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> I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, temel tüketim maddeleri fiyatlarında son günler

de meydana gelen artışlara, memur maaşlannda yapılan artışın yetersizliğine, vergi borçları 
gecikme cezalarının affı çalışmalarına ve döviz fiyatlarındaki yükselişlere ilişkin gündem dışı 
konuşmasına Orman Bakanı Vefa Tanır, 

Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Doğu Anadolu Bölgemizde ortaya çıkan sığır ve
bası sonucu ölen veya itlaf edilen hayvanların sahiplerine ödenmesi gereken tazminatlara, böl
gede görevli veteriner hekimlerin sayılarının ve bunlara ödenen maaşların yetersizliğine, THY 
Erzurum uçak seferlerinin düzensizliğine ilişkin gündem dışı konuşmasına da Ulaştırma Ba
kanı Yaşar Topçu, 

Cevap verdiler. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Avrupa Konseyi bünyesinde Türklüğü ve Türk dünT 
yasını ilgilendiren_son olumlu gelişmelere, Yunanistan'ın Batı camiasındaki tüm komşularıyla 
ihtilaflı tek ülke durumuna gelişine, Karadeniz Ekonomik İşbirliği çalışmalarına ve bu kon
jonktür içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin takip etmesi gereken yönteme ilişkin gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan : 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Erdal inönü'nün, 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın 

Gönen'in, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve 

tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 
Sayılı Tarımda Kendi AdınajveJHesabma Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı 
Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 23.1.1992 tarih ve 
3769 sayılı Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine, 

tlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 
Macaristan ve Çekoslovakya Meclis Başkanları ile; AFC Rheinland - Pfalz, AFC Sakson

ya ve AFC Bavyera Eyalet Meclisi Başkanlarının ve Danimarka Parlamentosu Dışişleri Komis
yonu Başkanının fefaketlerinde birer Parlamento heyetiyle ülkemize davet edilmelerine; 

Parlamentolararası Birlikte TBMM'yi temsil edecek Türk Grubunda boş bulunan ve RP 
Grubuna düşen bir üyelik için RP Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın aday gösterildiğine; 

tlişkin Başkanlık tezkereleri; 
Erzurum Milletvekili Abdülmelik Fırat'ın Dilekçe Komisyonu, 
Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 
Üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
tstanbul Milletvekili Adnarj^aTweei-ve-54-aFkadaşının, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı ile 

yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye kullan
dı Warr ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu 
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iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, İçişleri Bakanı îsmet Sezgin ve Maliye ve Gümrük Ba
kam Sümer Oral haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) okundu; en 
geç bir ay içerisinde olmak üzere Danışma Kurulunca tespit edilecek görüşme gününün Genel 
Kurula sunulacağı açıklandı. 

TBMM Başkanının, Strazburg'ta yapılacak Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısına 
katılmak üzere Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Başkanının davetine icabetine, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye- Federal Almanya Parlamentolararası Dostluk 
Grubunun kurulmasına, 

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

(10/3) ve (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarına siyasî parti gruplarınca 
gösterilen adaylar ile, 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen üyeliğe Tokat 
Milletvekili ibrahim Kumaş, 

Seçildiler. 
Başkanlıkça Meclis Araştırması Komisyonlarının Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 

Üye seçimlerini yapmak için toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.1 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 tarihli toplantısına ilişkin 
sorusuna (6/12), Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay cevap verdi. 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Santralına ilişkin sorusuna (6/15), 
Çevre Bakam Bedrettin Doğancan Akyürek, 

Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Bolu ÎIi Gerede ilçesindeki yaylalarda bulunan evle
rin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan sorusuna (6/16), içişleri Bakanı ismet 
Sezgin, . 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

12 Şubat 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.26'da son 
verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kâtip Üye 

o 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 .2 .1992 Çarşamba 

Raporlar •' . '. 

1. — Askerlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Asker
lik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkındaki 27.6.1984 Tarihli ve 3031 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesi ile Getirilen Geçi
ci Madde 18'in Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/329, 
2/20) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 11.2.1992) (GÜNDEME) 

2. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 
Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik kapılması Hakkında 23.1.1992 Ta
rihli ve 3769 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/340, 
3/277) (S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 12.2.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. —. İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece 

- Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin ne zaman yapı
lacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1İ.2.1992) 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölünmesi sonucun
da yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dikkate alındığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/149) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1992) 

Yazüı Soru Önergesi 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak'ın, Kültür Bakanının işleviyle ilgili ola
rak yaptırıldığı iddia edilen ankete ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/54) (Baş
kanlığa geliş larilıi : 11.2.1992) 
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BtRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Lütfü Escngün (Erzurum), Cengiz Üretmen (Manisa) 

••• o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum, 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz istemleri vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Strazburg'ta yapılan Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi 43 üncü Dönem Üçüncü Bölüm Tbplantuarma ilişkin gündem dtsı konuşması 

BAŞKAN — Avrupa Konseyindeki çalışmalarla ilgili olarak İstanbul Milletvekili Sayın 
Engin Güner'e söz veriyorum, 

Buyurun Sayın Güner. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime baş
larken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Geçtiğimiz hafta Fransa'nın Strazburg Şehrinde yapılmış olan, Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi 43 üncü dönem Üçüncü Bölüm Toplantısı hakkında Yüce Heyetinize bilgi arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunmaktayım. 

Yüce Meclisin, Türk dış politikası ve ilişkileri ile özellikle kendisinin temsil edildiği yurt 
dışı toplantıları hakkında birinci elden bilgi almasının en doğal hakkı olduğu görüşü ile, bu
gün gündem dışı söz talep etmiş bulunmaktayım. Avrupa Konseyinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil eden Türk Heyetinin Başkanı olarak, zaman zaman Konseyin çalışmaları hak
kında ileride de Yüce Heyetinize bilgi vermekten büyük şeref duyacağımı ifade etmek isterim. 

20 Ekim genel seçimlerinden sonra teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil 
edecek 12 kişilik Türk Grubu olarak, ilk defa geçtiğimiz hafta, Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meçlisi Genel Kurul Toplantısına katılmış bulunmaktayız. Sözlerimin hemen başında memnu
niyetle ifade etmek isterim ki, Türk Grubu olarak, bu ilk sınavı büyük başarı ile vermiş ve 
bu başarının mutluluğuyla yurda dönmüş bulunmaktayız. Bu vesileyle, izninizle, Heyetimizin 
her bir mensubunu tek tek huzurlarınızda tebrik etmek, teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 
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Çok değerli arkadaşlarım, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Toplantısının ilk günün
de, bu Meclisin Başkanlığını geçici olarak yürütmekte bulunan İngiliz Muhafazakâr Milletve
kili Sir Geoffrye Finsberg, yapılan bir seçim sonucu, mayıs ayına kadar Meclis Başkanlığına 
seçildi. Mayıs ayında bu seçim tekrarlanacak ve daha önce yapılmış olan bir centilmenlik an
laşması gereğince, bu sefer, çok büyük bir olasılıkla, Sosyalist Grubun öne süreceği bir aday 
Meclis Başkanlığına seçilecektir. Bu kişinin, büyük bir ihtimalle, tspanyol Sosyalist Milletve
kili Martinez olması beklenmektedir. 

Gene aynı gün, oturumun başlangıcında yapılan bir seçim sonucu, 3 tane Başkan Yardım
cısı da seçildi. Bendeniz de bu Başkan Yardımcılıklarından birine seçilme şerefine nail oldum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Gene, aynı gün yapılan, mensubu bulunduğum Avrupa Demokratları Grubunun Başkan 
Yardımcılığı seçiminde de bu Grubun Başkan Yardımcılığına seçildim. 

Avrupa Konseyi gündeminde birçok önemli konu bulunmaktaydı; ancak, bunlardan Tür
kiye'yi en yakından ilgilendiren, "Türkiye'de insan haklarının durumu" konulu rapor idi. Eğer 
izin verirseniz, sizlere daha çok, bu rapor konusunda bilgi arz etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, Türkiye ve özellikle Türkiye'de insan haklarının durumu konusu, 1980 yı
lından beri, Avrupa Konseyinin gündeminde sürekli olarak yer almaktadır. 1986 yılında Avru
pa Konseyinin aldığı 860 sayılı Karar uyarınca, bu konu sürekli olarak gündemde tutulmakta 
ve Avrupa Konseyi Meclisi, Hukuk ve tnsan Haklan ve Siyasî Komisyonları vasıtasıyla, Türki
ye'deki insan haklan durumunu yakından izlemektedir. Bu karar uyarınca, geçtiğimiz temmuz 
ayında, Türkiye'ye gelen ve adı geçen bu iki komisyonun raportörleri olan 2 bayan parlamen
ter -birisi Hollandalı, diğeri Lüksemburglu- Ankara, istanbul ve Diyarbakır'da yaptıkları bazı 
temaslar sonucunda, rapor lan nı hazırlamışlardı. Bu rapor, komisyon toplantılarından sadece 
birkaç gün önce elimize geçti. Bu komisyonlarda, Heyetimizi temsil eden arkadaşlar olarak 
bulunduk ve bu raporun bir eleştirisini yaptık. • , 

Her şeyden önce, ortada, bir rapor, bir de bu rapora dayanılarak hazırlanmış ve Genel 
Kurulun kabul etmesi beklenen bir karar tasarısı mevcuttu. Birbiriyle yakın ilişkisi olması ge
reken bu iki metin arasında, her şeyden önce, büyük bir bağ, ilişki bulamadık; çünkü, rapor, 
sadece 1991 Temmuz ayına kadar olan durumu göz önüne almaktaydı ve herhangi ciddî bir 
araştırmaya dayanmayan, kulaktan dolma, sağdan soldan derlenmiş toparlanmış sözde bilgi
lerle hazırlanmış, objektiflikten ve tarafsızlıktan uzak bir görünüm vermekteydi. Ayrıca, ra
por içinde, çok sayıda önyargılı hükümler ve Türkiye'yi suçlayıcı, kabul etmemiz mümkün ol
mayan bazı ifadeler de yer almaktaydı. 

Biz, bu bakımlardan, bu raporun daha ciddî bir şekilde hazırlanması gerektiğini belirttik; 
ancak, yapılan komisyon toplantılarında, bu ifadelerimize rağmen, rapor, hemen hemen hiç 
görüşülmeden, Genel Kurula havale edildi. 

Bizim çıkış noktamız, raporun ciddî bir biçimde ele alınması, ciddî araştırmalar sonucu 
hazırlanması ve komisyonlarda tartışıldıktan sonra Genel Kurulda ele alınması gerektiği şek
linde idi; fakat, bu şekilde neticelenmeyince, biz de araştırdık ve daha önceki tecrübelerimizin 
de ışığı altında, bu raporun Konsey Genel Kurulunda görüşülmesini usul bakımından engelle
meye karar verdik. Bu, Heyetimizce oybirliğiyle alınan bir karardı. 
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Konsey İçtüzüğünün 28 inci madde ikinci fıkrasına göre, toplantının açılışında gündem 
maddesi görüşülürken söz alarak, toplantı raporunun, İçtüzükte öngörüldüğü şekilde iki haf
ta önceden elimize ulaşmadığı gerekçesiyle bu görüşmenin daha ileri bir tarihe ertelenmesini 
istedim; Meclis Başkanı da, hiçbir tartışmaya mahal vermeden, konunun daha ileri bir tarihe 
ertelendiğini bildirdi. Sosyalist Grup Sözcüsü, raporun hemen bu toplantıda görüşülmesi ge
rektiğini iddia ettiyse ve bu konuda bir oylamaya gidilmesini istediyse de, Başkan, usulün çok 
açık olduğunu ve kesin olarak uygulanacağını, raporun görüşülmesinin ileri bir tarihe bırakıl
dığını belirtti. Böylelikle, ilk defa katıldığımız bu Genel Kurul toplantısında, Türk Heyeti ola
rak büyük bir başarı elde etmiş olduk. 

