ikinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir. 

"Uzlaşılan vergi miktarına gecikme 
faizi uygulanmaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge-
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lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 10 uncu maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Doğan Baran 
Niğde 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

İsmail Köse 
Erzurum 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Madde 10. — 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununa 3239 Sayılı Kanunla eklenen 
Ek Madde l l ' in ikinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir. 

"Uzlaşılan vergi miktarı gecikme fa
izini de ihtiva eder. Bu miktara ayrıca fa
iz uygulanmaz." 

BAŞKAN — Önergeleri; aykırılık de
recesine göre tekrar okutup, işleme koyu
yorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 10 uncu maddesinin ta
sarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) ve 

arkadaşları 
BAŞKAN —Komisyon önergeye ka

tılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı efen
dim? Yok. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 10 uncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) ve 

arkadaşları 
Madde 10. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununa 3239 sayılı Kanunla eklenen 
Ek madde l l ' in ikinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki hüküm ilave edilmiştir. 

"Uzlaşılan vergi mektarı gecikme fa
izini de ihtiva eder. Bu miktara ayrıca fa
iz uygulanmaz." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su-
nunyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun tasarısının 10 uncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) ve 
arkadaşları 

Madde 10. — 213 sayılı Vergi usul 
Kanununa 3239 sayılı Kanunla eklenin Ek 
madde 11'in ikinci fıkrasının sonuna aşa
ğıdaki hüküm ilave edilmiştir. 

"Uzlaşılan vergi miktarına gecikme 
faizi uygulanmaz." 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiş
tirilmesini arz ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) ve arkadaşları 
"Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden 

bu kanunun 112 nci maddesine göre ge
cikme faizi hesaplanır ve bu faiz miktarı 
da ayrıca uzlaşma tutanağında gösterilir." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, önerge öyle midir; lütfen başlığı 
da okutur musunuz? 

Önergemizin başlığı şöyle : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı... 

BAŞKAN — Sayın Genç, birincisin
de aynen okunduğu için, aykırılık derece
sine göre ikinci defa okutmuyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, aynen okunsun; bizim önergemiz ni
ye, hangi yetkiyle değiştiriliyor? 

BAŞKAN — Değiştirmedik. 
Buyurun efendim, Sayın Genç ve ar

kadaşlarının önergesini tekrar okuyunuz : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi 

Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasansımn 10 
uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) ve arkadaşları 
"Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden 

bu kanunun 112 nci maddesine göre ge
cikme faizi hesaplanır ve bu faiz miktarı 
da aynca uzlaşma tutanağında gösterilir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; bizim verdiğimiz 
önerge; uzlaşma, ister ön uzlaşma olsun, 
isterse sonradan yapılan uzlaşma olsun, 
bu uzlaşmada, uzlaşılan vergi ile beraber 
üzerinde uzlaşılan vergiye isabet eden ge
cikme zammının da gösterilmesi amacını 
taşımaktadır. 

Uzlaşma, karşılıklı irade beyanı ile te
şekkül eden bir anlaşmadır. Daha önce, 
maddenin tümü üzerinde yaptığım konuş
mada da belirttiğim gibi, Türkiye'de ver
gi hukuku yönünden mükellefler birçok 
şeyleri bilmemektedirler. Şimdi, eğer biz 
bunu uzlaşma tutanağında gösteremezsek, 
bu yönden mükelleflerin büyük mağduri
yetlerine sebep olabilir. Uzlaşma tutana
ğına göre, mükellef, ödemesi gereken ge
cikme zammını eğer bilirse, belkide uzlaş
maz. Bu konuda demin size açık bir mi
sal de vermiştim; 1 milyon lira vergi tar-
hiyatı yap; ikmalen veya resen tarh edil
diği zaman, 4 sene sonra bu mükellefin 
ödeyeceği miktar 3 milyon lira kaçakçılık 
ve 9 milyon 400 küsur bin lira da gecik
me zammıdır. Şimdi bu tutanakta ön uz
laşma aşamasında, inceleme elemanı mü
kellef ile karşılıklı anlaştı ve "Sana 1 mil
yon lira vergi hasılı isabet ediyor, ama ben 
senden 800 bin lira alacağım.'' dese ya da 
mükellefe "Sana 3 milyon lira kaçakçılık 
cezası isabet ediyor; ama ben senden 1 
milyon lira veyahut da 500 bin lira ceza 
alacağım" deyip, uzlaşma tutanağını dü
zenleyebilir. Uzlaşma tutanağının bağla
yıcı bir niteliği vardır; sonradan tarhiyat 
yapılıp, vergi borcu geldiği zaman bir ba
kacak, 8 milyon lira da gecikme faiziyle 
muhatap olacak. Zaten mükellef, eğer 8 
milyon liralık gecikme faizini ödeyeceği
ni bilse, uzlaşmaz ve yargı yoluna başvu
rur. O itibarla, karşılıklı akitlerde, taraf
ların hangi miktar ve hangi konularda an

laştıklarının açık seçik ve yazılı olarak be
lirtilmesi lazımdır. 

Bu itibarla, bu önergemizin kabulü 
halinde, hem mükellefin, hem de maliye
nin yararına olacağı kanaatindeyiz. Tah
min ederim önergemi kabul edersiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇIN 
(Bursa) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN -*- Buyurunuz efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, bir ufak açıkla
ma yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Çok kısa efendim, çok kısa. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üze-
ı rinde söz verilemeyeceğini daha önce ifa

de ettim; ama doğrudan doğruya siz Ba
kan olarak esas hakkında konuşmak ister
seniz, lütfen geliniz, buradan konuşunuz. 
(SHP sıralarından "Bravo Başkan" 
sesleri) 

Yani, size önerge üzerinde söz 
veremem. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Madde üzerinde çok kısa bir 
açıklama yapamaz mıyım buradan 
efendim? 

BAŞKAN — Madde geçti artık 
efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, konu çok haya
tidir ve aslında bu önergeyle de ilgilidir.. 
Konuya açıklık getirilmesi bakımından söz 
istiyorum. Şimdi, değerli heyet üyeleri oy 
kullanacaklar; belki bir tereddüt, belki de 
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bir yanlış bilgi var. Müsaade ediniz konu
yu iki cümleyle açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Efendim, bu uzlaşmayı kont
rol elemanı yapar, inceler ve tarhiyat ön
cesi uzlaşmaya davet eder, iş uzlaşılır. Fa
iz konusunu hesaplayacak merci ise vergi 
dairesidir. Dolayısıyla, uzlaşma tutanağın
da faiz hesaplanmaz. Bu, kabataslak bili
nir; ama bunu hesaplayacak yer, tarhiyat 
sırasında vergi dairesidir; tabiî eğer uzlaş
ma olursa. 

Arz ederim efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen
dim, inceleme elemanı bunu hesaplayabi
lir. Niçin yani?.. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... 

(DYP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Yoklama istiyoruz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
(DYP sıralarından gürültüler) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, bu tarafa bakmıyorsunuz, 
yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 

Sayın Başkan, yoklama istediler. 
BAŞKAN — Efendim, "İşari oya 

geçmeden önce" tabiri var, lütfen daha 
önce haber verin. (ANAP sıralarından al
kışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Önce
den ayağa kalktık Sayın Başkan. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Nasıl, ne demek Sayın Başkan?.. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Sayın Başkan, niye bakmıyorsunuz bu 
tarafa? 

BAŞKAN — Şimdi, ek madde tekli
fi var, onu okutuyorum efendim. (DYP sı
ralarından gürültüler) Ek madde teklifi 
var, onu okutuyorum efendim. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Niye bakmıyorsunuz bu tarafa Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Ek madde teklifi var, onu okutuyo

rum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 Sayılı Katma değer Vergisi 
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısına aşa
ğıdaki ek maddenin 10 uncu maddeden 
sonra 11 inci madde olarak eklenmesini 
arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Arif Sağ 
Ankara 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

İbrahim Tez 
Ankara 

Madde 11. — 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiş
tir : 

Ek madde : Kamu idare ve müesse
selerinden hile, desise veya gerçeğe aykırı 
beyan suretiyle haksız olarak para alan ki
şilerden bu paraların geri alınmasında 
Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A K M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Efendim, tasarıda olmayan bir 
önergedir; dolayısıyla, zaten görüşülmesi 
mümkün değildir, katılmamız mümkün 
değildir. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
Sayın Genç, bir dakika efendim... 

Ben arkadaşlarıma bir şey söyleyeceğim, 
bir dakika efendim. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Bana mı söylüyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, ayağa 
kalktığını söyleyen arkadaşlarımıza söyle
yeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, sizden şunu ri
ca ediyorum : Görüşmeler sırasında işa
ret yoluyla oylamaya geçilirken, ben ge
çip de... (DYP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Oylama 
yaptınız zaten. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Müsaade edin... 

Şimdi, bu tartışmalı; biz oylamaya 
geçtikten sonra... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Hayır 
efendim, geçmeden evvel kalktık. 

BAŞKAN — Yapın efendim, bundan 
sonra yapın, istediğiniz zaman yapın. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Bize 
bakmadınız, öbür tarafa baktınız. 

BAŞKAN — Masaade edin efendim. 
Hayır, ben her an dikkatle size bakmıyo
rum ki. 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 

Mecbursunuz bakmaya Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, Sa

yın Genç, buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Müsaade edin efendim. Arkadaşlar, 
ben görevimi yapıyorum; lütfen... Alkış da 
istemiyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

İBRAHİM G Ü R D A L (İsparta) — 
Hata yaptınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın 
Genç... 

Hatta, işari oya geçmeden evvel, lüt
federseniz, yazılı da bildirebilirsiniz. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

İ B R A H İ M G Ü R D A L (İsparta) — 
Hata yaptınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam ediyorum efen
dim ben; bendeniz hata yaptığıma kani 
değilim. 

ALİ ESER (Samsun) — Biz çalışma
yı canı gönülden destekliyoruz, tarafsız 
olun lütfen. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Değerli üyeler; bizim önergemi
zin mahiyeti şu : Vergi Usul Kanununa 
ek bir madde eklenmesini istiyoruz, bili
yorsunuz... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Oraya otur sen; durmadan çıkma. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Sen 
sandalyeyi getir, buraya koy, ben oturu
rum burada. 

Şimdi, bu ek maddede diyoruz ki : 
"Hile , desise, gerçeğe aykırı beyan sure
tiyle devlet, özel idare, belediyelerden, her 
ne suretle olursa olsun, hileli olarak para 
tahsil eden kişilerden, bu paraların istir
dadı sırasında 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun vergilirle ilgili hükümleri uygu
lanır." Bunun da anlamı şudur : 
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1. Buna gecikme zammı uygulanır. 
2. kaçakçılık cezası uygulanır. 
Biliyorsunuz, bu önergenin en önem

li özelliğinden birisi de, hayalî ihracatçı
ların devletten aldığı paraların geri isten
mesi sırasında bir hukukî sorun ortaya çık
maktadır. Yargı mercileri, bu hayalî ihra
cattan alınan hileli verginin vergi olmadı
ğını, bir teşvik primi mahiyetinde olduğu
nu, dolayısıyla buna kaçakçılık cezesıntn 
uygulanmayacağını karara bağlamakta
dırlar. O halde, devleti bu kadar zaafa uğ
ratan bu kişilerin, trilyonlara varan meb
lağlarla devleti dolandırmalarını herhal
de cezasız bırakmamamız lazım. İşte onun 
için, Sayın Bakanlığa tavsiyemiz... 

Sayın Başkan, biz burada konuşuyo
ruz; ama Hükümet bizi dinlemiyor; otur
sunlar yerlerine. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Hükümetin ve Komisyonun bulun

duğu yeri lütfen açınız efendim. 
Buyurun, devam edin efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şim

di, Sayın Maliye Bakanlığı eğer gerçekten 
devleti dolandıranların cezalandırılması
nı istiyorsa, bizim bu önergemize katılma
sı lazımdı. Sayın Maliye Bakanı, hayalî ih
racatçıların hile yoluyla, desise yoluyla 
devletten aldığı milyarlarca liralık vergi
lerin tahakkuku sırasında uyguladıkları 
kaçakçılık cezası için Danıştayın, "Bu bir 
vergi değildir, bu bir teşvik primidir, bu
na kaçakçılık cezası uygulanmaz" dediğini 
bilmiyor mu? biliyor; ama hayalî ihracat
çılara sahip çıkıyor. Getirsin onu; trilyon
lara varıyor. Yani, biz böyle gidip de üç 
beş tane esnafın boğazını sıkıp vergi tah
sil edeceğimize, evvela karşımızda devle
tin parasını talan eden insanların cezası
nı verelim. Ona niye sahipleniyor arka
daşlar? 

Her vesileyle şunu vurgulayacağım 
burada, bunun kim arkasındaysa : 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkın

da Kanun Cumhurbaşkanlığından geri 
gelmiş, birbuçuk aydır adalet Komisyo
nundan geçmiş; ama meclis Başkanlık Di
vanı mı bu hayalî ihracatçıların peşinde
dir, ama hükümet mi yanındadır, ama 
ANAP Grubu mu yanındadır, hâlâ bu ku
rula gelmedi, peki, o zaman siz ne hakla 
gidip de birtakım vatandaşların canını ya
karak vergi alma hakkını kendinizde bu
luyorsunuz? Devleti talan edenleri ceza
landırmıyorsunuz; ondan sonra, bütün 
uğraşıyla ailesinin geçimini sağlayan in
sanların boğazını sıkarak vergi tahsil et
meye çalışıyorsunuz. Eğer gerçekten ver
gi tahsilini istiyorsanız, eğer gerçekten 
devletin gelirlerini artırmak istiyorsanız, 
işte size yol gösteriyoruz. 

Bakın, milyarlarca liralık hayalî ihra
cat dosyalarına maalesef bugün bir kaçak
çılık cezası uygulanmıyor. Niye uygulan
mıyor? İşte, bir hukukî boşluktan dolayı 
uygulanmıyor. Biz bu hukukî boşluğu dol
duruyoruz; lütfen gelin, buna siz de yar
dımcı olun, bir milletvekili olarak burada 
ettiğimiz yemine bağlı olarak memleketi
mizin önde gelen menfaatlannı koruyalım. 

Sayın Maliye Bakanı çıksın, benim 
önergeme cevap versin; hayalî ihracatçı
lar adına yapılan tahakkukun, vergilerin, 
yargı mercilerince hükmolunan kaçakçı
lık cezasının, sırf vergi mevzuatındaki boş
luktan dolayı terkin edilmediğini söylesin 
burada; buyurun, söylesin Bakanınız. 
(SHP sıralarından alkışlar) O halde, niye 
bu boşluğu doldurmuyoruz? Bunun arka
sındaki adamlar kimler? 

Arkadaşlar, o zaman kusura bakma
yın; eğer biz bu sorularımıza burada sağ
lıklı yanıt alamazsak, o zaman bizim var
dığımız sonuçları da lütfen siz kabul edin; 
o zaman sizi vicdanınızla baş başa bırak
mak istiyorum, niye bunlar cezasız kalı
yor? Niye bunlar tahsil edilmiyor? Görü
yorsunuz ki, susuyorsunuz, niye susu
yorsunuz? 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Buradan konuşmaya 
hakkımız yok, buradan bağırmaya hakkı
mız yok. 

KAMER GENÇ (devamla) — Efen
dim, Bakanın cevap verme hakkı var, Ba-

' kanınızın cevap verme hakkı var; buyur
sun; buyurun zorlayın, versin cevabı... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Verecek, verecek. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen to
parlayınız efendim; 5 dakika geçti, topar
layınız lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ge
tiriyorsunuz... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 
Kamer Genç, sen herkesi kendin gibi mi 
zannediyorsun? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Se
nin gibi zannediyorum, senin gibi... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) - Bel
li. Vergi kontrolörlüğü yaptığın zaman gi
bi mi zannediyorsun? 

BAŞKAN — Karşılıklı müdahale et
meyiniz Sayın Üğdül. 

KAMER GENÇ (devamla) — Ben 
kontrolörlük yaptığım zamanı biliyorum. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Senin 
o zaman yaptıkların aklına geliyor. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen 

kimsin, sen?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Be

nim kim olduğumu sen iyi anlarsın. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül... 
Sayın Genç, bir dakika efendim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, ne diyorsa, lütfen söylesin. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Dik

kat et; kimseye çamur atma. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 

kontrolörlükte çok şereflice görev yaptım. 
BAŞKAN — Bir dakika... 
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İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen, 
Çeşme'de villa yaptırdığını... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Gel, 
mal beyanında bulunalım. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen efen
dim... Ben cevap vereceğim. Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 
kadar haysiyetsizlik... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) - Biz 
şerefli insanlarız, Git Çeşme'de villanda 
otur. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sos

yal demokrat, villana otur, villana. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, Başkan

lık Divanında değerli bir arkadaşı
mızsınız... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Çeş
meye hadi... 

BAŞKAN — Lütfen!.. (Gürültüler) 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Tun

celi kim? Sen kim? Git Çeşme'ye hadi. 
BAŞKAN — İdare amirleri, lütfen, 

arkadaşınızı teskin edin. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 

— Sayın Başkan, nasıl müzakere bu? 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, bakın milletvekili olarak ba
na söylenen sözlerden beni korumak zo
rundasınız, yoksa ben bunların haddini 
bildiririm. Lütfen... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Öy
le, çamur atmak kolay değil. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Go

cundunuz değil mi? 
BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 

— Sen sataşıyorsun. 
HALİL ÇULHAOĞLU (izmir) — 

Otur yerine! (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Genç, devam 

edin ve toparlayın lütfen efendim. (Gü
rültüler) 
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K A M E R G E N Ç (Devamla) -r Ya
ni, şurada halinize o kadar gülüyorum ki... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen 
efendim... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Efen 
dim, şunları sustursanıza. Nasıl hakaret 
ediyorlar bize. 

BAŞKAN — Gerekeni yapıyorum 
efendim. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — Pe
ki, yani, ben burada hayalî ihracatçılar
dan bahsediyorum; bu adamlar, eğer ha
yalî ihracatçılarla işbirliği içinde değiller
se, niye bu kadar tepki gösteriyorlar? 
(ANAP sıralarından gürültüler) Niye gös
teriyorlar?.. Buyursunlar... 

BAHRİ K A R A K E Ç İ L İ (Şanlıurfa) 
— Sen sataşıyorsun, sen. 

K A M E R G E N Ç (Devamla) — 
Ama, bakın; gelin hesabımızı verelim. Ba
kın iktidar partisisiniz; eğer bildiklerinizi 
açıklamıyorsanız sizden daha... Ağzımı; 
yani çok daha... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir daki
ka... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Terbiyesiz!.. Doğru konuş, terbiyesiz herif. 

M E H M E T SAĞDIÇ (Ankara) — 
Villan var mı, yok mu? 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın 
Genç... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ne 
biliyorsanız söyleyin, insanları zan altın
da bırakamazsınız. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Ahlaksız herif! (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Zan 
altında bırakamazsınız. 

BAHRİ K A R A K E Ç İ L İ (Şanlıurfa) 
— Ne biçim konuşuyorsunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
K A M E R GENÇ (Devamla) — Ne 

biliyorsanız söyleyin, iktidar partisisiniz. 
BAHRİ K A R A K E Ç İ L İ (Şanlıurfa) 
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— Söylüyor arkadaş. 
K A M E R GENÇ (Devamla) — Ne 

biliyorsunuz yani?.. Söyleyin bakalım. 
BAŞKAN — Bir dakika... (ANAP sı

ralarından "Seviyeli konuş" sesleri) 
MUSTAFA K I Z I L O Ğ L U (Afyon) 

— Sayın Başkan, terbiyesizliğe müsama
ha etme. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
K A M E R GENÇ (Devamla) — Eğer 

biliyorsanız, söylemiyorsanız, o zaman gö
rev yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
K A M E R G E N Ç (Devamla) — 

Efendim... 
M E H M E T SAĞDIÇ (Ankara) — 

Senin villan var mı, yok mu?.. 
BAŞKAN — İdare Amirleri arkadaş

larıma rica ediyorum... Lütfen... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın Genç, lütfen, konuşmanıza de
vam edin efendim. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, şimdi, bu iktidar partisi... 

BAŞKAN — Lütfen, yumuşak konu
şun biraz daha. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, niçin yumuşak konuşayım? 

BAŞKAN — Hayır, yüksek sesle ba
ğırmayın efendim. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Be
nim sesim yumuşak; ama burada bize atı
lan lafları siz duymuyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben, duymuyorum... 
K A M E R G E N Ç (Devamla) — Ne 

hakla, bana karşı... İktidar sizin elinizde; 
varsa bir diyeceğiniz buyurun. 

BAŞKAN — Bir dakika... Bir daki
ka efendim... Sayın Genç, bir dakika efen
dim!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bir dakika 
efendim... 

Biz, bu görüşmeyi yapabilmek için, 
birbirimize konuşmalarımızda tahammül 
etmek durumundayız. (ANAP sıraların-
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dan gürültüler) Bir dakika efendim, bir 
dakika... 

Kürsüye gelen arkadaşımızın konuş
malarında yapmış olduğu hatalar olursa, 
Başkanlık Divanınız gereğini yapacaktır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Bir daki
ka efendim... 

MUSTAFA K I Z I L O Ğ L U (Afyon) 
— Terbiyesiz o. 

BAŞKAN — Yalnız... 
K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, bu laflan size söylüyorlar zan
nediyorum; bana söylemiyorlar. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... Sölesinler. 

yalnız, karşılıklı, oturduğunuz yerden 
hatibe müdahale ettiğiniz zaman, hatip 
buradaki özgürlüğünü, ona cevap vermek 
gibi bir durumda kullanıyor. Kullanınca, 
mesele çok önemli safhalara kadar gide
biliyor. Parlamentoya, bu Parlamentonun 
ciddiyetine yaraşır bir görüşme düzeni 
içinde bulunmamızın gerektiğine inandı
ğınıza eminim. Lütfen, bu tasarıyı ciddî 
bir şekilde görüşmeye devam edelim; yar
dımcı olunuz. 

Sayın taşçıoğlu, lütfediniz efendim, 
ben burada bunu kesiyorum, bir daha da 
bu tekerrür etmemek üzere, bu konuyu 
karşılıklı bir anlayış içerisinde çözüyoruz. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI
O Ğ L U (Sivas) — Genel Kurula hakaret 
ettirmeyin efendim. Size söylüyorum, ona 
değil efendim. 

BAŞKAN — Hayır. Bir dakika efen
dim... Bir dakika... Karşılıklı yapılan bü
tün konuşmaları ben duydum, zabıtlara 
da geçti. Lütfen, eğer buna girersek... 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI
O Ğ L U (Sivas) — Ama, müdahale edin 
efendim. 

BAŞKAN — Edeceğim efendim... 
M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI

O Ğ L U (Sivas) — Benim grubuma haka

ret etmeye hakkı yok. Vazife sizindir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, böyle 
bir durum olduğu zaman, bugüne kadar 
hiçbir arkadaşıma ne bir uyarı cezası ver
dim, ne kınama cezası verdim, herhangi 
bir disiplin uygulaması yapmadım. Mil
letvekillerinin, millî iradeyi temsil etme
leri bakımından çok büyük bir görev, 
önemli bir görev yaptıklarına inanan, ona 
dokunmayan bir arkadaşınızım ve sizden 
yardım bekleyen bir arkadaşınızım. Lüt
fediniz, bu çalışma düzenini müştereken 
bir arada götürmeye çalışalım, yoksa her 
an her söz atana bir uyarı cezası vermek
le bu işi yürütmeye kalkarsak, bu işin için
den çıkamayız ve ben bunu kendime de 
şiar ittihaz etmiş değilim. 

Buyurun devam edin efendim. 
FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Fakat, 

gerekirse de yapın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gerekirse elbet. 
Buyurun devam edin. 
Siz de, Sayın Genç, lütfediniz efen

dim, Genel kurula hitap ediniz. 
K A M E R GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkanım, konuşmama devam ede
yim; amma birtakım gerçekleri de insan 
olarak gözlerimizle görüyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, gerçekleri 
söyleyin efendim. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ta
biî söylüyoruz gerçekleri Sayın Başkan. 

Alalım şu Kızılay'da bir oteli... Dev
letimizin politikası; otel yapana turizm 
kredisi veriyorsunuz.. Kızılay'm merkezin
deki bir turistik oteli 7 milyara alıyorsu
nuz. Kim bunların sahipleri? Söyleyeyim 
mi ben şimdi? 7 milyar liraya alıyorsunuz, 
10 milyar da harcıyorsunuz, bilmem bir 
resmî devlet teşekkülüne tahsis ediyorsu
nuz... Peki, bu nasıl tutarsız bir politika? 
Bir yandan, siz turistik otel yaptırmak için 
devlet olarak teşvik kredisi veriyorsunuz, 
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öte yandan en lüks yerdeki en turistik oteli 
alıyorsunuz, yıkıyorsunuz... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Nedir bu? Anlamadık. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bey
ler, bunu bir memleket menfaatine icra
atta bulunan hangi kişi yapar; onu sormak 
istiyorum size. Yani bunda bir mantık var 
mı? 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakar
ya) — Ne ilgisi var şimdi bunların Sayın 
Başkan? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
nun gibi daha neler sayabilirim; ama, şim
di bizim buraya çıkıp da yasama görevi
mizi yapmamıza tahammülünüz yok. 
Ama siz şunu bilin ki, yarın bu çoğunlu
ğunuz gidecek ve sizler tek tek mahkeme
ler karşısında hesap vereceksiniz. Bunun 
hesabını soracağız. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Geçmişte yapılanlar kimsenin 
yanında kalmayacak. Bunu söylüyoruz; 
bu, partimizin birinci ilkesidir. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 25 
dakika oldu Sayın Başkan, yeter. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu, 
partimizin birinci ilkesidir ve siz o zaman 
bu çoğunluğu bulmayacaksınız. Bugün 
böyle fazla parmaklarla meseleleri halle
demezsiniz. Gerçekler vardır; elbetteki 
gün gelir herkes bildiği gerçekleri bütün 
teferruatıyla anlatır. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim 
lütfen, süreniz bitti efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 
getiriyoruz, burada yasama görevimizin 
gereği önerge veriyoruz, diyoruz ki, dev
letin şu şu zararları var; başta, birçok in
san devleti dolandırıyor. Alın bankaları... 
Devletin bankaları; insanların boğazların
dan kesip, verdiği... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Hem 
v su içiyorsun, hem de konuyu sulandırı

yorsun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ver
diğimiz önergenin anlamını bilmiyorsu
nuz ki... 

BAŞAKAN — Sayın Genç, artık 
müddetiniz bitti. 

KAMER GENÇ (Devamla) — O 
kadar ara verdim, müsaade edin. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim; 
"toparlayınız" dedim. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam toparlıyorum. 

Devlet bankalarında milyarlarca lira 
dolandırılıyor; bu paraların geri alınma
sında hukuk sistemimizde^ uygulanacak bir 
ceza yok. İşte, getirdiğimiz bu önergenin 
bir anlamı da bu; "Devletin bankalarını 
dolandırarak milyarlarca lira kredi alan 
insanlara Vergi Usul kanunu hükümleri
ni uygulayalım; bir yandan kaçakçılık ce
zasını uygulayalım, bir yandan Amme 
Alacakları Kanunundaki gecikme faizini 
ödeyelim; hiç olmazsa Devleti dolandıran
lar bu paraları iade ederken bir bedel 
ödesinler" diyoruz. Biz bunlan diyoruz; 
ama sizler tabiî, anlar mısınız anlamaz 
mısınız, bizi ilgilendirmez; biz kendi gö
revimizi yapıyoruz. 

Saygılar sunuyorum efendim. (SHP 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... 

(DYP sıralarından 10 milletvekili aya
ğa kalktı) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, yoklama istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — 10 arkadaşımız yokla
ma istemiştir, isimlerini tespit ediyo
rum : Sayın Demiralp, Sayın Durutürk, 
Sayın Durmaz, Sayın Kurt, Sayın Eser, 
Sayın Çakıroğlu, Sayın Kılcı, Sayın Gür-
dal. Sayın Şendağ, Sayın Korkmaz. 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yetersayımız vardır. 

(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

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

2. — 213 Sayılı Urgi Usul Kanunu, 193 
Sayûı Gelir Mrgisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar lirgisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma değer Ur-
gisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga 
Mrgisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/503) 
(S Sayısı : 115) (Devam) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — SHP'yi içeriye davet 
edelim; biz, muhalefetsiz konuşmayız. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, lütfen 
efendim... Lütfen... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Size değil efendim, or
taya konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Bu sı
ralarda hangimizin ne zaman, ne kadar 
olacağımızı millî irade tespit eder; lütfen, 
birbirimize karşı bu şekilde konuşmalar 
yapmayınız; ben de müşkül durumda ka
lıyorum Sayın Taşçıoğlu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — efendim, ben, zabıtla
ra geçiriyorum. 

BAŞKAN — Kamer Genç ve arka
daşlarının önergesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
İKİNCİ BÖLÜM 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
İlgili Değişiklikler 

MADDE 11. — 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 51 inci Maddesinin (11) 
numaralı bendinin numarası (12) olarak 
değiştirilmiş ve 10 numaralı bendinin so
nuna aşağıdaki parantez içi hüküm ile bu 
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 
numaralı bent eklenmiştir. 

"(Yapısı itibariyle sürücüsünden baş
ka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan 
ve insan taşımaya mahsus motorlu kara ta
şıtları ile yolcu taşıyanlar hariç;)" 

" 11. Ödeme kaydedici cihazları kul
lanan mükellefler;" 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Doğ
ru "Vbl Partisi Grubu adına, Sayın Alâet-
tin Kurt; buyurun efendim. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALÂETTİN 
KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununda değişiklik yapılmasını ön
gören tasarının 11 inci maddesi üzerinde 
Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşleri
mizi ifade etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle, hepinize saygılarımı 
sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, vergi milletin 
iktisadî namusudur; ancak, adaletsiz ve 
eşit olmayan vergi, milleti bu ulvî davra
nıştan alıkoyar. Vergi, adil olması yanın
da, ayrıca, eşitlik getirmek zorundadır. 

Şimdi, kanun tasarısının» 11 inci 
maddesinin gerekçesine bir defa daha göz 
atalım. 11 inci madde gerekçesinde, "Ge
lir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi-
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nin 10 numaralı bendine göre, ayrı il sı
nırları içinde bulunan ve çok kısa mesa
feler olan yerleşim merkezleri arasında mi
nibüs veya taksiyle taşımacılık yapan Ge
lir Vergisi mükellefleri, götürü usulden ya
rarlandırılmamaktadırlar. Bu mükellefler 
gerçek usulde vergilendirilirken, aynı il sı
nırları içinde daha uzun mesafelerde ta
şımacılık yapan mükellefler götürü usul
de vergilindirilebilmektedir. 

Bu uygulama farklılığını ortadan kal
dırmak amacıyla Gelir Vergisi Kanunu
nun 51 inci maddesinin 10 numaralı ben
dinin sonuna parantez içi bir hüküm ek
lenmektedir. Bu hükümle, minibüs veya 
taksi ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı ya
pan mükelleflerin de götürü usule tabi ol
manın şartlarını taşımaları kaydı ile bu 
usulde vergilendirilmelerine imkân sağ
lanmaktadır." deniyor. 

Bu gerekçeden sonra, ilave edilmek
te olan kısmı bir daha gözden geçire
lim : "(Yapısı itibariyle sürücüsünden baş
ka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan 
ve insan taşımaya mahsus motorlu kara ta
şıtları ile yolcu taşıyanlar har iç)" deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar, gerek
çedeki şu cümleyi hatırlatmak istiyo
rum : " B u uygulama farklılığını ortadan 
kaldırmak amacıyla... eklenmektedir" 
Akaryakıt Tüketim Vergisi oranının, yüz
de 9'dan yüzde 22'ye çıkarılması sırasın
da, ben bu kürsüden, bu konuyu Sayın 
Bakana anlatmıştım; ancak, anlaşılan Sa
yın Bakan, burada yapılan, taşıma ile il
gili adaletsizliği iyi anlayamamışlar. Bu 
kanun tasarısından onu anlıyorum. 

Düşünün* ki, bir şehirde, örneğin 
Gebze'de İstanbul'a çalışan minibüsler 
var. Bu minibüsler arasında, ondört yol
cu taşıyan Ford minibüsler ve benzerleri 
var, ama, bunun yanında -buna dört yol
cu, altı yolcu dah ilave ederseniz- yirmi 
yolcu taşıyan midibüsler de var. Bunlar 
aynı durakta çalışıyor ve bu kanun tasa

rısıyla minibüslere, Ford marka olanlara, 
ondört yolcu taşıyabilenlere ' ' Siz isterse
niz, şartlarınız elverirse, sizi götürü usul
de vergilendirmeye tabi tutabiliriz' ' diyor
sunuz; diğerlerine de, "Hayır, siz deftere 
tabisiniz, deftere tabi olduğunuza göre, as
garî hayat standardı esasına göre vergi 
ödeyeceksiniz'' Asgarî hayat standardı da, 
biliyorsunuz dört katma çıkarıldı ve bu da 
yetmezse, bakanlık isterse bunu on katı
na kadar artırarak tatbik edebilir. 

Değerli arkadaşlarım, gerekçede "Bu 
uygulama farklılığını ortadan kaldırmak 
amacıyla" demişsiniz. Nasıl kalkıyor bu 
farklılık; bunu anlamak mümkün mü? 
Siz, farklılığı kaldırmıyorsunuz, esasen ye
ni bir farklılık daha getiriyorsunuz; aynı 
durakta çalışan insanları, yeniden ikiye 
ayırıyorsunuz, bir kısmına "Siz götürü 
usulde vergiye tabi olabilirsiniz'' diyorsu
nuz, bir kısmına da, "Hayır, hayat stan
dardı dolayısıyla siz asgarî şu kadar vergi 
vermek zorundasınız" diyorsunuz. Ada
let ve farklılığı ortadan kaldırma unsuru
nu bunun içerisinde bulmak mümkün de
ğildir. Onun için, tasarının bu maddesi
nin yeniden gözden geçirilmesi ve bu hak
sızlığın telafi edilmesi gerektiğine ina
nıyoruz. 

Bu düşüncelerle saygılarımı sunuyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kurt. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Vedat Altun; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA VEDAT AL
T U N (Kars) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; bir dizi kanunda vergi nispet
lerinin değişimine Vergi Usul Yasasında
ki revizyona ve bir kısım değişikliklere iliş
kin kanun tasarısının 11 inci maddesi üze
rinde Sosyaldemokrat Halkçı Partinin gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyoruz. Hepinize şahsım ve grubum 
adına saygılar sunarım. 
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Değerli arkadaşlarım, öncelikle, bu 
vergi yasalarının tümüne bakmak lazım; 
yani neden doğdu? Bu değişiklikleri icap 
ettiren sebepler nelerdir? 

Vergi, kamu giderlerini karşılamak 
üzere kazanan innsandan kamu giderle
rine katılım için pay almaktır. 1988 yılı 
bütçesi kaba hatlarıyla 2,5 trilyon lira açık
la geldi. Bu açık filhal devam ediyor. Bu 
açığı kapatmak için, haliyle bir gelir kay
nağı oluşturmaya ihtiyaç vardı. Bu deği
şiklikler bu ihtiyacın tezahürüdür. 