Ayrıca, toplantının başladığı gün yaptığım bir konuşmayla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin, Avrupa Konseyinde 1963 yılından beri temsil edilmediğini, Konseyin, bu konuya, bu 
soruna acilen bir çözüm bulması gerektiğini ifade ettim. Konsey Başkanlığını bırakarak İsveç 
Hükümetinde Savunma Bakanlığına gelen eski Başkan, faaliyet raporu kapsamında ele alınan 
bu konuyu cevaplarken, beni teyit eder mahiyette bir ifade kullanarak, Kıbrıslı Türk parla
menterlerin, Avrupa Konseyinde temsilci olmaları için en kısa zamanda bir çözüm bulunması 
gerektiğini ifade etti ki, bu da, bizim tezimizi kuvvetlendiren ve zabıtlara geçen bir ifade olmuştur. 

Bu arada, gene Kıbrısla ilgili olarak belirtmeliyim ki, bu toplantıyı izlemek üzere Straz-
burg'a hareket etmek için Fransız makamlarından vize verilmesi konusunda kendilerine büyük 
güçlük çıkarılan Kıbrıslı 3 Türk parlamenterin sorununu dile getirerek, Meclis Başkanından, 
Fransız makamlarıyla temasa geçerek, ileride böyle bir hususa meydan verilmemesini rica ettim. 

Avrupa Konseyinin gündeminde, daha önce de arz ettiğim gibi, çok önemli maddeler bu
lunmaktaydı; ancak, bunların üzerinde detaylı olarak durarak kıymetli zamanınızı almak iste
miyorum; sadece, önemli bir konu olan azınlıklar konusunda hazırlanmış rapora değinmek 
istiyorum. 

Biri Fransız ve biri Maltalı 2 raportörün Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırladığı azınlık
lar konusundaki rapor, esas itibariyle, Birinci Dünya Savaşından sonra Avrupa'da yer almış 
olan millî azınlıklar konusuna bir çözüm getirmek amacıyla hazırlanmış bir rapordur ve millî 
azınlıklar ile bulundukları ülkelerin hükümetleri arasında arabuluculuk yapacak bir mekaniz
manın kurulmasını öngörmektedir. Biz, bu konuda da bazı rezervler ileri sürerek, azınlıklar 
konusunun, dünyada çok çeşitli değişik forumlarda ele alındığını; Birleşmiş Milletler, AGİK 
süreci ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Mahkemesi gibi bazı mekanizmaların za
ten mevcut olduğunu; bu bakımdan, bu hassas konuyu daha da karıştırabilecek ve ikinci bir 
tekerrüre yol açabilecek bir mekanizmadan kaçınılması gerektiğini ifade ettik; ancak, konu
nun esastan görüşülmesine karşı olmadığımızı da belirttik. Bu konuda yapılan oylamada, Türk 
Heyetinin büyük bir bölümü olarak -sanıyorum bu konu basına biraz yanlış aksettirildi- 9 ar
kadaş millî azınlıklar ve hükümetler arasında arabuluculuk mekanizması kurmayı öngören böyle 
bir karar tasarısının, Türkiye'yi ileride bazı güçlüklere itebileceği düşüncesiyle, bu kararın aley
hinde oy kullandık; sadece, bağlı bulundukları gruba ters düşmeme düşüncesiyle, 2 arkadaşı
mız lehte oy kullandı ve 1 arkadaşımız da oylamada bulunmadı. 

Bunun dışında, Konseyin gündeminde önemli olarak Yugoslavya sorunu vardı. Bu konuda 
söz alan arkadaşlarımız, tartışmalara çok aktif bir şekilde katıldılar; özellikle Makedonya konu
sundaki görüşlerimizi dile getirdiler. Bildiğiniz gibi Makedonya'nın tanınması, özellikle Yunanistan'ı 
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büyük ölçüde rahatsız etmekte. Konsey toplantıları boyunca Yunanistan, Makedonya'nın ta
nınması için büyük gayretler sarf etti ve bu konunun kendisini ne kadar rahatsız ettiğini açık 
bir şekilde ortaya koydu. 

Diğer önemli bir konu da, eski Sovyetler Birliği idi ve eski Sovyetler Birliğindeki durum, 
uzun tartışmalara yol açtı. Bu konuda da görüşlerimizi belirttik, ilginç olan şudur ki, eski Sov
yetler Birliğindeki Türkî cumhuriyetlerle olan ilişkilerimizi açıklayan konuşmamdan sonra söz 
alan yabancı parlamenterler, eski Sovyetler Birliğinin durumunu lafla geçiştirmenin artık müm
kün olmadığını, Türkiye'nin yaptığı gibi bazı önemli işbirliği adımlarının atılması gerektiğini 
ve Türkiye'nin bu bölgede çok büyük rol oynayabilecek güçte ve çapta olduğunu ifade ettiler. 
Bu, bizim için özellikle memnuniyet verici bir husus oldu. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kısaca özetlemek gerekirse, bu ilk toplantıda, Türk 
Heyeti olarak başarılı bir çalışma sergilemiş bulunmaktayız. Ancak, Avrupa Konseyi ile geç
mişte bazı sorunlarımız olduğu hepinizin malumudur. Bu sorunlardan bazıları, azalmış da ol
sa, bugün de devam etmektedir, yarın da devam edecektir. Ancak, önemli olan, bizim, tutarlı 
bir dış politika izleyerek, Konseyde en iyi şekilde, ciddî bir biçimde çalışarak Türkiye'yi temsil 
etmemizdir. Biz 12 kişilik Türk Grubu olarak, bu görevi hakkıyla yerine getirmek istiyoruz. 
Bu konuda görüşlerinize, yardımlarınıza her zaman ihtiyacımız olacağını ifade etmek istiyorum. 

Sözlerime son vermeden önce, eğer izin verirseniz Sayın Başkanım, bir hususu arz etmek 
istiyorum: Bu son toplantıda ilginç bir görünüm ortaya çıktı, o da şudur: Bildiğiniz gibi, Av
rupa Konseyi, 26 Avrupa ülkesinin meydana getirdiği bir kuruluştur. Bu kuruluş içinde Türki
ye, uzun yıllar kendini yalnız hissetmiştir. Ancak, bu son toplantıda şunu müşahede etmek 
fırsatını buldum: Balkan ülkeleri, bu arada, eski Sovyetler Birliğinden ayrılan cumhuriyetlerin 
çoğu artık yavaş yavaş Konseye müracaat etmekteler. Bunlar hepsi, Türkiye'yi güçlü bir devlet 
olarak görmekte ve Türkiye'nin etrafında dolaşmaktadır. Mesela, gelecek mayıs ayında Kon
seye üye olması beklenen Bulgaristan, Türkiye'nin oyuna muhtaçtır. Bu bakımdan, Türkiye 
ile iyi geçinmek durumundadır. Biz de, oradaki soydaşlarımız lehinde son iki yıldır yapılan 
olumlu gelişmelerin ışığı altında ve bunun böyle devam etmesi halinde, kendilerini destekleye
ceğimizi açıkça ifade ettik. Avrupa Konseyine üye olmayı bekleyen Romanyalılar da Türk Me
deniyetinin etrafındaydılar ve devamlı olarak bizimle temas kurmak istediler; Türkiye'ye gel
mek istiyorlar ve bizi Romanya'ya davet ettiler. Açıkçası, Türkiye'nin desteğine ihtiyaçları var. 
Eski Sovyetler Birliğinden ayrılan ve Avrupa Konseyine müracaat eden cumhuriyetler için de 
-ki, bunların arasında Ermenistan, Azerbaycan da var- aynı şey söz konusu. 

Kısaca şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye, bu devletlerin de yardımıyla, sanıyorum ki, 
önümüzdeki yıllarda, Avrupa Konseyinde olsun, diğer Batılı kuruluşlar nezdinde olsun, duru
munu çok güçlendirme imkânına sahiptir. Ülkelerin önüne tarih boyunca ancak üçyüz dört-
yüz yılda bir defa çıkabilen böylesine değerli bir fırsatı, hiç vakit geçirmeden; ama, hiç vakit 
geçirmeden, en iyi şekilde değerlendirmek durumunda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Aksi 
takdirde, çok geç kalınmış olacaktır. Bunu, sadece biz söylemiyoruz; yabancı basında çıkan 
bütün yazılarda da görüyoruz ki, Türkiye, özellikle bulunduğu bölgede ve Doğu âleminde bir 
yıldız gibi parlamaktadır. Ancak, bu fırsatı biz kaçırırsak, buraya başkaları girebilecektir. Av
rupa Konseyinin bu son toplantısında da bunlar, yabancı parlamenterler tarafından açıkça ifa
de edilmiş ve Türkiye'nin, eski Sovyetler Birliğinde, Özellikle Türkî cumhuriyetlerde nüfuz sa
hibi olmasının, Batı'nın da yararına olduğu görüşü dile getirilmiştir." 
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Beni dinlemek zahmetinde bulunduğumuz için hepinize teşekkür ediyor, savcılarımı su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 

2. — Tokat Milletvekili Ahmet Ozdemir'in, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ve alınması gereken 
tedbirlere ilişkin gündem dtsı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, esnaf ve sanatkârlarımızın me
seleleri hakkında, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet özdemir'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın özdemir. 

AHMET ÖZDEMİR (Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; esnaf ve sanat
kârlarımızın içinde bulunduğu zor koşulları dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum; hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Bu vesileyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çığ felaketinde hayatlarını kaybeden asker
lerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Ayrıca, istanbul ve Adana'da güvenlik kuvvetlerimize karşı yapılan saldırıyı nefretle kını
yor, faillerinin bir an evvel bulunmasını Hükümetimizden bekliyor ve ümit ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, devletimizin temelini teşkil eden kurumlardan birini oluşturan esnaf 
ve sanatkârlarımız, yıllardır kaderleriyle başbaşa bırakılmıştır. Bugüne kadar gelen hükümet
lerimiz, esnaf ve sanatkârlarımızı, sadece vergi ödemesi gereken bir vasıta olarak görmüşler
dir. Geçmiş hükümetler, bürokrasiyi ve kırtasiyeyi azalttıklarını söylemelerine rağmen, esnaf 
ve sanatkârlarımızın bir ayda en az beş günü vergi dairesinde geçmektedir; muhtasar beyanna
mesi, Katma Değer Vergisi, sosyal sigortalar primi, peşin vergi, Bağ-Kur gibi vesaire gibi ko
nularda... 