Hangi yükleri getiriyor? Öncelikle 
hayat standardı esasını dört katma çıka
rıyor. Geçici vergi getiriyor. Bunun bir di
ğer anlamı da iç borçlanmadır. Bir diğer 
anlamı da gelecek yılın hakkını yemektir;. 
çünkü geçici vergiyi getiriyor. Ayrıca, bir 
kısım malî yükümlülükleri de dört katına 
çıkarıyor. Tüm Bunlann sebebi, tüm bun
ların nedeni Hükümetin kamu giderleri
ni rasyonel bir biçimde tespit edemediğin
den kaynaklandığıdır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
gelir bütçesi üzerindeki konuşmamızda, 
vergi alınabilecek bir kısım kaynakların 
üzerine gidilmesini önermiştik. Adam 125 
milyon liralık, 150 milyon liralık otomo
bile biniyor, vergi mükellefi değil, vergi 
mükellefi ise de, ödediği vergi çok cüzidir. 
Sayın Maliye Bakanının, 1988 bütçe yılı
nın başlarında, bu hususta önlemler ala
cağına ilişkin kamuoyunda ve basında bir-
kısım haberler çıktı, sevindirici idi; ama 
sonu gelmedi. Sonu gelmedi; yani bu iş
ten ötürü "şu şu mükellefler maliyece 
kontrol altına alındı, maliyece bunların 
defterleri incelemeye alındı'' şeklinde cid
dî bir haber duyurulmadı Maliye Bakan
lığından. Oysaki, bu şekildeki haberler 
vergi kaçağında caydırıcılığın bir diğer et
kenidir. Ama buna karşın ne getiriyor? İş
yeri kapatma, dört katına kadar ceza al
ma, riayet edilmemesi halinde katmerli ar
tırma şeklinde maliye, polisiye tedbirlerle 

vergi toplayacağını ümit etmektedir. 
Lüks harcama yapan insanlardan 

bahsettik ve dedik ki, lüks harcamalar ya
pıyorlar, bunlara sorulsun. "Senin bu ge
lirinin kaynağı nedir? Ne oranda vergilen
diriliyorsun". Bu hususlara da eğilinildi-
ğine dair ciddî emareler görmedik. 

Gelirin artırılmasını icap ettiren se
beplerden birisi de giderlerin isabetsiz tes
pitidir. Bu hususta da önerimiz vardır. 
Başbakanlık tasarruf genelgesi yayınladı. 
Bu genelgeyle birkısım harcamalar kısıl
dı. Geçerli değildi, esas tasarruf edilmesi 
gereken yerlerde tasarruf edilmedi, belki 
de tasarruf edilmemesi gereken yerlerde 
tasarruf zorlandı. 

işsizlik ülkemizde sosyal bir vakıa. 
Devlet kurumları gizli işsizlerle dolu, dev
letin işsizlik sorununa bir çözüm bulması 
gerekiyor. Kamu iktisadî Teşebbüslerin
deki gizli işsizlerin sayısının çalışması ge
rekenin birkaç katı olduğu bir realite. 
Memlekette birçok işsiz varken, tasarruf 
ediyorum diye istihdamları kısmak doğ
ru değildir; tasarruf için, çok lüks harca
maları kısmak gerekir. Çok lüks harcama
ları da burada saymaya gerek duymuyo
rum, hepiniz biliyorsunuz. 

Ayrıca, Anayasa hükmü gereğince, 
vergi toplamada önkoşul malî güçtür. Ge
tirdiğiniz hayat standardı esası, Anayasa
nın amir hükmü olan malî güç önkoşolu-
nu bertaraf ediyor. Yani, ben işyeri açmış 
serbest meslek erbabıyım, kazansam da, 
kazanmasam da, belirli oranda vergi ver
mekle mesul tutuluyorum. Bu, sizin ver
gi toplamadaki aczinizi belirler. Bu, sizin 
için olağan bir olay olabilir, ama Anaya
sanın önkoşulu olan adaletlilik esasının hiç 
olmazsa belirli ölçüde korunması bakı
mından bunlara ispat hakkı getirilmesi la
zım. Ben kazanmamışım... Böylece defter 
ve kuyudat tutmanın alışkanlığı da kazan
dırılmış olur. İlk işe başlayan vergi mükel
lefi ispat hakkını elde edeceğim diye bu 
alışkanlığı da kazanır. Bunun olması la-
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zım, bunu getirin. Bu işten anlayan arka
daşlar parti farkı gözetmeksizin "doğru" 
diyorlar, duyuyorum. Doğru olan bir şe
yi yapın. (SHP sıralarından alkışlar) Bu
nu sizden bekliyoruz. 

Geçici vergi; geçici vergi alacaksınız, 
ödemelerde çektiğiniz sıkıntıları biliyoruz, 
292 sayınızla da bu kanunu geçireceksiniz. 

- CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — 
290 oldu. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — 290 
olsun, inşallah daha da aşağı düşmez, gö
nül arzu etmez, yani o şekilde düşmez; 
ama, politik bir ayrılıkla düşebilir, o ayn 
bir olay. 

Değerli üyeler, bir şeye daha dikka
tinizi çekerim. Aynı tasarıyla vergisini 
ödemeyen insanlara çok büyük cezalar ge
tiriliyor, faizler getiriliyor, geçici vergi alı
nıyor, peşin, parasını kullanıyorsun mü
kellefin, iç borçlanmaya gidiyorsun, niye 
buna faiz uygulamıyorsun? 1989 yılında 
yaklaşık 9 trilyonluk iç borçlanma için yet
ki aldınız; burada da iç borçlanmaya gi
diyorsunuz, niye ona faiz vermiyorunuz? 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Devlet tahvili çıkanyorsunuz. "Ma
liye politikam iflas etmiştir, 1989 yılı büt
çesinin giderlerini karşılayabilmek için 
1990 yılının gelirlerinin yüzde 50'sini de 
alacağım" diyorsunuz. Bu, bu anlama ge
lir. Devlet tahvili çıkanyorsunuz, belli bir 
faiz veriyorsunuz; burada da hiç olmazsa 
o oranda faiz verin. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Aynca, bir hususa daha işaret etmek 
isterim. Anayasanın 73 üncü maddesi de 
kendi içinde tutarsızdır. Demokrasiyi, 
Anayasayı, kanunlan ülke gerçeklerine uy
gun hale getirmek öncelikle iktidar parti
sinin ödevidir. Anayasa, bir maddesinde, 
"vergi kanunla konulur" diyor. Aynı 
maddenin bir başka bendinde diyor ki, 

"Bunun oranını artırıp, yükseltmek Ba
kanlar Kuruluna verilir." Nisaplar getiri
liyor, Dört kat, on kat artırabilir veya ek
siltebilir. 

BURHAN CAHİT GÜNDÜZ (İz
mir) — Sayın sözcü, 15 inci maddeyi mi 
müzakere ediyoruz? 

VEDAT ALTUN (Devamla) — U 
inci maddeye de geleceğim efendim. İşte 
mantık, bu mantık efendim... 

BURHAN CAHİT GÜNDÜZ (İz
mir) — 11 inci maddeyi müzakere ediyo
ruz da, acaba bir yanlışlık mı oldu?.. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlanm, mantık bu mantık. Bir 
işin genel politikasını tespit etmeden, o işin 
birimleri hakkındaki tespitleri doğru ya
pamayız. Genel politikayı iyi tespit ede
ceğiz. (SHP sıralanndan alkışlar) 

BURHAN CAHİT GÜNDÜZ (İz
mir) — 11 inci maddeyi müzakere ediyo
ruz, onun için müdahale ettim. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Peki 
efendim, ona da geleceğim. 

'Yani, Anayasanın 73 üncü maddesi
ni tartışmak, mutlaka 11 inci madde veya 
15 inci madde içinde mi olması gerekir? 
Ben diyorum ki, biz Yasama Organı ola
rak çok yanlış bir şey yapıyoruz. Yasama 
Organının bu yetkisi, büyük oranda do
laylı olarak yürütmeye devrediliyor. Bu, 
Anayasanın kendi içindeki tutarsızlığının 
tedavisi zımnında iktidar partisinden ta
vır bekliyoruz; çünkü Anayasayı birinci 
derecede korumak görevi iktidar partisi
ne düşer. 

BAŞKAN — Sayın Altın, vaktiniz 
dolmak üzeredir, toparlayınız. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Ben
den önce grubumuz adına sözcü arkadaş
larımdan birisi konuşurken hiç arzu etme
diğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık; kar-
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şılıkh olarak sözler sarf edildi. Olmaması 
gereken bir şey; doğru. Arkadaşımız ne 
demişti? vergiyi gerektiren olgulardan bi
risi de giderlerdir. Giderler hayalî ihracat 
yoluyla büyüyor. Hayalî ihracat hususun
da Hükümetimizin bundan bir yıl önceki 
görüşü, "katiyen böyle bir şey yoktur" 
şeklindeydi; bir yıl sonraki görüşü, " ta
mam, yakaladık, yakalıyoruz" şeklindedir. 
Demek ki, hayalî ihracata bir yığın gelir 
aktarması yapıldı. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Yani, bundan go
cunmanın hiçbir alemi yok. Ben inanıyo
rum ki, vicdan muhasebesi yaptığınızda 
sizin tepkiniz, sadece bu politikaları pay
laşmış olmanızdan kaynaklanıyor. 

Bu düşüncelerle, tekrar saygılar su
narım. (SHP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Altun. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Cengiz Altmkaya; buyurun efendim. 

ANAP G R U B U ADINA CENGİZ 
ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 11 inci maddesi üzerinde 
grubum adına söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bu madde üzerinde konuşma gerek
lerine mümkün olduğu kadar uyarak, 
madde üzerinde örnek konuşma yapma
ya gayret edeceğim. 

Maddenin, kanun tasarısına alınma
sına şahsımın gayretleri olmuştur. Böl
gemdeki minibüs kooperatiflerinde çalışan 
bazı minibüslerin dönem dönem başka vi
layetlere özel veya düzenli seferler yapması 
sırasında yapılan muamelelerle deftere ta
bi oldukları malumlarımızdı. Aynı durak
ta bir kısım esnafın götürü usulde, bir kıs
mının da deftere tabi olarak vergilendiril
meleri bizim için uygun bulunmadığın
dan, bu değişikliğin yapılmasını ben Sa

yın Bakanlığımıza teklif ettim, bu husus 
tasarıya girdi. Şimdi bu madde görüşül
meye başlandı ve muhalefet partilerine 
mensup arkadaşlarımız da eğer bu olay
ların gerçekten içinde yaşamış olsalardı bu 
maddenin gelmesinden ötürü Hükümete, 
Maliye Bakanlığımıza teşekkür ederlerdi; 
ama ne yazık ki, sanki daha önce bunlar 
vergilendirilmemiş gibi, minibüslere yeni 
vergi geliyormuş gibi addederek konuşma
lar yapmışlardır. 

Şimdi, mesele 14 yolcu taşıma kapa
sitesinin 16, 18 veya 20 olarak tespit edil
mesi olabilir. Karayollan Trafik Kanunun
da minibüsün tarifi "14 yolcu" olarak be
lirlenmiştir. Bu sayıyı 20'ye kadar çıkar
maya, 50 kadar da çıkarmaya elbette ki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilidir. 
Eğer, önergeler Meclisimizde Kabul edi
lirse, 14 rakamının üzerindeki polemik de 
biter, oylama neticesi hepimizin başının 
üstünde yer alır. 

Ben bu duygularla, bu maddenin ba
zı şoför esnafımızı mevcut sıkıntılardan 
kurtaracağına inanıyor ve hazırlayanlara 
teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Altmkaya. 

Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

K A M E R G E N Ç (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; tasarının 11 inci 
maddesiyle getirilen değişiklik şu: Aslın
da 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 
inci maddesi götürü usulden faydalanma
yan mükellefleri özel statüleri gereği tek 
tek saymış ve bu maddenin 10 uncu ben
dinde "Şehirlerarası yük ve yolcu taşıma
cılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzer
lerinin sahip veya işleticileri"nin götürü 
usulde vergilendirilemeyecekleri belirtil
miştir. Şimdi fıkrayla "Yapısı itibariyle sü
rücüsünden başka ondört ve daha aşağı 
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oturma yeri olan ve insan taşımaya mah
sus motorlu kara taşıtları ve yolcu taşıyan
lar hariç'' denilmek suretiyle, minibüsle
rin de götürü usulde vergiye tabi olacak
ları ilkesi getirilmiş; ancak getirilen bu 
madde -bana göre- yeterli değildir. Nasıl 
yeterli değil sayın arkadaşlar? 

Hepimiz türkiye'de yaşıyoruz. Türki
ye' nin ister doğusunde, ister batısında çok 
küçük nüfuslu ilçeler, köyler var. Mesela, 
miyadını doldurmuş birçok otobüslerle o 
ilçe ile şehir veyahut da başka ilçeler ara
sında nakliyecilik yapılmaktadır. Yine, 5 
tonluk,10 tonluk bir kamyonu olan şoför 
esnafı var. Bunlar da bu kamyonlarıyla 
nakliye yapmaktadırlar; ama hakikaten el
de ettikleri gelir bunlar bakımından, an
cak kendi geçimlerini sağlayacak düzey
dedir. Biz, getirilen maddede alınan kıs
tasın yetersiz olduğuna inanıyoruz ve bu 
nedenle bunu genişletmek istiyoruz. 

Mesela, hayat standardı esasını geti
ren kanuna göre, tasarıda bunu inceledi
ğimiz zaman; tabiî bunlar modeli çok dü
şük 40 kişilik bir otobüs, bir şehirle ilçe 
arasında veya ilçeler arası nakliye yaptığı 
zaman otomatikman ikinci sınıf defter tut
ma mecburiyetinde olacak, defter tutun
ca da gerçek usulde vergiye tabi olacak. 
Bunların nasıl bir vergilendirme işlemine 
maruz kalacağını sizlere söyleyeyim: Bu 
tasarıyla, ikinci sınıf tüccar olduğuna gö
re, bir defa otomatikman 1 milyon 800 bin 
liralık asgarî bir matrahı olacak, bunun da 
yüzde 25'i vergi olunca, 450 bin lira ver
gi vermek zorunda kalacak. Ayrıca, bu ki
şinin hayat standardı göstergeleri dışındaki 
göstergeleri var; otomobili varsa 480 bin, 
tatil yapmışsa 480 bin ve buna diğer gös
tergeleri de eklediğimiz zaman, buna bir 
de ödemek zorunda olduğu verginin de 
yüzde 50'si peşin vergiyi eklemek zorun
dasınız, o zaman tek nakil vasıtası olan in
sanların çok büyük sıkıntılarla başbaşa ka
lacağını, bu vergilerini veremeyeceklerini 

açıkça görmekteyiz. 
Vergi yasalan veyahut da genel tasa

rılar getirildiği zaman, Ankara, İstanbul, 
İzmir gibi Türkiye'nin bellibaşlı büyük şe
hirlerindeki insanların görüntüleri hesa
ba katılmamalıdır. Yasalar, genel kabuller, 
ilkeler doğrultusunda çıkınca, bu ilkelerin 
veyahut da bu standartların altında kalı
nan yerlerdeki mükellefler de büyük mağ-
duriyetyer içine düşmektedirler. Bunun 
için, bu madde kapsamının genişletilme
sinde yarar var. Hiç olmazsa ister kamyon 
olsun, ister otobüs olsun tek nakil vasıta
sına sahip ve bütün geçim kaynaklarını 
bundan sağlayan insanları götürü vergi 
kapsamı içine alalım. Götürü usulde, bi
liyorsunuz, matrah tespit edilirken il ve il
çeler, yani vergi daireleri itibariyle farklı 
matrahlar uygulanmaktadır; ama, vergi 
daireleri bulunduları yerlerde götürü vergi 
matrahlarını tespit ederken -bunlar da 
kendi aralarında, öyle zannediyorum beş 
sınıfa aynlmakta; eskiden beş sınıf idi, bel
ki şimdi değişebilir, bilmiyorum- hiç ol
mazsa çok iyi kazananları birinci sınıfa, 
az kazananları da sonuncu sınıfa dahil et
mek suretiyle, bunların vergi vermesi yö
nünden kendilerine bir kolaylık sağla
nabilir. 

Tasanlar, biraz önce de beliirttiğim 
gibi, böyle birtakım istisna ve mahallî ko
şullar göz önünde tutulmadan genel bir il
ke ile hazırlandığında, bundan, gerçekten 
mağdur olan çok insanlar olmaktadır. Kal
kınmada öncelikli yöreler için, gerçi, bir 
istisna getirildiği ilerideki maddelerde bel
li; ama bugün Afyon'un da birtakım ilçe
lerini aldığınız zaman, hakikaten orada 
tek otobüsü ile çalışan insanın geçimini 
sağlayamadığı ortada. Bugün yedek par
çaların, akaryakıtın, tamirin pahalı oldu
ğu nazarı itibara alındığı zaman, bu şe
kilde hayatını idame ettirmek zorunda 
olan insanların ne kadar sıkıntı içirde ol
duklarını görmekteyiz. Biz, bir önerge de 
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vererek bunun kapsamının genişletilme
sini istedik. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir; önergeleri okutacağım. 
Önergelerin tamamıyla içeriğini okutup 
zapta geçiriyorum. Önergelerin içeriğinin 
bazı noktalarının zapta geçip geçmediği 
konusunda önerge sahiplerinin itirazda 
bulunmamaları veyahut eğer böyle bir şey 
varsa baştan söylemeleri için, dinlemele
rini rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 

Sayın Baykanlığa 

Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka
nunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sa
yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu Ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler "Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 
inci maddesiyle 10 numaralı bendinin so
nuna eklenen parantez içindeki hükmün 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Sedat Doğan 
Adana 

Kâzım Özev 
Tokat 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

"Tek Bir vasıta ile yük ve yolcu taşı
ma işini yapanlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı, 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
tasarısının 11 inci maddesinin tasarı met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Doğan Baran 
Niğde 

Hasan Namal 
Antalya 

Atila İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Ömer Şeker 
Konya 

İsmail Köse 
Erzurum 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Cemal Alişan 
Samsun 

Orhan Şendağ 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı, 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver-
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gisi Kanunu,488 Sayılı Damga Vergisi Ka
nunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklik Yapılması hakkında Kanun Ta
sarısının 11 inci maddesinin (11 ödeme 
kaydedici cihazları kullanan Mükellefler) 
şeklindeki 11 numaralı bend ilavesine ait 
kısmının madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

M., Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Doğan Baran 
Niğde 

İsmail Köse 
Erzurum 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Cemal Alişan 
Samsun 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 11 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Doğan Baran 
Niğde 
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Atila İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

İsmail Köse 
Erzurum 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Cemal Alişan 
Samsun 

Hasan Namal 
Antalya 

M A D D E 11. — 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 51 inci maddesinin (11) 
Numaralı bendinin numarası (25) olarak 
değiştirilmiş ve 10 numaralı bendinin so
nuna aşağıdaki parantez içi hüküm ile bu 
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 
numaralı bent eklenmiştir. 

"Yapımı itibariyle sürücüsünden 
başka yirmibeş ve daha aşağı oturma yeri 
olan ve insan taşımaya mahsus motorlu 
kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç". 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 11 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Hasan Namal 
Antalya 
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Doğan Baran 
Niğde 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

İsmail Köse 
Erzurum 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Cemal Alişan 
Samsun 

Madde 11. — 193 Sayılı Gelir Vergi
si Kanununun 51 inci maddesinin (11) nu
maralı bendinin numarası (12) olarak de
ğiştirilmiş ve 10 numaralı bendinin sonu
na aşağıdaki parantez içi hüküm ile bu 
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 
numaralı bert eklenmiştir. 

"Yapımı itibariyle sürücüsünden 
başka yirmi ve daha aşağı oturma yeri 
olan ve insan taşımaya mahsus motorlu 
kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 11 inci maddesinin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Erol Güngör 
İzmir 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

İstemihan Talay 
İçel 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Madde 11. — "Yapısı itibariyle köy 
24 

ile ilçe arasında ve ilçe ile il arasında in
san taşımaya mahsus bir aracı olanlar ha
riç." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
51 inci maddesinin 11 numaralı bendinin 
numarasının (12) olarak değiştirilmesi ve 
10 numaralı bendin sonuna aşağıdaki pa
rantez içindeki hüküm ile bu bentten son
ra gelmek üzere aşağıdaki 11 numaralı 
bendin eklenmesini öneririz. 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Vedat Altun 
Kars 

İbrahim Tez 
Ankara 

Rıza Ilıman 
Çorum 

"Yapısı itibariyle sürücüsünden baş
ka 25 ve daha aşağı oturma yeri olan ve 
insan taşımaya mahsus kara taşıtları ile 
yolcu taşıyanlar hariç." 

11. Ödeme kaydedici cihazları kulla
nan mükellefler. 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık de
recesine göre tekrar okutup oylarınıza su
nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 11 inci maddesinin ta
sarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

1 — 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge ile ilgili söz is
teyen?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 11 inci maddesinin (11 
ödeme kaydedici cihazları kullanan mü
kellefler) şeklindeki 11 numaralı bend ila
vesiyle ait kısmının madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

M. Abdurrezak Ceylan (Siirt) ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
11 inci maddesi ile 10 numaralı bendinin 
sonuna eklenen parantez içindeki hükmün 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) ve arkadaşları. 

"Tek bir vasıta ile yük ve yolcu tası
ma işini yapanlar." 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE APLTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor. 

Önerge üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Açık
layayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; biz, getirilen bu 
hükmün yetersiz olduğuna, sıkıntı içinde 
bulunan şoför esnafına uygulamada rahat
lık getiremeyeceğine, tek nakil vasıtasıyla 
kendinin ve çoluk çocuğunun maişetini te
min etmek zorunda olan şoför esnafının 
bundan memnuniyet duymayacağına 
inandığımız için, getirilen hükümle daha 
çok mükellefi madde kapsamına alacak şe
kilde genişletmek istiyoruz. Mesela yarım 
otobüsler var, 5 tonluk kamyonlar var 50 
NC diye memleketimde kullanılan bir na
kil vasıtası. Bunların gerçek usulde vergi
lendirilmesinde ben bir yarar görmüyo
rum. Önergemizde, bunları da bu kapsam 
içine almak bakımından fıkrayı genişlet
mek istiyoruz. 

Şimdi, burada ki hüküm sadece kü
çük minibüsler için; ama biraz önce de 
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izah ettiğim gibi, miadını doldurmuş, 40 
kişilik, Afyon'un ilçeleri arasında nakliye 
yapan veya Muş 'un ilçeleri arasında nak
liye yapan tek otobüs veya kamyonun yıl-
hk kazancı ne olabilir bugünkü ağır eko
nomik şartlar altında? 

ERKAN K E M A L O Ğ L U (Muş) — 
Vilayeti anlayamadık, hangi vilayet?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin 
efendim, lütfen... 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Bun
ların karşı karşıya bulunduğu geçim sıkın
tısı ve elde ettiği iş hâsılatının düşüklüğü 
nazara alındığı takdirde bunları da götü
rü kapsam içine almakta fayda var. Yal
nız, tabiî burada tek nakliye vasıtası işle
ten mükelleflerin vergisinden ziyade bir de 
bunun defter ve vesika tutma zorunlulu
ğundan kaynaklanan bir sıkıntısı daha var. 
Bu insanlar özellikle küçük ilçelerde mu
hasebeci bulamıyorlar, sağlıklı defter tu
tamıyorlar. Biraz önce de söylediğim gi
bi, Maliye Bakanlığı götürü şartlarını ta
yin ederken, bunlardan iyi durumda olan 
mükellefleri götürünün birinci sınıfına da
hil eder, Kötü durumda olan mükellefleri 
de sonuncu sınıfına dahil eder ve bu su
retle de bu mükelleflere hem gerçek bir 
vergilendirme sistemi getirilebilir, hem de 
eğer isteniyorsa hakikaten bu sınıfta olan 
insanlara bir rahatlık getirilebilir. 

Biraz önce burada konuşan ANAP' -
lı arkadaş; "Bu madde benim katkımla ta
sarıya girdi" dedi. Aslında buna karşı çık
mamak lazım; ama bence bir hüküm ge
tirirken, Türkiye'nin birtakım gerçekleri
ni, geri kalmış yörelerini, geri kalmış ol
masa bile çok gelişmiş illerin geri kalmış 
ilçelerini hesaba katmak lazımdır. Hepi
miz gittiğimizde görüyoruz; şoför esnafı
nın bugün içinde bulunduğu sıkıntı ger
çekten çok büyük. Her gün akaryakıta 
zam yapılıyor, her gün parçaya zam yapı
lıyor. insanlar artık kazanmak, elindeki 

30 . 11 . 1988 O : 2 

nakil vasıtasını işletecek bir işletme serma
yesini bulamıyorlar. O halde, ne yapmak 
lazım? Bu insanlara bir ferahlık getirmek 
lazım. 

Tabiî, bizim kastettiğimiz yatlar fa
lan değil; nihayet, normal koşullarda ça
lışan kamyon, kamyonet, minibüs tipi va
sıtalardır. Bu itibarla, önergemizde tek na
kil vasıtasını yazdık. Yani, bu tek nakil va
sıtası derken, tabiî, uçak, yat bunun hari
cinde kalıyor. Onu da özellikle belirtmek 
isterim. Sonra önergemiz yanlış anlaşıl
masın. Bence hakikaten bu insanlar dü
şünülüyorsa, bu önergemizin kabulü 
gerekir. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Genç. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum efen

dim : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

D iğe r Ö n e r g e y i o k u t u y o r u m 
efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun Tasarısının 11 inci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Abdurrezak Ceylan (Siirt) ve arka
daşları 

Madde 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 51 inci maddesinin (11) nu
maralı bendinin numarası (25) olarak de
ğiştirilmiş ve 10 numaralı bendinin sonu
na aşağıdaki parantez içi hüküm ile bu 
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 
numaralı bend eklenmiştir. 

"Yapımı itibariyle sürücüsünden 
başka yirmibeş ve daha aşağı oturma yeri 
olan^ve insan taşımaya mahsus motorlu 
kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç." 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Kanun 
Tasarısının 11 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Abdurrezak Ceylan (Siirt) ve arka
daşları 

Madde 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 51 inci maddesinin (11) nu
maralı bendinin numarası (12) olarak de
ğiştirilmiş ve 10 numaralı bendinin sonu
na aşağıdaki parantez içi hüküm ile bu 
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 
numaralı bend eklenmiştir. 

"Yapımı itibariyle sürücüsünden 
başka yirmi ve daha aşağı oturma yeri 
olan ve insan taşımaya mahsus motorlu 
kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç." 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-

O G L U (Sivas) — Önerge hakkında söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Usul hakkında?.. 

BAŞKAN — Önerge artık okundu, 
işlemini bitirelim efendim; ondan sonra... 

M E H M E T M Ü K E R R E M TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Usul hakkında da iste
yemez miyim efendim? 

BAŞKAN — Hayır efendim. . 
M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) Sa

yın Grup Başkanvekili, usulü bilin efen
dim. Bu, işin amentüsü, bu işi lütfen bilin. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 Sıra Sayılı 
Kanun Tasarısının 11 inci maddesinin 
ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygılarımızla öneririz. 

Neccar Türkcan 
İzmir 

ve arkadaşları 
Madde 11. — "Yapısı itibariyle köy 

ile ilçe arasında ve ilçe ile il arasında in
san taşımaya mahsus bir aracı olanlar ha
riç." 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Önerge hakkında, Sa
yın Neccar Türkcan, buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 
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NECCAR T U R K C A N (izmir) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öner
gemizde belirttiğimiz husus şu: Köylerle 
ilçeler arasında çalışan, aynı durakta ça
lışan 14 kişilik minibüslarin yanında 25 ki
şilik minibüslar var. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, aynı du
rakta çalışan aracın birisi Gelir Vergisine 
tabi olacak, birisi Götürü Vergiye tabi ola
cak. Birisi birçok kırtasiyecilikle uğraşa
cak; KDV'siydi, bilmem nesiydi diye, di
ğeri çok rahat hareket edecek... Bu, bir se
fer orada piyasa rekabetini de öldürücek. 
Yani, öyle zannediyoruz ki, eskiden mini
büs olmadığı için Sayın Bakanlık bu ko
nuyu düşünmediler... 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç I N 
(Bursa) — Düşündüm, düşündüm. 

NECCAR T Ü R K C A N (Devamla) 
— Veya akıllarına gelmedi. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Geldi!.. 

NECCAR T Ü R K C A N (Devamla) 
— Biz bu önergeyle hatırlatmak istedik. 

Şimdi, bu minibüsler köy - şehir ara
sı işlerken, bazen boş bazen dolu gidiyor
lar. Parça fiyatları, Hükümetimiz sayesin
de, aldı başını gidiyor. Hepimizin aracı 
var, Sayın Atılgan da bu işleri çok iyi bi
lir, parça fiyatlarının yüksekliği nedeniy
le, şoförlerin geçinip geçinemediklerini, 
ekmeklerini kolay kazanıp kazanmadıkla
rını daha iyi bilen arkadaşlarımız, hiç ol
mazsa burada şoförleri korumak zorunda
dırlar. Hayat standardıyla zaten vergiler 
arttı, dolayısıyla götürü vergiler de bu 
oranda artırıldı. Aslında burada, bunlar 
vergisiz kalsın demiyoruz; bu arkadaşla
rımız da götürü vergiye tabi olsun, bun
lara biraz kolaylık sağlansın, aynı durak
ta, köyle ilçe arasında, ilçe ile il merkezi 
arasında çalışan ve tek vasıtası olan araç 
sahipleri, götürü vergi ödeyerek daha ra

hat olsunlar diyoruz. 
Maruzatımız budur. Kabul ederse

niz, bu durumdaki şoför arkadaşlara ko
laylık sağlanacaktır. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
51 inci Maddesinin 11 numaralı bendinin 
numarası (12) olarak değiştirilmesi ve 10 
numaralı bendin sonuna aşağıdaki paran
tez içindeki hüküm ile bu bentten sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 11 numaralı ben
din eklenmesini öneririz. 

Neccar Türkcan (İzmir) ve arka
daşları 

"Yapısı itibariyle sürücüsünden baş
ka 25 ve daha aşağı oturma yeri olan ve 
insan taşımaya mahsus kara taşıtları ile 
yolcu taşıyanlar hariç." 

"11. Ödeme kaydedici cihazları kul
lanan mükellefler" 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyoruz, Sayın Başkan. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 11 inci madde
nin oylanmasıyla ilgili olarak, içtüzüğün 
119 uncu maddesi gereğince, yazılı açık oy 
istemi vardır. Bu açık oy istemi nedeniy
le, önce önergeyi okutacağım, önergede
ki imza sahiplerini teker teker arayacağım 
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ve sonra da Yüksek Heyetinizden, açık oy
lamanın şekliyle ilgili karar alacağım. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 11 inci 
maddesinin,içtüzüğün 119 uncu maddesi 
gereğince açık oylama ile yapılmasını arz 
ederiz. 

Mustafa Çakır (Giresun) 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Çakır 

burada mı efendim? 15 üyenin burada ol
ması lazım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ben tekabbülediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hasan zengin (Manisa)?.. Burada. 
Birgen Keleş (İzmir)?.. Burada. 
Halil Çulhaoğlu (İzmir)?.. Burada. 
Ahmet Ersin (İzmir)?.. Burada. 
Cemal Şahin (Çorum)?.. Burada. 
Fuat Atalay (Diyarbakır)?.. Burada. 
Tahir Köse (Amasya)?.. Burada. 
Fuat Erçetin (Edirne)?.. Burada. 
Neccar Türkcan (İzmir)?.. Burada. 
Vedat Altun (Kars)?.. Burada. 
Kamer Genç (Tunceli)?..Burada. 
Yüksel Çengel (İstanbul)?.. Burada. 
Mahmut Keçeli (Adana)?.. Burada. 
Öner Miski (Hatay)?.. Burada. 
Erol Güngör (İzmir)?.. Burada. 
Rıza Sirmen (Kocaeli)?.. Burada. 
Rıza Yılmaz (Ankara)?.. Burada. 

BAŞKAN — Yeterli imza sahibi var 
efendim. 

Değerli arkadaşlanm açık oylamanın 
hangi şekilde yapılacağıyla ilgili olarak ka
rarınızı alacağım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, ad okunarak yapılsın 
efendim. 

BAŞKAN — Açık oylamanın, adı 
okunan sayın milletvekilinin kürsüye ko
nacak oy kutusuna oy pusulasını atması 

suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum efendim : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci şekli oya sunuyorum : Açık oy
lamanın, adı okunan sayın milletvekilinin 
ayağa kalkarak, "Kabul", "Ret" veya 
"Çekinser" şeklinde oyunu belirtmek su
retiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Üçüncüsü zorunlu hale gelmiştir; 
açık oylama, oy kutusu sıralar arasında 
dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Oy kutuları dolaştırılsın efendim. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın üyeler, lütfen her

kes yerine otursun. Oylama devam eder
ken, diğer maddelere de geçmek... (SHP 
sıralarından "Oy kullanmadık daha" 
sesleri) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Olur mu Sayın Başkan, daha oylarımızı 
kullanmadık. 

BAŞKAN — Oylamanın bitimini 
bekleyeceğiz tabiî; ama lütfen herkes ye
rini alsın ki, bundan sonraki çalışmaları
mıza devam edelim. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
İlk defa yapmıyoruz Sayın Başkan, devam 
etmeniz gerekir efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
yerlerinizi alın lütfen. 

Oyunu kullanmayanlar, oylarını kul
lansınlar. 

12 nci maddenin görüşmelerine geçi
yoruz efendim. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 90 inci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre Ödenen gecikme faizleri, vergi mat
rahından ve gelir unsurlarından indirile
mez." 
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BAŞKAN — Maddeyle ilgili, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına, Sayın Alaettin 
Kurt; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ALAETTİN 
KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; görüşülmekte olan 
tasarının, "193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu ile İlgili Değişiklikler" kısmında yer 
alan 12 nci maddesi üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, Grubum ve şahsım adına, hepinizi say
gılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; yine sizlere, tasarının gerekçesinden 
bazı pasajlar okumak istiyorum. 

"Vergi Usul Kanununun 112 nci 
maddesine göre hesaplanan veya ödenen 
gecikme faizlerinin, kâr - zararlarının te
spitinde gider olarak dikkate alınıp alın
mayacağı veya yıllık beyannameler ile be
yan edilen gelirlerinden indirilip indiril-
meyeceği konusunda, uygulamada tered
dütlerin bulunduğu görülmüştür. 

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanu
nunun 90 inci maddesine göre, her türlü 
para cezaları, vergi cezalan ve Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ödenen cezalar, gecik
me zamları ve faizler gider olarak indiri-
lememektedir. Buna paralel olarak, Ver
gi Usul Kanununa göre ödenen benzeri 
nitelikteki gecikme faizlerinin de, gelir ver
gisi matrahından ve gelir unsurlarından 
indirilmemesi gerekir." deniyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi vergisini ödemeyen, ödeyemeyen 
Türk mükellefi düşünemiyorum; ama 
bunca külfetin, bunca yüklü vergi kanun
larının neticesi, vergisini ödeyemeyen 
Türk mükellefi mutlaka vardır.Tabiî, ben 
bunu, dar gelirli, "Ortadirek" diye tabir 
edilen vergi mükellefleri için söylüyorum. 
Bazı milletvekili arkadaşlarım, burada, yi
ne bu tasarı görüşülürken bir liste beyan 

ettiler; o listede, hayalî ihracatçıları beyan 
ettiler. Ben onlar için söylemiyorum. 

Şimdi, dar gelirli, vergisini ödemek 
isteyen; fakat ödeyemeyen mükelleflerimi
ze, kanunlarla "Niye vergiyi ödeyeme-
din?" diye, getirdiğimiz büyük mükelle
fiyet var. Bir yıl geciktiği takdirde, ilk ay 
yüzde 10, sene sonunda da yüzde 75 faiz 
alacağız. Zaten vergisini verememiş, bir 
de yüzde 75 faiz istiyoruz. Tabiî, şimdi bu
günkü şartlar altında mükellefin bunu 
ödemesi güç. Hiç olmazsa, buny ödemek 
isteyenlerin, vergi matrahlarından bu öde
diği cezalann düşürülmesi insaflı bir yol 
olur. Tabiî, onu da kazanarak ödeyecek. 
Yani, ödemek isteyen mükellef o cezayı 
ödeyecek; ama onu gökten yağıp da bula
cak değil, onu da bugünkü şartlar içeri
sinde bulacak, kazanacak ve o cezayı da 
yüzde 75 olarak ödeyecek. 

Tabiî, bilemiyorum, Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanımız bu konuda çok ke
tum; yani vatandaşa para vermemek için 
sağ elinden de biraz rahatsızlandı, altı ay
dır da bir türlü düzelmedi, hep sağ elini 
cebine sokuyor. 

Onun için, biz deriz ki, hiç olmazsa 
şu cezalar vergi matrahından düşülür ise 
bir rahaüama olur; yani vatandaşın yahut 
da dar gelirlinin veya mükellefin sorunla
rını çözmez de, ona bir rahatlık getirir diye 
düşünüyoruz. Umarım, bu kadarcık da ol
sun Maliye ve Gümrük Bakanımız sağ eli
ni kullanır. 

Teşekkür ediyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kurt. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Kamer Genç; buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA KAMER 
GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bir defa, tasannın 12 nci mad
desiyle getirilen ilave fıkrayı, 193 sayılı Ge-
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lir Vergisi Kanununun 90 inci Maddesi
ne monte ettiğimiz zaman, çok açık ve se
çik bir redaksiyon hatası doğmaktadır. 

Bakın, okuyalım. Mevcut 90 inci 
maddede -başından okumuyorum- şöyle 
deniyor : "Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine 
göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve 
faizler Gelir Vergisi matrahından ve gelir 
unsurlarından indirilemez." Aynı şekilde, 
tasarının 12 nci maddesiyle getirilen ve 90 
inci maddeye ilave edilmek istenen fıkra
da da "Gecikme faizleri, vergi matrahın
dan ve gelir unsurlarından indirilmez" 
deniliyor. 

Bir defa, böyle mükerrer ifade olmaz. 
Bana göre, bu hükmün, böyle ek fıkra şek
linde değil de, madde içinde monte edil
mesi lazım. Yani "Gelir Vergisi matrahın
dan ve gelir unsurlarından indirilmez", 
"Vergi matrahından ve gelir unsurların
dan indirilmez" gibi böyle peş peşe ifa
deler kullandığınız zaman madde metnin
de mükerrerlik doğuyor. Bu da hukuk tek
niğine aykırıdır. Biz hatırlatalım da, ister 
düzeltin, ister düzeltmeyin, o sizin bile
ceğiniz bir konu. 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, as
lında Gelir Vergisi Kanununun 1 inci 
maddesi, gerçek kişilerin gerçek gelirleri
ni vergilendirmeyi hedeflemiştir. Acaba, 
mükelleflerin ödedikleri gecikme faizleri
ni matrahtan indirmek gerekir mi, gerek
mez mi; bunu ilk anda tar t ı şmak 
mümkün. 

Bir mükellef düşünün, parası var, gi
diyor zamanında vergisini ödüyor; ta
mam, ona bir şey yok. Bir mükellef var; 
parası yok gidiyor bankadan faizle para 
alıyor, getiriyor vergi borcunu ödüyor. O 
ödediği faiz, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 40 inci maddesine göre gider ya
zılıyor; çünkü bu ticarî kazancın elde edil
mesi ve idame edilmesi için yapılan genel 
gider niteliğinde bir giderdir. Buna gider 

yazıyorsunuz. Öteki tarafta, o kişi, diğer 
bir mükellef gidip de bankadan faizle pa
ra almıyor, buna da ödemiyor; ama bu 
alacağı geç ödemekten dolayı bir gecikme 
faizi ödüyor. Bunu da "Bu şekilde mas
raf yazılmaz' ' diyoruz. Bu biraz çelişkili 
bir durum oluyor. 

Bu itibarla, kanaatimizce bu hükmün 
gelmesinde bir yarar ummuyoruz. Gerçek 
vergilendirmeyi hedef aldığımıza göre, 
Gelir Vergisi Kanununun temel felsefesi, 
gerçek kazancı vergilendirmektir. Mükel
lef, eğer kendi vergisini ödeyecek güce sa
hip değilse, mecburen, bunu ödemeyi ge
ciktiriyor. Geciktirince de, işte size biraz 
önce misal verdim. Birisi gidiyor banka
dan faizle para alıyor ve faizini de banka
ya öderken onu masraf olarak gösteriyor; 
ama ötekinin parası yok, bankadan da ala
mıyor, onun için ayrıca gecikme faizi ödü
yor. Bu adaletsiz bir şey olur'. Yani birisi
ni kabul etmek ve ötekini kabul etmemek 
bence adaletsiz bir şeydir. 

Sonra, Gelir Vergisi Kanununun te
mel ilkesi gerçek kazanç olduğuna göre, 
bana göre bunu yazmakta da yarar var
dır. Hele, her sene bu kanunla getirilen ge
cikme faizleri bileşik faiz esasına göre kat
lanarak gittiği takdirde, mükellefleri ger
çekten altından kalkılmayacak büyük 
meblağlarla karşı karşıya bırakacaktır. 

İnanınız ki, uygulamalarda bunların 
bütün terslikleri görülür ve belli bir süre 
bu kanunlar uygulandıktan sonra, bu de
fa feryat eden mükelleflerin feryatlarına 
dayanamayarak, bugün bu Genel Kurula 
getirdiğiniz bu kanunların büyük bir ço
ğunluğunu tekrar değiştirmek zorunluğu-
nu hissedeceksiniz ve bunları değiştirmek 
için büyük çabalar sarfedeceğinizi de gö
receğiz. 

Değerli arkadaşlarım, çünkü o kadar 
korkunç bir yük getiriliyor ki... Peki bu ki
min için getiriliyor? Bu, gerçek vergi ka
çakçısı için getirilmiyor. Burada idare, 
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"Ben gerçek vergi kaçakçısını yakalamak
tan aciz kalıyorum" diyor. Bunun anla
mı budur arkadaşlar. Onun için, götürü 
birtakım karineler ve belirli bir otokont-
rol sistemini getirmek suretiyle, karinelerle 
ve varsayımlarla ben vergi kaçakçısını ya
kalamayı hedefliyorum diyor; ama bu da 
Gelir Vergisi Kanununun temel vergilen
dirme sistemini değiştiren bir düşünce ve 
davranış oluyor. 

Bakınız, ileride geldiği zaman göre
ceğiz. Hayat standardı esası getiriliyor ve 
mevcut sistemde, mevcut hayat standardı 
dört kata, yani 3 milyon 200 bin liraya çı
karılıyor. Her işyeri için de, ayrı ayrı ha
yat standardı esas almıyor. Ben sizin içi
nizde öyle milletvekili biliyorum ki 42 ta
ne işyeri var. 42 tane işyerinin her biri için 
3 milyon 200 bin lira asgarî -ki, bunu yüz
de 10'a kadar artırma durumu var- veri
lecek vergiyi düşünün... Yani 42 tane iş
yeri olan kişinin de büyük kazanç elde et
tiği kesin de... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Kim o, öyle milletvekili mi var? 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Var, 
var; onlar kendilerini biliyorlar. 

Tabiî, b u n l a r getiril irken bazı 
şeylerin... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sayın Genç, açıklayın bizdense bilelim. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ca
nım, sahibi kendisini bilir. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Açıklayın biz de bilelim. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Son
ra ben size söylerim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Olur mu? Açıklayın, açıklayın. 42 işyeri 
olan kim? 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Kimse, Söyle. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — 40 
tane işyeri olan arkadaşınız var herhalde 
canım; var var... 

AVM AKKAN (Trabzon) — Suç de
ğil ya olabilir. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Dört 
kere sekiz 32 eder, tabiî otomatikman bu 
kanunla 1 milyar 300 milyon lira asgarî 
matrah beyan etmek zorunda. Bir de bu
nun 32 mislini alırsanız 16 milyar falan 
oluyor, inşallah arkadaşlar bunun altın
dan çıkarlar. 

NEVZAT D U R U K A N (Bolu) — 
Sayın Genç, niye nefes tüketiyorsun; sen 
bize lazımsın. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ca
nım, ben size lazım değilim. Siz, bizim de
diğimizi yaparsanız ben size lazım olu
rum; ama bizim dediklerimizi yapmıyor
sunuz, üstelik de bu kürsüye çıkıp birta
kım gerçekleri söylediğimiz zaman da ar
kadaşlarınız bizi tehdit ediyorlar. Ben, yi
ne demin söylediğim sözü söylüyorum : 
Gerçekten benim hakkımda kim ne bili
yorsa rica ediyorum getirsinler; ama iki
de bir böyle şahsiyetle oynamasmlar. Ba
kınız, ben açık ve seçik konuşuyorum. 
Varsa, benim hakkımda kim ne biliyorsa 
getirsin, ben burada size her türlü kolay
lığı sağlarım; ama burada memleketin en 
sıkıntılı meselelerini dile getirdiğimiz za
man, olaylar ve ifadelerimiz karşısında 
aciz kalınarak hep böyle şahsiyetle uğraş
mayalım, biz genel konuşuyoruz. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Sen her eve lazımsın. 

K A M E R GENÇ (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Hayır, 42 işyeri olan kim? 

K A M E R GENÇ (Devamla) — Ca
nım, o kadar ısrar etmeyin, sahibi bilir. 
Yani biz burada bir laf söyledik, hatta da
ha fazlasını söyleyeyim. Hayalî ihracatçı
lara devlet kurumlarında kimler yardım
cı olarak, hangi hayalî ihracatçıya hangi 
milletvekili yardım etmiş de ne kadar pa
ra almış, onu da biliyorum. İsterseniz ce-
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bimden listeyi çıkarıp okuyayım. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

GALİP DEMİREL (Malatya) — 
Oku, oku. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ney
se, neyse, simdi kalsın, onu da sonra ko
nuşuruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Söyle söyle, söylemezsen sen de ortak sa
yılırsın. 

GALİP DEMİREL (Malatya) — 
Söyle söylemezsen sen de ortaksın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sıra
sı geldikçe her şeyi söyleriz. Şimdi, mad
deyle ilgisi olmadığı için söylemiyorum, 
maddeyle ilgisi olursa gelir size söylerim. 

Değerli arkadaşlar, ben sayın bakan
lıktan özellikle rica ediyorum, bu madde
nin bir redaksiyon düzeltmesini yapsın. 
Onu ek bir fıkra olarak değil, birinci fık
ra içinde, işte tabiî, eğer kabul edilirse, 
"Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ödenen gecikme faizleri" diye ayrıca bir.. 
Şu şeyde, "Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki kanun hükümlerine 
göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve 
faizler" ve "Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre ödenen gecikme faizleri" ni 
oraya ilave etmek suretiyle tek fıkra halin
de, birinci fıkra şeklinde bunu halletmek 
mümkündür. Aynı fıkrayı ikinci bir fıkra 
olarak aldığımız zaman mükerrer ifade 
kullanılıyor. Bu, madde düzenleme tekni
ğine ve kanun tekniğine aykırıdır. 

Bir ikincisi, biz, ilke olarak gidip de 
bankadan faizle para alan bir kişinin öde
diği faizin masraf kabul edilmesi, 193 sa
yılı Kanunun 40 inci maddesinde açıkça 
belirtildiğine göre, burada da mükellefin 
ödediği gecikme zammını matrahtan in
dirmesinde bir sakınca görmüyoruz; çün
kü, Gelir Vergisinin temel ilkesi gerçek ge
liri vergilendirmeyi esas almıştır. 

Şimdilik bu kadar izahatla yetinmek 
istiyorum. Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun 
efendim. 

Ne konusunda efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Efendim, bu maddeyle ilgili 
çok kısa bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kısa de
ğil eğer uzun bir konuşma yapacaksınız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) Hayır efendim, en fazla iki cümle. 

BAŞKAN — Peki efendim, peki. 
Bir dakika Sayın Bakan... 
Efendim, oyunu kullanmayan varsa, 

oylamayı tamamlıyoruz, bitiriyoruz 
efendim. 

İşlemler bitmiştir. Kupalar kaldı
rılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, çok değerli mil
letvekilleri; iki değerii konuşmacıyı dikkat
le dinledim. Birinci konuşmacı, bir zavallı, 
ödemesini nasıl olmuş da yapamamış mü
kelleften bahsetti. Halbuki burada söz ko
nusu edilen kişi, mükellef, vergi kaçakçı
sı. Gelmiş, vergisini "Ödeyemedim" di
ye bize müracaat etmiş bir kimse değil, ka
çırmış, ödememiş, bize gelmemiş, biz ya
kalamışız. Kavram farkı var. 

Bir de, ikinci konuşmacının ifade et
tiğidir. Kendi içinde bir mantığı vardır. 
Bir tanesi Gelir Vergisi Kanunudur, onun
la ilgili bir alacaktır, öbürü de amme ala-
caklarıyla ilgilidir; dolayısıyla iki ayrı pa
ragraf olarak yazılması gereği vardır. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 

Önergeler var, onlan okutuyorum 
efendim : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklannm 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 sayı
lı Motorlu Kasıtlar Vergisi Kanunu, 488 
sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 12 
nci maddesinin tasan metninden çıkarıl
masını arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

A. Sedat Doğan 
Adana 

Kâzım Özev 
Tokat 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Yüksel Çelgel 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 sayı
lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 
sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 12 
nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Sedat Doğan 
Adana 

Kâzım Özev 
Tokat 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

"Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre ödenen gecikme faizleri vergi matra
hından indirilir." 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 213 
Sayılj Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 12 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 12. — 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanununun 90 inci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

"Vergi Usul Kanununun 112 nci 
maddesine göre hesaplanan veya ödenen 
gecikme faizleri kâr zarar tespitinde ver
gi matrahından ve gelir unsurundan in
dirilir." 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 
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Ertekin Durutürk 
İsparta 

Doğan Baran 
Niğde 

İsmail Köse 
Erzurum 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Halit Dağlı 
Adana 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı, 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma 
Değer Vergisi,Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi 
Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 12 nci maddesinin tasarı met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Abdurrezak Ceylan 

Siirt 
Doğan Baran 

Niğde 
İsmail Köse 

Erzurum 
Haydar Baylaz 

Bingöl 
Halit Dağlı 

Adana 
İbrahim Gürdal 

İsparta 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu

yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bay kanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı, 
Kanun tasarısının 12 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 12. — 193 sayılı Gelir Vergi

si Kanununun 90 inci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

"Vergi Usul Kanunu usullerine gö
re ödenen gecikme faizleri vergi matrahın
dan ve gelir unsurlarından yarısı nispetin
de indirilir." 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Doğan Baran 
Niğde 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ömer Şeker 
Konya 

Halit Dağlı 
Adana 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı; 
Kanun tasarısının 12 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 12. — 193 sayılı Gelir Vergi

si Kanununun 90 inci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 
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"Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre ödenen gecikme faizleri vergi matra
hından ve gelir unsurlarından indirilir." 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Doğan Baran 
Niğde 

İsmail Köse 
Erzurum 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık de
recesine göre tekrar okutuyorum efendim: 

Efendim, Sayın Kamer Genç ve Sa
yın Abdurrezak Ceylan arkadaşlarımızın 
önergeleri aynı mahiyette ve maddenin ta
sarı metninden çıkarılmasıyla ilgili oldu
ğundan, birlikte işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

12 ncü maddesinin tasan metninden çıka
rılmasını arz ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) ve arkadaşları 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Öner

genin başlığı öyle değil Sayın Başkan; 
önerge tam okunmadı. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı ka
nun tasarının 12 nci maddesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Abdurrezak Ceylan (Siirt) ve arka

daşları 

BAŞKAN — İki önergeyi birlikte iş
leme koyuyorum : 

Önergelere Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeleri oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 
nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ederiz. 

Kamer Genç (Tunceli) ve arkadaşları 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine gö

re ödenen gecikme faizleri vergi matrahın
dan indirilir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 

AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Katılmıyor efendim. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun tasarısının 12 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 12. — 193 sayılı Gelir Vergi

si Kanununun 90 mcı maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

"Vergi Usul Kanununun 112 nci 
maddesine göre hesaplanan veya ödenen 
gecikme faizleri kâr zarar tespitinden vergi 
matrahından ve gelir unsurundan indiri
lir." 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

ve arkadaşları 
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v BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylan niza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun tasarısının 12 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Madde 12. — 193 Sayılı Gelir Vergi
si Kanununun 90 inci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

"Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre ödenen gecikme faizleri vergi matra
hından ve gelir unsurlarından indirilir." 

Ertekin Durutürk (İsparta) ve arka
daşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN V E BÜTÇE K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE G Ü M R Ü K BAKANI 

A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 115 sıra sayılı Ka
nun tasarısının 12 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 12. — 193 sayılı Gelir Vergi

si Kanununun 90 mcı maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

"Vergi Usul Kanunu usullerine gö
re ödenen gecikme faizleri vergi matrahın
dan ve gelir unsurlarından yarısı nispetin
de indirilir." 

Abdurrezak Ceylan (Siirt) ve arka
daşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE B Ü T Ç E K O M İ S Y O N U 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE V E G Ü M R Ü K BAKANI 
A H M E T KURTCEBE A L P T E M O Ç İ N 
(Bursa) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11 inci maddenin açık oylamasının 
sonucunu arz ediyorum : 

Oy sayısı 270 kabul 208, red 58, ge
çersiz 4. Madde kabul edilmiştir. 

13 ü n c ü maddey i o k u t u y o r u m 
efendim. 

M A D D E 13. — 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) 
fıkrasının 14 numaralı bendinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 15 numaralı bent 
ile aynı fıkranın sonuna gelmek üzere aşa
ğıdaki bent eklenmiştir. 

"15. Gelir Vergisi Kanununun mü
kerrer 39 uncu maddesine göre ticarî ka-
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zançtan (kurumlar dahil) indirilen gelir
ler arasında yer alan; 

a) Hazine bonosu faizlerinden, 
b) Devlet tahvili faizlerinden, 
c) Toplu Konut ve Kamu Ortaklı

ğı idaresi Başkanlığınca çıkarılan ve Ge
lir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi
nin 5 numaralı bendinde yer alan men
kul kıymetlerden sağlanan iratlardan," 

"Bakanlar Kurulu, 15 numaralı bent 
hükmüne göre yapılacak vergi tevkifatı ile 
ilgili olarak; bankalar, özel finans kurum
ları, sigorta şirketleri ve diğer mükellefler 
için farklı oranlar tesbit etmeye yetkilidir. 
Bu yetki, dövize, altına veya başka bir de
ğere endeksli menkul kıymet gelirleri için 
farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de 
kullanılabilir.'' 

BAŞKAN — Madde hakkında, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yaşar 
Topçu; buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; yasa tasarılarının 
görüşülmesi sırasında müteaddit defalar, 
özellikle Hükümetten ve iktidar grubu ar
kadaşlarımızdan yasa tasarılarının kodifi-
kasyon esaslarına ve kurallarına uygun ya
pılmasını ve komisyondan geçmiş bile ol
sa, buraya getirilmeden önce, bunların çok 
iyi incelenmesini, tetkik edilmesini, Yüce 
Meclisin "yasa yapamıyor" gibi bir menfî 
tenkitle, eleştiriyle karşılaşılmasına engel 
olmasını defaatle istirham ettik, rica ettik, 
söyledik, ikaz etmeye çalıştık, anlatmaya 
çalıştık. Demin de gece 24.00'e kadar bu 
yasa tasarısını görüşelim dendiği zaman 
dedik ki : Bunlarda birçok hata var, böy
le aceleye getirilmesi doğru değildir. 

Şimdi izin verirseniz metnin yanlış 
olduğuna inandığım belli bir kısmını oku
mak istiyorum. 

Yapılmak istenen işi anlatmak için 94 
üncü maddenin (b) bölümünün sonunu 

da açalım. Diyor ki : "94 üncü madde
nin (a) fıkrasının sonuna 14 numaralı 
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 15 
numaralı bent ile aynı fıkranın sonuna gel
mek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir." 

Şimdi, Gelir Vergisi Kanununun 
mükerrer 39 uncu maddesini açıyoruz : 
"Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 
uncu maddesine göre, ticarî kazançtan, 
kurumlar dahil, indirilen gelirler arasın
da yer alan 

a) Hazine bonusu 
b) Devlet tahvili 
c) Toplu Konut ve Kamu Ortaklı

ğı idaresi Başkanlığınca çıkarılan ve Ge
lir Vergisi Kanunun 75 inci maddesinin 
5 numaralı bendinde yer alan menkul kıy
metlerden sağlanan iratlardan." 

Şimdi Hükümetten ve komisyondan 
buradan soruyorum, açıklamalarını rica 
ediyorum : 39 uncu maddede Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı idaresince çıkarı
lan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci mad
desinin 5 numaralı bendinde yer alan 
menkul kıymetler yoktur. Mükerrer 39 
uncu maddede sadece "Hazine bonosu ve 
Devlet tahvili faizleri'' deyimi vardır. Ol
mayan bir deyimi buraya yazıyorsunuz ve 
(a), (b), (c) diye ayırıyorsunuz, sonra bir 
başka maddeye atıfta bulunuyorsunuz. 
Bu, eğer atıfta bulunduğunuz 75 inci 
maddeyle takviye etmek için konulmuşsa 
ifadenin değişik olması lazım. Yok, (c) fık
rası ayrı bir maddeye atıf yapılarak bura
ya konmuşsa ifadenin yine değişik olması . 
lazım. Maksat, Hazine bonosu, Devlet 
tahvili, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
idaresince çıkarılan gelir ortaklığı senet
lerine... Bu arada, Okan Beyin kulakları 
çınlasın. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Buradayım. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet. 
Vergi tatbik etmek ise yok diyordu, bura
ya yeni getirilmiş vergi yok diyordu. Ver-
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gi tatbik etmek ise -ki, öyle, stopajı 
almıyor- bu maddenin düzenleniş şekli 
yanlış. Tabiî burada Hükümetin tasarıyı 
getirirken neyi kastettiği yahut da neyi 
amaçladığını aşağı yukan anlıyoruz; ama 
bir maddenin bu kadar karışık ve anlaşıl
maz, üstelik atıfta bulunduğu maddeler
le ilişkisiz bir şekilde düzenlenmesini an
lamak mümkün değil. 

Efendim, komisyondan geçti... Ko
misyonda da, aynen Genel Kurulda oldu
ğu gibi, fazla üzerinde durulmadan, gel
diği gibi geçiyor. 

Değerli arkadaşlar, evvela buraya ek
lenmek istenen, yani (a) fıkrasının sonu
na eklenmek istenen bu 15 inci maddenin, 
hazine bonosu, devlet tahvili -ki, hazine 
bonosu diye ayırışımızın sebebi var; ma
lumunuz, bono kambiyo hukukuna tabi 
olan, kambiyo hukuku ile ilgili bir ticari 
senettir. Onlardan ayırmak için ' ' Hazine 
bonosu" tabiri zorunlu olarak kullanıl
maktadır, "Hazine bonosu" tabiri bura
da elbette ki duracaktır." Devlet tahvili 
faizleri" tabiri bize göre yanlıştır. Çünkü, 
ilgili maddesinde "Her türlü tahvil" ta
biri vardır. Aslında doğrusu da "Her türlü 
tahvil''dir. "Her türlü tahvil''dediğiniz 
zaman bunun içerisine devlet tahvili de 
girmektedir. 

"Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
idaresi Başkanlığınca çıkarılan ve 75 inci 
maddenin 5 numaralı bendinde yer alan 
menkul kıymetler..." deniyor; 75 inci mad
deyi açıp okursak, orada, 75'in 5 inci fık
rasında "Her nevi tahvil -demin arz et
meye çalıştığım gibi- ve Hazine bonosu fa
izleriyle gelir ortaklığı senetlerinden sağ
lanan gelirler" deniyor. Demek ki, şu 
maddede kastedilen eğer Hazine bonosu, 
tahvil ve kamu ortaklığı senetleri ise, atıf
ta bulunulan 39 uncu maddeye ya hiç do-
kunulmaması veya eğer bunlar stopaj kap
samı içerisine alınmak istemiyorsa -ki, öy
le isteniyor- o zaman 39 uncu maddedeki 

şu küçük ibarenin buradan çıkarılmak su
retiyle bu işin düzenlenmesi lazımdı. 

39 uncu maddenin en sonunda diyor 
ki "Kâr paylarıyla Hazine bonosu ve dev
let tahvilleri faizleri ticarî kazançtan indi
rilir.' ' Ticari kazançtan indirilmeden istis
na tutulduğu zaman,mesele hallolmuş 
olcaktı. 

Burada bir başka husus daha var: 
Kodifikasyon esasına ve bu kanunun, da
ha önce düzenlenmiş olan şekline aykırı 
ve yanlış olan husus. O da şudur: 94 ün
cü maddenin (a) bendi stopaj yapılacak 
olan gelirleri gösteriyor, (b) bendi ise da
hili tevkifata ayrılmıştır, (a) bendinde bü
tün stopaja tabi olan gelirlerin stopaj nis
peti gösterilmiştir. Hatta, hatta bu iş o ka
dar ileri gitmiştir ki, sıfır olanlar bile işa
retlenmiştir "sıfır" deyimiyle. Başından 
14 üncü bende kadar bu şekilde düzenlen» 
miş olan (a) fıkrasına bu 15 in'ci bendi ge
tirip, ondan sonra da burada yapılacak 
olan stopajın belirlenmemesi, belirlenme
miş olması, buradaki sistematiğe aykırı 
düşüyor. "Efendim, burada yetkiyi Ba
kanlar Kuruluna veriyoruz" tamam, iyi, 
Bakanlar Kuruluna veriyorsanız, o zaman 
hepsini vereceksiniz. Bütün bu maddedeki 
14 bendin tamamını vereceksiniz. 14 ta
nesinde belirtip, 15 incide "Bakanlar Ku
ruluna veriyoruz*' demenin mantığı yok. 

Bir başka husus : Bu maddenin so
nunda "Bakanlar Kurulu 15 numaralı 
bent hükmüne göre yapılacak vergi tev-
kifatı ile ilgili olarak, bankalar, özel finans 
kurumları, sigorta şirketleri ve diğer mü
kellefler için farklı oranlar tespit etmeye 
yetkilidir" diyor. Değerli arkadaşlar, bu
nun da ne vergideki eşitlik ilkesiyle ilişki
si var, ne de şuradaki sistematikle ilgisi 
var. Gelir ortaklığı, menkul kıymet dedi
ğimiz, şu üç türlü gelir unsuruna sahip 
olan banka, özel finans kurumları, sigor
ta şirketi ve diğer mükellefler dediği -
sanıyorum kişilerdir; özel ve tüzelkişi-
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lerdir- kişiler arasında, aynı gelirden, de
ğişik surette stopaja tabi tutmanın, yani 
bilfarz, banka bu gelirlere sahipse yüzde 
5, sigorta şirketi sahipse -bilfarz- yüzde 3, 
tüzelkişiler ya da sair şirketler sahipse yüz
de 10 gibi bir rakamla bunları ayırmanın, 
vergi tekniği ile eşitlikle, vergi adaletiyle 
ilişkisi yoktur. 

Bunlardan niçin kaçınılır ya da niçin 
bunlar Mecliste görüşülüp karara bağlan
maz. Karara bağlandıktan sonra -ki, ay
nı maddenin; yani 94 üncü maddenin (a) 
bendinin 14 numaralı fıkrasının sonunda, 
bunların nispetlerinin Bakanlar Kurulu 
tarafından artırılıp eksiltilebileceği 
belirtilmiş- aynı düzenin burada niçin ya
pılmadığını anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, 13 üncü madde 
ile 94 üncü maddenin (a) bendinin sonu
na 15 numaralı bent olarak eklenen bu 
bent, büyük karışıklıklara sebebiyet vere
cektir, büyük karışıklıklara sebebiyet ver
diği gibi, yanlış anlaşılmalara da sebebi
yet verecektir. 

Yanlış anlaşılma bakımından şu son 
okuduğum bendi tekrar okumak suretiy
le, bir tanesini bilgilerinize sunmak isti
yorum : 

Diyor ki, "Bakanlar Kurulu 15 nu
maralı bent hükümlerine göre yapılacak 
vergi tevkifatı ile ilgili olarak" Şimdi, 
"Vergi tevkifatıyla ilgili olarak" deyimi ve 
"Bankalar, özel flnans kurumları, sigor
ta şirketleri ve diğer mükellefler için fark
lı oranlar tespit etmeye'' sözü, bunların, 
bu gelirlerinden stopaj yaparken, kendi
lerine tevdi edilmiş olan bu gelirlerden sto
paj yaparken, farklı nispetler kullanılaca
ğı anlamı da çıkartılabilir. Hem kendile
rinin farklı nispetlere tabi olacağı anlamı, 
hem de bu verginin tahsilatından sorum
lu müesseseler olarak farklı rakamlar uy
gulayacağı sonucu da çıkarılabilir. 

Bir de üstelik, demin söylediğim gi
bi, 39 uncu maddede "a,b,c" diye sayılan 

bu hususlardan (c)'yi ihtiva etmediği için, 
75 inci madde bunun tam aksine üçünü 
de ihtiva ettiği için, velakin sadece tahvil
ler açısından, "Her türlü tahviller" deyi
mini kullandığı için, şu maddeyi okuyan 
ve buna göre tatbikat yapacak olan, buna 
göre uygulama yapacak olan memurların, 
bürokrasinin şu maddeyi doğru uygula
ması veya değişik şekillerde yorumlama
sı, dolayısıyla değişik uygulamalara var
ması pekala mümkündür. 

İşte bizim, bu işin başından beri, 
Meclise geldiğimiz günden beri, "GeKniz 
şu kodiflkasyon işi ayrı bir iştir, ayrı bir 
maharet ister, ayrı bir özellik ister; yani 
mektup yazılır gibi, pusula yazılır gibi, not 
tutulur'gibi, kanun yazılmaz, kanun ha
zırlanmaz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, 17 daki
ka oldu. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparla
yınız efendim, 10 dakikalık müddetiniz 
geçti efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Biraz to* 
parlayın. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Biraz 
değil, hepsini toparlıyorum. 

"Bu şekilde kanun yazılmaz, 
getirilmez" dememizin nedeni budur. Bu
nu yapıyorsunuz, arkasından, üç gün son
ra yanlışlığını fark ediyorsunuz, düzeltmek 
için tekrar getiriyorsunuz. Bir taraftan da, 
efendim, "Türkiye Cumhuriyeti kanun
larının sayısı onbinlere çıktı, bunları 
azaltalım" diye kanun getiriyorsunuz. Gü
zel, azaltıyorsunuz, aradan bir sene geç
meden o kanunu değiştiren kanun, onu da 
değiştiren kanun, onu değiştiren kanun; 
tekrar onbinlere geri geliyorsunuz; yani 
eleyip eleyip kepeğine katıyoruz; buna 
söylenecek tek söz budur. 
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Hepinize saygı sunuyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Topçu. 

Çalışma süremiz dolmak üzere oldu
ğundan, görüşmelere kaldığımız yerden 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 

1. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, 
tünel çökmesi nedeniyle tehlikeli olan Çorum-
Osmancık yolunun trafiğe açık tutulduğu iddiası
na ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mustafa Ka-
lemli'nin yazılı cevabı (7/319) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakan
lığınca yazılı olarak yanıtlanmasına yar
d ımla r ın ı z ı saygı la r ımla d i le r im. 
12.10.1988 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Çorum-Osmancık yolu tünel çök
mesi nedeni ile kapalıdır. Devletin resmî 
beyanlarında da kapalı olduğu ilan edil
mektedir. 

Ancak bu yol açık tutulmakta, yöre
nin sekiz ilide dahil kömür taşıma yolu 
olarak da kullanılmaktadır. 

Buradan doğacak tehlikenin sorum
lusu kim olacaktır? 

Burada yeniden bir "Ça tak olayı" 
olduğunda sorumlusu kimdir? 

Yeni bir yol arayışı var mıdır? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 273805 30.11.1988 
Şube : Sen. Faal. Top. 01. E. 
Konu : Çorum Milletvekili 

devam etmek, gündemdeki kanun tasarı 
ve tekliflerini sırasıyla görüşmek ve 1 Ara
lık 1988 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.48 

Rıza Ihman' ın Yazılı 
Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının 14 Ekim 1988 gün ve Kan. 
Kar. Md. 7/319-1475/07472 sayılı yazısı. 

Çorum Milletvekili Rıza Ilıman ta
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve Ulaştırma Ba
kanlığınca cevaplandırılması istenilen ya
zılı soru önergesinde belirtilen konular Ba
kanlığımı ilgilendirdiğinden, Bakanlığımı
za intikal ettirilen yazılı soru önergesi in
celenmiş olup, önergede belirtilen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağı
ya çıkarılmıştır. 

Çorum-Osmancık karayolu üzerinde 
Kırkdilim mevkiindeki tünelin heyelan so
nucu çökmesi sebebiyle bu yol trafiğe ka
patılmış, trafik Osmancık-Merzifon-
Çorum üzerinden verilmiş, yolun kapalı 
olduğu T R T kanalı ile kamuoyuna duyu
rulmuştur. 

Yüksek rakım ve uzun tulde fazla 
eğim çıkması sebebiyle ağır trafiğe uygun 
bir güzergâh bulunamamış olup, değişik 
alternatif güzergâh tespiti üzerinde araş
tırmalara devam edilmektedir. 

Arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

içişleri Bakanı 

2. —Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, 
Milas Ürem Savaş Dispanserinin amacına uygun 
faaliyet gösteremediği iddiasına ilişkin sorusu ve 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Sağlık ve Sosyal Hırdım Bakanı Nihat Kitapçı'-
nın yazılı cevabı (7/363) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Muğla İli, Milas İlçesinde faaliyet 
gösteren Verem Savaş Dispanseri daha ön
ceden Milas halkınmda katkıları ile inşa 
edilip, bu amaç için uzun süre kullanılan 
kendi binasında faaliyet göstermekteydi. 

Ancak son zamanlarda görülen lü
zum üzerine yapılan bir değişiklikle Ve
rem savaş Dispanseri kendi hizmet bina
sından alınarak, Devlet Hastanesinin ze
min katma, acil servisle aynı koridorda 
faaliyet göstermek durumunda bırakıl
mıştır. 

Bu durumda; 
1. Acil servis bitişiğinde 12 personel

le 100.000 nüfuslu Milas İlçesine hizmet 
götürmesi veremle mücadele etmesi iste
nen dispanser için ayrılan 26 m2 lik çalış
ma alanı yeterli midir? 

2. Verem Savaş Dispanserinde 9 m2 

lik bir oda şu anda hem laboratuvar hem-
de 5 kişilik hemşire kadrosu için "Hem
şire Odası" olarak kullanılmaktadır. Bu 
koşullarda çalışan bir laboratuvardan sağ
lıklı sonuçlar alınacağına inanıyor 
musunuz? 

3. Verem gibi toplum sağlığı açısın
dan riskli, bulaşma, yayılma riski çok yük
sek bir hastalığın mikrobunu taşıyanların 
müracaat edeceği Verem Savaş Dispanse
rinin acil servisle yan yana, hatta iç içe ça
lışması bu hastalığın yayılması için özel bir 
ortam hazırlanmaktadır. Acil servise ge
len ve özellikle dış etkilere açık vakaların 
sıklığı da göz önüne alındığında Verem 
Savaş Dispanseri -Acil Servis birlikteliği, 
neredeyse verem mikrobu yayma merke
zi haline dönüşmektedir. Bu sizin toplum 
sağlığı politika ve genel sağlık kaideleri
nize uygun mudur? 