Muhterem milletvekilleri, esnaf ve sanatkârımızın kültür seviyesi, günün gelişmelerinin 
çok altındadır; yukarıda saydığım işlemleri gördürebilmek için, bir muhasebeciye, işletme def
teri için 125 bin Türk Lirası, bilanço defteri için 500 bin Türk Lirası ortalama aylık ödemek 
zorundadır. Defterini kendisi tutan esnaf ve sanatkârımız, yıl sonu beyannamesi için, muhase
beciye, imza bedeli olarak, kalkınmada öncelikli yörelere göre, birinci bölgede 500 bin, ikinci 
bölgede 550 bin, üçüncü bölgede 575 bin, dördüncü bölgede 640 bin lira ödemek zorundadır. 
Götürü usulde vergi ödeyen bir seyyar satıcı, en az 1 milyon 250 bin Türk Lirası ödemek duru
mundadır. işletme defteri tutan bir mükellef, hayat standardından dolayı, kazansa da kazan
masa da, 3 milyon 530 bin Türk Lirası vergi ödemek mecburiyetindedir. 

Sayın milletvekilleri, vergi kutsaldır. Devletin ayakta durabilmesi için, kazanan herkesin 
vergi ödemesi şarttır. Ancak, esnaf ve sanatkârımızın bütün giderleri işyerlerinden karşılan
masına rağmen, gider olarak, işyeri için yapılan harcamalar belgelenebilmekte, bunun dışın
da, evinin geçimi ve çocuklarının okulu için yaptığı diğer tüm harcamalar masraf olarak bel-
gelenmemekte ve vergiden düşürülememektedir. Bu durumda ise, gider olmasına rağmen, bir 
tarafta kazanç görünüp, aslında olmayan kazancın vergisini ödemektedir. Bu meyanda, esnaf 
ve sanatkârımız, elinde olmayarak, devlet kanalıyla, vergi kaçakçılığına itilmektedir. 
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Bugün, çevremde yaptığım bir inceleme sonucu, esnaf ve sanatkârlar içerisinde vergi ka
çırma imkânı bulamayan esnaf olarak, kasap esnafını gördüm. Yine yapılan inceleme sonu
cunda, bugünkü şartlarda, bir taraftan enflasyonla yapılan mücadele, diğer taraftan vadeli sa
tışlar neticesinde alınamayan alacaklar nedeniyle, on veya onbeş yıl mesleğini devam ettiren 
bir kasap esnafına da rastlanmadığını üzülerek görmüş bulunmaktayım. 

Bugünkü sistemle, esnaf ve sanatkârımıza tek yönlü baktığımız takdirde, acı, ama gerçek 
olan vergi kaçağını önlememiz mümkün değildir. Aslında, küçük esnaf ve sanatkârımızın, ver
gi kontrol memurları tarafından, bin iki bin liralık alışverişlerde, fiş veya fatura vermediği için, 
vergi kaçırıyor diye cezalandırılmasıyla da bir yere varılacağı kanaatinde değilim. Vergi kaçı
ran müesseseler, büyük işletmeler ve kurumlardır. Bu manada daha geniş tedbirlerin alınması, 
esnaf ve sanatkârımızı da rahatlatacak, nefes aldıracak sistemlerin getirilmesi gerekmektedir. 
Bugünlerde gündemi teşkil eden vergi affı da bu kaçağı önlemeye yetmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, netice olarak bu hususu özetlemeye çalışırsak: Esnaf ve sanatkârla
rımız kırtasiyeden ve şekilcilikten kurtarılıp, yeni bir sisteme kavuşturulmalıdır. 

Yazar kasa matrahları enflasyona göre ayarlanmalı, perakende satış yapan işyerlerinde fiş 
ve fatura kaldırılmalıdır. 

Peşin vergi kaldırılmalıdır. 
Hayat standardı usulü kaldırılmalı, vergi, kazanandan alınmalıdır. , 
Esnaf ve sanatkârımızın işyeri dışındaki masrafları, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, belge

lendirilmek suretiyle vergi dışı bırakılmalıdır. 
Esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla Halk Bankası tarafından verilen .krediler günün 

şartlarına göre ayarlanmalı, faiz oranları düşürülmelidir. 
üretime yönelik yatırımlara öncelik ve kolaylık tanınmalıdır. Bu sayede, küçük iş sahala

rının açılacağı, işsizliğe çare bulunacağı, devlet kapılarına yığılmanın önleneceği kanaatindeyim. 
Esnaf derneklerine üye olma mecburiyeti kaldırılmalıdır, tş hayatına yeni atılan bir vatan

daş sadece şekilcilikten dolayı esnaf derneklerine 760 bin Türk Lirası ödemek mecburiyetindedir. 
Esnaf ve sanatkârımız güvence altına alınmalıdır. 
Bugünlerde, 1475 sayılı tş Kanunumuzda yapılmak istenen değişikliklerle işçilere güvence 

sağlanmak isteniyor. Bir işyerinde esnaf ve sanatkârımıza güvence sağlanmadan, bunların ge
leceği düşünülmeden, teminat altına alınmadan, bu işyerinde çalışacak işçilerin güvenliğinden 
bahsetmek mümkün olmayacaktır. Esnaf ve sanatkârımız güvence altına alınmalı, Sosyal Si
gortalar Kurumu, Emekli Sandığı gibi, Bağ-Kur da aynı statüye kavuşturulmalıdır. 

Bugün, ülkemizde peşin alışveriş ortadan kalkmıştır; esnaf ve sanatkârımız, vadeli sattığı 
emtianın karşılığını zamanında tahsil edemediği için, tüccara olan borcunu da zamanında öde-
yemeyip, sahtekâr duruma düşmektir. Çek ve senetle yapılan alışverişlerde yeni düzenleme ge
tirilmeli, borç ve alacak tahsilinde esnaf ve sanatkârımıza kolaylıklar sağlanmalıdır. 

Bugün, yurt için nakliye taşımacılığı büyük bir darboğazın içerisindedir. Komşu ülkelere 
yapılan taşımacılığa titizlik gösterilmelidir. Devletimiz, esnaf ve sanatkârına güvenmeli, hırsız 
ve kaçakçı olarak görmemelidir. 
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Hükümetimizden, bu konulara acilen çare bulmasını bekler, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdemir. 

3. — izmir Milletvekili Timur Demir'in, Ankara'da EGO Genel Müdürlüğüne doğalgazfiyatına 
yapılan zamların neden olabileceği sosyoekonomik sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, Ankara'daki doğalgaza yapılan 
zamlar konusunda, tzmir Milletvekili Timur Demir'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Demir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TİMUR DEMtR (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Bugün, son günlerde, özellikle Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren 
ve birkaç günden beri çeşitli şekillerde tepkilere neden olan doğalgaz fiyatlarına yapılan zam
larla ilgili olarak yapmış olduğum birtakım araştırma sonuçlarını kamuoyuna açıklamak isti
yorum. Bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapmış olduğum müracaatla, 
Sayın Başkan, bugün için Genel Kurulda şahsıma gündem dışı söz hakkı vermiş olup, kendisi
ne teşekkürlerimi arz ederken, Yüce Kurulu da bilgilendirmek istiyorum. 

Son yıllarda, fiyatlarının artması yanında, hava kirliliğine büyük neden olan katı ve sıvı 
yakıtların alternatifi olan doğalgaz, malumunuz üzerine, BOTAŞ tarafından ithal edilmekte, 
dağıtımı ve satışı da, İstanbul ve Ankara'da belediye hudutları içinde, belediyeler tarafından 
kurulan birtakım şirketlerce yapılmaktadır. Tabiî ki, bu satış işlemleri, hem BOTAŞ'ın hem 
de EGO'nun ticarî birer kuruluş olması nedeniyle, kendi plan-ve satış revizyonlarını yapmak 
hakkım kendilerine verdiklerine dair aralarında bir sözleşme imzalamış bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, ancak, her iki kurum da kamu hizmeti yapmak amacıyla kurulmuş 
ticarî müesseselerdir. Yalnız, bunlardan biri olan BOTAŞ, mesuliyetinin idraki içerisinde, ithal 
ıttiğrgazın fiyatını, günün şartlarına göre, birtakım ayarlamalara gitmiştir. Dolar kuru üze
rinden ithal ettiği gazın fiyatını yükseltmek zorunda kaldığı gibi, çoğu zaman da, halkın men
faati arı doğrultusunda, fiyatları düşürmüştür, örnek olarak söylüyorum ve bunlar resmî ra
kamlardır. 1991 yılı ocak ayı başındaki söyleyeceğim değerler, dolar üzerinden, 1 000 metrekü
pü kapsamaktadır. Ocak ayı başında 183 dolar olan dogalgazın fiya'tını 1991 Nisan ayı başında 
170 dolara, 1991 Temmuz ayı başında 120 dolara ve ekim ayı sonunda da 104 dolara düşüren 
BOTAŞ'ın bu hareketine karşılık, EGO ise gazın fiyatını, az sonra TL. cinsinden söyleyeceğim 
rakamlarda tutmuştur. Bu rakamlar ise şunlardır : 

Değerli arkadaşlarım, bu, üçer aylık dönemlerde BOTAŞ'ın aybeay EGO'ya faturasını kestiği 
üereîlerin belgesidir. Üçer aylık dönemler sonunda, birinci dönemin ortalama fiyatı 592 lira/met
reküpken, EGO 800 liradan satarak yüzde 35 kâr sağlamıştır. 

İkinci dönem ortalaması; BOTAŞ tarafından 688 liraya çıkarılmış, EGO, fiyatı 1 000 lira
ya yükseltmiş. -

Üçüncü dönem ortahtmasffldat BOTAŞ-68&Jiradan verdiğLga7i 551 liraya düşürmüş, fa
kat EGO 1 000 liradan satışa devam etmiş; kârını yüzde 82'ye çıkarmış. 

Dördüncü dönem sonunda ise; BOTAŞ, gazı 551 liradan 521 liraya düşürmüş; EGO ise 
1 000 liradan satmaya devam etmiştir. Bunun neticesinde, 1992 Ocak ayında ise, önümüzdeki, 
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üç aylık dönemi de değerlendirmek suretiyle, BOTAŞ, gazın metreküp fiyatını 750 liraya çıkar
mış, EGO ise buna karşılık gazın metreküp fiyatını 1 600 liraya çıkarmak suretiyle kâr oranını 
yüzde 133'e çıkarmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıdaki tabloda da belirttiğim gibi, BOTAŞ, geçen yıl ikinci dö
nemde gazın fiyatını bir defa artırmış, diğer üçüncü ve dördüncü dönemlerde gazın fiyatını 
düşürmesine rağmen, EGO bu konuda duyarsız kalmış ve halk nasıl olsa bu fiyata alıştı, bu 
böyle gider zihniyeti ile hareket etmiştir. 

Resmî faturalarının arka sayfasındaki "önemli Açıklamalar" kısmının 1 inci maddesin
de görüldüğü gibi, satıcı ve tüketici arasındaki birbirini bağlayıcı sözleri bir kenara iterek, söz
leşmeyi hiçbir makul sebebe dayanmadan çiğnemiştir. Şimdi, o sözleşme gereği, abonoler EGO'-
dan alacaklı durumdadırlar ve EGO bu maddeyi tek taraflı çiğneyerek, halkın parasını gasp 
etmiştir. Çünkü, 1 inci maddede EGO, BOTAŞ'ın üç ayda bir, doğalgazın fiyatındaki ayarla
malarını abonelere aynen yansıtıldığı konusundaki taahhüdüne rağmen, yalnız ikinci dönem
deki zammı abonoye yansıtmış olup, diğer fiyat düşürmelerini yansıtmadığı içirt, şu anda va
tandaşa karşı suç işlemiş bulunmaktadır. 