4. Tüm bu sorunlarla birlikte gerek 

Milas Verem Savaş Dispanseri, gerekse 
Milas Devlet Hastanesinin amaca uygun 
faaliyet gösterebilmesi için; 

a) Ne yapmaktasınız? 
b) Ne yapacaksınız? 
Bu soruların Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı Sayın Nihat Kitapçı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 3.11.1988 

Musa Gökbel 
Muğla 

TC. 
Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 92391681 30.11.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 9.11.1988 Tarih ve Kan. Kar. 
Md. 7/363-1702/08163 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len Muğla Milletvekili Sayın Musa Gök
bel tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 
Milas Verem Savaş Dispanserinin amacı
na uygun faaliyet gösteremediği iddiası
na ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nihat Kitapçı 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Musa 
Gökbel'in Yazılı Soru Önergesi 

Cevabı 
Milas Devlet Hastanesinden alınan 

8 Ekim 1985 gün ve 1080 sayılı yazıda hiz
met binasının kapasite yönünden yetersiz 
olduğu, bu nedenle hastane karşısında bu
lunan Verem Savaş Dispanserininin has
tane bünyesine entegrasyonunun yapılma
sı teklif edilmiştir. Bunun Üzerine Bakan
lığımın teknik elemanlarınca konu ince
lenmiş ve 4 Kasım 1985 gün ve 1155 sa-
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yılı raporda mevcut Verem Savaş Dispan
serinin binası hastaneye verildiği takdir
de hastanenin 85 yatak Kapasitesi ile hiz
met verebileceği ifade edilmiştir. Buna is
tinaden ve Verem Savaş Dispanserinin 
hastaneye taşınmasıyla hem hastane labo-
ratuvarlarından hem de mevcut uzman 
kadrosundan yararlanarak daha vasıflı bir 
hizmet vermesi amaçlanarak, Verem Sa
vaş Dispanser Binasının hastane bünyesi
ne alınması ve 50 kadro yataklı olan Mi
las Devlet Hastanesinin 85 yatağa çıkarıl

ması 6 Kasım 1985 gün ve 4904 sayılı onay 
ile gerçekleştirilmiştir. 

Disparser için ayrılan alanın yeterli 
olmadığı Bakanlığımca da kabul edilmek
tedir. Ancak 1989 ve ileriki yılların yatı
rım programlarıyla mevcut hastanenin ya
tak kapasitesinin artırılması gerçekleştiri
lebilecektir. 

Diğer taraftan, Aralık ayı içinde Ve
rem Savaş Dispanseri eski yerine taşına
caktır. 
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Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslar
arası Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatı (Eurocontrol) Sözleşme
sini Değiştiren Protokole İlişkin Diplomatik Konferansın Nihaî Senedinin; Euro
control Sözleşmesini Değiştirmek Üzere 12 Şubat 1981 Tarihinde Brüksel'de İmza
lanan Protokol ile Eklerinin ve 12 Şubat 1981'de Brüksel'de İmzalanan Yol Ücret
lerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 

ANKARA 
Ahmet Akgün Albayrak Muzaffer Atılgan 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
M. Halit Dağlı 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
İbrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Ömer Çiftçi 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 

Abdurrahman Karaman Ercan Vuralhan 
AFYON 

Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 

Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 

AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
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Mehmet Özalp 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 

B U R D U R 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 
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BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin 
İlhan Aşkın 
Gavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlü 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Oruç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrı över 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Hüsnü Okçuoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
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Güneş Taner 
Mustafa Timisi 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
K. Kemal Anadol 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
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İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa D inek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoj 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Onol Sakar 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 

£lu Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Aydın 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 

Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Şinasi Altmer 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

(Reddedenler) 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
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(Geçersiz Oylar) 

ANKARA 
Rifat Diker 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selahattin Kılıç 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 

AFYON 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Hazım Kutay 
ibrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 

İZMİR 
Birgen Keleş 

(Oya Katümayardar) 

Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 

İ. Önder Kırlı 
BİLECİK 

Mehmet Seven 
BİNGÖL 

İlhami Binici 
BİTLİS 

Muhyettin Mutlu 
BOLU 

Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Fehmi Işıklar 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
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SAMSUN 
Nafiz Kurt 

Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 

V.) İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan talay 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Avni Akyol 
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Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Mehmet Necat Eldem 
Ali Haydar Erdoğan 
M. AH Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh İlter 
Altan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sangül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Alınak 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Seyit Halil Özsoy 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 

ÇORUM 

A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ali Talip Özdemir 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
ibrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdûlvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 

(Aftk Üyelikler) 
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Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 

SİİRT 
İdris Ankan 
Kemal Birlik 
M. Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Hayrettin Kurbetli 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
ihsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 

DİYARBAKIR : 1 
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213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Am
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda 
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 11 inci maddesine verilen oy

ların sonucu 
Kabul edilmiştir. 

ADANA 

Uy 
Oy 

e Sayısı : 
Verenler : 

Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oyı ı Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Badas 
Mehmet Ali Bilici 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metin Bahbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryümaz 

AMASYA 
İsmet Özarslan 

A N K A R A 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Rifat Diker 
Tevfık Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Sezai Pekuslu 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tiıncer 

AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tiınçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 
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B O L U 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 

B U R D U R 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 

Ç A N K I R I 
Ali Çiftçi 
İlker Tuncay 

Ç O R U M 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 

D E N İ Z L İ 
Ayçan Çakıroğulları 
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DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 

EDİRNE 
Şener İşleten 
.İsmail Üğdül 

E R Z U R U M 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mehmet Ali Karadeniz 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İÇEL 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 

Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Ko-
nukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İ Z M İ R 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akm Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
K A H R A M A N M A R A Ş 

Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlı 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
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Mehmet Yazar 

K I R K L A R E L İ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

M U Ş 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 

N E V Ş E H İ R 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 

O R D U 
Bahri Kibar 
[Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
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Şükrü Yürür 
RİZE 

Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
İrfan Demiralp 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

. ADANA 
M. Halk Dağlı 
Mahmut Keçeli 
Orhan Şendağ 

AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Tevfik Koçak 
Riza Yılmaz 

ANTALYA 
Zekeriya Bahçeci 

BALIKESİR 
İ, Önder Kırlı 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 

ERZURUM 
İsmail Köse 

Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taş-
çıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Eyüp Cenap Gülpmar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
İbrahim Cebi 

(Reddedenler) 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 

KARS 
Vedat Altun 
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Fahrettin Kurt 
UŞAK 

Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Mustafa Tınaz Titiz 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 

KONYA 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 

MANİSA 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 

SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 

HATAY 
Mustafa Kemal Duduoglu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Ekin Dikmen 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Mustafa Timisi 

İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 
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TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 

BOLU 
Nevzat Durukan 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selahattin Kılıç 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 

AĞRI 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulu soy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
ibrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykai 
ibrahim Demir 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

T U N C E L İ 
Kamer Genç 

(Geçersiz oylar) 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Birgen Keleş 

(Oya Katılmayanlar) 

Hasan Namal 
ARTVİN 

Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 

B O L U 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk.V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V) 
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Orhan Veli Yıldırım 
Z O N G U L D A K 

Şinasi Altmer 
Koksal Toptan 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 

Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

E R Z U R U M 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M . Cevdet Selvi 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 
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GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Hasan Fehmi Güneş 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 
Erdal İnönü 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 

Sabri Araş 
KAYSERİ 

Seyit Halil Özsoy 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Abdulhaiim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ali Talip Özdemir 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Doğan Baran 

Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Ömer Günbulut 

ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
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ZONGULDAK Veysel Atasoy Ömer Faruk Macun 
Pertev Aşçıoğlu Ömer Barutçu Güneş Müftüoğlu 

Tevfik Ertüzün 

-• (Açık üyelikler) 

ÇORUM : 1 DİYARBAKIR : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

32 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 11 . 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 

II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — içel Milletvekili M. îstemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

12. — Haıtay MMlıetvökiİ AH Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

3. — istanbul Milletvekiılıi Yusuif (Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 

edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

4. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

5. — Zonguldak Mıilletvelkidi Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın tsoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

6. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 



7. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu el, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, ISDEMÎR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

9. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

10. — İzmir Milletvekilli Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmelerin ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 «inıoi, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

11. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-

2 — 

nayıiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/34) 

12. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

13. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkulan açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

14. — izmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

15. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama-



cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

16. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

17. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge-
(10/39) 

1«. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

19. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

20. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

21. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

22. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

23. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 10.1 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

24. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile Al
gi!' iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

25. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 



korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

26. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmemoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve 'bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

27. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşınıın, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

28. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50" arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

29. — Tekirdağ Milletvekili. Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

30. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 

t>u konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

31. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

32. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve ,15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerimin yabancılara 
satılacağı ve ıbu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

33. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşınım, madencilik sek
törünün içinde 'bulunduğu sorunları ve 
'bu soranlarım nedenlerimi tespit ©fcmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca fok 
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi1 (10/52) 

34. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürfc ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının mâdenlerini ve trafik kazalarının 
'önlenebilmesi için ataması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araşitırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

35. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşımın, müteahhitlik sek
törünün sorumları konusunda Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca hir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

36. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî 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 
Kırh'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

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

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

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

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

9. — 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) 

10. — 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) 

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

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tüne 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) 

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



13. — izmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sö2İü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özai tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — tamir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

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

19. — 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) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

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

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — izmir 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. — içel Milletvekili M. Istemihan 
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 Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizmi 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39), 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
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 ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'kı, Çorum tli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmdmasıntn nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hinin Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal 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 İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya tli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
mıan'ın, Çorum tli Ortaköy İlçesi Yay-
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lacıık 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 Anlaşmasının 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 Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

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

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
İlişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
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ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

431 — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon tline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser* 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira* 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'm, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğ

retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya tli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güjneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates ür«*jcilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptah'ın, Zonguldak ilinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
niin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
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Ikaç ıbel'ödiyenin ımüikiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişirin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası' 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli 'arasındaki oto
yolun trafiğe açıHmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesimimde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104)(l) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekle'ştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin M'ülî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da, alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 



Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna 'ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

11., — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun; fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ın, Aydtnlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıi-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasma ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - tş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ıp, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili trfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını - Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfın in bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubasinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

863 —Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
G^im Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilikken Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı oıan malların alımı için Sümeırbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş-



leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara tli Ayaş ilçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatiı adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İslet
mesine Yozgat tünden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekm-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından, sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

97. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırh'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtlan iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143% 

(D 
100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 

Gürselertn, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan söziKi 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacak 
gına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sö.ılü soru önergesi (6/145) 
(D 

102. ~ İstanbul Milletvekilli Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 



104. — İstanbul Milletvekili Mustaia 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Mil'lî Eğitim Gençlik ve 
Spor 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekili Şjinasi 
Altmer'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü toru 
önergesi (6/112) 

107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San* 
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

108. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakarımdan sözlü soru önergesi 
(6/115) 

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ye 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

110. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

113. — Tünedi Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115. — Antalya Milletvekilli İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edileni arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorlı önergesi (6/229) (1) 

117. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 
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118. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Babanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

120. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

121. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

122. — Balıkesir Milletvekilli 1. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

123. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

124. — Adana M ilet vekil i Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakiları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına 'alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan Sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

125. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
Içüşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

128. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ıta «Turgut özab mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

129. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgüfün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışla çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve ıSpor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

130. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
AnadoTun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve AJİağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 
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132. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerimde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

134. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
dilinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana ıgelem olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

135. — Denizli Milletvekilli Adnan 
Keslkin'in, tütün ve yabancı «sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

136. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

137. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

138. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

139. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi Ödendiğine ve vergÜ 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

140. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül

kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

141. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

143. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin MM Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

145. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

146. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

147. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge-
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cici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

148. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

149. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

150. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

151. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

152. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adama İl] Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önerges'i (6/156) 

153. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılıma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

154. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına tilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

155. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

156. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak îi Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

157. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

158. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına üişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

159. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

160. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

161. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

162. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
üişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 



163. — Trabzon 'Milletvekili' Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü se
ni önergesi (6/167) 

164. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gden heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

165. — Erzur im Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapanı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi <6/t(>9) 

166. — Erzurjm Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

167. — Erzur jm Milletvekilli ismail 
Köse'nin, bir kısırı Amerikan vatandaşı
nın Van İlinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) 

168. —• Sakarya Miilletvdcli Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ye iskân 
©akanından sözlü soru önergesi (6/172) 

169. — Sakarya Mfilletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakarı ından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

170. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli j ünde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 

tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

171. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

172. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştrma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

173. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

176. — Kocaeli Milletvekilli] Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

177. .— Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi il s bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 



178. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

179. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

180. — Zonguldak 'Milletvekili. Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve fskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

181. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

182. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

183. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

,184. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

185. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 
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186. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

187. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

188. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

189. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

190. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
ÎKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

191. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

192. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu . iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

193. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 



çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

194. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

195. — Kodaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

196. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

197. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü, soru önergesi 
(6/201) 

198. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

199. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin »Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip ©dilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

201. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İlli Yalvaç İlçesine 
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bağlı Karık'kaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

202. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbirlifc'çe 1988 yılında 
gerçekleşjtiırıiılen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelerıe ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

203. — İsparta Milletvekili Ertekin Du
rutürk'ün, İsparta 1:1i Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonum, ıbazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/211) 

204. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine 'bağlı ıbazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkim Tarım Orman ve Köyişjlerl Baka
nından sözlü soru önergesi1 (6/212) 

205. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Duruıtürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığım gide-
riilımesi içim ne gibi tedbirler alındığına 
ili skin Tarım Orman ve Köyişleri Baka-
ninden sözlü soru önergesi (6/213) 

206. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Duruıtürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunum gelirlerine ve harcama
larına ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi' (6/214) 

207. — İsparta Milletvekili; İbrahim 
Gürdıal'ım, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
simin medenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

208. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdail'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkim Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 
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209. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez İlçesine 'bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

210. — Niğde Milletvekilli Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen Irnrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

211. — Haitay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde gö
rev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırma
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

212. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220') 

213. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya B'ankaısınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/222) 

215. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

216. — Afyon Milletvekili ©aiki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 

işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

217. — Afyon Milletvekili Bak Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

218. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin 111 Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

219. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer-
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

220. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

221. — Kahramanmaraş 'Millet vekili 
Atilla İmamoğhı'mun, Göksun-Afşin-El-
ıbisban karayoluna ve Adatepe ile Kara-' 
kuz barajlarının me zaman yapılacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân 'Bakamımdan 
sözlü soru önergesi (6/236) 

222. — Kahramanmaraş Miletvekili 
Atilla Irnamoğlu'mun, KahrartianttıiaiFaş 
İlinde kurulması ıgereken bazı tesislere ve 
hizmet 'birimlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/237) 

223. —Kahramanmara.ş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'mın, Afşim-El'blistam Ter-
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inik Santrallıarının bazı ünitelerinin ne 
zaman devreye sokulacağına liılişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/238) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

ÎŞLER 

X 1. — 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sa
yılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tari
hi : 3.11.19881 

2. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988) 

3. — Danıştay Kanununun Bâzı Mad
delerinim Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1988) 

4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
tdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/415) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 9.11.1988) 

5. — Malatya Milletvekili İbrahim 
A'ksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tari
hi : 9.11.1988) 

6. — Edirne Milletvekilj Erdal Kal
kan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Ek Kanun Tekljfi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/26) j (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 9.11.İ988) 

7. — Kocaeli- Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, 3392 Sayılı Kanıjnun 65 inci 
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden İki 
Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1988) ! 

8. — Tunceli MiHetvejkili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Ba^ı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Y^sa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı : 124) (Damıtma tarihi : 
10.11.1988) | 

9. — 2762 Sayılı Kanuıia Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanujı Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/410) (S. 
Sayısı : 127) (Dağıtma tarihi : 23.11.1988) 

X 10. — Avrupa İnsan Halklarını ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onayilanımasıhun Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 
23.11.1988) 

11. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
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inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

X 12, — Hava Seyrüseferinin Emniyeti 
İçin İşbirliğine Daıiır 13 Aralık 1960 Ta
rihli Uluslararası EUROCONTROL Söz
leşmesini Değiştiren Protokole İlişkin Dip-
lotmaltik Konferansın Nihaî Senedinin; Ha
va Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliği
ne Dair 13Aralılk 1960 Tarihli Uluslar
arası EUROCONTROL Sözleşmesini De
ğiştiren Protokol ile Eklerinin ve Yol Üc
retlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uyigun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve 'Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışjişjleri komisyon-
lan raporları (1/513) (S. Sayısı : 133) (Da
ğıtma tarihi : 28,11.1988) 

13. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edirne
'sine; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına ve 10 Haziran 1949 Ta
rihli 5435 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına Daür Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/514) (S. 
Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 28.11.1988) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun TeMifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor-' 
lan (2/29) (S. Sayısı : 130) (Dağıtma ta
rihi i 28.11.1988) 

(X) Açık oylamaya tabî işleri 
gösterir., 

(32 nci Birleşim) 



• 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 133) 

Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 
13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası EUROCONT
ROL Sözleşmesini Değiştiren Protokole İlişkin Dip
lomatik Konferansın Nihaî Senedinin; Hava Sey
rüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 
1960 Tarihli Uluslararası EUROCONTROL Söz
leşmesini Değiştiren Protokol ile Eklerinin ve Yol 
Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 

Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /513) 

T.C. 
Başbakanlık 10. 11. 1988 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: K. K. Gn. Md. 07/101-2211/04844 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
9.11.1988 tarihinde kararlaştırılan «Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin tşbirliğine Dair 
13 Arahk 1960 tarihli Uluslararası EUROCONTROL Sözleşmesini Değiştiren Protokole 
İlişkin Diplomatik Konferansın Nihaî Senedinin; Hava Seyrüseferinin Emniyeti îçin 
tşbirliğine Dair 13 Arahk 1960 Tarihli Uluslararası EUROCONTROL Sözleşmesini 
Değiştiren Protokol ile Eklerinin ve Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönde* 
rilnıiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL) 13 Ara
lık 1960 tarihinde Brüksel'de F. Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve 
Lüksemlburg arasırida imzalanan Sözleşime ile kurulmuştur. Teşkilata ıdaiba sonra Por
tekiz ile İrlanda ve sion olarak Eylül 1988 ayı içinde Yunanıisıtan üye olmuşlar ve 
böylece üye ısayısı dokuza yükısölımiştir. Türkiye'nin yanısıra Mallta'nım da Teşkilata 
üye olmasına ilişkin işlemler devam etmektedir. 

Teşkilatın Kurucu Sözleşmesi, 12 Şubat 1981 'de BT'ükıspl'de toplanan Diplomatik 
Konferans sonucunda imzalanan Protokol ile değiştirilmiştir. 

EUROCONTROL'un en önemli faaliyetlerinden birisi, 12 Şubat 1981'de Brük
sel'de imzalanan Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma çerçevesinde uçuş üc-
netlerinıin Teşkilat tarafından tahsil edilmesidir. 

Söz konusu Anlaşmaya EUROOONTROL'e üye oılmayan bazı ülkeler de taraf
tır. Örneğin, İspanya, Avusturya ve İsviçre EUROCONTROL üyesi olmamakla bir-
Bkte, Yol Ücretleri Anlaşmasına taraftırlar. Ancak, EUROOONTROL'e üye olabil
mek için, EUROCONTROL Ana Sözleşmesi'nin yanısıra Yol Ücretlerine İlişkin An-
laşma'ya ıdja taraf olunması gerdkmıektedliır. 

EUROCONTROL Teşkilatına üye olalblrnek için: 

A) Teşlkiılata üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan Hava Seyrüsefer Güven
liği Daimî Kornisyonu'nun ittifakla karar alması, 

(B) Katılmayı tallep eden ülkenin yukarıda söz konusu Yol Ücretlerine' İlişkin 
Çok Taraflı Anlaşma'ya da taraf olmayı kaibul ettiğine dair katılma belgesini depoziter 
ülMüe olan Belçika'ya sunması igerekımielkifcedir. 

DaJiımî Komisyon, Türlkiye'n'iın üyelik başvurusunu 12 Kasım 1987'de oybirliği ile 
kabul etmiştir. Böylece, Teşkilata üyeliğin iki koşulundan birincisi yerine gelmiştir 
Teşkilata üyeliğin 'ikinci koşulu ise, EUROCONTROL Sözteşimıesi ve Yol Ücretleri
ne İlişkin Çok Taraflı Anlaşma'nın onaylanmasıdır. Üyelik, onay belgelerinin depozi
ter ülkıe olan Belçika'ya ıtevdi edimesiinden sonraki ikinci ayın birinci günü gerçekleşe
cektik-. 

Teşkilatım Ana Amaçları, aşağudalki maddelerde özetlenm'işt'ır: 
I. Teknik Konular :ı 
Hava Seyrüseferi lilte ilgili hususlar J 
a) Üye ülkelerin hava sahalarında artan bava trafiğini ilerideki yıllara 'göre değer

lendirerek erken önlem alınmasını sağlamak, bu amaçla ortaya çıkan sorunları üye 
ülkelerin görüşlerİnli alarak çözümle ulaştırmak. 

b) Üye ülkelerin hava sahalarının müşterek kullanımını koordine ederek, uçuş 
emniyetini temin etmek ve trafiğin süratli akışını sağlamak. 

c) Ülke bazınıda hava seyrüsefer 'ihtiyaçlarını gidermek ve ülkeler arasında tek
noloji transferlerini gerçekleştirmek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 133) 
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d) Kuruluşun h'ümyesıinde 'bulunan Merkezi Bilgi Bankası (CDB) vasıtasıyla 
hava araçlarının her sektördeki operasyonlarını takip etmek ve bu konuya ilişkin ista
tistik! fbillgileri üye ülkelerin kullanımına aktararak Ikendi projelerinde yararlanmala
rını sağlamak. 

II. Havayolu maliyetine ilişkin hususlar : 
a) Uçakların üye ülkeler hava sahalarını katedişlerine ilişkin olarak alınacak ge

çiş ücretlerinin, ICAO'nun ikoyduğu maliyete dayak esaslara göre 'tespitini gerçekleş
tirmek. 

b) Hava Seyrüsefer ücretleri (ile ilgili olaralk, ülkeler• ve havayolu şiriketleri ara
sında uluslararası nitelikte ortak ücret politikasının uygulanmasını sağlamak, 

c) ÜÜke dışından gelerek üye ülke hava sahasını kullanacak hava araçlarına sağ
lanan seyrüsefer hizmetleri karşılığı alınan geçiş ücretlerini tahsil etmek ve döviz ola
rak ülke kullanımına sunmak. 

III. İdarî ve Eğitim Konularına ilişkin hususlar : 
a) Üye ülkeler hava sahalarının uçuş emniyet ve standartlarına uygun olaralk 

kullanımını temin maksadıyla yapılan çalışmalarda üye ülke personelinin teknik dü
zeyde eğitimlini sağlamak, 

b) Hava Seyrüseferine ilişkin gelişmeleri tüm üye ülkelere duyurmak, 
c) Üye ülkelerin hava seyrüseferine ilişkin projelerinde danışımanlıik görevini 

üstlenmek ve projelerin gerçekleşmesi için insangücü takviyesinde bulunmak, 
d) Hava Seyrüseferinde uygulanacak usuller ile kullanılacak teçhizatın gelişti

rilmesi konusunda araştırma ve [incelemeler yapmak ve hu çalışmalara üye ülkelerim 
katılmalarını sağlamak. 

IV. Ekonomiye ilişkin hususlar : 
a) Havacılık sahasında kullanılan uluslararası standarttaki alet ve teçhizatın te

darikinde uzun vadeli hir plan çerçevesinde malî kolaylıklar sağlamak, anılaşmalı ol
duğu kuruluşlardan daha nitelikli ve ucuz teçhizat alımını temin etmek. 

b) Tetknik teçhizatın ve hizmete verilecek sistemlerin, Ikısa sürede montajını mü
teakip kullanımı için uzman telknik kadro ile gerekli oryantasyon eğitimlerini vermek, 

c) iMaliyete dayalı ücret sistemi vasıtasıyla millî gelirleri korumak ve muhtemel 
kayıpları önlemek, ücretlerin kabul edilmiş esaslar çerçevesinde sistemli olarak tahsil 
edilmesin'! sağlamak, 

d) Üeretldriın tahsili 'konusunda ülkeler ve şirketler arasında doğabilecek hukukî 
sorunlarda danışmanlık görevini yapmak, taraflar arasındaki ihtilafı çözüme ulaştır
mak, 

e) Çeşitli nedenlerle geciken alacakların millî ekonomiye ötebilecek menfi et
kilerini ortadan kaldırmak amacıyla, uluslararası hukuk anlayışı içinde yasal yollardan 
üye ülkeler adına alacakların tahsilini gerçekljeşıtiırmek ve bu konuda üye ülikeleron 
menfaatlerini korumak, 

d) Üye ülkelerin hava yolu sistemlerine yapılacak yatırım harcamalarının, mali
yet sistemüne uygun olarak millî ekonoımilerikıe dönüşünü sağlamak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 133) 
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V, AVrupa ile Biütünleşıme Sürecine Katkıları: 

Avrupa Parlamentosunda EUROCONTROL'u Teşkilat 'bünyesine almak yönün
de eğilimler mevcuttur. Bu nedenle, Türlkiyö'nıiın Teşkilata üyeliği, Avrupa ile bütün
leşme (girişimlerimize de katkıda bulunacaktır. 

TBMM'NÎN ONAYINA SUNULAN NtHAÎ SENET, PROTOKOL VE ANLAŞMA 
HAKKINDA ÖZET BİLÖt 

,1. Hava Seyrüseferinim Emniyeti: İçim İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 tarithli 
Uluslararası EUROCONTROL Sözleşmesini Değiştiren Brotokol'e tilkin Diploma
tik Konferansım Nihaî Senedi (Brüksel, 12 Şubat 1981); 

13 Araplık 1960 'tarihli EUROCONTROL Ana Sözleşmesinin günüm ihtiyaçlarına 
cevap vermömıesi medeniyle üye ülkeler söz konusu Sözleşmeyi değiştirmek üzere 'bir 
Diplomatik Konferans toplanmasını kararlaştırmışlardır. Konferans aşağıda biiligi su
nulacak Protokoll'u kabul etmiş ve Sözleşms'de kapsamlı değişiklikler yapmıştır. Kon-
fierans'ta kabul edilen Nihaî Senet çok kısa bir 'belge olup, Konferansın toplanma 
almaçlarımı ve Konferams'ta ıkabull ©dileri 'belgeleri açıikillarnaktadır. EUROCONTROL 
Ana Sözlieşmesimi değiştiren Protokol, 'Nihaî Senet'im bir muibaralı Ek'ini; Sözleşme
nin değiştirilmiş şeklini kapsayan metim ise Senetlim1 iki numaralı Ek'ini oluşturmak
tadır, 

2. Hava Seyrüseferinin Emmi yeti İçim İşbirliğine Dair 13 Arallık 1960 'tarihli 
Uluslararası EUROCONTROL Sözleşmesini Değiştiren Protokol : (Brüksel, 12 Şubat 
1981). 

Yukarıda belirtilen Diplomatik Koııferans'ıta kabul edilmiş ve imzaya açulmıştır. 
Konferans Nihaî Senedi'mim bir numaralı Ek'ini oluştu ramaktadır. Protokol, EURO
CONTROL Ana Sözleşmesinin 23 ayrı maddesinde değişiklik yapmıştır. Protokorun 
42 nci maddesi uyarımca; 1960 tarihli EUROCONTROL Ana Sözleşmesi ile 12 Şu
bat 1981 'de imzalanan Prötokol'un, -«,1981'de imzalanan Protokol ile değiştirien 
EUROCONTROL Sözleşmesi» başlığıyla tek bir belge olarak adlandırıllimasını ön
görmektedir. Bu nedenle 40 imci ımaddesimıim 5 imci paragrafı uyarımca, Prötokol'ü 
onaylayan ülkeler EUROOONTROL'ün Ana Sözleşmesini de onaylamış olacaktır. 

a) Prötokol'un Ibiır nuımarah lEk'i : Sözleşmen im 1 inci: maddesiinim 2 nci parag
rafı uyarınca kurulması öngörülen Teşkilatım Sekreteryası initelliğindeki Ajams'ım ku
ruluş ve işleyişine ilişkin esasları, Ajans personelimin haklarını ve yükümlülüklerimi 
ıböiMemöktedir. 

Ib) Prötokol'un lifki numaralı Ek'i : Sözteşme'nin 3 üncü maddesiinim birinci pa
ragrafında belirtilen, Sözleşme'miın kapsamına aldığı Uçuş Malumat Bölgeleri (FIR)' 
mim listesi niteliğindedir. 

c) Prötokol'un üç numaralı Ek'i : Hava trafik kontrol hizmetlerimin müştere
ken yürütüldüğü Maastrıiçht (Hollanda) Kontrol1 Merkezi'nim genöl sorumluluğunun 
Teşkilat'a ait olmasına; bu merkezim işlötitaeskıe Miskin masraflarım Almanya, Bel-
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çika, Lütosıemlbung ve Hollanda tarafımdan üstienillimesıine; buna karşıMe Karisruhe 
(F. Almanya) Kontrol Merkezinim Almanya'ya, ıShannon kontrol merkezinin ise İr
landa'ya ıdıevredifaesin© düşkün hükümler liçermektıedir. 

3. Nihaî Senetlim 1960 EUROCONTROL Sözfeşımesi'nıin yukarıda 'belirtilen 
Protokol ile değiştirilen madıdelıerini de kapsayan birleştirilmiş metaline ilişkin 2 nu-
mıarallı Ek'i : 

1960 Ana Sözleşmesii ve Sözleşmenin 1981 Protokol'u ile değiştirilen maddelerini 
tek <bir metin hailine .getiren ıbelgadir. Şu anda yürürlükte olan EUROCONTROL Söz-
leşmıesinin tam metnini oluşturmaktadır. 

4. Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma : 
1981'de imzaya laçimıiştır. EUROCONTROL'e üye olmak isteyen 'bir ülkenin, 

yukarıda (belirtilen Protokol ve Bk'leri ile birlikte bu Anlaşıma'yı da onaylaması ıge-
rekrneiktedir. Anlaşma hava araçlarının üye ülkelerin hava sahalarını kuıllıanımıaları 
nedeniyle (tahakkuk etotıiıriilen geçiş ücretlerinin, Teşkilat tarafından tek elden tahsil 
edilmesine ilişkin esasları (belirlemektedir. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırın^ ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 17 . 11 . 1988 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/513 
Karar No. : 13 , 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin işbirliğine Dair 13 Aralık 1960 
Tarihli Uluslararası Eurocontrol Sözleşmesini Değiştiren Protokole ilişkin Diplomatik 
Konferansın Nihaî Senedinin; Hava Seyrüseferinin. Emniyeti için işbirliğine Dair 13 
Aralık 1960 Tarihli Uluslararası Eurocontrol Sözleşmesini Değiştiren Protokol ile Ek
lerinin ve Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısını Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu 
17.11.1988 tarihli 6 ncı Birleşiminde görüşüp incelemiştir. 

Gerekçede de belirtildiği gibi, bu anlaşma hava araçlarının üye ülkelerin hava sa
halarını kullanmalan nedeniyle tahakkuk ettirilen geçiş ücretlerinin, teşkilat tarafından 
tek elden tahsil edilmesine ilişkin esasları belirlemektedir. Tasarı yasalaştığı takdirde ül
kemize maddî kazanç sağlayacaktır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 
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Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
İşbu rapor kanun tasarısının havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Işılay Saygın 

îzmir 

Sözcü 
Ali Talip Özdemir 

Konya 

Üye 
Abdullah Sedat Doğan 

Adana 

Üye 
Mehmet Yüzügüler 

Aydın 

Üye 
İbrahim özel 

Burdur 

Üye 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 

Üye 
Mustafa Hilmi Özen 

İstanbul 

Üye 
ibrahim Aksoy 

Malatya 

Üye 
Süleyman Şükrü 

Muğla 

Başkanvekili 
Hayrettin Elmas 

istanbul 

Kâtip 
Avni Akkan 

Trabzon 

Üye 
Eşref Erdem 

Ankara 

Üye 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Üye 
Hüsamettin Örüç 

Bursa 

Üye 
ı Mustafa Hikmet Çelebi 

Gaziantep 
İmzada Bulunamadı 

Üye 
Abdülbaki Albayrdk 

İstanbul 

Üye 
Fuat Kılcı 

İzmir 

Üye 
Musa Gökbel 

Muğla 

Zeybek 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 24.11.1988 

Esas No. : 1/513 
Karar No. : (1-2) 39 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Ulus
lararası Eurocontrol Sözleşmesini Değiştiren Protokole İlişkin Diplomatik Konferansın 
Nihaî Senedinin; Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 
Tarihli Uluslararası Eurocontrol Sözleşmesini Değiştiren Protokol İle Eklerinin ve Yol 
Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 23.11.1988 Tarihli 1-2/7 sayılı Birleşiminde Dışiş
leri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinin katılma
larıyla tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi, üye ülkelerin hava sahalarının müşterek kulla
nımını koordine etmek ve hava seyrüseferinde uluslararası nitelikte ortak ücret poli
tikasının uygulanmasını. sağlamak amacını taşıyan Tasarı Komisyonumuzda usulüne 
uygun olarak görüşülmüş, Başlık ve Birinci maddedeki değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Ayrıca Hükümet temsilcileri tarafından konunun aciliyetinin belirtilmesi üzerine 
Komisyonumuzca, içtüzüğün 53 üncü maddesi gereğince Tasarının Genel Kururda ön
celikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz, Anlaşmanın Komisyonda görüşülüp kabul edilmiş sayfalarının mü
hürlenmiş tercümesi ve üyelerimizin imza 'belgesinin paraflı ve mühürlü ikişer nüshası 
ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Üye 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara 
'Üye 

Ayçan Çakıroğullarl 
DanlMi 

Üye 
M., İstemihan T alay 

İçet 
üye 

Ali Şakir Ersin 
Yozgat 

Başkanveki'li 
Cevdet Akçalı 

tstamlbul 

İÜye 
Tevfik Koçak 

Ankara 
İÜye 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

(Kütahya 
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HÜKÜMETİN TEKUKFÜ 

Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası 
Eurocontrol Sözleşmesini Değiştiren Protokole İlişkin Diplomatik Konferansın Nihaî 
Senedinin; Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli 
Uluslararası Eurocontrol Sözleşmesini Değiştiren Protokol İle Eklerinin ve Yol Üc
retlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12 Şubat 1981 tarihinde Brüksel'de imzalanan Hava Seyrüseferi
nin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası Eurocontrol 
Sözleşmesini Değiştiren Protokole İlişkin Diplomatik Konferansın Nihaî Senedi'nin; 
Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası 
Eurocontrol Sözleşmesini Değiştiren Protokol ile Eklerinin ve Yol Ücretlerine İlişkin 
Çok Taraflı Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA 
VE TURİZM KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Hava Seyrüseferinin Emniyeti tçin İşbir
liğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Ulus
lararası Eurocontrol Sözleşmesini Değiş
tiren Protokole İlişkin Diplomatik Kon
feransın Nihaî Senedinin; Hava Seyrü
seferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 
13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası Eu
rocontrol Sözleşmesini Değiştiren Proto
kol ile Eklerinin ve Yol Ücretlerine İliş
kin Çok Taraflı Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbir
liğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Ulus
lararası Hava Seyrüseferinin Emniyeti 
İçin Avrupa Teşkilatı (Eurocontrol) Söz
leşmesini Değiştiren Protokole ilişkin 
Diplomatik Konferansın Nihaî Senedi
nin; Eurocontrol Sözleşmesini Değiştir
mek üzere 12 Şubat 1981 Tarihinde Brük
sel'de İmzalanan Protokol ile Eklerinin 
ve 12 Şubat 1981'de Brüksel'de İmzala
nan Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Hava Seyrüseferinin 
Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 
1960 Tarihli, Uluslararası Hava Seyrü
seferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatı 
(Eurocontrol) Sözleşmesini Değiştiren 
Protokole İlişkin Diplomatik Konferan
sın Nihaî Senedinin; Eurocontrol Söz
leşmesini Değiştirmek üzere 12 Şubat 
1981 Tarihinde Brüksel'de İmzalanan 
Protokol ile Eklerinin ve 12 Şubat 1981' 
de Brüksel'de İmzalanan Yol Ücretlerine 
İlişkin Çok Taraflı Anlaşma'nın Onaylan
ması uygun bulunmuştur. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakam 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Milî iSavunrnaı Bakanı V. 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
H. C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı 
N. Kitapçı 

Tarım Orman 

Sanayi 

K 

ve 
s. 

ve Köyişleri Bak. 
. Oksay 

Ticaret Balkanı 
Yürür 

KüMir 

V. 

ve 
M. 

Çalışma 

Enerji y 

Turizm Bakanı 
T. Titiz 

9.11.1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı V. 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakam 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
İ. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
F. Kurt 
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(Bayındırlık, İmar, Ulasitırma ve Turizm 
Koimisyionunun Kalbul 'Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Dışişleri Komisyonunun Kalbul Ettiği 
Mebin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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HAVA SEYRÜSEFERİNİN EMNİYETİ İÇİN İŞBİRLİĞİNE DAİR 
13 ARALIK 1960 TARİHLİ ULUSLARARASI EUROCONTROL SÖZLEŞMESİNİ 

DEĞİŞTİREN PROTOKOLE İLİŞKİN DİPLOMATİK KONFERANSIN 
NİHAÎ SENEDİ 

(Brüksel, 12 Şubat 1981) 

Belçika Krallığı, 
Federal Almanya Cıımihuriyeltli, 
Fransa. Cuımlhuriyeti, 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, 
Manda, 
LÜksemlburg Büyük Dukalığı, 
Hollanda Krallığı, 
ve Portekiz Cumhuriyeti'nin 
Tam Selâhiyetli Kanunî Temsilcileri, 

13 Aralık 1960 tarihli Hava Seyrüseferimin Emniyeti için İşbirliğine Dair EURO
CONTROL Uluslararası Sözleşrneslini değiştiren Protokolü kalbul etmek amacıyla 
12 Şubat 1̂ 81'îdle BrükseHde toplanmış olup; 

12 Şubat 198U'de imzaya açılan işfou Nihaî Senedin Ek - l'inde yer alan Protokolü 
uygun görüp, kalbul ötmüşler; Yukarıda belirtilen Protokol ile değiştirilmiş olan Hava 
Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair EUROCONTROL Uluslararası Sözleşme
sinin hükümlerini pratik amaçlarla işbu Nihaî Sened'e Ek - 2 olarak ilave etmeyi karar
laştırmışlarıdır. 

Tam Selâ'hiyetli temsilciler yukarıdaki hususları itasdliken işlbu Nihaî Sened'i imza
lamışlardır. 

1981 yılının 12 Şubatında, tek Iblir ortijinal nüslha olarak Brüksel'de hazırlanmış olup, 
bu orijinal nüsha 'Belçika Krallığı hükÜmötiinin arşivlerinde saklanacak ve bu orijinalin 
tasdikli kopyaları, Sözleşmeyi imzalayan diğer devletlere Belçika Hükümetli tarafından 
tevdi edilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 133) 



— 13 — 

Ek - 1 

H A V A S E Y R Ü S E F E R I N I N E M N I Y E T I IÇIN IŞBTRLTĞT'NE D A I R 
1 3 A R A L ı K 1960 T A R I H L I E U R O C O N T R O L U L U S L A R A R A S ı 

SÖZLEŞMESINI D E Ğ I Ş T I R E N 
P R O T O K O L 

Yüksek irtifadaki genel haıva trafiğinin kontrolü için üye Devletler tarafından ortak 
olarak düzenlenmliş bir Avrupa sistemi oluşturulmaismı öngören Haıva Seyrüseferinin 
Emniyeti için Işıbirliği'ne Dair 13 'Aralık 1960 tarihli EUROCONTROL Uluslararası 
Şö^eişmesMn haıva trafiğindeki gelişmeler dolayısıyla dbğiştiriknes'i gerektiğini dükkate 
alan; 

Hava trafik hizmetlerinin yürültülrnesıinde asıgari. maliyetle azami verim sağlamak 
amacıyla, hava trafik hizmetlerinin kullanıcılarıyla istişare halinde özellikle uzun vadeli 
ortak hedefler ve orta vadeli plânlar oluşturmak suretiyle EUROÖONTROL'e dahil 
devletler arasında İşbirliğinin sürdürülmesinin ve kuvvötlenldlirilmesinlin arzulandığını 
göz önünde bulunduran; 

EUROÖONTROL'e tevdi edilen görevlerin itfasına, özellikle trafik akış idaresii ile 
olanlara, ilgi duyan diğer devletlerle ışibirlliğini kuıvveltienldlirmeyi ve genişletmeyi arzu
layan; 

Alâka duyan devletlerin EUROCONTROL'e üye olmasını teşvik etmeyi temenni 
eden; 

Federal Almanya Oumhuriyeti, 
Belçika Krallığı 
Fransa Cumlhuriyeti 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, 
İrlanda, 
'Lüfcsemıburg Büyük Dukalığı, 
Hollanda Krallığı, 
Portekiz Cumhuriyeti 
Algıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır. 

MADDE I 
6 Temmuz 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanan İlâve Protokol ve daha sonra 

21 Aralık 1978 tarihinde Brüksel'de imzalanan Protokol ile değişiklik yapılan 13 Aralık 
1960 tarihli Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair Uluslararası EURO
CONTROL Sözleşmesi (Bu metinde bundan sonra kısaca «Sözleşme» diye tabir edile
cektir) aşağıdaki maddelerde ıbellirtiMiği şeklilıde değiştirilmiştir. 

MADDE II 
Sözleşmenin 1 inci maddesi aşağıdaki ile değiştirilecektir. 
«Madde İl 
1. AÖdiit Taralflar, savunma için gerekli tedlbirleri gözönüne alarak ve haıva sahası 

kullanıcılarına istenen emnij'et seviyesiyle uygunluk içinde azami bir serbestlik sağlaya-
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ralk, hava seyrüseferi komusundalki ortak faaliyetlerini ıge'llişitirmiek ve ıbu 'konuda arala
rındaki işbirliğini artırmak hususunda mıultalbık kalmışlardır. Buna uygun olarak şu ko
nularda anlaşmışlardır: 

a) Hava seyrüseferi alanında uzun dönemli amaçları tesis etmek, ve bu çerçevede 
hava trafik hizmet ve kolaylıkları için orta vadeli ortak bir plân hazırtamaık; 

'b) Hava trafiğinin emniyetli, etkin ve hızlı bil' şekilde akışı ide alâkalı hizmet 
ve kolaylıklarla ilgili araştırma ve geliştirme programlıları, usule ait tedbirler ve ileri 
meslekî eğitim konulanında ontalk planlar hazırlamak; 

e) Hava trafiğinin düzenli ve emin Ibir şekilde alkışını temin için gerekli ted
birleri almak ve düzenlemek, 

d) Hava seyrüseferinin işleyişti, teknik ve malî yönleri hakkında ortak bir tec
rübe fonu oluşturmak, 

e) Hava sahasının en etkin bir şekilde kufenılmasını temin amacıyla ulus
lararası bir hava trafiği akış idare «listemi teslis ederek, hava trafiği akış idaresi ile 
ilgili 'bu ülkelerin faaliyetlerini koordine etmek. 

2. Bu amaçla Taraflar, «Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilattı» 
adlı (EÜROCONTR'OL) Ibir teşkilat kurmuş (bundan sonra kısaca «Teşkilat» diye ad
landırılacaktır) olup, ıbu teşkilat ulusal sivil ve askerî yetkililerle 'işbirliği içinde ha
reket edecektir. Teşkilat, iki organdan müteşekkil olacaktır : 

—• Hava Seyrüsefer Güvenliği Daiimî Komisyonu -'bu metinde kısaca «Komis
yon» ıdiye adlandırılacaktır- Teşkilâtın ıgenel politikasını oluşturmaktan mesul olan 
organdır;1 

—- Hava Seyrüseferi Emniyeti Ajansı, bu metinde kısaca «Ajans» olarak adlan
dırılacaktır. Ajansın Statüsü işlbu Sözleşmenin Ek-l'inlde yer almaktadır. Ajans, mev
cut Sözleşme metninde kendisime verilen görevlerin veya Komisyon tarafından Söz
leşmenin icrasından dolayı kendiısline yerilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olan 
organdır. 

3. Teşkilâttım merkezi Brüksel'de olacaktır. 

MADDE III 
Sözleşmenin ikinci maddesi iptal edilecektir. Sözleşmenin 6 net maddesi 2 nci 

madde olacak ve metni şöyle olacaktır. 
«Madde 2 

1. Teşkilât aşağıdaki görevleri üstlenecektir. 
a) Hava trafiğinin gelecekteki (ihtiyaçlarını ve ıbu ihtiyaçları karşılamak için 

gerekli yeni ıteknikileri araştırmak ve çözümlemek, 
>b) Hava seyrüseferi konusunda uzun vadeli ortak amaçları (geliştirmek ve adapte 

etmek, 
e) Millî özellikteki orta vadeli planları koordine edip hava trafik hizmetleri ve 

kolaylıklarıyla alâkalı' olaralk, yukarıda (b) kısmımda değinilen uzun vadeli amaçlar 
çerçevesinde, orta vadeli ortak bir plan hazırlamak, 

d) Hava seyrüseferi ile ilgili yer ve uçak sistemleri ile hava trafiği hizmetleri 
personelinin meslekî eğitimli için ortak politikaları teşvik ötmek; 
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e) Hava seyrüsefer ile alâkalı maliyet etkinliğini ve verimini iyileştirmek için 
gerekli tedbirleri incelemek ve teşvik etmek; 

f) Hava seyrüseferi ile alakalı incelemeleri, deneyleri ve çalışmaları teşvik et
mek ve yürütmek; hava seyrüseferi konusunda Âkit Tarafların yapmış cMuğu ince
leme, 'deney ve çalışmalaon neticelerini toplamak ve yayınlamak, 

g) Hava seyrüseferi konusunda üye 'tarafların yürütmekte olduğu araştırıma ve 
(geliştirme programlarını koordine etmek, 

h) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ve sivil havacılıkla ilgilenen diğer ulus
lararası kuruluşlarca araştırılmakta olan hava seyrüseferi konusuyla ilgili meseleleri 
incelemek, 

i) ölusılararası Sivil Havacılık Teşkilatına sunulacak olan bölgesel hava seyrü
seferi planlarına ait değişikililkleri incelemek, 

j) Madde 1.1 (e^nin ifasında üzerine verilebilecek diğer görevleri yerine getir
mek, 

k) Âkit Taraflara veya konuyla ilgilemen üye olmayan devletlere uluslararası 
hava trafiği lakış idaresi sistemleri, kuruluşu ve işletilimesi konusunda yardım etmek, 

il) Yol ücretlerine ilişkin Çok Taraflı Anlaşma uyarınca hava seyrüseferi hiz
metlerini kullananlardan alınması gereken ücretleri, Âkit Taraflar adına veya bu an
laşmaya taraf olanı üye olmayan devletler adına tespit, ve tahsil etmek, 

Bu ıgtihi görevlerin yürütülmesi için işbirliği yapmak isteyen üye olmayan devlet
lerle teşkilât arasında özel 'bir anlaşma yapılabilir. 

2. Âkit Taraflardan birinin veya hinden fazlasının talebi üzerine aşağıdaki .gö
revler teşkilâta verilebilir : 

a) Hava trafiği hizmet ve kolaylıklarının dizaynı va donatımı gibi özel amaçlı 
hava seyrüseferi konularında 'bu gibi taraflara yardım etmek, 

ıb) Bu (taraflar namına kısmî veya 'bütün bir hava trafik hizmeti sağlamak veya 
işletmek, 

c) Bu taraflara, Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma ile helMenrniş allan 
ve hava seyrüseferi hizmetlerimi ku'llıanamlardan hacz edilmesi gereken ücretlerin he
saplanmasında ve tahsil edilmesinde yardımcı olmak, 

Bu tip görevlerin ifası, her bir durumda, Teşkilat ile alakalı taraflar arasında yapı
lacak özel bir anlaşmayla yürütülecektir. 

3. Bir veya birden fazla sayıdaki üye olmayan devletin ricası üzerine teşkilata 
şu görevler de tevdi edilebilir; 

a) Bu devletlere hava seyrüseferi hizmetleri ve cihazlarının planlanması ve temini 
hususunda ve hava trafiği akış idaresi hususunda yardımcı olmak, 

b) Yol ücretlerine ilişkin Çok Taraflı Anlaşma kapsamına girmeyen ve bu dev
letlerce hava seyrüsefer hizmetlerini kullananlar üzerine tahakkuk ettirilen borçların 
hesaplanmasında ve tahsilinde bu devletlere yardım etmek, 

Bu tip görevlerin ifası, her bir durumda, Teşkilât ile alakalı devletler arasında ya
pılacak özel bir anlaşmayla yürütülecektir.» 
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MADDE IV. 
Sözleşmenin 3 ve 37 No.'lu maddeleri yeni madde üç halinde birleştirilecek ve 

yeni metin şöyle olacaktır: 

«Madde 3. 
1. Mevcut Sözleşme, Bk-2'de listesi verilen Uçuş Malûmat Bölgelerindeki hava 

trafiğinin hava seyrüsefer hizmetlerine ve bununla alâkalı yaklaşma ve havaalanı hiz
metlerine uygulanacaktır. 

2. Ek-2'de verilen Uçuş Malûmat Bölgeleri listesinde herhangi bir düzeltme yap
mak isteyen bir Âkit Tarafın bu isteği, eğer isteğin ytrine getirilmesi Sözleşme kapsamına 
giren havasahasının toplam sınırlarında bir değişiklik meydana getirecekse, Komisyonun 
tam bir oybirliğiyle bu konuda anlaşmasına tabi olacaktır. Bahsedilen tipte bir değişikliğe 
yol açmayan düzeltmeler ise, alakalı üye tarafça Teşkilata bildirilecektir. 

3. Bu Sözleşmenin amaçları dolayısıyla «hava trafiği» deyimi, sivil uçaklar ile 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının usullerine uyan askerî, gümrük ve polis uçak
larını kapsar. 

MADDE IV. 
Sözleşmenin 5 inci maddesi sununla değiştirilecektir: 

Madde 5. 
1. Komisyon, Akit Tarafların Temsilcilerinden oluşacaktır. Âkit Tarafların her 

birisi, özellikle sivil havacılık ve millî savunma amaçlarının her ikisinin de temsil edil
mesini sağlamak amacıyla birkaç delege ataması yapabilir; ancak delegeler sadece bir 
tek oy hakkına sahip olacaktır. 

2. Madde 2.1 (l)'in amaçları bakımından Komisyon, Yol Ücretlerine İlişkin Çok 
Taraflı Anlaşmaya taraf olan Teşkilata üye olmayan devletleri de içine alacak şekilde 
genişletilecektir. Bu şekilde genişletilen Komisyon, sözkonusu anlaşmanın hükümlerine 
uygun kararlar alacaktır. 

3. Teşkilat ile üye olmayan devletler arasında madde 2.1'e göre yapılmış özellikle 
hava trafiği akış yönetimi konusundaki diğer anlaşmalarda bu hususta hüküm mevcut 
ise, Komisyon genişletilecek ve bu anlaşmalardaki hükümlere uygun kararlar alacaktır. 

MADDE VI. 
Sözleşmenin 7 nci maddesi 6 ncı madde olacak ve metin şöyle olacaktır: 

Madde 6. 
1. Madde 2.1'de Teşkilâta verilen görevlerin yerine getirilmesinde Komisyon 

aşağıdaki tedbirleri alacaktır: 

a) Âkit Taraflarla alâkalı olarak: 
— Madde 2.1 (b) ve (c) de temas edilen hallerde, 
— Komisyon, Âkit Tarafların ortak bir hareket tarzı içine girmelerinin kaçı

nılmaz olduğuna kanaat getirdiği takdirde 2.1 (a) ve (d) ile (ık) arasındaki paragraflarda 
belirtilen hallerde; Âkit Taraflara bir tavsiyede bulunabilir. 
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b) Ajans ile alakalı olarak; 
— Senelik iş programını, bütçeyi, faaliyet raporunu ve madde 2.1'de belirtilen gö

revlerin yapılması için Ajans tarafından kendisine sunulacak olan gelecek bir kaç se
nelik çalışma ve yatırım programlarını onaylayacaktır. Ajansa verilen görevlerin yapıl
masını teminen lüzumlu gördükçe, Ajansa direktifler verecektir. 

— Mevcut Sözleşme ve Ajans Statüsünün kendisine tanıdığı idarî yetkileri kulla
narak gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

— Ajansa bütçeyi yönetmesi konusunda yetki verecektir. 
2. Komisyon, ilave olarak; 
a) Ajans Statüsü ile ilgili 7.2 ve 19.3 maddelerine göre alınması gerekli tedbir

leri, personel yönetmeliklerini ve malî yönetmelikleri; onaylayacaktır. 
b) Ajans Statüsünün 22.1 maddesine göre, kontrol heyetinin üyelerini 5 senelik bir 

süre için atayacaktır. 

3. Komisyon Madde 2'de bahsedilen özel anlaşmalara ilişkin müzakereleri baş
latması için Ajansa yetki verecek ve Ajans tarafından müzakere edilen bu anlaşmaları 
onaylayacaktır. 

4. 31 (inci maddede belirtilen hakem mahkemesi nezdinde Teşkilat adma Komis
yon tarafından dava açılabilir. 

MADDE VII. 
Sözleşmenin 8 inci maddesi madde 7 olacak ve metin şu şekilde olacaktır. 
«Madde 7. 
1. Kararlar, Komisyondaki Akit Tarafların oybirliğiyle alınacak ve Âkit Taraf

lar üzerinde bağlayıcı olacaktır. Fakat, Âkit Taraflardan biri, madde 2.1 (b) ve (c) de 
bahsedilen konulardan biriyle ilgili olarak behemehal gözetilmesi gereken millî men
faatlerinin kendisini oybirliğiyle karar almaktan alıkoyduğunu belirtmesi halinde; bu oy 
kullanmaktan çekinmeye sebep olan hususların Komisyona bildirmesi kaydıyla, bu ka
rara iştirak etmeyebilir. Komisyona yapılacak böyle bir bildirimi takip eden 6 ay için
de, Komisyon ya ilk kararını gözden geçirecek veya 'bu oy kullanmamaya sebep olan 
hususla ilgili olarak bazı sınırlama veya şartların uygulamaya konmasına karar vere
cektir. Komisyon her iki halde de Âkit Tarafların oybirliğiyle karar almak zorundadır. 

2. Komisyon, madde 6.2 (a), 6.3 ve 11.3'de bahsedilen tedbirler hususunda oybir
liği ile karar alacaktır. 

3. Başka türlü beyan edilmedikçe madde 6.1 (b) ve 6.4'de belirtilen hallerdeki ted
bir ve direktifler Komisyondaki oyların çoğunluğunu gerektirecektir. Çoğunluk tabiri 
şöyle anlaşılmalıdır : 

— Bu oylar aşağıda Madde 8'de belirtilen ağırlıklara tabi olacaktır. 
— Bu oylar, oy kullanan üye tarafların çoğunluğunu temsil edecektir. 
4. Madde 6.2. (b) de bahsedilen tedbirler, yukarıdaki paragraf l'e uygun olarak 

Komisyon tarafından alınacak, ancak paragraf l'e uygun olarak hesaplanan çoğunluk, 
kullanılan ağırlıklı oyların % 70'inden az olmayacaktır. 

5. Komisyonun tavsiyeleri, Âkit Taraftarım çoğunluğunun oyunu gerektirecek
tir.» 
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MADDE ym 
Sözleşmenin 9 uncu maddesi, madde 8 olacak ve metin şu şekilde olacaktır : 
1. Madde 7'de bahsedilen ağırlık, aşağıdaki tabloya uygun oıliarak belirlenecek

tir. 
Bütün Âkit Tarafların toplam yılık katkılarının yüzdesi olarak 'bir üye tarafın 

yıllık katkı nispeti 
Oy Sayısı 

% l'den az II 
% l1 i e 1% 2'den az 2 
% 2 ile ı%' 3'den az 3 
% 3 ile |% 4 1/2'den az 41 

% 4 1/2 ile ı%' 61dan az 5! 

,%' 6 ile ı%' 7 l/21den az 6 
!%; 7 1/2 ilö <%( 9'dan az 7 
,%' 9 ile % 11 Manı az 8 
% ,11 l e ,% 13'den az 9 
j % 13 ile % 15'dem az 10 
% 15 ile !%U!8'den az Ilı 
% 18 ilö % 21'den az 12 
% 21 ile % 24'den az 13' 
% 24 ile ,% 271d'©n.' az 14 
% '27 ile '% 30'dan az 151 

% 30 İle 16 

2. Oy sayısı başlangıç olarak, 1981 'de Brüksel'de imzaya açılan protokolün yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki tablodan istifade Sile ve Âkit Tarafların 
Teşkilâtın 'bütçesine yapacakları yıllık katkının tespitinde kullanılan Ajans Statü
sünün 19 uncu maddesindeki kurala uygun olarak tespit edilecektir. 

3. Blir devletin Teşkilâta dahil olması halinde, üye tarafların oyları aynı usulde 
yeniden tespit edilecektir. 

4. Oy sayıları yukarıdaki esaslar dahilinde her ;sene yeniden hesaplanacaktır. 

MADDE IX 
Sözleşmenin 10 ve 11 inci maddeleri «ırayla madde 9 ve madde 10 olacaktır. 

MADDE X 
ıSöZiöşmenin 12 nci maddesi madde 11 olacak ve metni şöyle olacaktır. 
«Madde 11: 

1. Koımiısyon, Teşkilâtın lamaçlarmın gerçekleştirilmesi liçin uygun devletlerle ve 
uluslararası kuruluşlarla münasebetler yürütecektir. 

2. Komisyon, madde 6.3 ve ,13'de belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, 
Teşkilâtın Madde 2'de belirtilen görevlerini yerine (getirmesi İçin gerekli olan 'anlaş
maları uluslararası kuruıhışilıar, Âkit Taraflar veya diğer devletlerle yürütüp netice
lendirmek hususuın̂ da;, özellikle tek başına yetkili kılınacaktır. 
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31 Ajansın teklifi üzerine (Komisyon, -madde 2'de bahsedilen görevlerin yenine 
getirilmesi için gerekli- anlaşmaları başlatmak ve neticeye 'bağlamak hususundaki ka
rarları Ajansa! terkedebilıir.» 

MADDE XI 

Sözleşmeye yeni ibir 12 nci ımadde ilâve edilecek ve metni şöyle olacaktır; 

Madde 12 
Teşkilât ile bir veya toden fazla Âkit Taraf arasındaki veya bir veya birden faz

la üye olmayan devlet arasındaki veya uluslararası bir kuruluş arasındaki madde 2'de 
bahsedilen görevlerle alâkalı anlaşmalar; tarafların karşılıklı gödevlerini, haklarını ve 
meobııriiyetilerini, malî düzenlemelerle birlikte kayda bağlayacak ve alınması gerseıkli 
tedbirleri tespit edecektir. Bu tip anlaşmalar, madde 6.3 ve 11.3'deki hükümlere uygun 
olarak Ajans tarafından müzâkere edilebilir. 

MADDE XII 
Sözleşmenin 13 vs 14 üncü maddeleri iptal edilecektir. Sözleşmenin 31 maddesi, 

13 üncü madde olacaktır. Sözleşmenin 15 inci maddesi madde 14 olacaktır. Madde 16 
iptal edilecektir. 

MADDE XIII 
Sözleşmenin 17 nci maddesi madde 15 olacak ve mıetni şöyle olacaktır. 

«Madde 15 
Teşkilatın madde 2.!2 (b)'de belirtilen görevleri yerine getirmesi durumunda, Ajans, 

Âkit Tarafların ülkelerinde ve bu ülkelerin taraf oldukları uluslararası anlaşmalar 
çerçevesinde bu ülkelere tevdi edilen hava trafik hizmetlerinin ait olduğu hava saha
larında yürürlükte olan 'yönetmelikleri uygulayacaktır.» 

MADDE XIV 
Sözleşmenin 18 inci maddesi madde 16 olacak ve metin şu şekilde olacaktır. 

«Maddie 16 
Teşiklilâ'tın madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri yerine getirmesi durumunda Ajans, 

hava trafik hizmetlerine tevdi edilen yetkiler çerçevesinde, uçak kaptanlarına gerekli 
'bütün talimatı verecektir. Uçak kaptanları bir önceki paragrafta belirtilen mücbir se
bepler dışında, bu talimatların gereğini yapmak zorunda olacaktır.» 

MADDE XV 
Sözleşmenin 19 uncu maddesi madde 17 olacak ve (metin aşağıdaki gibi olacaktır; 

«Madde 17 
Teşkilâtın madde 2.2 >(b)'de belirtilen görevleri yerine getirmesi durumunda, hava 

trafik hizmetlerinin Ajansa devredildiği hava sahalarında vuku bulacak hava seyrüsefer 
yönetmeliği ihaleleri, Ajans tarafından bu amaçla özel olarak görevlendirilen yetki
liler tarafından raporlara kaydedilecektir. Bu rapor işleminde, aynı mahiyetteki ihlalin 
Âkit Taraf yetkililerinin kendi millî kanunları çerçevesinde kullandıkları rapor etme 
hakkı mahfuzdur. Yukarıda söz konusu edilen raporlar, aynı tipteki ihlalleri rapor 
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etmeye yetkillli milî yetkililerin hazırladığı raporlar gibi, millî mahkemelerde aynı 
derecede geçerli sayılacaktır. 

MADDE XVI 
Sözleşmeye aşağıdaki yeni 18 inci madde eklenecektir. 

«Madde 18 
1. Görevleriyle alakalı olarak Teşkilâta gönderilen veya Teşkilâtça gönderilen 

yayınların ve diğer bilgi malzemelerinin dolaşımı hiçbir şekilde engellenmeyecekıtir. 
2. Resimî muhaberat ve dökümainların transferleri konusunda Teşkilât, Âkit 

Tarafların herbirinin uluslararası teşkilâtlara tanıdığı imkânlardan daha az olmayan 
bir (muamele görecektir.» 

MADDE XVII 
Sözleşmenin 20 nci maddesi iptal edilecektir. Sözleşmenin 21, 22 ve 23 üncü mad- , 

deleri sırayla 19, 20 ve 21 inci maddeler olacaktır. Eski madde 22.4'te Ajans Statüsü
ne yapılan atıf, Statünün 25 inci maddesinle yapılan bir atıfla değiştirilecektir. 

MADDE XVIII 
Sözleşimenin 24 üncü maddesi madde 22 olacak ve metni aşağıdaki şekilde ola

caktır: 

«Madde 22 „ 
1. Teşkilât Âkit Tarafların vatandaşları olan ehil şahısların hizmetlerinden is

tifade edebilir. 
2. Teşkilâtın personeli ve bunların aile halkını oluşturan aile fertleri, benzeri 

diğer uluslararası kuruluşların personeline sağlanan göçü sınırlayan veya yabancıla
rın kayıtlarını düzenleyen tedbirlerden muafiyet hakkından istifade edeceklerdir. 

3. (a) Âlkliıt Taraflar, uluslararası kriz durumunda, teşkilatın personeline' ve 'bun
ların ev halkını oluşturan aile fertlerine diğer uluslararası teşkilâtların personeline ta
nıdıkları yurda dönüş iımlkânlarınii sağlayacaklardır. 

. t>) Yukarıdaki (a) ihükmü, 'bu pepoinelitn Teşkilâta olan yükümlülüklerini etkile-
meyecek'tir. 

4. Bu maddenin (1) ve (2) No. lu paragrafında belirtilen hükümlere, kamu po
litikası, kamu emniyeti ve halk sağlığı sebepleri dışında istisna 'yapılamaz. 

5. a) Teşkilâtın personeline: Şu hallerde gümrük vergi ve resimlerinden muafiyet 
tanınacaktır: 

- Bahis konusu ülkeye yerleşmek amacıyla ilk defa geldiklerinde dışarıdan ge
tirdikleri yeni olimayah şahsi eşyalarında, taşınabilir mallarında ve diğer ev aletle
rinde, 

— Görevlerini bitirmeleri 'halinde ülke dışına çıkarılan bu aynı eşyaları ve taşı
nabilir malları tekrar yurt dışına çıkarırken, 

— Bu şahısların istifade ettiği genel hizmetler bu hükmün dışındadır. 

b) Teşkilât personeli, Âkit Taraflardan herhangi birinin ülkesinde görevine 
başlarken şahsi arabalarını geçici bir süre için gümrükten muaf olarak ithal ve daha 
sonra, görevlerinin bitiminden daha geç olmayan bir tarihte sözkonusu arabayı güm-
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rükten muaf olarak yeniden ihraç edebilirler, fakat bu işlemler her halükârda ilgili 
Âkit Taraf hükümetinin gerekli gördüğü şartlara tabidir. 

c) Teşkilât personeli bütün resmi evrak ve dokümanları konusunda dokunul
mazlık hakkıma sahiptir. 

6. Âkit Taraflar, yukarıda madde 5 (a) ve (b)'de belirtilen hükümleri kendi va
tandaşları için uygulamaya icbar edilemez. 

n. Teşkilatın personeline tanınan ayrıcalık, muafiyet ve kolaylıklara ilave ola
rak Ajansın genel müdürü, görevinin ifası esnasında yazılı veya sözlü olarak yaptığı 
açıklamalar dahil hareketlerinlden id'olayı a'dli takibata tabii tutulmama doku
nulmazlığına sahip olacaktır. Ancak, bu dokunulmazlık, motorlu trafik suçlarını ve
ya kendisine ait veya kendisinin kullandığı 'bir aracın yol açtığı zararları kapsamaz. 

8. «İlgili hükümetler, maaşların kısıtlama olmaksızın transferlerinin yapılması 
için gerekli bütün tedbirleri alacaktır.» 

MADDE XIX 
közleşmeye yeni bir 23 üncü madde ilâve edilecek ve metni şu şekilde olacaktır. 

«Madde 23 
Âkit Tarafların temsilcileri, görevlerini ifa ederlerken ve toplantı yerlerine gidiş 

ve s^lişde yaptıkları seyahatler süresince bütün resmî evrak ve dokümanlarının doku
nulmazlığı hakkına sahip olacaktır.» 

MADDE XX 
Sözleşmeye yeni bir 24 üncü madde ilâve edilecek ve metni şu şekilde olacaktır. 

«Madde 24 
Teşkilatın kendine mahsus bir sosyal güvenlik sistemi mevcut olması dolayısıyla, 

Teşkilat, Genel Müdür ve Teşkilatın personeli 1981 'de Brüksel'de imzaya açılan pro
tokolün yürürlüğe girmesi anında, Teşkilat ile üye taraflar arasında mevcut olan dü
zenlemeler saklı kalmak kaydıyla, milli sosyal güvenlik teşkilatına yapılan mecburi 
katkılardan muaf tutulacaklardır.» 

MADDE XXI 
Sözleşmenin 26 ncı maddesi şöyle olacaktır. 

«Madde 26 
1. (a) Teşkilatın müesseseleri dokunulmazlık hakkına sahip olacaktır. Teşki

latın mal ve para varlığı, her türlü soruşturma elkoyma veya kamulaştırmadan muaf 
olacaktır. 

(b) Teşkilatın arşivleri ve ona ait bütün resmi evrak ve dokümanlar, nerede yer
leşik olursa olsunlar, dokunulmaz özellikte olacaktır. 

2. Teşkilatın mülküne ve mali varlığına mahkeme kararları hariç el konamaz 
veya kamulaştırma tatbik edilemez; Teşkilâtın tesislerine el konamaz ya da haciz uy
gulanamaz, 

3. Bununla beraber ilgili ülkelerde mahkeme kararlarının uygulanabilmesini 
sağlamak ve adli saruşturmaların yürütülmesini temin etmek amacıyla Teşkilatın 
merkezinin bulunduğu devletin ve teşkilatın tesislerinin ve arşivlerinin bulunduğu 
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devletlerin yetkili makamları, Ajansın Genel Müdürüne gerekli bilgiyi verdikten son
ra bu tesis ve arşivleri gözden geçirme hakkına sahip olacaklardır.» 

MADDE XXII 
Sözleşmenin 28 inci maddesi iptal edilecektir. 

MADDE XXIII 
Sözleşmenin 29 uncu maddesi 28 inca madde olacak ve metni şöyle olacaktır. 

«Madde 28 
Teşkilatın madde 2.2 (b)'de 'belirtilen görevleri yürütmesi halinde Akit Tara

fın ülkesine kabul, üzerinden uçma ve ülkenin emniyeti ile alakalı uluslararası anlaş
malar ve milli yönetmelikler, Ajans üzerinde bağlayıcı mahiyette olacak ve Ajans 
bu anlaşma ve yönetmeliklerin uygulanmasını temin için gerekli bütün tedbirleri 
alacaktır.» 

MADDE XXIV 
Sözleşmenin 30 uncu Maddesi 29 uncu Madde olacak ve metni şöyle olacaktır; 

Madde 29 
Teşkilâtın Madde 2.2 ('b)'de belirtilen görevleri yürütmesi halinde Ajans faali

yetleri dolayısıyla bilgi sahibi olduğu bir uçakla ilgili bütün 'bilgileri, bu tip istekte 
bulunan Âkit Tarafa vermekle yükümlü olacaktır. Böylece Âkit Tarafların, millî 
yönetmeliklerinin ve uluslararası anlaşmaların gerektiği gibi uygulandığını takip et
meleri mümkün olabilecektir. 

MADDE XXV 
Sözleşmenin 32 nci Maddesi Madde 30 olacaktır. 

MADDE XXVI 
Sözleşmenin 33 üncü Maddesi Madde 31' olacaktır. 

MADDE XXVII 
Sözleşmenin 34 üncü Maddesi Madde 32 olacaktır; Bunun 3 üncü paragrafı ise 

aşağıdaki ile değiştirilecektir; 
«3. Fakat, bu metne ek olan Statüdeki 1, 11, 19 ve 20 No. lu maddelerdeki hü

kümler,. Komisyonca değiştirilmeye ta'bi tutulamazlar.» 

MADDE XXVIII 
Sözleşmenin 35 inci Maddesi Madde 33 olacak ve metni şöyle olacaktır; 

«Madde 33 
Olağanüstü hal veya savaş vukubulması durumunda, mevcut Sözleşmenin hüküm

leri, ilgili Âkit Tarafların hareket serbestliğini etkilemeyecektir.» 

MADDE XXIX 
Sözleşmenin 36. Maddesi Madde 34 olacaktır. 

(MADDE XXX 
Sözleşmenin 38. Maddesi iptal edilecektir. 
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MADDE XXXI 
Sözleşmenin 39. Maddesi Madde 35 olacak; ve bunun 1; ve 2. paragrafı aşağıda-

kilerle değiştirilecektir; 
«1. İşbu Sözleşmenin geçerliliği, 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokolle tashih 
edildiği üzere, bahsedilen Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 yıllık bir 
süre için uzatılacaktır. 
2. Bu süre, bitimden en az 2 sene evvel taraflardan birisi Belçika Krallığı Hükümeti
ne Sözleşmeden çekilmek niyetini ihtiva eden yazılı bir uyarı vermediği sürece, oto
matik olarak 5 sene daha uzayacaktır. Belçika Krallığı Hükümeti, diğer Âkit Devlet
lere böyle bir uyarı konusunda haber verecektir.» 

MADDE XXXII 
(Sözleşmenin 40. Maddesi iptal edilecektir. 

MADDE XXXII! 
Sözleşmenin 41 ıjnci maddesi madde 36 olacak ve bunun 1 ve 4 üncü paragrafları 

aşağıdakilerle değiştirilecektir. 
«I, 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokol ile değiştirilen işbu Sözleşmeye, 

sözkonusu Protokoll'ü imzalamamış olan herhangi bir ülkenin katılması; 
a) Komisyonun oybirliğiyle mutabakatını bildirmesine ve 
b) O ülkenin aynı zamanda 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Yol ücretlerine iliş

kin Çok Taraflı Anlaşma'ya kati'rna belgesini tevdi etmesine bağlıdır. 
4. Katılıma, katılma belgesinin tevdi edilmesini tak i beden ikinci ayın 1 inci gününden 
itibaren geçerli olacaktır.» 