Değreli arkadaşlarım, halktan gelen haklı tepkiler neticesinde, EGO, kamuoyuna, basın 
ve TRT kanalıyla zam gerekçelerini açıklarken, hiç de inandırıcı sebepler göstermemiştir. Şu 
gördüğünüz ilan, daha önce gazetelerde de yayımlandı. Burada gösterilen mazeretleri sırasıyla 
okuyorum, daha sonra açacağım. -

Birinci maddede, BOTAŞ'a ödenen doğalgaz bedeli, 
ikinci maddede, Amerikan Dolarının üç aylık kur artışı, 
Üçüncü maddede, genel giderlerin karşılanması, 
Dördüncü maddede ise, yurt dışından alınan kredilerin geri ödenmesi gösterilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, birinci sebep, BOTAŞ'a ödenen gaz bedeli olarak gösteriliyor. Ga
yet tabiî ki, satın aldığın malın parasını geriye ödeyeceksin. Kaldı ki, 750 liraya alıp, 1 600 lira
ya satıyorsun... Gazın parasını aboneden peşin olarak alıyorsun ve EGO'ya, BOTAŞ'ın fatura
yı kestiği günden itibaren 40 gün sonra ödüyorsun. Kaldı ki, kullandığı ve tüketiciye intikal 
ettirdiği doğalgaz parasını ödüyorum diyorsun; 31.12.1991 tarihi itibariyle, EGO'nun BOTAŞ'a 
59 991 487 325 lira borcu bulunmaktadır. Bunun arkasından, "ben borç ödüyorum" diyor. 
Bu, bir zam sebebi olamaz. 

ikinci maddede, dolardaki kur artışını gösteriyorlar. Bu da yanlış. Çünkü, kur ayarlama-
lanyla EGO.değil, BOTAŞ muhataptır. BOTAŞ, kurdaki hareketlere göre, EGO'ya verdiği ga
zın fiyatını tespit etmektedir. N 

Üçüncü zam sebebi olarak ise, genel giderlerin karşılanması gösteriliyor. BOTAŞ'ta da daha 
yüksek mertebede genel giderler var ve BOTAŞ bu gazı 750 liraya satarak, elde ettiği kârla ge
nel giderlerini rahatlıkla karşılayabiliyor. EGO ise, 850 lira fazlasına satıyor. Çünkü, seçim za
manı verilen tavizler nedeniyle lüzumsuz yere kadrolar şişirilirse, girdiler de o kadar artar. Bu 
şekilde aradaki farkı vatandaşın sırtından sağlamaktadırlar. Bu fazla sayıdaki işçilerin, Anka
ra'nın ara sokaklanndaki kahvehanelerde akşamı ettiklerine dair vatandaşların şikâyetleri de 
mevcuttur. 
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Değreü arkadaşlarım, dördüncü zam sebebi olarak ise, "dogalgaz yatırımı içni yurt dışın
dan alınan kredilerin geri ödenmesi" deniyor ve yatırımlara ait ödenekleri gösteriyorlar. EGO, 
Ankara'da mevcut 200 bin civarındaki aboneye gazın dağıtımını mevcut havagazı şebekesinden 
sağlıyor, yüzde 80'ini, bu mevcut, eskiden yapılmış havagazı şebekesinden sağlıyor. 

BAŞKAN — Sayın Demir, toparlamanızı rica ediyorum. 
TlMUR DEMİR (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Servis hattı denen şebekeyle ilgili konuta düşen payı, dönüşüm hizmet bedelini ve sabit 

hizmet giderleri adı altındaki birtakım ücretleri de, yaptıkları taahhütnameyle, peşin almakta
dırlar. Aboneyle EGO'nun yapmış olduğu taahhütnameye, malzeme ve işçilik paraları 15 gün 
içinde hemen tahsil ediliyor. 

Bunun dışında, iç tesisat kontrolü adı altında abonelerden 56 bin lira para toplanıyor. Ay
rıca, güvence parası alındısı diye, bir makbuzla, abonelerden 180 bin lira para toplanıyor. On
dan sonra da yatırıma para ödüyorum diyerek, birtakım zam sebepleri göstermeye çalışılıyor 
ki, bunların gerçekle alakası yoktur. 

Ayrıca, ilanda belirtilen başka bir zam mazereti ise, doğalgazın kömür ve sıvı yakıt fiyat
larıyla mukayesesidir. Kaldı ki, vatandaş doğalgazı, ucuz ve temiz yakıt olduğu için tercih et
miş ve bir sürü para harcayarak evlerindeki ve işyerlerindeki tesisatları doğalgazla çalışan sis
temlere dönüştürmüşlerdir. Şimdi de kalkmış diyorlar ki; kömür ve sıvı yakıt fiyatları da göz 
önüne alınmakta... Onların fiyatı arttı diyerek doğalgazın fiyatını da artırmaları bahane ola- , 
maz. Bu şartlar altında, EGO, şayet Ankara'daki dogalgaz fiyatlarını bu pazardaki alternatif 
yakıtların fiyatlarından ötürü tüketiciyi karşısına alacak olursa, bu doğalgazın pazar payı aza
lacağından, BOTAŞ da kendisi için rantabl olmayan noktaya geldiği zaman, gazın fiyatını ar
tırmak zorunda kalacaktır ve bunun yanında, dogalgaz kullanımından vazgeçen vatandaşların 
katı ve sıvı yakıt kullanımına dönmeleri büyük külfet olacaktır ve yeni masraflar yaratacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Bu son yapılan zamlarla 
BOTAŞ'ın herhangi bir ilişkisi olmayıp, olay, doğrudan doğruya, sosyaldemokrat olduklarını 
savunan, halkın her zaman haklarını her türlü olumsuz icraatlar karşısında savunacaklarını 
belirten; fakat, işçisini sokağa atan, halk üzerinden haksız kazanç sağlayan Sosyaldemokrat 
Halkçı Partili belediye başkanlarıyla ilgilidir. Sayın Hükümetimizin ve ilgili bakanlarımızın, 
bu başkanların yaptıklarını ve çektirdikleri eziyetleri takip etmelerini ve bu tür davranışlar için
deki başkanlar hakkında tahkikat yapmalarını bekliyor ve Anavatan Partisi olarak, bu tür olay
ların vatandaş adına takipçisi olduğumuzu ve bundan sonra da olacağımızı bildiriyor, yapılan-
bu haksız zammın bir an önce geri alınması gerektiğine inanıyor ve bu vesileyle sevgi ve saygı
larımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Böylece, gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — iran'a gidecek olan Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/291) . 
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BAŞKAN — Gündemin "sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının iki tezkeresi var
dır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Şubat 1992 tarihinde İran'a gidecek olan Devlet Baka

nı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Şerif Ercan'ın vekil
lik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Libya'ya gidecek olan Devlet Bakam Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Maliye vs Gümrük Bekam Sümer Oral'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlt-
ğt tezkeresi (3/290) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İslam Kalkınma Bankası 16 ncı Yıllık Guvernörler Toplantısına katılmak üzere, 17 Şubat 

1992 tarihinde Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına.Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın vekillik etmesinin,Başbakan Ve
kilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — ÖNERİLER 

A) RİNIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. --3769 saydı Kant "• ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daim 

görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresine dair komisyon raporu ile Millet Meclisi içtüzüğünün 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair içtüzük Teklifinin gündemdeki stralanna ve (9/2) esas numaralı Mec
lis soruşturması önergesinin görüşülme gün ve saatlerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır, okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu önerisi : 
Danışma Kurulunun 12.2.1992 Çarşamba günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
DYP Grup Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Temsilcisi 

Aydın Güven Gürkan Ali Oğuz 
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öneriler : , . 

'• 1. 12.2.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 24 sıra sayılı 5434 
sayılı, T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağmısız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçi
leri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 23.1,1992 tarihli ve 3769 sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresinin 48 saat geçmeden gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriy
le Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının 2 nci sırasına; gündemin Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının 7 nci sırasında yer alan Millet Meclisi İçtü
züğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifinin bu kısmın 3 üncü sırasına 
alınması önerilmiştir. 

2, Genel Kurulun 11.2.1992 tarihli 34 üncü Birleşiminde okunmuş bulunan, akaryakıt 
ve sigara kaçakçılığı ile yeterince mücadele etmedikleri iddiasıyla Başbakan Süleyman Demi-
rel, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral haklarında bir Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin (9/2) esas numaralı soruşturma önergesinin, gündemin "özel 
Gündemde yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasında yer alması ve Anayasanın 100 üncü Mad
desine göre Meclis Soruşturması açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin Genel Kurulun 
3.3.1992 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun okunmuş bulunan 1 inci önerisini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yine, Danışma Kurulunun okunmuş bulunan 2 nci önerisini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabule dilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — TBMM Başkanının, Sudan Kurucu Meclisinin açılış töreni nedeniyle vaki davete beraberin
de bir heyetle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/292) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oy
larınıza sunacağım.. • . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığından alınan 5 Şubat 1992 tarih ve İSOA-1-64-68 sayılı yazı ile 24 Şubat 
1992'de açılacağı ifa edilen Sudan Kurucu Meclisinin açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanının Başkanlığında bir parlamenter heyetimizin Sudan yetkililerince davet edildiği be
lirtilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 6 ncı Maddesi uyarınca, söz konusu davete icabet edilmesi Genel Kurulun tasvibine 
sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclis 

Başkanı 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının okunmuş bulunan tezkeresini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

VI. — SEÇİMLER 

1: — Komisyonlara Üye Seçimi 

a) (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — 10/2, 10/4, 10/5, 10/8 sayılı Meclis araştırması komisyonlarına siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adayların listeleri basılıp sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. . 

Şimdi bu listeleri okutuyorum: 

Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek tçin Alınacak 
Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Aday Listesi 

(10/2) 

(11) 

Adı ve Soyadı Seçim Çevresi 

D.Y.P. (5) 

Mustafa Fikri Çobaner 
M. Sadık Avunduklüoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
Şinasi Altıner 

Hüseyin Aksoy 
Halit Dumankaya 
Cemâl Tercan 

Ana. P. (3) 

, • : • 

İsparta 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Zonguldak 

Eskişehir 
İstanbul 
İzmir 

Ali Dinçer 
Nihat Matkap 

AbdullatifŞener 

S.H.P. (2) 

R.P.(l) 

Ankara 
Hatay 

Sivas 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan aday listesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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b) (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — Listeyi okutuyorum : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda, Geçen Sekiz Yıllık Dönemde Yapıldığı iddia Edilen Suis-
timalleri Ortaya Çıkarmak ve Bundan "Sonra Yapılmasını önlemek için Gerekli Tedbirleri 

Almak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Aday Listesi (10/4) 

(11) 
Adı ve Soyadı Seçim Çevresi 

D.Y.P. (5) 
Orhan Şendağ 
Mehmet Cemal Öztaylan 
M. Sabri Güner 
irfan Demiralp 
Ali Eser 

Adana 
Balıkesir 
Kars 
Samsun 
Samsun 

Edip Safder Gaydalı 
Mustafa Parlak 
Adem Yıldız 

Ana. P, (3) 
Bitlis 
Rize 
Samsun 

Fuat Çay 
Veli Aksoy 

S.H.P. (2) 
Hatay 
izmir 

Cevat Ayhan 
R.P. (1) 

Sakarya 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan aday listesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

c) (10/5 ve 10/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye secimi 

BAŞKAN — Listeyi okutuyorum : 

1990 Yılına Kadar Hayalî ihracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağla
dıklarını, Bu Suretle Yapılan Ödemelerin Usulüne Uygun Olarak Geri istenip istenmediğini 
ve Geri istenilen Paralardan Ne Kadarının Tahsil Edilebildiğini Tespit Etmek; ihracatın Dünkü 
ve Bugünkü Yapısı ile Sorunlannı ve Hayalî ihracat iddialarını Araştırma Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu Aday Listesi (İ0/5) (10/8) 
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(11) 

Âdı ve Soyadı 

D.Y.P. (5) 
Mahmut öztürk 
Nefvel Şahin 
Sadık Avundukluoğlu 
İbrahim Arısoy 
Hasan Peker 

Ana. P. (3) 
Muzaffer Arıcı 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

S.H.P. (2) 
Veli Aksoy 
Kamer Genç 

RP. (1) 
Salih Kapusuz 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan aday listesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

İ, — (10/3), (10/2), (10/4), (10/5 ve 10/8) esas numaralt Meclis Araşttrmast Komisyonlarının, 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçmilerini yapmak için toplanacaklar t gün, saat ve yerlere 
üişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Meclis araştırması komisyonlarının başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip se
çimini yapacakları yer ve saatleri bildiriyorum: 

Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek tçin Alınacak 
Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/2 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, 
13.2.1992 Perşembe günü saat 14.00'te ikinci kattaki Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Toplantı Salonunda; 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına Ait Tütün ve Gümrük Depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve Üretici Birliklerine Ait Depolarda, Geçen Sekiz Yıllık Dönemde Yapıldığı tddia Edilen Sui
istimalleri Ortaya Çıkarmak ve Bundan Sonra Yapılmasını önlemek tçin Gerekli Tedbirleri Al
mak Amacıyla Kuruluna 10/4 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu, 13.2.1992 Per
şembe günü saat 14.00'te Halkla İlişkiler Binası A Blok, birinci kat, Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu yanındaki Araştırma Komisyonları Toplantı Salonunda; 
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1990 Yılına Kadar Hayalî İhracat Yoluyla Hangi Firmaların Ne Kadar Haksız Kazanç Sağ
ladıklarını, Bu Suretle Yapılan ödemelerin Usulüne Uygun olarak Geri İstenip İstenmediğini 
ve Geri İstenilen Paralardan Ne Kadarının Tahsil Edilebildiğini Tespit Etmek; İhracatın Dünkü 
ve Bugünkü Yapısıyla Sorunlarını ve Hayalî İhracat İddialarını Araştırmak Amacıyla Kurulun 
(10/5 ve 10/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 13.2.1992 Perşembe günü saat 
14.00'te ikinci kattaki Adalet Komisyonu Toplantı Salonunda toplanacaklardır. 

Toplantı yer ve saatleri, ayrıca, ilan tahtalarına asılmış bulunmaktadır. 

Gene, özürlülerin sorunları ile ilgili Kurulan (10/3) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonuna seçilmiş bulunan sayın milletvekillerinin, 13.2.1992 Perşembe günü saat 16.00'da, 
Halkla İlişkiler binası (A) Blok, birinci kat, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu yanındaki Araştır
ma Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi 
yapmalarını rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. •—; Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların sayısına ve bunların 
yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Ba
kam ismet Sezgin'in cevabı (6/17) 

BAŞKAN —Genel Kurulun, 22.1.1992 tarihli 29 uncu Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, bir saat süre ile sözlü soruları görüşeceğiz; daha sonra da, kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşülmesine başlayacağız. 

1 inci sırada, Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların sayısı
na ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Soru önergesi sahibi Sayın Ziya Halis?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 25.12.1991 
Ziya Halis 

Sivas 

12 Eylül rejiminin ülkemizde yarattığı baskı ve şiddet sonucu Türkiye'yi terk eden birçok 
yurttaşımızın vatandaşlıktan çıkarıldığı malumunuzdur. Bu durum birçok yurttaşımızın acı çek
mesine neden olmuş ve halen de acı ve ıstırap içindedirler. 

1. Türkiye'nin vatandaşlıktan çıkardığı insan sayısının halen 45 000 civarında olduğu doğru 
mudur? 

— 549 — 



T.B.M.M. B : 35 12 . 2 . 1992 O : 1 

2. Eski Sovyetler Birliğinin bile geçtiğimiz yıllarda tabiiyet iadesi yönünden kararlar al
dığı bilindiğine göre, Türkiye'nin bu konuda tek Avrupa ülkesi olduğu doğru mudur? 

3. Hükümetinizin demokratikleşme bakımından ciddî adımlar atacağı anlaşılan bugün
lerde, bu vatandaşlarımızın yaralarının acil olarak sarılması hususunda bir çözüm düşünül
mekte midir? 

BAŞKAN — Soru önergesini cevaplamak üzere, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin; 
buyurun. . 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Si
vas Milletvekili Sayın Ziya Halis'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri ve kendileri adına 
tarafımdan cevaplandırılması istenen sözlü soru nedeniyle huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Soru önergesinin 1 inci maddesinde, 12 Eylül döneminde 45 bin kişinin vatandaşlığımız
dan çıkarıldığı ifade edilmekte ise de, değil 12 Eylül döneminde, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun yürürlüğe girdiği 1964 tarihinden bu yana, hiçbir Türk vatandaşı, -bu isim altında-
vatandaşlığımızdan çıkarılmamıştır. 

Burada, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olan bir hususu açıklamak ihtiyacını duy
duğum için arz ediyorum: Birer hukukî terim olan "çıkarma" ve "kaybettirme" kavramları, 
sonuçları itibariyle, birbirlerinden tamamen farklı işlemlerdir. Türk vatandaşlığından çıkarı
lan bir kişi, hiçbir şekilde yeniden vatandaşlığımıza alınmazken, Türk vatandaşlığını herhangi 
bir nedenle kaybeden bir kimse, başvurudu bulunması halinde, güvenlik açısından sakınca bu
lunmaması kaydıyla, her zaman, yeniden vatandaşlığımıza kabul edilebilir. Eğer, önergede yer 
alan "baskı ve şiddet sonucu Türkiye'yi terk eden kişiler" tabirinden, 12 Eylül döneminde, 
Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesine eklenen (g) fıkrası gereğince, yani, devlet aley
hine işlenen suçlarla ilgili olarak, Türk vatandaşlığını kaybedenler kastediliyor ise, bu fıkra hük
müne dayanılarak, bugüne kadar 45 bin değil, sadece 227 kişinin Türk vatandaşlığı kaybettiril-
miştir. Bunlardan 32 kişi, yeniden vatandaşlığa alınmak için Bakanlığımıza başvurmuş; bun
lardan da 9 kişi vatandaşlığımıza alınmış, 5 kişinin vatandaşlığa alınma dilekleri, güvenlik açı
sından sakıncalı görüldüğü için reddedilmiş, 18 kişinin ise işlemleri devam etmektedir. Bu ra
kamın, önergede de yazılı olduğu ve basında da yer aldığı gibi, binlerle ifade edilen sayıya ulaş-
ması imkânı yoktur. 

Söz konusu önergenin 2 nci maddesinde bahsedilen tabiiyet iadesi konusuna gelince: Ül
kemizde uygulanmakta olan ve 1964 yılında çıkarılan Vatandaşlık Kanunumuza göre, vatah-

, daşlık hukukunun Batı normlarına uygun ve hatta pek çok Avrupa ülkesinden de ileri bir sevi
yede olduğunu belirtmek isterim. 

Bir önceki maddede belirttiğim gibi, vatandaşlığımızı kaybetmiş olanların, başvuruları ha
linde, yeniden vatandaşlığa alınmaları her zaman için mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Halis'in önergesinin 3 üncü mad
desinde değinilen, Hükümetimizce ciddî bir şekilde yürütülmekte olan demokratikleşme süre
ci içinde, vatandaşlığımızı kaybetmiş olan kişilerin, başvuruları halinde, yeniden vatandaşlığı
mıza alınmaları konusu, Bakanlığımca, da olumlu bulunmaktadır. Bu düşünceyle, yeniden va
tandaşlığımıza alınmak isteyen eski vatandaşlarımızın işlemlerinin, mümkün olan en kısa sü
rede sonuçlandırılmasını sağlamak üzere, uygulanmakta olan pek çok formalitenin ortadan 
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kaldırıldığını ve bu nedenle yasal ve idarî değişikliklere gidildiğini ve bu bağlamda, bu Kanun
la ilgili yönetmeliğin değiştirilerek, vatandaşlığa alınmak için yapılan müracaat işleminin üç 
ay içinde tamamlanması kaydının bir yıla çıkarıldığını ifade etmek istiyorum ve böylelikle, 227 
vatandaşımızın tekrar vatandaşlığa alınması işlemi kolaylaştırılmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bunun dışında, gene, Türk Vatandaşlığı Kanununun 
25 inci maddesine (g) fıkrası olarak eklenen fıkranın kaldırılması için Bakanlar Kurulu tara
fından bir kanun tasarısı Yüce Meclisimize sevk edilmiş bulunmaktadır; Yüce Meclisimizin ka
bulüne mazhar olduğu takdirde, Bakanlığımızın görüşüne göre, 25 inci maddeye konan (<3) 
fıkrası kaldırılacak ve böylelikle, 227 vatandaşımızın, hiçbir işleme tabi o!maksızın,bütün hu
kukî sonuçlarıyla birlikte, vatandaşlığımıza alınması kabul edilmiş olacaktır. 

Saygıyla arz ederim efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sözlü soru önergesi sahibi Sayın Ziya Halis, konuşmak istiyor musunuz? 
ZİYA HALÎS (Sivas) — Hayır, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. —Kütahya Milletvekili M. RaufErtekin'in, vergi borçları ile memurların TC. Emekli Sandı
ğına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'tn 
cevabı (6/19) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sorusu bulunmaktadır. 

Soru önergesi sahibi Sayın Rauf Ertekin?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması husu

sunda gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. , 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Sorular : -
1'. Bağ-Kur prim borçlarının, çiftçi faiz borçlarının ve belediyelerin kamuya ait borçları

nın affedileceği konusu Hükümet tarafından açıklanmıştır. Bu açıklamalar muvacehesinde; 
a) Vergi borçlarının; 
b) Memurların TC Emekli Sandığına olan borçlarının; 
Affı konusunda ne düşünüyorsunuz? 

2. Vergisini ve borçlarını zamanında ödeyen mükellefler için bir ödüllendirme sistem ge
tirecek misiniz? 
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BAŞKAN — Soru önergesini cevaplandırmak üzere, Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral; 
• buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, Kütahya 
Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in suallerine cevap vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Değerli milletvekillerine saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, Bağ-Kur prim borçları, çiftçi faiz borçlarının belli bir bölümü ve belediyele
rin kamu idarelerine olan borçlarının silinmesini içeren kanun tasarıları, Yüce Meclisimizin 
gündemine gelmiş bulunmaktadır. Vergi aslının tamamını tahsil etmek kayıt ve şartıyla, faiz 
ve cezaların belli bîr bölümünün affını, silinmesini öngören kanun tasarısı da Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülmüş ve Genel Kurulumuzun gündemine gelmiştir, öyle sanıyorum ki, 
biraz sonra onun da müzakeresine başlanılacaktır. 

Vergisini zamanında ödeyen mükellefler için bir ödüllendirme sisteminin getirilip getiril
meyeceği hususuna gelince: Mükelleflerin ana görevi, vergilerini tam ve zamanında ödemektir. 
Bu ödevini yerine getiren mükelleflerimiz için en büyük ödülün, ülkemize ve milletimize karşı 
olan görevini tam olarak yerine getirmenin verdiği huzur olacağına inanıyorum. 