MADDE XXXIV 
Sözleşmenin 42 nci maddesi iptal edilecektir. 

MADDE XXXV 
Ajansın statüsünü oluşturan Sözleşme'nin 1 numaralı Eki, mevcut Protokol'ün 

Ek-Ti ile değiştirilecektir. 

MADDE XXXVI 
Sözleşmenin 2 numaralı Eki, işbu Protokol'ün, «Uçuş Malûmat Bölgeleri» (Söz

leşmenin 3 üncü maddesi) başlıklı Bk-2 ile değiştirilecektir. 

MADDE XXXVII 
Sözleşmenin İmza Protokot'ü iptal edilecektir. 

MADDE XXXVIII 
21 Kasım 1978'de Brüksel'de imzalanan Protokol ile değiştirilen 6 Temmuz 1970' 

de Brüksel'de imzallanan Sözleşmeye İlâve Protokö'l'de, aşağıdaki değişiklikler yapıla
caktır. 

L 1970 Protokdl'ünıün 1.1. maddesinde sözlleşmeriin 21 ve 20 nci maddeleriyle, 
22 nci maddenin 1 inci paragrafına yapılan atıflar; 1981'de Brüksel'de imzaya açılan 
Protokolle değişiklülk yapılan Sözleşmenin 19 ve 20 nci maddeleri ile 20 nci madde
nin 1 inci paragrafı olarak değiştirilecektir. 
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2. 1977 Protokolünün 2 noi maddesinin uygulanması amaçları bakımımdan 1970 
Protokolünün 3.1. maddesinde Ajans Statüsünün 14 üncü maddesine yapılan atıf; 
1981 'de Brüksel'de imzaya 'açılan Protokoil'le değiştirilen Sözleşmemin Ek-1'dinde belir
tilen Ajans Statüsünün 12 nci maddesine yapılan atıf ile değiştirilmiştir. 

3. 1970 Protokolü'mün 5 inci maddesinde 'Sözleşmenin 33 üncü maddesine ya
pılan atıf; 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokolle değiştirilen Sözleşmenin 31 inci 
maddesine yapılan atıfla değiştiriıletoektir. 

4. 1970 Protokolünün 2 nci maddesinde ve 8.1. maddesinde Sözleşmenin 41 inci 
malddesinie yapılan iatıf, 19811de Brüksel'de imzaya açılan Protokolle deği'ştirlen Söz
leşmenin 36 nci maddesine yapılan atıfla değiştirilmiştir. 

MADDE XXXIX 
Sözleşme kapsamında mevcut öten düzenlemelerdein tişbu Protokolce değiştirilen 

Sözleşme kapsamına giren düzenlemelere geçişi kapsayan geçici hükümler, mevcut 
Protokole illş'ük Eik - 31de beMirtiljmişfciir. 

MADDE XL 
1. Mevcut Protokol, 28 Şubat 1981 tarihine kadar, Sözleşmeye taraf olan bütün 

devletlerin imzasına açık kalacaktır. 
Protokol ayrıca, yürürlüğe girme tarihinden evvel, kabul edilmiş olduğu diplo

matik konferansa ıdavet edilmiş olan herhangi 'bir Devletin ve Daimî Komisyonun 
oybirliği ile kendilerine imza hakkı tanımış olduğu diğer herhangi bir Devletin imzasına 
açık oHacak'tır. 

2. Mevcut Protokol onaya tabidir. Onay belgeleri Belçika Krallığı Hülkümıe-
tinde teslim edilecektir.; 

3. Mevcut Protokol, Taraf olan 'bütün ülkelerin hepsinee bu tarihe kadar onay
lanmak kaydıyla, 1 Mart 1983'te yürürlüğe girecektir. Eğer bu tarihe kadar yürürlüğe 
girmezse, son gelen onay 'belgesinin senenin birinci 6 aylık veya ikinci 6 aylık (döne
minde gelmesine bağlı olarak, 1 Temmuz veya 1 Ocak'ta yürürlüğe girecektir. 

4. 'Mevcut Protokolü İmzalamış oilan fakat Sözleşmeye taraf olmayan ve onay 
belgesini mevcut Protokolün yürürlüğe girmesinden ısonra teslim eden bir ülkenin mev
cudiyeti durumunda, Protokol onay ibellgesinıin teslimini taklip eden ikinci ayın 1 inci 
gününde yürürlüğe girecektir. 

5. Mevcut Protokolü imzalayan fakat Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir 
devlet, Protokolü onayladığı takdirde, Protokolle değiştirilen şekliyle Sözleşmeye de 
taraf olacaktır, 

6. Belçika Krallığı Hükümeti mevcut Protolkol'ün imzalanması, herhangi bir 
onay belgesinin tevdi edilmesi ve işbu Protokol'ün yürürlüğe giriş tarihlerine ilişkin hu
susları yukarıdaki paragraf 3 ve 4'e uygun olarak, Sözleşmeye taraf olan ve işbu Pro
tokolü imzalayan Devletlerin Hükümetlerine bildirecektir. 

MADDE XLI 
Mevcut Protokolün onaylanması, 1981'de imzaya açılan yol ücretlerine ilişkin Çok 

Taraflı Anlaşmıa'nıin da onaylanmış olduğu anlaımına 'gelecektir. 
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MADDE XLII 
Sözleşme ve mevcut Protokol, 1981 'de 'Brüksel'de Değiştirilen Şekliyle Hava Sey

rüseferinin Güvenliği için İşbirliği ile İlgili EUROCONTROL Uluslararası Sözleşmesi 
olarak adlandırılan tek iter belge oluşturülacalktır. 

MADDE XLIII 
'Belçika Krallığı Hükümeti, 'bu Protokolün Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 102 

nci maddesine uygun olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve 7 Aralık 1944'de 
Şiıkago'da imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nlin 83 üncü maddesine 
uygun olarak Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyi'ne tescilini sağlayacaktır. 

Tam yetkili olduklarını gösteren yetki 'belgelerinin usûlüne uygun ve noksansız 
olduğu anlaşılan aşağıda limzası 'bulunan Tam Selâhiyetli Hükümet Temsilcileri, bir
birlerinin şahitliğinde, işbu Protokolü imzalamışlardır. 

1981 yılının 'bu 12 ndi Şubat gününde, Brüksel'de Alman, İngiliz, Fransız, Hollan
da ve Portekizce lisanlarında tek ibir orijinal nüsha olarak tanziim edilmiş olup, bu nüs
halar Belçika Kırallığı Hükümetinin arşivlerinde saiManacalktır., Adı geçen Hükümet, 
tasdikli kopyeleri diğer imzalayan Devletlere gönderecektir. Herhangi bir uyuşmazlık 
hallinde, Fransızca dıilindekıi metin asıl olacaktır. 

EK - 1 

AJANS STATÜSÜ 
Madde 1 
Sözleşmenin 1 inci m'addiesli uyarınca oluşturulan Ajans, ibu statüyle idare edile

cektir., 

Madde 2 
1. Ajans Komisyon veya Sözlıeşıme tarafından ıkerndiskıe tevdi edilen görevlerin 

yürütülmesinden sorumlu organ olacaktır. 
2. Hava seyrüsefer hizmetlerini sağladığında, Ajansın, amaçları şunlar olacaktır; 
(a) Uçaklar arasındaki çarpışmaları önlemek; 
(ıb) Hava trafiğinim düzenli ve hızlı akışını sağlamak, 
(c) Uçakların emniyetli ve etkin biçimde uçuşlarını sağlayacak tavsiye ve bil

gileri temin etmeık; 
(d) Kayıp uçakların aranması ve kurtarılması konusunda gerekli kuruluşlara 

haber vermek ve gerektikçe 'bu gübi kuruluşlara yardım etmek. 
3. Ajans, görevlerimi yürütmesi için gerekli olan tessileri ve diğer unsurları inşa 

edecek ve 'bunların etkili ibir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. 

4. Bu 'bakımdan; Ajans, hava trafiğinin ihtiyaçlarını ve askerî havacılığın özel 
ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar 'ekonomik ve etkili bir şekilde karşılamak ama
cıyla, askerî makamlarla yakın biır işbirliği içinde çalışacaktır. 

5.. Ajans aşağıda madde 7.21de belirtilen şartlarda, görevlerimi yerine getirmek 
amacıyla, diğer (hususların yanısıra gerekli duyduğu Ibina ve 'tesislerin (özellikle; hava 
trafiği araştırma ve deney 'merkezileri, hava trafiği seyir idare merkezleri ve hava 
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trafiği ıseyir hizmetleri personelinin' ileri ve uzmanlaşma eğitimi okulları) inşa edebilir 
ve işletebilir. Ancak, 'tekrardan kaçınmak üçin şartlanın elverdiği ölçüde mevcut millî 
tesislerden istifade edilecek ye millî teknik kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. 

Madde 31 

(Komisyonca tevdi ©dilen yetkiler çerçevesinde Ajans, 'bir Yönetim Komitesi -'bu 
metinde tundan sonra kısaca Komite diye adlamdırılacaiktır- ve ıbir Genel Müdür ta
rafımdan idare edilecektir. ' 

Madde 4 
1. Bu Komite, Âkit Taraflarım her ibiklimin temsilcilerinden teşekkül edecektir. 

Ayrıca, hem sivili havacılığın vs hem de millî savunmanım menfaatlerinin Komitede 
özelikle temsilli edilmesimi sağlamak amacıyla Âkit Taraflar, 'birden fazla temsilci 
ataması yapabilirler. Fakat ıbu temsilcilerden sadece birisi oy kullanma yetkisine sa
hip olacak; ve ülkesinde hava trafiğini ilgilendiren konularda sorumluluklara sahip, 
üst makamda bir yetkili olacaktır. Her ıbir temsilcinin, Ikenldi yokluğunda ıkemdisimi 
yetkili olarak temsil edecek yedek bir temsilcisi olacaktır. 

2. Sözleşmenin 2.1 (I) maddesinin amaçları bakımından Komite, Yol Ücretle
rine İlişkim Çok Taraflı Anlaşma'ya taraf olan, ancak Sözleşmeye Taraf olmayan Dev
letlerin Temsilcilerimin de katılmasıyla genişletilecektir. Bu şekilde genişletilen Komite, 
bahsedilen Çok Taraflı Anliaşma hükümlerine göre karar alacaktır. 

3. Sözleşmenin 2.1 maddesine uygum olarak Teşkilât ile üye olmayan Devletler 
arasında özelikle hava trafik akış yönetimi konusunda yapılıan Anlaşmalarda bu ko
nuda bir hüküm var ise Kamıite genişlettilecek ve bahsedilen bu anlaşmalardaki hü
kümlere uygun kararlar alacaktır. 

Madde 5 
1. Komitenin toplanması için gerekli ekseriyet, üye taraflarım en fazla birisi hariç 

hepsimin oy kullanıma yetkisine sahip temsilcilerinden oluşacaktır. 

2, Eğer istenen çoğunluk sağlanamazsa, müzakereler önceki toplantıdan en laz 
10 gün sonra olması gereken daha sonraki uygun bir tarihe ertelenecektir; bu top
lantıdaki ekseriyet, oy kullanıma yetkisine sahip temsilcilerim en az yarısından ibaret 
olacaktır. 

Madde 6. — 
1. Komite, çalışmalarıyla ilgili usullerini tespit edecektir. Bu usullere Başkan ve 

Başkan Yardımcısının seçilme kuralları ve Sekreter atanması da dahildir. 

2. Bu kurallar, yetkililerin görevden alınması esaslarını da ihtiva edecek kurallar 
ayrıca toplantılara ilişkin bildirimlerin mektupla veya acil hallerde telgrafla gönderile
ceğini ve toplantıların gündemini de ihtiva edeceğini belirleyecektir. 

3. ıBu kurallar Komisyonunu tasdikine tabi olacaktır. 

Madde 7. — 
1. Komite, Ajansın kuruluş düzeni üzerinde, hangi tekliflerin Genel Müdür ta

rafından Komiteye sunulacağı hususunda kararlar alacaktır. 
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2. Ancak, Komite, yukarıdaki madde 2.5'in tatbik ederken alınması gerekli ted
birleri Komisyonun onayına sunacaktır. 

Madde 8. — 
Komite, Teşkilatın faaliyetleri ve malî durumu hakkında Komisyona rapor vere

cektir. 

. Madde 9. — 
1. (Komisyonun ricası üzerine, Komite bir kaç senelik bir süreye yayılan yatı

rım ve iş programları hazırlayacaktır. Bu programlar Komisyonun onayına tabi ola
caktır. 

2. Sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak Komisyonun tasdiğine sunmak üzere, 
Komite özellikle; 

(a) Sözleşme'nin 2.1 (a), (e), (f) ve (j) maddelerinde bahsedilen görevlere ait prog
ramı hazırlayacaktır. 

(b) Sözleşme'nin 2.1 (b) maddesinde öngörülen uzun dönemli ortak amaçları açık 
bir şekilde ortaya koyacaktır. 

(c) Sözleşme'nin 2.1 (9) maddesinde öngörülen araştırma ve geliştirme program
larını inceleyecektir. 

(d) Sözleşme'nin 2.1 (c) Maddesinde öngörülen orta vadeli ortak planları hazır
layacak ve bahsedilen maddenin 1 (d) paragrafında öngörülen yer ve hava sistemleri 
açısından lüzumlu ortak politikaları ve personel eğitimini net bir tarzda belirtecektir. 

(e) Sözleşme'nin 2 nci Maddesinde öngörülen anlaşmaları adapte edecektir. 
(f) Sözleşme'nin 2.1 (h) ve (i) maddesinde öngörülen çalışmaları düzenleyecektir. 

3. Komite, Sözleşme'nin 11.3 üncü Maddesinin ifasında Komisyonca tevdi edilen 
yetki sınırları içinde, Sözleşme'nin 2 nci Maddesinde bahsedilen anlaşmaları bitirmek 
amacıyla müzakerelere başlamak konusunda karar alacak, ve gerektikçe müzakere edi
len anlaşmaları tasdik edecektir. 

Madde 10. — 
Komite, 
— İhalelerle ilgili kuralları ve Teşkilata mal ve hizmet temini konusunda yapılan 

teklifleri ve bu teklifleri belirleyen şartları, 
— Teşkilat tarafından sunulan hizmetlerde geçerli genel taahhüt şartlarını, hazır

layacak ve Komisyonun onayına sunacaktır. 

Madde 11. — 
Komite, Malî Yönetmeliği hazırlayacak ve Komisyon'un tasdikine sunacaktır. Bu 

Yönetmelik, özellikle gelir ve gider açısından takip edilmesi gerekli muhasebe usulle
rini, millî bütçeden yapılacak katkıların ödenmesini düzenleyen şartları ve teşkilatın 
verebileceği borçların şartlarını belirleyecektir. 

Madde 12. — 
1. Komite, Ajansın Personel Yönetmeliklerini hazırlayacak ve Komisyon'un ona

yına sunacaktır. 
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— Bu Yönetmelikler, özellikle personelin milliyeti, maaş cetvelleri, emeklilik, gö
revden çıkarma gibi hususları; personel gizliliği ve hizmetin devamlılığı ile alâkalı ted
bir ve hükümleri ihtiva edecektir. 

— Bu Yönetmelikler, Genel Müdür'ün özel bir yetkilendirmesi olmaksızın, diğer 
bir görev ile birlikte üstlenilebilemeyecek olan görevleri de özellikle belirtecektir. 

2. Uluslararası Çalışma Teşkilatı Yönetim Mahkemesi kararları, Teşkilat ile 
Ajans personeli arasındaki bütün anlaşmazlıklarda tek karar mercii olacak ve bu mah
kemenin kararı millî veya uluslararası bütün mahkeme veya yargı organlarının karar
larını geçersiz kılacaktır. 

Madde 13. — 
1. Ajans, sadece Âkit Tarafların kalifiye personel temin edememesi halinde doğ

rudan personel almak yetkisine sahip olacaktır. Fakat, Ajans, Sözleşmenin 5.2 ve 3 
maddesinde bahsedilen anlaşmaların yürütülmesi ile alâkalı olarak, Teşkilata Ta
raf olmayan ülkelerle bu gibi ülkelerdeki kalifiye elemanların görevlendirilmesi konu
sunda anlaşmalar yapabilir. 

2. Millî bir kuruluş tarafından bu şekilde temin edilen personel Ajans'daki ça
lışmaları süresince, millî yönetmeliklerce sağlanan özlük haklarında gecikme olmak
sızın, Ajansın personel yönetmeliklerine tabi olacaktır. 

3. Millî bir kuruluşun bu şekilde temin ettiği personel, her halükârda bu kuru
luşlara geri gönderilebilir, bu geri gönderme disiplin cezası mahiyetinde telâkki edil
meyecektir. 

Madde 14. — 
1. Komite'nin kararlan ağırlıklı çoğunluk oy esasına göre alınacaktır. 
2. Ağırlıklı çoğunluk toplam oyların yarısından bir fazlası demektir. Bununla; 
— Bu oylar Uzlaşma'nın 8 inci Maddesinde gösterilen ağırlıklara sahiptir. 
— Bu oylar oy kullanan üye tarafların çoğunluğunu temsil eder, manası anla

şılmalıdır. 
3. Eğer bir teklifin oylanmasında bu teklife karşı ve tekliften yana olan oylar 

eşit çıkarsa, Başkan ya aynı toplantıda yeni bir oylama yapılmasına ya da aynı teklifin 
bir sonraki toplantı gündemine alınmasına karar verecektir. Ayrıca bu sonraki top
lantının tarihini de Başkan belirleyecektir. Eğer ikinci toplantıda da eşit oy çıkarsa 
Başkanın oyu nihaî neticeyi belirleyecektir. 

Madde 15.— 
1. Genel Müdür, Komite tarafından madde 14.2'ye uygun olarak yapılan oyla

mada 5 yıllık bir süre için atanacaktır. Bu oylamada, yukarıdaki paragraf 2'de hesap
lanan çoğunluğun, toplam oy miktarının % 70'inden daha az olmaması şarttır. Genel 
Müdürün görev süresi aynı tarzda yenilenebilir. 

2. Genel Müdür, kanunî muamelelerde ve bütün medenî hukuk konularında 
Teşkilatı temsil edecektir. 

3. İlave olarak, Komite ve Komisyon tarafından tespit edilen genel politika çer
çevesinde olmak üzere, Genel Müdür; 
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a) Ajansın etkili olarak çalışmasından mesul olacaktır. 
b) Personel Yönetmeliklerine uygun olarak eleman atayabilir veya elemanların 

hizmetlerine son verebilir. 
a) Malî Yönetmenliklere uygun olarak ve Komisyonun bu konudaki sınırları 

içinde olmak kaydıyla, 1 yılı aşmayan süreler için borçlanma yapabilir. 
b) Madde 10'da bahsedilen Yönetmeliklere uygun olarak ve Komisyon'un bu 

amaçlarla belirlediği sınırlar içinde olmak kaydıyla; Genel Müdür, Teşkilata mal veya 
hizmet temini için veya Teşkilatın mal ve hizmet satışları için taahhütlere girebilir. 

4. Genel Müdür, Komiteye danışmaksızın yukarıdaki görevlerini ifa edebilir; 
fakat her halükârda, yukarıdaki yetkilerini kullanırken aldığı kararlar konusunda Ko-
mite'ye bilgi verecektir. 

5. Genel Müdürün görevlerini yürütemeyecek bir duruma gelmesi halinde yerine 
getirilecek yedek şahısla ilgili atama şartlarını Komite belirleyecektir. 

Madde 16. — 
1. Ajansın gelir ve giderlerinin tahmini hesapları her malî yıl için hazırlanacak

tır. 
2. Bütçe, gelir ve gider olarak dengelenecektir. Araştırma ve deney merkezleri, 

okullar veya yukarıdaki madde 2.5 dahilinde kurulan diğer kuruluşlara ait Ajans, 
gelir ve giderleri, ayrı bir hesapta detaylı olarak tutulacaktır. 

3. Yukarıdaki Madde 11'e göre belirlenen Malî Yönetmenlikler Ajansın gelir ve 
giderlerinin tahmininde, gerçekleştirilmesinde teftişinde gerekli tedbir ve hükümleri de 
ihtiva edecek; bunlar bu statüdeki hükümlere tabi olacaktır. 

Madde 17 
1. Malî yıl 1 Ocak'ta başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecektir. 
2. Her malî yıla ait hesaplar, Komite tarafından, her yıl 31 Ekim'den önce Ko

misyonun onayına sunulacaktır. 

Madde 18 
Komite, bütçenin şekli ve kullanılan hesap birimi konusunda Komisyona teklifler 

sunacaktır. 

Madde 19 
1. Aşağıdaki paragraf 2'deki Hususlar saklı kalmak kaydıyla, Âkit Tarafların 

her malî yıl başında yapması gereken yıllık katkı miktarı şü formülle hesaplanacaktır; 
(a) Âkit Tarafın, aşağıda paragraf - 3'te belirtilen tarzda hesaplanan GSMH sı

nın (Gayrisafi Millî Hâsıla) değerinin % 30'luk bir oranı başlangıç olarak hesaplana
caktır. 

(b) Âkit Tarafın yol kolaylığı maliyet esaslı değerine - aşağıda paragraf 4'de 
belirlenmektedir - nispetle % 70 lik bir katkı daha hesaplanacaktır. 

2. Herhangi bir malî yıl içinde, Üye Tarafların hiçbirinden, bütün Tarafların 
katkılarının toplamının % 30'undan fazla bir katkı yapması istenmeyecektir. Şayet yu
karıdaki paragraf - l'de belirtilen şekilde hesaplanan katkı miktarı bir Taraf için 
% 30'u aşarsa, % 30'u aşan kısım, bahsedilen paragrafta belirtilen kurallar çerçeve
sinde, diğer Taraflar arasında paylaştırılacaktır. 
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3. Hesaplarda kullanılacak olan GSMH değeri, QECD'nin derlediği istatistik
lerden, - bu mevcut değil ise, Komisyonun aldığı bir karar ile belirlenen ve aynı de
recede garantili sonuçlar veren diğer bir kuruluştan - bu istatistiıklerin mevcut olduğu 
son 3 seneki değerlerin aritmetik ortalamasını almak suretiyle elde edilecektir. GSMH' 
nın değeri, Avrupa Hesap Birimleri cinsinden ifade edilen faktör maliyetleri ve güncel 
fiyatlar üzerinden hesaplanan değer olacaktır. 

4. Hesaplamalarda kullanılacak olan yol kolaylığı, maliyet esası, alakalı malî 
yıldan evvelki yıla nispetle tespit edilen maliyet esası olacaktır. 

Madde 20 
1. Teşkilat görevlerini yapmak için Uluslararası pazarlardan borç temin edile

bilir. 
2. Teşkilat, Âkit Tarafların birinin malî piyasasında, bu Tarafın dahilî borçlarla 

alakalı kanunları çerçevesinde veya böyle bir kanun yokluğunda, Âkit Taraf ile yapı
lacak anlaşma çerçevesinde, borç para verme işlemi yapabilir. ' 

3. Teşkilatın borç verme ve geri ödeme işleriyle ilgili usuller, Malî Yönetmelik 
tarafından belirlenecektir. 

4. Her bütçe, Teşkilatın bu bütçenin ait olduğu yılda borçlanabileceği maksimum 
miktarı belirtecektir. 

5. Bu maddenin kapsamına giren meselelerde Teşkilat, Âkit Tarafların uzman 
yetkilileriyle veya konuyla alakalı bankalarıyla uyum içinde hareket edecektir, 

Madde 21 
Şartlar gerekli kılarsa bütçe, malî yıl içinde yenilenebilir. Bu işlem, bütçenin ha

zırlanması ve onayı esnasında belirtilen şartlara uygunluk içinde yapılacaktır. 

Madde 22 
1. Bütçeyle alakalı bütün gelir ve giderlerin muha,sebe kayıtlan, Üye Tarafların 

idarelerine mensup iki uzmandan oluşan bir kontrol heyeti tarafından yıllık olarak 
incelenecektir. Bu uzmanlar farklı milliyetlerde olacaklar, ve Sözleşme'nin 6.2 (b) 
maddesine uygun olarak Komite'nin teklifi üzerine Komisyon tarafından atanacak
lardır. Kontrol heyetiyle ilgili masraflar Teşkilat tarafından karşılanacaktır. 

2. Muhasebe teftişi evrak üzerinden ve gerekirse yerinde yapılacak (ödeme vs. 
hin yapıldığı yer) tır. İnceleme gelir ve giderlerin düzenliliğini tespit edecek özellikte 
ve ayrıca malî yönetimin yeterli olduğunu doğrulayacak mahiyette olacaktır Kontrol 
heyeti her malî yılın sonunda Komisyona bir rapor sunacaktır. 

Madde 23 
1. Ajansın, idarî veya teknik yönden teftişi, arzu edildiği takdirde, Komisyon 

tarafından yapılabilir. Komisyon, ya kendi kararı ile veya Komite veya Genel Mü
dürün ricası üzerine bu teftişi yapabilir. 

2. Bu tip teftişler Âkit Tarafların idarî memurları tarafından yapılacaktır. Her 
teftiş komitesi, farklı milliyetlerdeki en az iki adet görevliden oluşacak ve mümkün 
olduğu ölçüde daha önceki bir teftişte görev alan bir şahsı da ihtiva edecektir. 
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Madde 24 
Komite, Ajansın faaliyet lisanını belirleyecektir. 

Madde 25 
Ajans faaliyetleriyle ilgili gerekli yayınları yayımlayacaktır. 

Madde 26 
Komite, Sözleşme'nin 32.3 maddesindeki hükümlere tabi olmak kaydıyla statü 

üzerinde gerekli gördüğü her türlü değişiklik tekliflerini Komisyonun tasdikine su
nacaktır. 

EK - 2 

UÇUŞ MALUMAT BÖLGELERİ 
(Sözleşmenin 3. Maddesi) 

Âkit [Taraflar 
Federal Almanya Cumhuriyeti 

Belçika Krallığı 
Lüksemburg Büyük Dukalığı 
Fransa (Cumhuriyeti 

İngiltere ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı 

İrlanda 

Hollanda Krallığı 
Portekiz Cumhuriyeti 

Uçuş Malûmat Bölgesi (U.M.B.) 
Hannover 
Rhein 
Bremen 
Düsseldorf 
Frankfurt 
Münih 
Brüksel 
Brüksel 
Fransa 
Paris 
Brest 
Bordeaux 
Marsilya 

Üst Uçuş Malûmat Bölgesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Iskoçya » 
Iskoçya 
Londra » 
Londra 
Shannon » 
Shannon 
Amsterdiam 
Lisbon » 
Lisbon 
Şante-Maria ' » » » 

Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Ulus
lararası EUROCONTROL Sözleşmesinin Mevcut Hükümlerinden, Mevcut Protokol 
ile Değiştirilen Sözleşme Düzenlemelerine Geçişi Kapsayan Geçici Hükümler. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Madde 1. 
Tanım 

Bu Ek'in amaçları bakımından, 

— «Yedi Ülke» tabiri, Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Fransa 
Cumhuriyeti, ingiltere ve Kuzey irlanda Birleşik Krallığı, İrlanda ,Lüksemburg Büyük 
Dukalığı ve Hollanda Krallığı demektir. 

— «Dört Ülke» tabiri; Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Lük-
semburg Büyük Dukalığı ve Hollanda Krallığı demektir. ; 

«Geçiş Süreci» tabiri; bu Protokol'ün, 4 devletin teklifi ile ve 7 üyeli Komisyonun 
tam bir oybirliği ile Maastricht Merkezi hakkındaki plânlanmış düzenlemeleri kabul et
meleri ve bunları yürürlüğe koymaya karar vermelerine kadar olan zaman demektir. 

Madde 2. 

Maastricht Kontrol Merkezi 
1. Bu maddenin aşağıdaki hükümleri geçiş süreci esnasında geçerli olacaktır. 

2. (a) Maastricht Kontrol Merkezi, bütün personeliyle birlikte Kuruluşun me
suliyetinde kalacak ve onun mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. 

(b) Bahsedilen Merkez, 13 Aralık 1960 Uzlaşmasının ifasında kendisine yükle
nen hava trafiği kontrol hizmetlerini sunmaya devam edecektir, Kuruluş fonksiyon
larını icra ederken bu maddenin 10-15 arası paragraflarında belirtilen hükümleri uygu
layacaktır. 

(c) Bu fonksiyonlarla alakalı olan işletme masrafları, 4 devlet tarafından ve ara
larında anlaştıkları bir maliyet dağıtma formülüne uygun olarak karşılanacaktır. 

3. 7 ülke, bu Protokolün yürürlüğe girmesinden evvel Maastricht Merkeziyle il
gili kabul edilmiş olan yatırım maliyetlerine, Ek-1 Madde 19'da belirtilen GSMH'ları-
na orantılı nispetlerde katkıda bulunacaklardır. 

4. (a) Paragraf 3'de belirtilen katkılar, sadece bu Protokolün yürürlüğe girmesin
den evvelki tarihe kadar onaylanmış olan, ve Maastricht Merkezindeki teknik imkân
ların ve hizmetlerin sürdürülmesi veya mevcut emniyet seviyesinin sürdürülebilmesi için 
gerekli olan yeni yatırımlarda kullanılacaktır. 

(b) Sözleşme'nin 7. Maddesinden hareketle, bu tip yatırımlar hakkındaki karar
lar, Komisyonca veya Komitece 7 Ülkenin oy çokluğu esasında alınacaktır. 

Oy Çokluğundan kastedilen şudur; 

— Oylar, aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlıklara sahiptir; 

— Oylar, 7 Ülkeden en az 5'ini temsil eder. 
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(c) Alt paragraf (b)'de bahsedilen tablo şudur; 

AĞIRLIK TABLOSU 
GAYRISAFI MÎLLÎ HÂSILA 

(Bir Milyar Fransız Frangı cinsinden faktör maliyetlerine ve güncel fiyatlara uy
gun olaralk) 

Oy Adedi 

10'dan az 1 
10 dahil 20 hariç 2 
20 dahil 30 hariç 3 
30 dahil 462/3 hariç 4 
462/3 dahil 63 1/3 hariç ! 5 
63 1/3 dahil 80 hariç 6 
80 dahil 110 hariç 7: 
110 dahil 140 hariç 8 
140 dahil 200 hariç 9 
200 dahil 260 hariç 10 
260 dahil 320 hariç 11 
320 dahil 380 hariç 12 

Bundan sonraki her 60 Milyon Fransız Frangı veya bunun küsuratı olan kısım için 
ilave oy. 

5. Maastricht Merkezindeki yatırım masraflarının faizi ve yıllık amortisman tu
tarıyla alakalı olan yol harçlarına ait gelirlerin toplamına ait bir miktar, 4 ülkenin ara
larında anlaşacakları bir maliyet bölüşme formülüne göre paylaştırılarak ödenecektir. 

Bu miktar, bahis konusu yatırımlar 31 Aralık 1980'den önce finanse edilmiş ise 
bu 7 ülkenin Yatırım Bütçelilerine 1974 - 1980 arasında yaptıkları ortalama katkıları 
nispetinde; eğer yatırımlar bu tarihten sonra finanse edilmiş ise bu ülkelerin fiilî kat
kılarıyla orantıüı ottan bir nispette aralarında paylaştırılacaktır. 

6. (a) Bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hava trafiği hizmetle
rinin temininlde kullanılan ve Maasridht Merkezinim 'bütünleyici parçalarını oluşituran 
radar tesisleri, yayınlayıcı ve alıcı istasyonları, yerleşik bulundukları Devletlerin malı 
olacaktır. 

(b) Bahsedilen devletler, yukarıda zikredilen tesisleri o zamanki güncel yazılı de
ğerleri üzerinden satın alacaktır. Satıştan elde edilen gelirler, bahis konusu yatırımlar 
31 Aralık 1980'den önce finanse ediUmiş ise bu 7 ülkenin yatırım Bütçelerine 1974 -
1980 arasında yaptıkları ortalama katkıları nispetinde; yatırımlar bu tarihten sonra 
finanse edilmiş ise bu ülkelerin fiilî katkılarıyla orantılı olan bir nispette aralarında 
paylaştırılacaktır. 

7. Alman Hava Kuvvetlerinin EUROCONTROL Maastricht UAC'de yerleştiril
mesiyle ilgili olarak F. Alman Hükümeti ile EUROCONTROL arasında 3 Kasım 
1977'de nihayete erdirilen Anlaşma uyarınca, F. Almanya Cumhuriyeti'nin kullanma-
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sına açık tutullan tesisler, cihazlar ve teknik hizmetler, aynı devletin aynı sekilide kul
lanımına açık tutulacaktır. 

8. Maastricht Merkezi için yapılan ve Teşkilatın bütçesinde yer alan ve 4 ülke 
tarafından karşılanan yatırım masrafları öze'L bir bütçe ekiyle bdMieneoektir. 

9. Maastricht Merkezi için yapılan Teşkilatın Bütçesinde yer alan ve 4 ülke ta
rafımdan karşılanan işletme ve bakım masrafları özeli bir bütçe ekiyle belirlenecektir. 

10. Âkit Taraflar, yapabildikleri ölçüde ve özellikle radyo frekanslarının tespit 
ve dağıtılmasında, Teşkilatın amacına uygun bütün işlemleri yapabilmesini temin ede
cek gerekli bütün tedbirleri alacaklardır. 

11. (a) Görevini başarıyila tamamlamak amacıyla Ajans, hava trafiğini kontrol 
hususunda Âkit Tarafların topraklarında ve bu ülkelerin taraf olduklarn Uluslararası 
anlaşmalarla kendilerine verilen hava trafik hizmetlerinin yürütüldüğü hava sahaların
da yürürlükte olan yönetmelikleri uygulayacaktır. 

5) Yukarıdaki (a) paragrafında belirtilen tedbirılerin uygulanmasında zorluk or
taya çıkarsa, Ajans meseleyi Komisyona getirecek ve Komisyon, alınması gerekli ted
birliler hususunda üye taraflara tavsiyelerde bulunacaktır. 

12. Görevini yürütmek için Ajans, hava trafik hizmetlerine verilen yetki sanır
ları içerisinde, uçak kaptanlarına gerekli bütün talimatları verecektir. Uçak kaptanları 
bu talimatlara, yukarıda paragraf -ll'de bahsedilen'yönetmeliklerde belirtilen mücbir 
sebep halleri hariç, uymak zorundadır. 

13. Hava trafik hizmetlerinin Ajansa devredildiği hava sahalarında vuku bulan 
hava seyrüsefer yönetmeliği ih.laM.eri Ajans tarafından bu amaçla özel olarak görev
lendirilen yetkililer tarafından raporlara kaydedilecektir. Bu rapor işleminde, aynı tip
teki ihlalin Âkit Taraf yetkililerinin kendi millî kanunları çerçevesinde kullandıkllan 
rapor etme hakkı mahfuzdur. Yukarıda sözkonusu edilen raporlar, aynı tipteki ihlâl
leri rapor etmeye yetkili millî yetkiılöerin hazırladığı raporlar gibi, millilî mahkemeler
de aynı derecede geçerli sayılacaktır. 

14. Âkit Tarafların toprakları üzerinden uçuş izni verme, uçma ve güvenlik ile 
alakalı uluslararası anlaşmalar ve millî yönetme]ikiler, Ajans için bağlayıcı olacaktır. 
Ajans, bu anlaşma ve yönetmeliklerin uygulanmasını temin için gerekli bütün tedbir
leri alacaktır. 

15. Âkit Tarafların millî yönetmeliklerin ve uluslararası anlaşmaların düzgün 
bir tarzda uygulandığını tespit edebilmeleri için Ajans, istekte bulunan Âkit Taraflar
dan herhangibirine, kendi görevlerini ifa etmek hususunda yetkilendirdiği uçak ile il
gili gerekli bütün bilgileri vermekle yükümlü olacaktır. 

Madde 3 
Karllsruhe Kontrol Merkezi 
ıBu protokolün yürür'lüğe girdiği tarihte Karlsruhe Kontrol Merkezi F. Almanya 

Cumhuriyeti'nin malı olacaktır. F. Almanya Cumhuriyeti bu merkezi o zamanki gün
cel yazılı değer üzerinden satın alacaktır. 

'Bu satıştan ©İde ©dilen gelirler, 7 üDke arasında, eğer yatırımlar 31 Aralık 1980' 
den önce finanse edilmişse, bu 7 ülkenin 1974 - 1980 arasında Yatırım Bütçelerine yap-
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tıklan oıHailama katikılları nispetinde; bu tarihten sonra finanse edilmiş ise bu ülkele
rin fiilî katkıları nispetinde taksim edilecektir. 

Madde 4 
iManda'daki Tesisler 
'Bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Shannon kontrol Merkezi, M. 

W. Gabriel ikinci radar tesisi ve radyo - telefon istasyonTan ve Woodcock Hill iıkinoi 
radar tesisi İrlanda'nın malı olacaktır. Bundan sonraki 4 yıl içinde, bu tesislerin amor
tismanı için tahsis edilen masrafa tekabül eden yol harçları geliriieri, Üye Tarafiıar 
arasında, eğer bu yatırımlar 31 Aralık 1980'den önce finanse edilmişse bu 7 ülkenin 
yatırımlar bütçesine 1974 - 1980 arasında yaptıkları ortalama katkılar nispetinde; bu 
tarihten sonra finanse edilmiş ise bu ülkelerin fiilî katkıllam nispetinde taksim edile
cektir. 

Madde 5 
(Bakiye Ödemeler 
1. Şu anda mevcut olan hükümller çerçevesinde onaylanmış dolaylı yatırımıları 

amortismanıyla alakalı olan her türlü hakediş, bu protokolün yürürlüğe girdiği tarih
te sona erecektir. 

2. Bu Protokolün yürürlüğe girmesinden evvel Kuruluş tarafından alınan ka
rarların ifası dolayısıyla ortaya çıkan ödemeler, bu kararlarca belirtilen, kurallara uy
gun olarak bundan sonra da devam ettirilîecek ve ayrı bütçe eklerinde belirti'lecektir. 

Madde 6 
Geçici Bütçe Tedbirleri 
1. Bu Protokolün yürürlüğe girmesini takibeden 3 ay içinde, Komisyon tarafın

dan bir bütçe hazırlanacak ve tasdik edilecektir. 
2t Bu bütçe yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik etkiye sahip ola

cak ve o andaki güncel senenin 31 Aralığında sona erecektir. 
3. Yukarıdaki paragraf-1'de bahsedilen bütçenin hazırllıanması döneminde, Ko

misyon Mütedavil Sermaye üzerine gerekli ilave katkılar yapmaları için Üye Tarafla
rı davet edebilir. 

4. Mütedavil Sermaye üzerine bu şekilde yapılan katkılar, bu protokoldeki Bk-1 
Madde-19'un icrasında belirlenen katkılardan düşürülecektir. 
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Ek - 2 

MEVCUT SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ METNİ VE 
PROTOKOL İLE SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Madde l1 

1. Âkit Taraflar, savunma için gerekli tedbirileri göz önüne alarak ve hava sa
hası ikuflilanıcllarıma istenen ernınliyet seviyesiyle uygunluk içimde azamî ıbiır serbestlik 
sağlayarak, hava seyrüseferi konusundaki ortak faaliyetlerini geliştirmek ve hu ko
nuda aralarındaki iışlbirliğinıi artırmak hususunda mutabık kalmışlardır. Buna uygun 
olarak şu konularda anlaşmışlardır; 

a) Hava seyrüseferi alanında uzun dönemli amaçllaırı (belirlemek ve bu çerçeve
de hava trafik hizmet ve kolaylıkları' için orta vadeli ortak bir plân hazırlamak,' 

ib) Hava trafiğinin emniyetli., etkin ve hızlı bir şekilde akışı lile alâkalı hizmet ve 
kolaylıklarla ilgli araştırma ve geliştirme pragrıaimlları, usulle ait tedbirler ve ileri mes
lekî eğitim konularında ortak plânlar hazırlaımak; 

c) Hava trafiğinin düzenli; ve emin ıbıir şekilde akışını temin için gerekli tedbir
leri almak ve düzenlemek, 

d) Hava Seyrüseferinin işleyişi, teknik ve malî yönleri hakkında ortak bir tec
rübe fonu oluşturmak, 

e) Hava sahasının en etkin bir şekilde kulllanıİmasını temin amacıyla uluslar
arası bir hava trafiği akış idare sistemi tesis ederek hava trafiği akış idaresi ile ilgili 
bin ülkelerin faaliyetlerimi (kooırdine etmek; 

2. Bu amaçla Taraflar, «Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilâtı» 
adlı (EUROOONTROL) bir teşkilât kurmuş (bumdan ısonra ıkusaca «Teşkilât» diye 
adlandı olacaktır) olup, bu Teşkilât ulusal sivil ve askerî yetkililerle işbirliği1 içinde ha
reket edecektir. Teşkilât 2 organdan müteşekkil olacaktır; 

— Hava Seyrüseferi Güvenliği Daimî Komisyonu -ıbu metinde kısaca «Komis
yon» diye adlandırılacaktır.- Teşkilâtın genel politikasını oluşturmaktan mesul olan 
organdır. 

—> Hava Seyrüseferi Emniyetli Ajansı : Bu metinde kısaca «Ajans» olarak adlan
dırılacaktır. Ajansın Statüsü işbu Sözleşmenin Ek-Tinde yer almaktadır. Ajans, mev
cut uzlaşma metninde kendisine verilen görevlerin veya Komisyon tarafından uzlaş
manın icrasından ıdoiayı kendisine verilen görevlerim yürütülmesinden sorumlu olan 
organdır. 

3. Teşkilâtın merkezi Brüksel'dedir. 

Madde 2 
1. Teşkilât aşağıdaki görvieri üstlenecektir. 
a) Hava trafiğinin 'gelecekteki ihtİyaçliaırını ve bu ihtiyaçları karşılamak için 

gerekli yeni teknikleri araşiturmak ve çözümlemek, 
h) Hava Seyrüseferi konusunda uzun vadeli ortak amaçları geliştirmek ve 

adapte etmek, 
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c) Millî özellikteki orta vadeli plânları koordine edip hava trafik hizmetleri ve 
kolaylıklarıyla alâkalı olarak, yukarıda (ıb) kısmında değinlilen uzun vadeli amaçlar 
çerçevesinde, orba vadel .ortak bir plân hazırlamak, 

d) Hava seyrüseferi ile ilgili yer ve uçak sistemleri ile hava trafiği hizmetlileri 
personelinin meslekî eğitimi için ortak politikaları teşvik etmek; 

e) Hava seyrüseferiyie alâkalı maliyet etkinliğini ve verimini iyileştirmek için 
gerekli tedbirleri incelemek ve teşvik etmek; 

f) Hava seyrüsefertiyle .alâkalı 'incelemeleri, deneyleri ve çalışmaları teşvik et
mek ve yürütmek; hava seyrüseferi konusunda Âkit Tarafların yapmış olduğu ince
leme, deney ve çalışmaların neticelerini toplamak ve yaıyınlamıak, 

g) Hava seyrüseferi konusunda üye tarafların yürütmekte olduğu araştırma ve 
geliştirme programlarını koordine etmek, 

ıh) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı ve sivil havacılıkla iılıgüenen diğer ulus
lararası kunılluşlarca laraştınlmlalkta olan hava seyrüseferi konusuyla ilgili meseleleri 
incelemek, 

i) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına sunulacak olan ıbölgesel hava seyrü
sefer planlarına, ait değişiklikleri incelemek, 

j) Madde 1.1 (c)'nin ifasında üzerine verilebilecek diğer görevleri yerline getir
mek, 

k) Âkit Taraflara veya konuyla ilgilenen üye olmayan devletlere ulııslararsı 
hava trafiği akış 'idaresi sistemleri kuruluşu ve işletilmesi konusunda yardım etmek, 

1) Yol Ücretlerine İlişiklin Çok Taraflı Anlaşma uyarınca hava ulaşımı hizmet
lerini kuTlananlardan alınması gereken harçları, üye taraflar adına veya bu anlaşmaya 
taraf olan üye olmayan devletler adına tespit ve tahsil etmek, 

Bu gibi görevlerin yürütülmesi için işbirliği yapmak isteyen üye olmayan devlet
lerle teşkilât arasında özel bir anlaşma yapılabilir. 

2 Âkid Taraflardan birinin veya birden fazlasının talebi üzerine aşağıdaki gö
revler teşkilâta verilebilir; 

a) Hava trafiği hizmet ve kolayliklarının dizaynı ve donatımı gibi özel amaçlı 
hava seyrüseferi konularında bu gibi taraflara yardım etmek, 

b) Bu taraflar namını, kısmi veya bütün bir hava trafik hizmeti sağlamak veya 
işletmek, 

e) Bu taraflara, Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma ile belirlenmiş 
olan ve hava seyrüsefer hizmetlerini kullananlardan hacz edilmesi gereken ücretlerin 
hesaplanmasında ve tahsil edilmesinde yardımcı olmak, 

Bu tip görevlerin ifası, her bir durumda, Teşkilât ile alâkalı taraflar arasında ya
pılacak özel bir anlaşmayla yürütülecektir. 

3. Bir veya birden fazla sayıdaki üye olmayan devletin ricası üzerine teşkilâta 
şu görevler de tevdi edilebilir; 

a) Bu devletlere hava seyrüsefer hizmetleri ve cihazlarının planlanması ve te
mini hususunda ve hava trafiği akış idaresi hususunda yardımcı olmak. 
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b) Yol ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma kapsamına girmeyen ve bu dev
letlerce hava seyrüsefer hianetleııini kullananlar üzerine tahakkuk ettirilen borçların 
hesaplanmasında ve tahsilinde bu devletlere yardım etmek. 

Bu tip görevlerin ifası, her bir durumda, Teşkilât ile alâkalı devletler arasında 
yapılacak özel bir anlaşmayla yürütülecektir. 

Madde 3 
1. Mevcut Sözleşme Ek-2'de listesi verilen Uçuş Malûmat Bölgeleri, hava tra

fiğinin hava seyrüsefer hizmetlerine ve 'bununla alâkalı yaklaşma ve havaalanı hiz
metlerine uygulanacaktır. 

2.' Ek-2'de verilen Uçuş Malûmat Bölgeleri listesinde herhangi bir düzeltme yap
mak isteyen bir Âkit Tarafın bu isteği, eğer isteğin yerine getirilmesi Sözleşme kap
samına giren havasahasının toplam sınırlarında bir değişiklik meydana getirecekse, 
Komisyonun tam bir oybirliğiyle bu konuda anlaşmasına taJbi olacaktır. 

Bahsedilen tipte bir değişikliğe yol açmayan düzeltmeler ise, alâkalı üye tarafça 
teşkilâta bildirilecektir. 

3. Bu Sözleşmenin amaçlan dolayısıyla, «hava trafiği» deyimi, sivil uçaklar ile 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtının usullerine uyan askerî, gümrük ve polis uçak
larım kapsar. 

Madde 4 
Teşkilât kanuni şahsiyete ve Âkid Tarafların topraklarında tüzel kişilere milli 

kanunlar çerçevesinde tanınan tam bir kanuni ehliyet ve sorumluluğa sahip olacak
tır. Teşkilât taşınabilir ve taşınamaz mail saitın almak hakkına; mahkemeye 'başvurma 
hakk.na sahiptir. Bu Sözleşmede veya buna ekli olan statüde aksi 'belirtilmedikçe, 
kend' namına hareket eden Ajans tarafından temsil edilecektir. Teşkilâtın malvarlı
ğını Ajans idare edecektir. 

Madde 5 
!'., Komisyon, üye tarafların temsilcilerinden oluşacaktır. Üye tarafların her bi

risi, özellikle sivil havacılık ve milli savunma amaçlarının her ikisinin de temsil edil
mesini sağlamak amacıyla birkaç delege ataması yapalbilir; ancak delegeler sadece bir 
tek oy hakkına sahip olacaktır. 

2. Madde 2.1' ((e)'in amaçları bakımından Komisyon, Yol Ücretlerine İlişkin 
Çok Taraflı Anlaşmaya taraf olan Teşkilâta üye olmayan devletleri de içine alacak 
şekilde genişletilecektir. Bu şekilde genişletilen Komisyon, sözkonusu anlaşmanın hü
kümlerine uygun kararlar alacaktır. 

3. Teşkilât ile üye olmayan devletler arasında madde 2.1'e göre yapılmış özel
likle hava trafiği akış yönetimi konusundaki diğer anlaşmalarda bu hususta hüküm 
mevcut ise, Komisyon genişletilecek ve bu anlaşmalardaki hükümlere uygun kararlar 
alacaktır. 

Madde 6 
î. Madde 2.1'de Teşkilâta verilen görevlerin yerine getirilmesinde Komisyon 

aşağıdaki tedbirleri alacaktır; 
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a) Âkid Taraflarla alâkalı olarak; 
— Madde'2.1 (b) ve (c) de temas edilen hallerde, 
— Komisyon, Âkit Tarafların ortak bir hareket tarzı içine girmelerinin kaçınılmaz 

olduğuna kanaat getirdiği takdirde 2.1 (a) ve (d) ile (k) arasındaki paragraflarda belir
tilen hallerde; üye taraflara bir tavsiyede bulunabilir. 

b) Ajans ile alâkalı olarak; 
— Senelik iş progrmını, .bütçeyi, faaliyet raporunu ve madde 2.11de belirtilen gö

revlerin yapılması için Ajans Tarafından (kendisine sunulacak olan .gelecek bir kaç sene
lik çalışma ve yatırım programlarını onaylayacaktır. Ajansa verilen görevlerin yapıl
masını teminen lüzumlu gördükçe, Ajansa diirektifler verecektir. 

— Mevcut sözleşme ve Ajans Statüsünün kendisine tanıdığı idari yetkileri kulla
narak, gereklli bütün tedbirleri alacaktır. 

— Ajansa bütçeyi yönetmesi konusunda yeitki verecektir. 
2. Komisyon, ilâive olarak; 
a) Ajans Staitüsü ile ilglili 7.2 ve 19.3 maddelerinö göre alınması gerekli (tedbirleri, 

personel ytÖneHkneliklerinli ve mal yönetmelikleri onaylayacaktır. 

b) Ajans Statüsünün 22.1 maddesine göre, kontrol hayatinin üyelerini 5 senelik 
bir süre içlin atayacaktır. 

3. Komisyon, Madde 2"de bahsedilen özel anlaşmalara ilişkin müzakereleri baş-
lataıası için Ajansa yellki verecdk ve Ajansın tarafından müzakere edilen bu anlaşma
ları onaylayacaktır. 

4. 31 inci maddede belirtilen hakem mahkemesi nezdinde Teşkilât adına Komis
yon tarafından dava açılabilir. 

Madde 7 
I,, Kararlar, Komisyondaki Âkiıt Tarafların oybirliğiyle alınacak ve Âkit Taraflar 

üzerinde bağlayıcı olacaktır. Fakat, Akit Taraflardan biri, madde 2.1 (b) ve (c) de bahse
dilen 'Konulardan biriyle ilgilii olarak behemalhal gözetilmesi gereken milli menfaatlerinin 
kendisini oybirliğiyle karar almaktan alıkoyduğunu beliritmiesi halinde; bu oy kullan
maktan çekinmeye sebep olan hususların Komisyona bildirilmesi kaydıyla, bu karara iş
tirak ötmeyebilir. Komisyona yapılacak böyle bÜr bildirimi takip elden 6 ay içinde, Ko
misyon ya ilk kararını gözden geçirecek veya bu oy kullanmamaya sdbep olan hususla 
ilgili olarak bazı sınırlama veya şartların uygulamaya konmasına karar verecektir. Ko
misyon her iki hailde de Âkit Tarafların oybirliğiyle karar atmak zorundadır. 

2. Komisyon, madde 6.2 (a), 6.3 ve 11.3'de bahsedilen tedbirler hususunda oyblirliği 
ile karar verecdktir. 

3. (Başka türlü beyan edilmedikçe madde 6.1 (b) ve 6.4lde belirtilen hallerdeki ted
bir ve direktifler Komisyondaki oyların çoğunluğunu gerektirecektir. Çoğunluk taibiri 
şöyle anlaşılmalıdır. 

— Bu oylar, aşağıda Madde 8"de belirtilen ağırlıklarla tabi olacaktır. 
— Bu oylar, oy kullanan üye tarafların çoğunluğunu temsil edecektir. 
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4. Maidlde 6.2 (b) de bahsedilen tedbirler, yukarıdaki paragraf l'e uygun olarak 
K'omisylon tarafından alınacak, ancalk paragraf l'e uygun olarak hesaplanan çoğunluk, 
kullanılan ağırlıklı oyların % 7Q'inden az olimayacalkltır. 

5, Komisyonun tavsiyeleri, Âlkilt Tarafların çoğunluğunun oyunu gerek'tirecelktir. 

Madde 8 
Sözleşmenin 9 uncu maddesi, rnaldde 8 olacak ve metin şeklinde olacaktır : 

1. Madde 7'de ibahsediılıan ağırlık, aşağıdaki tabloya uygun olarak belirlenecek
tir. 

Bütün Âkit Tarafların toplama yıllık katkılarımın yüzdesi olarak 'bir üye tarafın 
yıllık katkı nispeti 

% i' 
%; 2 
% 3 ile 

ile 
ile 

!% 

% l'den az 
'% 2'den az 
%' 3'den az 
4 1/2'dem az 

%, 4 1/2 ite % 6'dam az 
% 6 ile 
;%• 7 1/2 
% 9 il© 
% 11 dile 
;% 13 ile 
% 15 l e 
% 18 ile 
% 21 ile 
% 24 ile 
% 27 ile 
.% 30 ile 

• % 7 1/2'den az 
ile ı%' 9'dam az 

% ll'dem az 
% 13'dem az 
% 15'den1 az 
% 18'den az 
•% 21'den az 
% 24'den az 
% 27'den az 
% 30'dan az 

Oy Sayısı 

1 
9 

3 
4 
5;" 
6 
"7 

8 
9 

10 
İli 
12 
13 
14 
15' 
16 

2. Oy sayısı başlangıç oliarak, 1981'de Brüksel'de imzaya açıllan protokolün yü
rürlüğe girdiği ıtaırilhıten itibaren yukarıdaki tablodan istifade ile ve Âkit Tarafların 
Teşkilâtın bütçesine yapacakları yılık katkının 'tespitimde kullanılan Ajans statüsünün 
19 uncu maddesindeki kuralla uygun olarak tespit edilecektir. 

3. Bir devletin Teşkilâta dahil olması hallimde, üye tarafların oyları aynı usulde , 
yeniden tespit edilecektir. 

4. Oy sayıları yukarıdaki esaslar dahilinde her sene yenliden hesaplanacaktır. 

Madde 9 
1. Komisyon, oybirliği ile kabul edilmesi gereken çalışma (kuralarını tespit ede

cektir. 

2. Bu kurallar, diğerleri yanında, Başkanın görevi l e çalışma gruplarının oluş
turulması ve Komisyonun çalışma Nisanı ile alâkalı kuraları ihtiva edecektir. 
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Madde 10 
•Komisyonun çalışması için gerekli personel ve diğer ihtiyaçlar Ajans Tarafından 

Komisyona temin edilecektir. 

Madde 11 
1. 'Komisyon, Teşkilâtın amaçlarının gerçekleştirilmesi için uygun devletlerle ve 

uluslararası kuruluşlarla münasebetler yürütecektir. 

2. Komisyon, madde 6.3 ve 13'de belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Teş-
lâtın Madde 2'de belirtilen görevlerini yerine getirmesi için gerekli olan anlaşmaları, 
Uluslararası 'kuruluşlar, Âkit Taraflar veya diğer devletlerle yürütüp neticelendirmek 
hususunda, özellikle tek başına yetkili kılınacaktır. 

3. Ajansın teklifi üzerine1 Komisyon, madde 2'de bahsedilen görevlerin yerine 
getirilmesi için gerekli anlaşmaları başlatmak ve neticeye bağlamak hususundaki karar
lan Ajansa ferik edöbiıin, 

Madde 12 
Teşkilât ile bir veya birden fazla Âkit Taraf arasındaki veya bir veya 'birden 

fazla olmayan devlet arasındaki veya uluslararası bir kuruluş arasındaki madde 2'de 
bahsedilen görevlerlie alâkalı lanlaşmallar; tarafların karşılıklı görevlerimi, halkilarmı ve 
mecburiyetlerini, malî düzenlemelerle birlikte kayda bağlayacak ve alınması gerekli ted
birleri itdspit edecektir. Bu itip anlaşmalar, madde 6.3 ve 11.3'dekıi hükümlere uygun 
olarak Ajans tarafından müzakere edilebilir. 

Madde 13 
Ajans, Komisyonca verilen direktifler çerçevesinde, Ajans hizmetlerinin yürütül

mesi ve hava trafiğimin (koordinasyonu için, Âkit Tarafların veya üye olmayan dev
letlerin veya uluslararası kuurluşlarin resmî veya özel mahiyetteki uygun teknik birim
leri ile 'bağlantılar temin edebilr. 

"Bu lamaçla, Ajansın faaliyeti için gerekli oldukları sürece ve Ajans tarafından 
Komisyona !bu konuda bilgi verilmesi kaydıyla, Ajans tarafından Teşkilât adına tama
men idarî, teknik veya ticarî mahiyette taahhütlere girilebilir. 

Madde 14 
1. Teşkilât tesislerinin yerleştirilmesi için taşınmaz mallar edinilmesi lâzım gel

diği hallerde, ulusal hukuka ve söz konusu hukukun kamulaştırmaya ilişkin hüküm
lerinin sonuçlarına göre ve ilgili hükümetin mutabakatına bağlı kalmak kaydıyla, amme 
menfaati hakkı tanınır. Karşılıklı rıza ile 'bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, söz 'ko
nusu taşınmazın alınması için, millî kanuna göre ilgili Devletin yetkileri amme men
faati gerekçesiyle kamulaştırma işlemine başlayacaktır. 

2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen usullerin mevcut olmadığı Âkit Taraf ülke
sinde Teşkilât, sivil havacılığın ve telekomünikasyon sistemlerinin istifadesi için mec
burî «atın alma metoidlarından yararlanabilir. 

3. Âkit Taraflar, Teşkilât adına ülkelerinde kurulmuş olan tesis ve hizmetlerle 
alâkalı olarak, devletin millî kanunla amme menfaati içlinde bulunan aynı amaçlı millî 
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hizmetler 'lehine taşınmaz mal sahiplerinin hakları üzerine koyduğu sınırlamalardan 
Teşkilâtın da yararlanma hakkı hulumduğunu kahul ederler,, 

4. Teşkilât bu maddede belirtilen hükümlerin uygulanmasından doğan masraf
ları, mülkün bulunduğu devletin ıkanunlaona uygun olarak ödenmesi gerekli tazminat
lar dahil, yüklenecektir. 

Madde 15 
Teşkilâtın madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri yerine getirmesi durumunda, Ajans, 

Âkit Tarafların ülkelerinde ve hu ülkelerin taraf oldukları uluslararası anlaşmalar çer
çevesinde bu ülkelere tevdi edilen hava trafik hizmetlerinin ait olduğu hava sahala
rında !yürüdü!kıte olan yönetmelikleri uygulayacaktır. 

Maıddeı 16 
Teşkilâtın madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri, yerine getirmesi durumunda Ajans, 

hava trafik hizmetlerine itevdi edilen yetkileri çerçevesinde, uçak kaptanlarına gerekli 
bütün talimatı verecektir. Uçak kaptanları bir önceki paragrafta belirtilen mücbir se
bepler dışımda bu 'talimatların gereğini yapmak zorunda olacaktır.» 

Madde 11 
Teşkilâtlın madde ,2.2 ('b)'de belirtilen görevleri yerine getirmesi durumunda, hava 

trafik hizmetlerinlim Ajansa devredildiği hava sahalaonda vuku bulacak hava «eyrü-
ısefer yönetmeliği İhlâlleri, Ajans tarafından ıbu amaçla özel olarak görevlendirilen 
yetkililer trafınldan raporlara kaydedilecektir. Bu rapor işleminde, aynı mahiyetteki 
ihlalin Âkit Taraf yetkilliılerimiın kendi millî kanunları çerçevesinde kullandıkları rapor 
etme hakkı mahfuzdur. Yukarıda söz konusu edilen raporlar, aynı tipteki ihlalleri ra
por etmeye yetkili millî yetkililerim hazırladığı raporlar gibi, millî mahkemelerde aynı 
derecede geçerli sayılacaktır. 

Madde 18' 
1„ Görevleriyle alakalı olarak Teşkilâta gönderilen veya Teşkilâtça gönderilen 

yayınların ve diğer bilgi malzemelerinin dolaşımı hiçbir sekilide engellenmeyecektir. 
2. Resmî muhaberat ve dokümanların transferleri: konusunda Teşkilât, Âkit Ta

rafların her Ihirinim uluslararası teşkilâtlara tanıdığı imkânlardan daha az olmayan 
bir muamele görecektir. 

Madde 19 
1. Teşkilât, Âkit Tarafların ülkelerinde ve merkezinin 'bulunduğu Devlette ku

rulması, dağıtılması veya tasfiyesi halterinde her türlü vergi, reslim ve harçtan muaf 
tutulacaktır. 

2., Görevlerini yerine getirmek için mülkiyetimi aldığı taşınmaz mülkler dolayı
sıyla Teşkilât, her 'türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacaktır. 

3. Teşkilât, kendisine, mülküne, imali varlığına ve gelirlerine uygulanabilir olan 
her tüdü doğrudan vergilerden muaf tutulacaktır. 

4. Teşkilât, harç işlemlerimden dolayı ortaya çıkan ve Teşkilât üzerine düşen-
her türlü dolaysız malî ücretlerden muaf tutulacaktır. 
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5. Teşkilât, 'istisna veya ayrıcalık niteliğini haiz her türlü vergiden muaf tu
tulacaktır. 

6. Bu maddede belirtilen muafiyetler, kamu yararına hiizmetler için tahsil edi
len vergi ve ödemeleri kapsamayacaktur. 

Madde 20 
1. Teşkilât, kendisine sunulan hizmetler dışında kalan her türlü, gümrük vergisi 

ve resimlerden veya 'bunlarla aynı etkiye sahip ödemelerden muaf tutulacak ve Teş
kilâtın nesini kullanımı liçin gerekli olan ve Teşkilâtın 'bina ve tesislerine şevki ya
pılmış lOİan veya Teşkilâtın işyerlerinde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, cihaz, 
gereç ve diğer unsurların ithalinde her türlü ithal yasağından veya sınırlamasından 
muaf olacaktır. 

2. 'Bu sekilide ithal edilen mallar, getirildikleri ülke içinde, ilgili Âkit Taraf hü
kümeti ile tespit edilen ışartlar çerçevesinde olanlar hariç, ıbelli bir ödeme karşılığında 
veya ücretsiz olarak satılamazlar, kiralanamazlar veya devrediemıezler. 

3.' Yukarıda paragraf l'de 'bahsedilen ve Teşkilâtın kullanımı için ithal edilen mal
zeme, cihaz, gereç ve diğer eşyaların bu Teşkilâta etkili bir şekilde iletildiğinden ve 
bu malzemelerin hakikaten Teşkillâtm bina ve tesisleri için veya Teşkilâtın faaliyetilieri 
için kullanıldığımdan emin olmak için gerekli görülen her türlü kontrol tedbiri alı
nabilir. 

4. İlâve olarak, bu metne ek olan Statü'nün 25 tindi ımaddesi kapsamına giren 
yayınlar konusunda Teşkilât, her türlü gümrük vergisinden ve her çeşit gümrük ya
sağı veya tahdidinden' muaf tutulacaktır. 

Madde 21i 
1. Teşkilât, amaçlarını yerine getirmek için ıgerekli para muamelelerinin yapıl

masında ihtiyaç duyulan her türilü dövizi dinde tutabilir veya her türlü döviz cinsin
den hesap açtırabiiir. 

2. Âkit Taraflar Teşkilâta, millî yönetmdiklerce veya uygulanabilir olduğu öl
çüde uluslararası anlaşmalarca 'belirlenen şartlar çerçevesinde, Teşkilâtın kuruluş ve 
faaliyetleri için gerekli olan her türlü malî kaynak transferi konusunda yetki vermeyi 
taahhüt ederler. Bu yetki, ilgili Âkit Taraf Hükümeti müsaade ettiğinde, 'borç faaliyet 
ve hizmetlerini de ihtiva eder. 

Madde 22 
l^ Teşkilat Âkit Tarafların vatandaşları olan ehil şahısların hizmetlerinden is

tifade edebilir. 
2. Teşkilatın personeli ve bunların aile halkını oluşturan aile fertleri, benzeri 

diğer uluslararası kuruluşların personeline sağlanan göçü sınırlayan veya yabancıların 
kayıtlarını düzenleyen tedbirlerden muafiyet hakkından istifade edeceklerdir. 

3. ı(a) Âkit Taraflar, uluslararası kriz durumunda, Teşkilatın personeline ve 
bunların ev halkını 'oluşturan aile fertlerine diğer uluslararası teşkilatların personeline 
tanıdıkları yurda dönüş (imkânlarını sağlayacaklardır. 
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ıb) Yukarıdaki (a) hükmü, bu personelin Teşkilata olan yükümlülüklerini etki-
lemeyecektir. 

4. Bu maddenin (1) ve (2) nolu paragrafında bdıktilen hükümlere, kamu po
litikası, kamu emruiyötli ve halk sağlığı sebepleri dışında istisna yapılamaz. 

5. a) Teşkilatın personeline : Şu halterde gümrük vergi ve resimllerinden muafi
yet tianıınacaktır. 

— Bahis konusu ülkeye yerleşmek amacıyla ilk defa geldiklerinde dışarıdan ge
tirdikleri yeni olmayan şahsi eşyalarında, taşınaJbilir mallarında ve diğer ev aletle
r i n i , 

— Görevlerini bitirmeleri halinde ülke dışına çıkarılan bu aynı eşyaları ve taşı
nabilir malları tekrar yurt dışına çıkarırken, 

— Bu şahısların istifade ettiği genel hizmetler ibu 'hükmün dışındadır. 
b) Teşkilat personeli, Âkit Taraflardan herhangi <birinin ülkesinde görevine 

başlarken şahsi arabalarını geçici bir süre için gümrükten muıaf olarak ithal ve daha 
sonra, görevlerinin bitiminden daha geç olmayan bir tarihte sözkonusu arabayı güm
rükten muaf olarak yeniden ihraç ede'bilirler fakat 'bu işlemler her halükârda ilgili 
Âkit Taraf hükümetinin gerekli gördüğü şartlara talbidir. 

c) Teşkilât personeli bütün resmî evrak ve dokümanları konusunda dokunul
mazlık hakkına sahiptir. 

6 Âkit Taraflar, yukarıda madde 3 (a) ve (b)'de belirtilen hükümleri kendi va
tandaşları için uygulamaya idbar edilemez. 

7. Teşkilatın personeline tanınan ayrıcalık, muafiyet ve kolaylıklara ilave ola
rak Ajansın genel müdür, görevinin ifası esnasında yazılı veya sözlü olarak yaptığı 
açıklamalar dahil (hareketlerinden dolayı adlî takibata tabi tuıtulmama dokunul
mazlığına sahip olacaktır. Ancak, bu dokunulmazlık, motorlu trafik suçlarını veya 
kendisine ait veya kendisinin kullandığı bir aracın yol açtığı zararları kapsamaz. 

8 ilgili hükümetler maaşların kısıtlama olmaksızın transferlerinin yapılması için 
gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

Madde 23 
Âkit Tarafların temsilcileri, görevlerini ifa ederlerken, toplantı yerlerine gidiş ve 

gelişte yapitıkları seyahatler süresünce, bütün resmî evrak ive dokümanlarının doku
nulmazlığı hakkına sahip olacaktır. 

Madde 24 
Teşkilâtın kendine mahsus bir sosyal güvenlik sistemi mevcut olması dolayısıyla, 

Teşkilât, Genel Müdür ve Teşkilâtın personeli 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Pro
tokolün yürürlüğe girmesi anında, Teşkilat ile üye taraflar arasında mevcut olan dü
zenlemeler saklı kalmak kaydıyla, millî sosyal güvenlik teşkilatına yapılan medburî 
katkılardan muaf tutulacaklardır. 

Madde 25 
1. Teşkilâtın taahhütnameden doğan sorumluluğu, bu taahhütnameye uygula

nabilen ilgili kanunla belirlenmiş olacaktır. 
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2. Taahhütle ilgili olmayan sorumluluklar konusunda ise Teşkilat, organlarının 
veya elemanlarının görevlerinde iken sebep oldukları ihmallerden doğan zararlar için, 
zararlara bu kişi ve organların sebep olduğu belirlenirse, tazminat ödemesi yapa
caktır. 

'Bundan evvelki hüküm, Akit Tarafların millî kanunlarınca doğabilecek diğer 
telafi tazminatlarını geçersiz kılmaz. 

Madde 26 
1. (a) Teşkilatın müesseseleri dokunulmazlık hakkına sahip olacaktır. Teşki

lâtın mal ve para varlığı, her türlü soruşturma elkoyma veya kamulaştırmadan muaf 
olacaktır. 

(b) Teşkilatın arşivleri ve ona. ait bütün resmî evrak ve dokümanlar, nerede 
yerleşik olursa olsunlar, dokunulmaz özellikte olacaktır. 

2. Teşkilatım mülküne ve malî varlığına mahkeme kararları hariç el konamaz 
veya kamulaştırma tatbik edilemez; Teşkilâtın tesislerine el konamaz ya da haciz 
uygulanamaz. 

3. Bununla beraber ilgili ülkelerde mahkeme kararlarının uygulanabilmesini 
sağlamak ve adlî soruşturmaların yürütülmesini temin etmek: amacıyla Teşkilatın te
sislerinin ve arşivlerinin bulunduğu devletlerin yetkili makamları, Ajansın Genel Mü
dürüne gerekli bilgiyi verdikten sionra bu tesis ve arşivleri gözden geçirme hakkına 
sahip olacaklardır. 

Madde 27 
1. Teşkilât, Sözleşmede belirtilen ayrıcalıkların, dokunulmazlıkların, muafiyetle

rin ve kolaylıkların kötüye kullanılmasını önlemek, adaletin mükemmel tarzda tecelli 
etmesini kolaylaştırmak ve polis yönetmeliklerinin gerektiği gibi yürütülmesini temin 
etmek amacıyla, Âkit Tarafların yetkili makamları ile her zaman işbirliği yapacaktır. 

2. Teşkilat, Âkit Tarafların ülkelerinde kullanılmak için kendisine tahsis edi
len herhangi bir taşınmaz mülkün içerisinde veya yakınlarında kamu yararına yapı
lacak belediye vesair hizmetlerin yürütülmesini mümkün olduğu kadar kolaylaştıra
caktır 

Madde 28 
Teşkilâtın madde 2.2 (b)'de belirtilen görevleri yürütmesi halinde, Âkit Tarafın 

ülfceslme kabul, üzerinden uçuna ve ülÜkenin emn/ıyeıtt dite aftâlkah üÜusf.aır&irası anflaşıma'ıar 
ve ırriffiii yönetmdükter, Ajans üzerinde bağftaıyıcı ımahiyette oîıaıcak; ve Ajans bu an'lışma 
ve yönetmıellük'Deniın uygulanmasını temrin ıiçr'n gerelküti bütün tedb'dileri aJlacakltur. 