Diğer taraftan, memurlarımızın 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna göre aldıkları borçları, hepimiz tarafından bilindiği üzere oniki ay içerisinde, eşit taksit
lerle maaşlarından tahsil edilmektedir. Burada, bugün için herhangi bir mesele yoktur. Dolayı
sıyla, memurlarımızın, Emekli Sandığından aldıkları borçların silinmesine ilişkin bir çalışma 
da gündemde yoktur. 

Durumu Yüce Meclise saygıyla arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın Rauf Ertekin, konuşmak istiyor musunuz? 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
3. —ŞtrnakMilletvekili Orhan Doğan'tn, Gökova Termik Santralına ilişkin Enerji veTabiî Kay

naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santra

lına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 
Soru önergesi sahibi Sayın Orhan Doğan?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakana?.. Yok. v 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yaktn'ın, Afyon ilinin kalkınmada öncelikli iller arasında alınıp 

alınmayacağına ilişkin, Başbakandan soru önergesi (6/21) 
BAŞKAN ~ 4 üncü sırada Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın Afyon İlinin kalkınmada 

öncelikli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
. Soru önergesi sahibi Sayın Gaffar Yakın?., burada. 

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun Giresun veya Giresun-Ordu arasına hava alanı 

yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/22) 
BAŞKAN — 5 inci sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-

Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin, Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
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Soru önergesi sahibi Sayın Rasim Zaimoğlu?.. Burada. 
Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanununun ne zaman çıkarı
lacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Yıldırım 
Aktuna'nın cevabı (6/23) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Sağlık Bakanlığı Teşkilat 
Kanununun ne zaman çıkarılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayacağına iliş
kin, Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Soru önergesi sahibi Sayın Gaffar Yakın?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına dela

letlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Gaffar Yakın 
Afyon 

1. Sağlık Bakanlığının Parlamentoya sunup, Parlamento tarafından kabul edildikten sonra 
Dünya Sağlık Teşkilatına takdim etmesi gereken "2000 Yılında Herkese Sağlık" politikalarını 
Meclise ne zaman getirecektir? 

2. Bakanlığın Teşkilat Kanunu ne zaman çıkarılacaktır? 
3. Yeşil Kart, sadece sosyal güvencesi olmayan, ödeme imkânı olmayan vatandaşlara mı 

verilecek? Yoksa, bazı ifadelerinizde belirttiğiniz gibi, Genel Sağlık Sigortası uygulaması mı 
olacak? Hükümet kurulduktan bugüne kadar birbirini tutmayan çeşitli beyanlar verilmekte
dir. Hangisi doğrudur? Yeşil kart uygulaması kim için, na zaman başlayacaktır? 

4. Bakanlığın Dünya Sağlık Teşkilatına ve diğer Uluslararası Sağlık Kuruluşlarına karşı 
yerine getirmesini gerektiren taahhütleri varken, sağlık gündeminde niçin bu önemli meseleler 
yoktur? 

BAŞKAN — Soru önergesini cevaplamak üzere, Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna; 
buyurun. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet- * 
vekilleri; Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'a, sorduğu sorular dolayısıyla teşekkür ediyorum; en 
azından, böyle bir soru dolayısıyla, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz çalışmalar hakkında 
Sayın Meclise bilgi sunma fırsatı elde etmiş oluyorum. 

Göreve geldiğimizden sonra, yaptığımız çalışmaları zaman zaman kitle iletişim araçlarıy
la topluma sunuyoruz ve bazen de basın toplantılarıyla açıklıyoruz. Yaptığımız çalışmalar şu 
ana başlıklar altında toplanabilir: Birincisi, yıllardan beri hazırlanarak yaşama geçirilememiş 
olan ulusal sağlık politikasını hazırlayarak hizmete sokmak düşüncesindeyiz. Bizden evvelki 
yönetimler zamanında bu konuda çok değerli çalışmalar ve araştırmalar yapılmıştır; bu 
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araştırmalardan da yararlanıyoruz, kendi birikimlerimizi, bilgilerimizi de bunlara katıyoruz; 
ama bunlarla da yetinmiyoruz, 23 Mart tarihinde -gene açıkladığımız gibi- Ankara'da beş gün 
süreli Ulusal Sağlık Kongresi düzenlemiş bulunuyoruz. Tüm demokratik kitle Örgütlerinin, si
vil toplum Örgütlerinin; yani, meslek odaları, sendikalar, basın, özel sektör, parti temsilcileri, 
anayasal kuruluşların katılacağı bu büyük kongrede, beş gün süreyle, ulusal sağlık politikası 
çerçevesi içinde yer alacak tüm reformlar tartışılacaktır ve Bakanlığımızın yapmış olduğu ulu
sal sağlık politikası taslağı burada tartışıldıktan sonra, kongrenin sonunda, bir toplumsal uz
laşma ortaya çıkacaktır. Bu toplumsal uzlaşma, metin haline getirilecek ve ondan sonra Yüce 
Meclise sunulacaktır, Yüce Mecliste yapılacak genel görüşme çerçevesinde onaylanmasından 
sonra, artık, ülkemizin ulusal sağlık politikası ve kimliği ortaya çıkacak ve iktidardan iktidara 
değişmeyen, hatta bakandan bakana değişmeyen, temel esasları belirlenmiş bir ulusal sağlık 
politikası, bir devlet politikası oluşmuş olacaktır; amacımız budur ve bunun hazırlıkları son 
aşamasındadır. Bu çerçeve içerisinde idarî reformlar yer alacaktır; ulusal sağlık akademisi gibi 
yeni kuruluşlar getirilecektir; eskimiş yasalar hem dil itibariyle hem içerik itibariyle yenilene
cektir; Genel Sağlık Sigortası Yasası da bu reform içinde yer alacaktır ve buna benzer birçok 
reform çalışması ve hazırlığı bu çerçevenin içinde yer almış olacaktır. Dolayısıyla, "2000 yılın
da herkese sağlık programı" doğrultusunda, Türkiye'nin yapması gereken çalışma biçimi ve 
belirleyeceği politika burada ortaya çıkmış ve netleşmiş olacaktır. Yüce Meclisin bunu kabu
lünden sonra, içindeki reformlar, takvime bağlanmış olarak, 500 gün içinde, yani 17 Mayıs 
1993 tarihine kadar yaşama geçirilmiş ve uygulamaya sokulmuş olacaktır. Teşkilat Kânunu ela 
bu çerçeve içinde ele alınacaktır; çünkü, ulusal sağlık politikası kesinleşmeden, belirlenmeden , 
ve hizmet sunumu biçimiyle ve bu hizmeti sunacak olan taşra ve merkez teşkilatının nasıl şekil
lenmesi gerektiği netleşmeden evvel bir teşkilat kanununu aceleyle hazırlayıp uygulamaya sok
mak, yasalaştırmak hizmeti sıkıntıya düşüreceği için, bu da bu çerçeve içerisinde ele alınacaktır.. 

Yeşil karta gelince: Bu yeşil kart, tabiî sempatik bir kelime oldu; kimilerinin hoşuna gitti; 
kimileri bu yeşil kartı, daha ziyade halka şirin gözükmek için çıkarılmış bir şey gibi görmeye 
çalıştı ve takvime bağlı olarak bunu ilk defa ciddî bir şekilde ortaya koymuş olmamız da insan
ları şaşırttı. Onun için de, zaman zaman, yeşil kart ne zaman çıkacak; daha bekleyecek miyiz 
gibi birtakım sorulara muhatap olduk. 

Yeşil kartın ne olduğu ve ne zaman çıkarılacağı, esasları ve çerçevesi belirlenmiştir. Esas 
yeşil kart, ulusal sağlık politikasıyla birlikte Genel Sağlık Sigortası Yasasının çıkması ve yaşa
ma geçmesiyle kişilere verilecek olan karttır. Yani, 500 günün sonunda uygulamaya geçecek 
olan sağlık sigortası sistemiyle birlikte kişilere dağıtılacak kart sistemidir. Ancak, bu 500 gün
lük süre içerisinde, yıllarca acı çekmiş, sıkıntı çekmiş, ödeme gücü olmayan insanlarımızın, 
yoksul insanlarımızın, karnını doyurma imkânını bulamayan insanlarımızın hastane kapıla
rında sürünmelerini, acı çekmelerini, hatta yaşamlarını yitirmelerini önlemek amacıyla bizden 
evvelki iktidar döneminde, seçime bir buçuk iki ay kala devreye sokulmuş olan bir uygulamaya 
Bakan olmamdan itibaren bir hafta içerisinde, yeni bir genelgeyle, tekrar ederek sağlık kuru
luşlarına duyurdum ve yoksul olanlar, yoksul olduklarını beyan edecekler ve hastanede yattık
ları sürece tedavileri ücretsiz yapılacaktır dedim. Tabiî bu, birtakım suiistimallere yol açabilir 
ve yoksul olmayanlar da yoksul olduklarını ifade edebilirlerdi. Bunu da önlemek amacıylaj 
belli bir zaman dilimi içinde, yoksul insanları tespit etme yöntemini benimsedik. Bunu yap
mak için de, daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilçe bazında, kaymakam
lıkların başkanlığında kurulmuş olan yönetim kurullarının, yoksul kişilerle ilgili olarak 
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bugüne kadar yaptıkları tespitler vardı; onlardan başlamak üzere ve gene aynı kriterler-doğrul-
tusunda, müracaat etmiş yoksullar da varsa, onları da tespit ederek, yoksul kişilere yönelik 
bir yeşil kart uygulamasına geçmeye karar verdik. Bu genelge, hastanede tedavisini ücretsiz yap
tırma fırsatını ve imkânını elde etmiş yoksul insanlarımızı belli kriterlere göre belirleyerek, on
ları, hastaneye her gidişlerinde biz yoksuluz diye beyan vermekten kurtarmak ve yoksul olma
dığı halde, kendisini yoksul göstermek isteyenlerin bundan yararlanmasını önlemek amacıyla 
düzenlenmiş bir uygulamadır. Şubat ayının son haftasında -zannediyorum 23 veya 24 Şubatta-
Kızılcahamam İlçesinde tespit edilmiş olan yoksullara yeşil kart uygulaması başlayacaktır. Mart 
ayı içerisinde de tüm Türkiye'ye ilçe bazında bu uygulama yaygınlaştırılacaktır. Bu, yoksul has
talara verilen yeşil kart uygulamasıdır. 

Diğeri ise, 500 günün sonunda, Genel Sağlık Sigortası Yasası çıkıp, uygulamaya geçtikten 
sonra primi kendisi ödeyerek ya da yoksul olduğu için primini devletin ödeyeceği kişilere, si-
görtalı olması karşılığında verilecek olan karttır. Bu iki kart birbirinden farklı olduğu için, bel
ki biraz zihinsel karışıklıklara neden olmaktadır. 