Madde 29 
Teşkilâtın Madde 2.2 (ib)'d'e bel'Jirfûen görevleri yümtımesi halilinıde Ajans: faaliyet

leri dolayıısrylla billlgit sahibi oîlduğu bitr uçaıklk iilgilM büıtiün bı'iHg'Deni', bu tılp tısteilcte bulu
nan Âkit Tarafa vermekle yükümlü olacaktır. Böylece Âkit Tarafların milli yönetme
liklerinin ve uluslararası anlaşmaların gerektiği gibi uygulandığını takip etmeleri müm
kün olabilecektir. 
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Madde 30 
Âkit Taraflar, mali bir dengeye ulaşmanın Ajans için gerekli olduğunu kabul eder

ler ve bu metne ek olarak yeralan Statüde belirlenen limitler ve şartlar dahilinde ve 
Ajansın kendi gelirlerini de gözönüne alarak, münasip mali kaynakların sağlanmasını 
taahhüt ederler. 

Madde 31 
î. Komisyonu temsil eden Teşkilât ile Âkit Taraflar arasında veya Âkit Taraf

ların kendi aralarında, bu Sözleşmenin veya eklerinin uygulanması veya yorumuyla 
alâkalı olarak ortaya çıkabilecek olan ve doğrudan müzakerelerle veya başka bir tarzda 
hallediimesi mümkün olmayan herhangi bir anlaşmazlık, Tarafların herhangi birinin 
talebi üzerine, hakeme havale edilecektir. 

2. Bu amaçla, Tarafların her biri her halükârda bir hakem atayacaklardır. Eğer 
taraflardan birisi, diğer tarafın bu konudaki talebini aldıktan sonraki iki ay içinde hake
mini belirlemezse, veya, belirlenen hakem 2 ay içinde 3 üncü bir hakemin seçilmesi 
konusunda anlaşma yapmaz ise, Taraflardan herhangi biri Uluslararası Adalet Diva
nı Başkanından hakem seçimi yapmasını isteyebilir. 

3. Hakem mahkemesi kendi usullerini belirleyecektir. 
4. Tarafların herbiri, kendi hakeminin masraflarını ve kendisinin mahkemede 

temsil masraflarını karşılayacaktır; 

3 üncü haıkemıein masrafları ve ilgili diğer masraflar, anlaşmazlığa taraf olan diğer 
ülkeler tarafından eşit olarak karşılanacaktır. Fakat, hakem mahkemesi uygun görürse 
masrafları başka bir şekilde paylaştırabilir. 

5. Hakem mahke'mesimn kararlan, anlaşmazlığa taraf olan ülkeler üzerinde 
bağlayıcı olacaktır. 

Madde 32 
1. Ajansın Statüsü ve bu metne ekli Statüde işbu Sözleşmede belirlenen şartlara 

tabi olmak kaydıyla yapılan değişiklikler Âkit Tarafların ülkelerinde geçerli olacak ve 
etkiye sahip olacaktır. 

2. Statü'deki hükümlerin değiştirilmesi;, Komisyon üyelerinin oybirliğiyle bu deği
şiklikleri kabul etmesine bağlıdır. 

3. Fakat metne ek olan Statü'deki 1, 11, 19 ve 20 no'lu maddelerdeki hükümler 
Komisyonca değiştirilemezler. 

Madde 33. 
Olağanüstü hal veya savaş vukubulması durumunda, mevcut Sözleşmenin hüküm

leri, konuyla alâkalı Âkit Tarafların hareket serbestliğini etkilemiyecektir. 

Madde 34 
Âkit Taraflar, kamu hizmetlerinin sürekliliğini temin amacıyla hazırlamış olan 

ve Statüde bulunan cari hükümlerin Ajansa uygulanmasını temin etmeyi taahhüt eder
ler. 
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Madde 35 
1. İşbu Sözleşmenin geçerliliği, 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Protokolle 

tashih edildiği üzere, bahsedilen Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 
yıllık bir süre için uzatılacaktır. 

2. Bu süre, bitiminden en az iki sene evvel taraflardan birisi Belçika Krallığı 
Hükümetine Sözleşmeden çekilmek niyetini ihtiva eden yazılı bir uyarı vermediği sü
rece, otomatik olarak 5 sene daha uzayacaktır. Belçika Krallığı Hükümeti, diğer üye 
Devletlere böyle bir uyarı konusunda haber verecektir. 

3. Yukarıdaki başvurular dolayısıyla Teşkilat dağılma durumuna gelirse tasfiye 
amaçları için varlığını devam ettirmek zorunda kalacaktır. 

Madde 36 
1. 1981 'de Brüksel'de imzaya açılan Protokolle değiştirilen işbu Sözleşmeye, 

sözkonusu Protokol'ü imzalamış olan herhangi bir ülkenin katılması; 
a) Komisyonun oybirliği ile mutabakatını bildirmesine ve, 
b) O ülkenin aynı zamanda 1981'de Brüksel'de imzaya açılan Yol Ücretlerine 

İlişkin Çok Taraflı Anlaşmaya katılma belgesini tevdi etmesine bağlıdır. 
2. Komisyon Başkanı, katılma başvurusunun kabulüne ilişkin kararı Protokolü 

imzalamamış olan Devlete bildirecektir. 
3. Katılma belgesi Belçika Krallığı Hükümetine tevdi edilecek ve bu Hükümet, 

Protokolü imzalamış ve katılmış olan Devletlerin Hükümetlerine bilgi verecektir. 
4. Katılma, katılma belgesinin tevdi edilmesini takip eden ikinci ayın birinci gü

nünden itibaren geçerli olacaktır. 
Sözleşme hükümlerinin birleştirilmiş şekli olan bu metin; Alman, İngiliz, Fransız, 

Hollanda ve Portekiz dillerinde hazırlanmıştır. 

Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 tarihli Ulus
lararası EUROCONTROL Sözleşmesinin ve bu Sözleşmeyi değiştiren 12 Şubat 1981 
tarihli Protokolün son hükümleri gereğince, çeşitli dillerdeki metinler arasında fark- \ 
lrlık olması halinde, Fransızca metin esas alınacaktır. 

YOL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ÇOK TARAFLI ANLAŞMA 

— Federal Almanya Cumhuriyeti 
— Avusturya Cumhuriyeti 
— Belçika Krallığı 
— İspanya 
— Fransa Cumhuriyeti 
— Büyük Britanya ve Kuzey îrlanda Birleşik Krallığı 
— İrlanda 
— Lüksemtmrg Büyük Dukalığı 
— Hollanda Krallığı 
— Portekiz Cumhuriyeti 
— İsviçre Konfederasyonu 
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Bundan böyle «Âkit Devletler» olarak adlandırılacak; Hava Seyrüseferinin Em
niyeti için Avrupa Teşkilatı bundan böyle, «Eurocontrol» olarak adlandırılacak. 

Yol ücretlerinin tahsili ile ilgili olarak Avrupa Devletleri tarafından Eurocontrol 
ile yapılan Anlaşmanın, Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair 13 Ara
lık 1960 tarihli. Uluslararası EUROCONTROL Sözleşmesinin tadil edilmesi nedeniyle 
değiştirilmesi gerektiğini gözönünde tutarak, 

Yol ücretlerinin tesisi ve tahsili açısından işbirliği yapmanın geçmişte yararının 
kanıtlanmış bulunduğunu dikkate alarak, 

Tesis olunan işbirliğini sürdürme ve güçlendirme arzusuyla, 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının tavsiye ettiği esasları dikkate alarak, 

mümkün ölçüde fazla Avrupa Devletinin katılabileceği tek bir Avrupa yol harcı sis
temini işletmek azmiyle, 

Bu tek sistemin aynı zamanda kullanıcılarla istişareyi fklalaylaşltıracağından emin 
olarak; 

\ 
EUROCONTROL Yol Harçları sistemine dahil Devletler bakımından ücretlerin 

geri alınması yoluyla Teşkilatın gücünün artırılmasının arzuya şayan olduğunu dikkate 
alarak; 

Böyle bir sistemin yeni bir yasal temel gerektireceğini gözönünde bulundurarak; 
Aşağıdaki! gibi anlaşmaya varmışlardır. 
Madde 1 
1. Âkit Taraflar yetkileri dahilindeki Uçuş Malûmat Bölgelerinde yer alan hava 

sahasındaki hava seyrüsefer imkânları ve hizmetlerine ilişkin ücretlere bundan böyle 
«yol ücretleri» denilecek hususunda genel bir politika kabul etmek hususunda muta
bık kalmışlardır. 

2. Taraflar buna binaen, yol ücıetlerinin belirlenmesi ve tahsili için müşterek 
bir sistem oluşturulmasına ve EUROCONTROL servislerinin bu amaç için kullanıl
masına karar verirler, 

3. Bu amaçla, Daimî Komisyon ve EUROCONTROL Danışma Komitesi 
EUROCONTROL'un üyesi olmayan Âiküt Devletlerin temsilcilerini kapsayacak şe
kilde genişletilecek ve bunlara bundan böyle «Genişletilmiş Komisyon ve Genişletil
miş Komite» denilecektir. 

4. Yukarıda paragraf - l'de bahsedilen Uçuş Malûmat Bölgeleri Ek - l'de yer 
almaktadır. Âkit Devletlerin Uçuş Malûmat Bölgeleri listesinde yapmak istedikleri 
herhangi bir değişiklik, eğer bu Anlaşmayla sabit olan hava sahasının sınırlarını kap
sayan bir değişiklikle sonuçlanacaksa, Genişletilmiş Komisyonun oybirliğiyle alacağı 
karara bağlı olacaktır., 

Böyle bir sonuca yol açmayan herhangi bir değişiklik, ilgili Âkit Devlet tarafından 
EUROCONTROL'a bildirilecektir. 

Madde 2 
Âkit Devletlerin herbüri, Madde 6.1 (b) hükümler'ine tabi olmak kaydıyla, Geniş

letilmiş Komisyonda bir oy hakkına sahip olacaktır. 
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Madde 3 
1. Genişletilmiş Komisyon, yol ücreti birleşik sisteminin kurulmasını şu yöntemle 

yürütecektir: 

a) Bu ücretler, uçuş anındaki hava seyrüsefer kolaylıklarına hizmetlerine ve sis
temin işlemesine ilişkin hususlarda Âkit Devletlerce üstlenilen maliyetlerin olduğu ka
dar EUROCONTROL'un sistemi (işletmesinden doğan maliyeti de hesaba katan ge
nel bir formüle göre belirlenir. 

b) Bu ücretler, uçuş başına tek ücret olarak EUROCONTROL tarafından tah-
s il edilir. 

2. Geaişletilmiş Komisyon yukarıdaki sebepler nedeniyle; 
a) Yukarıda paragraf - 1 (a)'da sözü ©dilen 'maliyetlerin 'beliriemmesime iliş

kin esasları tesis eder. 
b) Yol ücretlerinin hesaplanmasında uygulanacak formülü belirler. 
c) Yukarıda paragraf - 1 (a)'da 'belirtilen fiyatlarım her değişen ücret süresi için 

tahsil edilme oranını onaylar. 
'0 Yol ücretlerimin ıbeyan edildiği hesap 'birimini belirler. 
e) Birim oranları, tarifeler, ödeme şartları ve süreler de dahil olmak üzere, sis

temin uygulama şartlarını belirler. 
f) Yol ücretlerinden muaf tutma işletmeleriinin kural 1 arını 'belıirier. 
g) Genişletilmiş Komitemin [raporlarını onaylar < 
h) Yol ücret sistemine uıygulanaibilen finansman düzenlemelerini kabul eder. 
:) EUROCONTROL ile bu 'anlaşma kapsamında olmayan hava geçiş ücretleri 

ile .igili EUROCONTROL'un teknik yardımlarından veya kaynaklarından yararlan
mayı arzulayan herhangi ibir devlet arasındaki sözleşmeleri onaylar. 

j) Madde 5.1 (c)'ye uygun olarak, Genişletilmiş Komite tarafından gösterilen 
bütçe tasarısını onaylar. 

3. Genişletilmiş Komisyon, 'bütün Âkit Devletlerin oy birliği ile ken'di çalışma 
usullerine ilişkin esasları belirleyecektir. 

Madde 4 
Âkit Devletlerin herbiri, madde 6.2 ('b)'yo tabi olmak kaydıyla, Genişletilmıiş Ko

mitede bir oy hakkına sahip olacaktır. 

Madde 5 
1. Genişletilmiş, Komite şu görevleri yapacaktır; 
a) Genişletilmiş Komisyon için kararlar hazırlanması, 
b) Yol ücreti sisteminin işlemesinin denetlenmesi, bu amaçla EUROCONTROL 

tarafından istihdam edilen kaymakların kullanımı da dahil olmak üzere Genişletilmiş 
Komisyonun kararları ile uygun ve özellikle yol ücretlerinin alınması hususunda, bü
tün gerekli tedbirlerin alınması; 

c) Yol Ücreti Sis temimin işlemesi için gerekli kaynaklar konusunda Genişletilmiş 
. Komisyona rapor verilmesi, ve Komisyona, EUROCONTROL'un yol ücretleri ile bağ

lantılı çaflışmıafeoyla iişikülii 'bütçe eMerlinin sunulması; 
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d) Genişletilmiş Komisyon tarafından havale ©dilen diğer bütün işlerin yapılması; 
2. Geöişİötilmiş Komite, ımadde 6.2 (ıa)'nın şartlanma talbi olarak kendi çalışma 

usullerine ilişkin esasları belirleyecektir. 

Madde 6 
1. Genişletilmiş Komisyonun kararları aşağıdaki gibi alınacaktır; 
a) Madde 3.2 (a)lda'n (f)'ye 'kadar olan ve (h)'da belirtilen hususlarda verilen ka

rarların bütün Âkit Devletlerin oybirliği ile alımması gerekecektir, ve bu kararlar Âkit 
Devletleri! bağlayacalktıır, Karanda oybirliğine varılamazsa, Genişletilmiş Komisyon 
geçerli oyların üçte iki çoğunluğu ile karar alacak; bu kararları behemahal gözetilmesi 
gereken ulusal (menfaatler dolayısıyla uygulayamayan her Âkit Devlet, uygulayamama 
nedeniyle açıklama beyanını Genişletilmiş Komisyona sunacaktır. 

b) Madde 3.2 ;('i) ve (j)'de belirtilien hususlar üzerime verilen kararlar, bu oy
ların anlaşmanın Bk - 2'sinde belirtilen şartlara uygun olarak EUROCONTROL'a üye 
devletlerin ağırlıklı çoğunluğunu kapsaması şartıyla, kullanılan oylanın üçte jiki çoğun
luğunu geröktirecektir. EUROCONTROL her yıl, bahsedilen hükümler altında üye 
devletlerin 'kulanımıaya halk (kazandıkları oy sayışa 'konusunda EUROCONTROL'a üye 
olmayan Sözleşme Devletlerine bilgi verecektir. 

c) Madde 3.2 (g)'de belirtilen konulara ilişkin kararlar, oyların üçte iki çoğun
luğunu gertek'tirdodktıiır. Madde 25'te 'bahsedilen haikem mahkemesine, Genişletilmiş 
Komisyon tarafından EUROCONTROL adına sunulan davalara aynı uygulama yapı
lacaktır,' 

2. (ia) Gehişletilmttş komitenin usul hükümleri, ikarar almayla ilgili 'kurallar da 
dahil olmak üzere, Genişletilmiş Komisyonda bütün Âkit Devletlerin onayıyla belir
lenecektir. 

(b) Bundan başlka, Madde 5.1 (c)'de 'kasdedi'len hususlarda, genişletilmiş Ko
mitenin Kararlan, bu maddenin paragraf - 1 (b) hükümlerine uygun olarak alına
caktır. 

Madde 7 
EUROCONTROL, madde - l'de (belirtilen hava sahasındaki her uçuş için yol 

üarötinü geçerli flaıralara uygun bk şekilde belirlıeyeceiktir. 
Madde 8 
EUROCONTROL madde 7'de bahsedilen yol ücretlseırani toplayacaktır. Bu sebep

le, her uçuş liçin tek bir ücröt ıbelirlenıebiieüelk ve EUROCONTROL tarafından talep 
edilen uçuş başına düşen ücret Teşkilât merkezinde ödenebilecektir. 

Madde 9 
Ücretli Ödemesi gereken şahıs,, uçuş gerçelkl!eşitıiırildiği zaman uçağı işleten kimse ola

caktır. 
Madde 10 
Eğer uçağı işleten Ikümsenin kimliği biılinmliyorsa; uçağın sahibi, işleten kimseyi 

ispatlayamadığı sürece, uçağı işleten olarak kabul edilecektir. 
Madde 11 
Vadesi gelmiş miktarı borçlu ödemezse, borcunu tahsili amacıyla zorlama tedbir

lerine başvurulabilecektir. 
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Madde 12 
1. Vadesi gelmiş miktarın tahsiline ilişkin işlemler, EUROCONTROL tarafından 

veya EUROCONTROL'un isteği ile 'bir Âkit Devlet 'tarafından yürütülecektir. 

2. Tahsilat, hukukî veya idarî işlemlerle gerçekleştirilecektir. 
3. Her Âkit Devlet, kendi ülkesinin yetkili mahkemelerinde, yargı organlarında 

ve idarî mercilerde uygulanan usuller hakkında EUROCONTROL'e bilgi verecektir. 
Madde 13 
Ücretlerin tahsili için dava; 
a) Borçlunun ikamet ettiği veya kayıtlı bir bürosunun bulunduğu; 
b) Borçlunun ne ikamet ettiği ne de kayıtlı bürosunun bulunduğu yer Sözleşme 

Devletlerinin ülkesinde değil ise, borçlunun işyerinin bulunduğu; 
c) Yukarıda (a) ve ^b)'de belirtilen yetki sahalarının bulunmaması halinde; borç

lunun mal varlığının bulunduğu; 
d) Yukarıda (a)'dan (c)'ye kadar belirtilen sahalarının bulunmaması halinde, 

EUROCONTROL'un merkez bürosunun bulunduğu, Âkit Taraf ülkesinde açılır. 

Madde 14. 
EUROCONTROL, bu anlaşmaya taraf olmayan devletlerin yetkili mahkemeleri, 

yargı organları ve idarî mercilerinde dava açma yetkisine sahip olacaktır. 
Madde 15. 
Âkit Devletlerden birinde alınan aşağıdaki kararlar, diğer Âkit Devletçe kabul 

edilecek ve uygulanacaktır. 
a) Mahkemenin veya yargı merciinin nihaî kararları, 
b) idarî organların, yargı mercii veya mahkeme tarafından gözden geçirilmeye 

tabi olan; fakat, mahkeme veya yargı merciinin nihaî karar ile temyizden ımenetmiiş 
olması veya temyizin geri alınmış bulunması nedeniyle veya temyiz başvurusu için sü
renin bitmiş olması dolayısıyla kesinleşmiş idarî kararları, 

Madde 16. 
Madde 15'de belirtilen kararlar aşağıdaki durumlarda kabul edilmeyecek veya uy

gulanmayacaktır. 
a) Eğer devletin mahkemesi veya idarî mercii madde 13'e göre yetkili değilse, 
b) Eğer karar, belirtilen devletin genel politikası ile kesinlikle uygunluk göstermi

yorsa, 
c) Eğer borçlu, kendini savunmak veya temyiz mahkemesine müracaat etmek 

için uygulamayı yapan kurumun veya idarî merciin karar bildirisilni yeterli zamanda 
alamazsa; 

d) Eğer benzeri yol harçları ile ilgili' uygulama daha önceden yürürlüğe konmuşsa 
veya belirtilen devlstin mahkemesinde, yargı organında veya idarî merciinde hefcuz ka
rara bağlanmamış ise, 

e) Eğer karar, belirtilen devletin yol harcı üzerine verdiği benzerî karara uymu
yorsa, 

f) Eğer menşei devletin mahkemesi, yargı mercii veya selâhiyetli makamı ka
rara varmak için, hakikî şahsın yasal ehliyeti veya statüsünü veya evlilik iüşkileri)tıden 
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doğan mülkiyet haklarını veya vasiyetini veya vekâletini; kabulü tanınmanın istendiği 
devletin uluslararası hususî kanunu ile çelişkili bir şekilde ön soruşturmaya karar ver
miş ise; (Bu ülkenin hususî uluslararası kurallarının uygulanması ile aym sonucun elde 
edilebilmesi durumu hariç) 

Madde 17 
Madde 15'de belirlenen kararlar, eğer menşei devlette uygulanabilir durumda ise, 

belirtilen devletin kanunları uygun bir şekilde tatbik edilecektir. İlgili devletin mahke
mesi, yargı organı veya idarî mercii tarafından talep edildiği zaman eğer gerekli ise bir 
yaptırım emri çıkarılacaktır. 

Madde 18 
1. Talep bildirisine şunlar eklenecektir : 
a) Kararın onaylı bir kopyası, 
b) Mahkeme veya yargı merciinin kararının gıyabında olması durumunda, borç

luya tebliğ edilen işlemleri yapan kurumun, usulüne uygun olarak tebligat yaptığını be
lirten belgelerin aslı veya onaylı kopyası, 

c) İdarî kararlar halinde Madde 15'in gerektirdiği hususların yerine getirildiğini 
belirten belge. 

d) Menşei devlette uygulanabilirliğini ve borçlunun karar bildirisini zamanında 
aldığını belirten belge. 

2. Eğer belirtilen devletlerin mahkemeleri, yargı mercileri veya idarî yetkilileri
nin ihtiyaç duyması halinde, belgelerin usulüne uygun onaylanmış tercümeleri bu ma
kamlara sağlanacaktır. Bu sözü geçen belgelerin onaylanması veya benzer bir işleme 
ihtiyaç yoktur. 

Madde 19 
1. Talep sadece madde 16'nın dördüncü bendindeki sebeplerin biri dolayısıyla 

reddedilebilir. Kararın esasları hiçbir şekilde muhatap devlette tekrar gözden geçirilme
yecektir. 

2. Kararın alınması ve uygulanması için yapılacak işlemler, bu anlaşma aksini 
gerektirmiyorsa, muhatap devletin kanunlarına göre yürütülecektir. 

Madde 20 
EUROCONTROL tarafından toplanan meblâğ, Âkit Devletlere, Genişletilmiş Ko

misyonun kararına uygun olarak ödenecektir. 
Madde 21 
Tazminatın bir Âkit Devlet Tarafından tahsil edilmesi durumunda, toplanan meb

lâğ madde 20'ye göre işleme tabi tutularak EUROCONTROL'a gecikmesiz ödenecektir. 
İlgili devlet tarafından konan tazminatla ilgili masrafları EUROCONTROL ödeyecektir. 

Madde 22 
Yol ücretlerinin tespit ve kanunen tahsil edilmesinde Âkit Devletlerin yetkili kim

seleri EUROCONTROL ile beraber çalışacaktır. 
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Madde 23 
Eğer Genişletilmiş Komite, masrafın tazmininden tam ittifakla feragat etmeye ka

rar venmişse, Âkit Devleler uygun buldukları herhangi bir eylemi yapabilirler. Böyle 
bir durumda, bu sözleşmenin tazminatla ve kararların kabulü ve uygulanması ile ilgili 
hükümleri uygulanmayacaktır. 

Madde 24 
Olağanüstü hal veya savaş durumlarında, işbu anlaşmanın şartları, bu şartların hü

küm sürdüğü Âkilt Devletlin hareket serbestisini etkilemeyecektir. 

Madde 25 
1. Bu anlaşma veya eklerin uygulanması veya açıklanmasıyla ilgüi olarak Âkit 

Devletler arasında veya Genişletilmiş Komisyon tarafından temsil edilen EUROCONT-
ROL ile Âkit Devletler arasında herhangi bir ihtilâf vuku bulursa ve bu ihtilâfı doğru
dan ıgörüşme ile veya diğer yöntemlerle çözmek mümkün olmazsa, tarafların talepleri 
üzerline konu hakeme havale edilecektir. 

2. Bu sebeple, tarafların herbiri hakem tayin edecek ve hakemler üçüncü bir ha
kemin atanmasına karar vereceklerdir. 

3. Hakem mahkemesi kendi usullerini kendisi belirleyecektir. 
4. Herfbir taraf, mahkemedeki işlemlerde kendi temsiline ve hakeme ait masraf

ları karşılayacaktır. Üçüncü hakeme ilişkin masraflar ve diğer meblağlar, itiraz eden ta
raflar tarafından eşit ıbir şekilde karşılanacaktır. Hakem mahkemesi uygun bulduğu tak-
düldte meblâğların bölüştürülmesindle farklı btir belirleme yapabilir. 

5. Hakem mahkemesi kararı anlaşmazlığa düşen tarafları bağlayacaktır. 

Madde 26 
Bu anlaşma 8 Eylül 1970 tarihli Yol Ücretlerinin Toplanmasına İlişkin Çok Ta

raflı Anlaşmanın yerine geçecektir. 
Bu hüküm EUROCONTROL ile EUROCONTROL'e üye olmayan bıir ülke ara

sında, işbu Anlaşmanın birinci maddesinde belirtilen Uçuş Malûmat Bölgelerinde Yol 
ücreti toplanmasıyla ilgili olarak yapılan herhangi bir anlaşmayı eîtMlemeksizıin, andan 
Devlet işbu Anlaşmaya taraf oluncaya kadar yürürlükte kalacaktır. 

Madde 27 
•1. Bu anlaşma, yürürlüğe girme tarihinden önce EUROCONTROL yol ücretleri 

toplama sistemine iştirak eden devletlere veya Daimi Komisyonun oybirliği ile verdiği 
kararla imza hakkına salhip olan devletlere, imzaya açık bulundurulacaktır. 

2, Bu anlaşma, onaya bağlı ölacakjtır. Onay belgelerii Belçika Krallığı Hükümetlin
de saklı tutulacaktır. 12 Şubat 1984'Üe Brüksel'de imzaya açılan, 13 Aralık 1960 tarihi 
hava Seyrüseferinin Emniyeti için işbirliğine Dair Uluslararası EUROCONTROL Söz
leşmesini değiştiren Protokolünün onaylanması bundan böyle «Protokol» olarak adlan
dırılacaktır bu anlaşmanın da onayını teşkil eder. 

3. Bu anlaşma; EUROCONTROL, EUROCONTROL'a üye Devletler ve onay 
belgelerini bu tarihten önce tevdi etmiş bulunan devletler bakımından, Protokol'ün yürür
lüğe girdiği tarihte yürürlüğe girecektir. 
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4. )Bu 'anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangıi hir devletin onay (bel
gesini tevdi eltoesi durumunda, bu anlaşma, bu devlet için onay 'belgesinin tevdii tariıi-
nıi takaıbeden ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girecdk'tıir. 

5. EU1ROCONTROL, 'bu sözleşmeye imzasıyla üye olacaktır. 
6. Belçika Krallığı Hükümeti, bu anlaşmanın bir ülke tarafından imzalanmasından, 

herhangi bir onay 'belgesinin tevdi edilmesinden ve iş/bu anlaşmanın yürürlüğe girişinden, 
bu anlaşımayı imzalayan diğer Âkit Devletlerin hükümetlerine malûmat verecek/tür. 

Madde 28 
1. Bütün devletler bu anlaşmaya katrlalb'ilir. M adide 27.21de beKir'tilen değJişitMlmîiş 

Sözleşmeye, katılan Avrupa Devletleri haricindeki devletler sadece genişletilmiş komis
yonun oybirliği ile vermiş olduğu onay ile bu sözleşmeye katılabilirler. 

2. Onay belgeleri, diğer ÂkJilt Devletlere bu hususu bildirecek olan Belçika Krallığı 
Hükümetince muhafaza edilecektir. 

3. Katılma, onay belgesinin tevdii edilmesini takiibeden ikinci ayın, ilk gününden 
itibaren geçerli olacaktır. 

Madde 29 
1. Üye Devletler, sözkonusu değiştirilmiş Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece bu 

Anlaşmaya bağlı olacaktır. 

2. Değiştirilmiş Sözleşmeye üye olmayan Devletler, İşbu Anlaşmanın yürürlüğe 
girme tarihinden sonra 5 yıllık zaman zarfında ve}̂ a değiştirilmiş Sözleşmenin biti
mine kadar - hangisi daha önce olursa - bu Anlaşma ile bağlı kalacaktır. Bu 5 yi'Hık 
süre, bir üyenin Anlaşmadan ayrılmaya niyetini Anlaşma bitim tarihinden en az 2 sene 
evvel olması kaydı ile, Belçika Krallığı Hükümetine yazılı olarak bildirmesi durumu 
hariç, otomatikman olarak ilaveten 5 yıl daha uzayacaktır. Belçika Krallığı Hükü
meti böyle bildiriyi yazıyla diğer Âkit Devletler hükümetlerine duyuracaktır 

3. Belçika Krallığı Hükümeti',, değiştirilmiş Sözleşmenin Âkit Taraflarından bi
rinin Sözleşmeyi festi etme niyetini diğer Âkit Devletlere yazılı olarak duyuracaktır. 

Madde 30 
Belçika Krallığı Hükümeti, bu Anlaşmayı Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 102 

nci maddesine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve 7 Aralık 1944 tarihinde 
Şikago'da imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 83 üncü maddesine 
göre Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Konseyine tescilini sağlayacaktır. 

Tam yetkili olduklarını gösteren yetki belgelerinin usulüne uygun ve noksansız 
olduğu anlaşılan, aşağıda imzası bulunan Tam Selahiyetli Hükümet Temsilcileri bir
birlerinin Şahitliğinde işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

12 Şubat 1981 tarihinde Brüksel'de, aynı eşitlikte geçerli altı metin halinde ve tek 
asıl nüsha olarak Alman, İngiliz, Fransız, Hollanda, İspanyol ve Portekiz dillerinde 
hazırlanmış olup, bu kopyalar Belçika Krallığı Hükümeti arşivlerinde saklanacak ve 
adı geçen Devlet tasdikli kopyalan diğer imzalayan Devletlere gönderecektir. Her
hangi bir tutarsızlık durumunda Fransızca dilinde yazılan nüsha asıl kabul edilecektir. 
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Ek - 1 

Âkit Taraflar 
UÇUŞ MALUMAT BÖLGELERİ 

Uçuş Malumat Bölgeleri (UMB) 

Federal Alımıanya Cumhuriyeti 

Avusturya Cumhuriyeti 
(Belçika Krallığı) 
Lü'ksemiburg 'Büyük Dukalığı 
İspanya 

Fransa Cumhuriyeti 

Büyük Britanya ve Kuzey 
İrlanda Birleşik Krallığı 

İni an da 

Hollanda Krallığı 
Portekiz Cumhuriyeti 

İsviçre Konfederasyonu 

Hannover Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Ren Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Bremen Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Dussel'dorf Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Frankfurt Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Münih Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Vinaya Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Brüksel Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Brüksel Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Madrid Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Madrid Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Barcelona Üst Uçuş Malumat Bölgesij 
Baroekma Üst Uçuş Mialumat Bölgesii 
Yukarı Kanarya Adaları Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Kanarya Adaları Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Fransa Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Paris Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Breş t Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
iBordeaux Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Marsilya Üst Uçuş Malumat 'Bölgesi 
ts'koçya Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
İs'koçya Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Londra Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Londra Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Shannon Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Shannon Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Arnsterdam Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Lisbon Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Lisbon Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Santa 'Maria Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Cenevre Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Cenevre Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Zürih Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
Zürih Üst Uçuş Malumat Bölgesi 
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Ek - 2 

Madde 6.1 (b) 

1981 yıllında Brüksel'de imzaya açılan Protokol ile değiştirilen 13 Aralık 1960 
tarihli Hava Seyrüsefer Güvenliği İçin îş'biriiğine Dair Uluslararası EÜROCONTROL 
Sözleşmesinden Alıntılar 

Sözleşmeoiın 7.3 maddesi 
«Başka türlü 'beyan ediılmedikçe, maldde 6.1 (b) ve 6.4'de ibefotiılen hallerdeki 

tedbir ve direktifler ıJComiısy ondaki oyları gerektirecektir. Çoğunluk tabirii şöyle an
laşılmaktadır. 

Bu oylar, aşağıda madde 8'de 'belirtilen ağırlıklara sahip olacaktır. 
•- Bu oylar, oy kullanan Âkit Tarafların çoğunluğunu temsil edecektir. 

Sözfeşmeraiın 8 inci Maddesiı 
«Madde 8i 
1. Madde 7'ds bahsedilen ağırlık, aşağıdaki tabloya uygun olarak bdirienecekl'ir. 

Bütün Âkit Tarafların devletlerinin toplam yıllık katkılarının yüzdesi 

Âkit tarafın yıllık katkı nispeti : Oy sayısı 

% l'den az 1 
% 1 ile % 2'den az 2 
% 2 ile % 3'den az 3 
% 3 l a % 4 1/2'den az 4 
% 4 1/2 ile % 6'dan az 5 
% 6 ile % 7 1/2'den az 6 
% 7 1/2 ile % 9'dan az 7 
% 9 ile % ll'den az 8 
% 11 ile % 13'den az 9 
% 13 ile % 18'den az 10 
% 15 ile % 18'den az 11 
% 18 ile % 21'den az 12 
% 21 ile % 24'den az 13 
% 24 ile % 27'den az 14 
% 27 ile % 30'dan az 15 
% 30 16 

2. Oy sayısı başlangıç olarak, 1981'de Brüksel'de imzaya açılan ProtokoPün yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki tablodan istifade ile ve Âkit Tarafların 
Teşkilatın Bütçesine yapacakları yıllık katkının tespitinde kullanılan Ajans statüsünün 
19 uncu maddesindeki kurala uygun olarak tespit edilecektir. 

3. Bir devletin Teşkilata katılması halinde, Âkit Tarafların oyları aynı usulde 
yeniden tespit edilecektir. 

4. Sayıları yukarıdaki esaslar dahilinde her sene yeniden hesaplanacaktır. 
Sözleşmenin 19 uncu maddesi (Ajans Statüsü) 
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Madde 19. — 
1. Aşağıdaki paragraf 2'deki hususlar saklı kalmak kaydıyla Âkit Tarafların her 

malî yıl başında yapması gereken yıllık katkı miktarı şu formülle hesaplanacaktır; 
a) Âkit Tarafın, aşağıda paragraf 3'de belirtilen tarzda hesaplanan GSMH'sı-

nın (Gayrisafi Millî Hâsıla) değerinin % 30'lük bir oranı başlangıç olarak hesapla
nacaktır. 

b) Âkit Tarafın yol kolaylığı maliyet esaslı değerine -aşağıda paragraf 4'de be
lirlenmektedir- nispetle % 70'lik bir katkı daha hesaplanacaktır. 

2. Herhangi bir malî yıl içinde, üye tarafların hiçbirinden, bütün tarafların kat
kılarının toplamının % 30'undan fazla bir katkı yapması istenmeyecektir. Şayet yuka
rıdaki paragraf l'de belirtilen şekilde hesaplanan katkı miktarı bir taraf için % 30'u 
aşarsa, % 30'u aşan kısım, bahsedilen paragrafta belirtilen kurallar çerçevesinde, diğer 
Taraflar arasında paylaştırılacaktır. 

3. Hesaplarda kullanılacak olan GSMH değeri, OECD'nin derlediği istatistikler
den, -bu mevcut değil ise, Komisyonun aldığı bir karar ile belirlenen ve aynı derecede 
garantili sonuçlar veren diğer bir kuruluştan- bu istatistiklerin mevcut olduğu son 3 
seneki değerlerin aritmetik ortalamasını almak suretiyle elde edilecektir. GSMH'nin 
değeri, Avrupa Hesap Birimleri cinsinden ifade edilen faktör maliyetleri ve güncel fi
yatlar üzerinden hesaplanan değer olacaktır. 

4. Hesaplamalarda kullanılacak olan yol kolaylığı maliyet esası, alâkalı malî yıl
dan iki evvelki yıla nispetle tespit edilen maliyet esası olacaktır. 
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