Dünya sağlık kuruluşlarına ve Dünya Sağlık Teşkilatına karşı vecibelerimizin yerine geti
rilmesi konusundaki soruyu tam anlamıyla anlamak mümkün olmadı; ancak, bu sorudan şu
nu anlamaya çalışıyorum: Bu vecibe, 2000 yılında herkese sağlık programı ise, işte, bunu yap
mak için ulusal sağlık politikasını hazırlıyoruz; kongrede bunu tartışacağız ve o tartışmanın 
sonunda toplumsal uzlaşmayla ulusal sağlık politikası ortaya çıkmış olacak ve bunu Meclise 
sunduktan sonra, içindeki reformları uygulamaya başlayacağız. Bunun amacı, 2000'li yıllara 
ulaşmadan evvel, Türkiye'nin gerçeklerine, koşullarına ve gereksinimlerine uygun bir sağlık po
litikasını yerleştirmek, ona göre yapılaşmayı, idarî reformları yapmak ve sistemin işlemesini 
sağlamaktır. Bunu yaptıktan sonra, bu çerçeve içerisinde zaten herkes sağlık imkânına, sanı
yorum ki, zaman içerisinde kavuşturulmuş olacaktır. 

Bir diğer vecibe de şu olabilir diye düşünüyorum: Dünya Bankasında açılmış olan bir kre
di dolayısıyla, Birinci Sağlık Projesi uygulaması vardır. Bu projenin görüşmeleri üç dört sene 
evvel başlamıştır, iki sene evvel protokolü yapılmıştır ve sekiz ilde uygulanacak olan bir proje 
uygulamasıdır. Ben Bakanlığı teslim aldığımda, henüz daha bu projenin uygulamasına başla
namamıştı. Dünya Bankası Başkanı beni ziyarete geldiğinde, başlanamamasının nedenini sor
duğum zaman, "Değişik zamanlarda gelen ve sık sık değişen bakanlar dolayısıyla, her bakan 
kendi seçim bölgesini bu proje içine sokmak istediği için erteleme durumunda kaldık" diye 
bana yalanmıştır. Bakanlığı teslim aldığım zaman, benden evvel tespit edilip kesinleşmiş olan 
sekiz ili hiç değiştirmeden, o sekiz il üzerinde Birinci Sağlık Projesinin uygulama çalışmalarını 
başlattım; çalışmalar devam etmektedir, önümüzdeki günlerde hep beraber uygulamasını ve 
sonuçlarını izleyeceğiz. 

Teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın Gaffar Yakın; buyurun. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli Meclisin kıymetli üyeleri; bu soru öner
gemi, şimdiye kadar ihmal edilmiş olan sağlık problemlerine herhangi bir politik niyetle yak
laşmadan, hastane kapılarında kendi hastalarını tedavi ettirebilmek için uğraşan insanların prob
lemlerinin Mecliste çözülebilmesi için; sağlık sorunlarının neden kaynaklandığını bu Meclis 
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kürsüsünden siz değerli milletvekillerimize sunma fırsatını sağlamak için vermiştim; çünkü, 
son iki buçuk yılımı Sağlık Bakanlığında 24 saate yakın bir zaman çalışarak geçirdim. Ancak, 
görüyorum ki, Sağlık Bakanlığında, sağlıkta uzun yıllardan beri süregelen fasit daire gene de
vam edip gitmektedir. 

Sağlık meselesi, günlük siyasete alet edilmeden, partiler arasındaki kısır menfaat çekiş
melerine alet edilmeden halledilmesi gereken bir meseledir. Sayın Bakanıma teşekkür ederim; 
ama, biraz önceki konuşmasından anladım ki, kendileri sağlık meselelerinde bürokratlar tara
fından yeteri kadar enforme edilmeden buraya gelmiş bulunmaktadır. 

Birinci sorumda sormak istediğim husus şuydu: Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından bütün 
dünyada uygulanan "Health for ali", 2000 yılına kadar herkese sağlık hizmetlerinin verilmesi 
hususunda 1978 yılında Sovyetler Birliğinin Alma-Ata şehrinde kararlaştırılan 38 hedef doğ
rultusunda, tüm dünya sağlık bakanlıkları teşkilatlarının kendi ulusal politikalarını ayarlama
sı gerekmektedir. Şu anda, Sayın Bakana en fazla bilgisel yardımı bulunan kişi tarafından ha
zırlanmış, Türkiye'de iki yıllık bir zaman süred içerisinde -500 gün de değil- üniversite ve yurt 
dışından 400 kişiyle yapılan toplantılar sonucunda tespit edilmiş ve Dünya Sağlık Teşkilatının 
istediği tarzda revize edilerek Dünya Sağlık Teşkilatına iki defa sunulmuş ve Dünya Sağlık Teş
kilatı tarafından revizesi kabul edildikten sonra, sadece Meclise sunulması kalmış bir belge vardır. 
Benim birinci sorumda sormuş olduğum ve Parlamentomuzun -Üzerine basarak söylüyorum-
ulusal temel sağlık politikası olarak Dünya Sağlık Teşkilatına göndermesi gereken bu belge, 
Parlamentoya sunulmaya hazır vaziyette, Bakanlığın raflarında beklemektedir. 

Bahsetmiş olduğum şahsı Sayın Bakanımız çok yakından tanımaktadır; kendilerini müs
teşar yardımcısı yapmıştır. O belge, her an Parlamentoya sunulabilecek vaziyettedir ve uzun 
bir çalışmanın emeğidir. , 

Diğer bir husus da şudur: Anladığım kadarıyla, Sayın Bakan, ulusal sağlık politikaları 
ye reformdan ne kastedilmiş olduğunun detaylı içeriğini vermediği için, kendisine, gene Ana
vatan İktidarı döneminde, 1986 yılından başlamak üzere, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
ingiliz Price Waterhause Firmasıyla birlikte, 1 milyon dolar ödenerek yaptırılmış olan sağlık
taki master plan kitabının alınıp, kendisi tarafından dikkatli ve detaylı bir şekilde okunması 
-inşallah okunmuştur- gerekirdi; fakat, konuşmalarından anlıyorum ki, Sağlıktaki Master Plan 
Kitabının kapakları açılmış bir vaziyette değildir. Sağlık master planında, Türkiye'nin sağlık 
politikasındaki, bu sefer temel sağlık değil, tüm, Sayın Bakanın kastetmiş olduğu Türkiye'de 
sağlıktaki finansman nasıl karşılanacaktır? Sağlık hizmetlerinde uygulanacak ücret politikala
rı nasıl olmalıdır? Uygulanacak fiyatlar, reel fiyatlar bazında nasıl olmalıdır? Teşkilatlanış; mer
kez ve taşra teşkilatı nasıl o|ma!ıdır? İnce, detaylı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
teslim edilmiştir; fakat, bu master planı da tekrar Parlamentoda, Devletin resmî kanunu ola
rak görüşülmesi gerekir; anladığım kadarıyla Sayın Bakana bu da verilmemiş. Çünkü, Sağlık 
Bakanlığındaki fasit bürokratik daire ve içerisine yıllardır düşmüş olduğu sorunlar aynı şekil
de tekrar edilmektedir, diğer taraftan, "ben politika yapmayacağım" dedim; ama, birtakım 
gerçeklerin bilinmesinde de fayda var. Eğer yanılıyorsam Sayın Bakan beni düzeltebilir. 48 günlük 
bakanlık döneminin 31 gününü İstanbul'da geçirecek olursanız ve etrafınızdaki insanlara sert, 
tehdit edici konuşmalarla onların gerçek düşüncelerini özgürce açıklamalarına fırsat vermez
seniz, bürokratların konuşmasına fırsat tanımamış olursunuz. O zaman da problemler eksik 
anlaşılır ve Parlamento da detaylı olarak yeterince anlatılamaz.. 

Sayın Bakanım, diğer bir husus: Aynı şeyleri sağlık sigortası hususunda da tekrardan ka
çınıyorum... Devlette devamlılık esastır. Bugün, Doğru Yol ve SHP Hükümeti vardır; dün ANAP 
Hükümeti vardı, yarın hangi partinin hükümeti olur bilinmez; ama, devletteki işlemler devam 
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eder. Genel sağlık sigortası için eskiden özel sigorta şirketleriyle yapılan toplantı, Sayın Bakan 
tarafından da yapıldı ve sonuç yine sıfırdır, aynıdır. Beş gün yapılması istenilen toplantının 
sonucunda da varılacak nokta yine sıfırdır. Çünkü, yapılmak istenen, beş günlük toplantıdan 
çok daha fazla kapsamlı toplantı daha önce yapılmıştır. 

Diğer bir husus, yine noksan bilgi verilmesinden kaynaklanıyor. Sayın Bakanım, "Teşkilat 
Kanunu" deyince, taşra teşkilat kanunu anlaşılmaz. Sağlık Bakanlığında, Sağlık Komisyonuna 
gönderilmek üzere hazırlanmış teşkilat kanunu tasarısını hazırlayan üç insandan biri olarak şu
nu söyleyeyim: Teşkilat kanunu, Bakanlığın merkez bünyesi için hazırlanır ve Sağlık Bakanlığı 
şu anda teşkilat kanunu olmayan birkaç bakanlıktan birisidir. Diyebilirsiniz ki -ben, şu anda Ana
vatan Partisi milletvekili olarak bulunuyorum- sekiz yıldır veya beş yıldır o teşkilat kanunu niye 
çıkmadı... Ben günlük politikalar yapmak için gelmedim; bu kanunun çıkmasını arzu ettiğim için... 

Sayın milletvekilleri, hepinizin her gün şikâyet ettiğiniz ve sıkıntıları olan Sağlık Bakanlı
ğının iyi işleyebilmesi için, teşkilat kanununun çıkarılması lazım. Sağlık Bakanlığında beyin 
fonksiyonu görmek üzere üslenen APK kurumu şu anda inşaat takip bürosu haline gelmiştir. -
Diğer taraftan, satın almalarla uğraşması gereken satın alma bölümü ise, Bakanlıkta, başkan
lık düzeyinde olduğu için, 18 tane şeften dolayı işlemez vaziyettedir. Temelde, Sağlık Bakanlı
ğının, şu anda merkezdeki teşkilatının iyi işlememesinin sebebinde teşkilat kanunu vardır. 

Diğer bir husus -maalesef- 1980 öncesi yıllarda yapılmış. Fakir bir ülkeyiz ve dublikasyon-
lardan dolayı gerekli sağlık hizmetleri götürülemiyor. Bir müsteşarın kendi yakın arkadaşım ge
nel müdür yapabilmek için, Sağlık Bakanlığında Ana ve Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü oluştu
rulmuştur. Ana ve Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü için, ayrı bir bina kiralayacaksınız veya yapa
caksınız, ayrı doktor, ayrı personel göndereceksiniz ve gene 224 sayılı Kanun gereği aynı fonksi
yonu yapmakta olan sağlık ocaklarına, tekrar, aynı konularda, masraf yapacaksınız!.. Bu tarz
daki büyük dublikasyonların önlenebilmesi; ancak, teşkilat kanununun çıkmasıyla mümkündür. 

Diğer taraftan, Sayın Bakanın sık sık bahsetmiş olduğu sağlık akademisi kurma konusu... 
Sayın Bakanım, Türkiye'de akademi kurabilmek, ancak YÖK Kanununun değiştirilmesi ile müm
kündür. YÖK Kanununa by-pass yapabilmeniz için, teşkilat kanununuzun merkez teşkilatıyla 
ilgili bölümüne -tıpkı Millî Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu gibi- "akademi" sözcüğünü 
koymanız, yan kuruluş olarak da sağlık akademisini göstermeniz gerekir. Bu kanun taslağı, 
şu anda, istediğiniz anda size teslim edilebilecek tarzda Bakanlıkta hazır beklemektedir. İnşal
lah, bunu çıkarmanın şerefi size ait olur. 

Diğer taraftan, yeşil kart meselesine gelince -gene, günlük politika yapmak istemiyorum-: 
Konu tıpkı, doktorluk mesleğinde olduğu gibidir; bir doktor hastalığı iyi teşhis edebildiği oranda 
tedavi edebilir duruma gelir. Onun için, özellikle siz milletvekillerinden rica ediyorum; sağlık 
meselelerini, ince, detaylı bir tarzda teşhis etmemiz gerekiyor. 

Sayın Bakanım, bakan olduktan sonraki demeçlerini arka arkaya sıraladığınızda şunu gö
rürsünüz ki, yeşil kartın manası -Sayın DemirePin de ilk günden itibaren kullandığı gibi- günden 
güne, borsa gibi değişmiştir. Yeşil kart, başlangıçta, herkesin bedava tedavi olabileceği bir kart ola
rak sunulurken, daha sonra, genel sağlık sigortası kartı şekline dönüşmüş, daha sonra sadece fakir
lere mahsus olarak ifade edilmiş sonunda da, Sayın Bakana, bir brifingte meselenin detayları izah 
edildikten sonra, Sayın Bakanımız bu konuyu doğru olarak kamuoyuna sunmaya başlamıştır. 

Yeşil kart uygulaması, genel sağlık sigortasının, diğer bir isminden başka bir şey değil
dir; fakat, maalesef, Türkiye'deki sağlık politikaları, kişilerin kulaktan dolma bilgileriyle 
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yönlendirildiği için, Sayın Haberal, genel sağlık sigortasının dokümanlarından esinlenerek ve 
Amerika'daki Blue Cross'un, "blue" sunu "green" yaparak, Türkiye'ye yeşi kart olarak sun
muştur. Bunun, zamanlaması ve muhtevası çok net bir şekilde hazırlanıp.topluma sunulması 
gerekir. . , 

Diğer taraftan, ben gene size teknik bilgi olarak... 
BAŞKAN — Sayın Yakın, toparlamanızı rica ediyorum. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Toparlıyorum efendim, 
Genel sağlık sigortasında, her şeyden önce, Türkiye'deki sağlık masraflarının maliyet he

sabının yapılması gerekir değerli milletvekilleri. Türkiye'de, sağlık maliyet hesapları yapılma
dan, genel sağlık sigortası konusunda adım atabilme imkânına sahip değiliz. 

Son olarak şunu belirtmek isterim: Türkiye'de sağlık ciddî bir sorundur. Her Hükümet, 
sadece puan kazanmak için değil, gerçekten ciddî bir tarzda konuya eğilmek durumundadır. 
Her Başbakanın sağlığa ciddî bir tarzde eğilmesini istirham ediyorum. Başbakan düzeyinde, 
ciddî olarak meseleler ele alınmadıkça ve sağlık meselelerine ciddî tarzda eğitebilecek, konuyu 
gerçekten bilen insanlar Sağlık Bakanı yapılmadıkça, sadece ve sadece -ben de hekim olduğum 
için söylüyorum- hekimlik bilgisi ile Sağlık Bakanlığı yapılırsa ve bürokratik çevreleri oluştu
rurken -şu anda yapıldığı gibi- sadece ve sadece, "bizim partinin adayı olsun" düşüncesiyle 
hareket edilirse... Evet, gene sizin partinin adayı olsun; ama, lütfen, sağlık sorunlarını bilen 
bir insan olsun. ' . - . . . ' • • 

Şu anda, temel sağlık/Türkiye'nin en önemli sorunudur; fakat, Temel Sağlık Genel Mü
dürlüğüne getirilen genel müdür, temel sağlıktan anlayan bir insan değildir. 

Bunun için, Sayın Bakandan özellikle istirham ediyorum; gene SHP ve DYP adayların
dan olsun; ama, konularını bilen insanlar genel müdür ve müsteşar yapılsın. 

BAŞKAN — Sayın Yakın, toparlamanızı ve tamamlamanızı rica ediyorum. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Sayın Bakan lütfen biraz daha fazla Ankara'da kalmayı 

basarsın. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Konuyla ne alakası var? . . • ' • ' • 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, şahsımı hedef ala

rak sataşma yapılmıştır, cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, özür dilerim... Malumunuz, sözlü soru görüşmelerinde, Sayın 

Bakanın soru önergesini... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Müsaade buyurun, açıklama ya

pacağım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, evvela şunu tespit edelim... ":. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sataşma var mı yok mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Bakan, sataşmadan dolayı söz istiyor, onun için 

söylüyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Saraçlar, buyurun zatı âliniz yönetin toplantıyı!.. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) —' Bilmiyorsunuz İçtüzüğü. 
BAŞKAN — Evvela bir şeyi tespit edelim... Nedir o; İçtüzük ne diyor?.. (DYP sıraların

dan gürültüler) Soruyorsunuz; sabredin, söyleyeyim, öğrenin. İçtüzük, "Sözlü soruda hükü
met adına cevap hakkını kullanan Sayın Bakandan sonra soru sahibi de süresi içinde hakkını 
kullanır" diyor ve konu orada biter! 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — İçtüzük, resmen, "sataşma dolayısıyla söz hakkını 
kullanabilir" diyor. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun... 
Değerli arkadaşlarım, üzüm mü yiyeceğiz, bağcı mı kovalayacağız? 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Siz bağcıyı dövdürdünüz; soru sahibini yarım saat ko

nuşturdunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN—Şimdi, ben, evvela... 
TURAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Bakan açıklama yapacaklar; lütfen mü

saade ediniz. 
BAŞKAN — Sayın Bakanın açıklama hakkı olmadığını; ama, sataşmadan dolayı söz iste

mesi halinde onu mütalaa edebileceğimi söylüyorum. 
Evet, şimdi, o zaman, Sayın Bakan, zatı âliniz, sataşıldığı gerekçesiyle söz mü istiyorsunuz? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, hangi ibare ile sataşıldığını ifade ediyorsunuz? 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Verin efendim, söz verin! 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Tümünde sataşıldı Sayın Başkan... Sen, Meclisi yönetiyor

sun; ama, keyfi yönetiyorsun. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Beyler, burası ancemaatin idare edilmez, bura

yı bugün, usul gereği ben yönetiyorum ve ben, isteseniz de istemeseniz de, bu kitaba göre yöne
tiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Onun için, bunun, sololarla, korolarla, vokallerle neti
cesi değişmez. 

Sayın Bakan, zatı âlinize hangi ibare ile sataşıldığı hususunu lütfeder misiniz? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, tabiî edeceğim... 

Birçok sataşması var; ama, şahsıma yönelik sataşmalarından en önemlisi, beni yeteneksizlikle 
suçlamasıdır. Bu hususa cevap vermek istiyorum. . ' ' . ' ' - ' 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakan. Bir dakika efendim... Siz buyurun oturun. Sataşma iddi-, 
asıyla İçtüzük gereği söz istediniz. Zabıtları tetkik edeceğim ve size, sataşma varsa söz verece
ğim efendim. Buyurun oturun efendim, buyurun... (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar) 

Şimdi, şu sıra kapaklarına vuranlar, neye itiraz ettiklerini izah edebilirler mi? içtüzük, "bir 
sayın üye, sataşma gerekçesiyle söz isterse, Başkan ona sorar, ondan sonra, Başkan, tutanakla
rı inceleyip buna kanaat getirdiği takdirde söz verme hakkını kullanır" diyor; bunun nesine 
sıra kapaklarına vuruyorsunuz? Yok, sıkıldınızsa, dışarıda sıkıntınızı hafifletebilirsiniz; ama, 
burada, bu hareketlere gerek yoktur. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Duygusal davranıyorsunuz Sayın Başkan. 
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MEHMET CEBİ (Samsun) — Hiç dinlemiyorsunuz ki, Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Değerli arkadaşlarım, böylece, spru cevaplandırılmış bulunmaktadır. 
Sayın Bakanın, müzakereler esnasında sataşmaya maruz kaldığı iddiasıyla söz talebi, ta

rafımdan tutanak incelendiğinde, bu birleşim içerisinde lcarara bağlanacaktır. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Bu makamı lütfen düzgün kullanın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Görüşmelere devam «diyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
7. — Giresun Milletvekili Rasim Zairmğlu'nun, Giresun ilinin kalkınmada öncelikli yöreler kap

samına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/24) 
BAŞKAN— 7 nci sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kal

kınmada öncelikle yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın Rasim Zaimoğlu?.. Burada. v _ 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu 'nun, Hükümetin görevi devraldığı tarihten 31.12.1991 

tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mulıalefd partileri ile hükümete ayrılan sürelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/25) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi 
devraldığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar Türkiye Radyo Televizyon Kurumu haber bülten
lerinde iktidar ve muhalefet partileri ile Hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Rasim Zaimoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'tn, Devlet Bakam Cavit Çağlar'm, vergi kaçırdığına dair 

basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/26) 
BAŞKAN — 9 uncu sıradaki, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın sorusu, İçtüzüğün 97 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ertelenmiştir. 
10.—Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul karayoluna ilişkin sorusu ve Ba

yındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı (6/27) 
BAŞKAN — 10 uncu sırada, Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul 

karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Zaimoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 6.1.1992 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Ülkemizin doğuya açılan çok önemli bir ulaşım yolu olan Tirebolu-Torul karayolunun ya
pımının 1992 programına alınmasını düşünüyor musunuz? 
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BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Onur Kum-
bâracıbaşı. 

Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Yüce Meclise saygılar sunarak, değerli arkadaşımızın sorusunu yanıtlamak istiyorum. 
Gerçekten, arkadaşımızın belirttiği gibi, Tirebolu-Torul karayolu önemli bir bağlantı yo

lumuzdur. Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından, Tirebolu-Torul projesi olarak yapı
mına 1976 yılında başlanmıştır. Toplam 88 kilometre uzunluğunda olan bu yolun 35 kilomet
resi asfalt, 14 kilometresi de stabilize halde tamamlanmış ve bu bölümün -14 kilometrelik 
bölümün- 1992 yılı itibariyle sathî kaplamasının yapılması da programlanmış bulunmaktadır. 
Geriye kalan yaklaşık 39 kilometrelik Eymür-Kürtün arasındaki kısım, baraj yapım çalışmala
rı sürdürüldüğünden, 24 kilometresi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ikmal edilmiş; an
cak, bölgede meydana gelen -bildiğiniz- tabiî afetler nedeniyle, yol büyük ölçüde hasar gör
müştür. Bu zararların'giderilmesi ve yol güzergâhının daha sağlıklı hale getirilebilmesi için, 
1991 yılında önemli dolgu çalışmaları yapılmış bulunmaktadır. 

Zannediyorum, 1991 yılı için yapılan bu çalışmaların önemli bir kısmı tamamlanmış du
rumdadır. Söz konusu yol ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir ve edilecektir. Bütçe imkân
ları ölçüsünde ve iş programına uygun olarak, 1992 yılında yol çalışmalarının tamamlanmsı 
için devamı planlanmış ve programa alınmış bulunmaktadır. 

"Eğer bütçe imkânları elverirse", diyorum; ama zaten programda da bulunmaktadır; so
runuzda da onu sormuştunuz, bitirmeyi elbette arzu ediyoruz. 

RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Bakan, yolu trafiğe kesin olarak 1992 yılında 
açacak mısınız? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Onu ke
sin olarak şu anda söylemem mümkün değil efendim. Bizim-planımızda çalışmaların 1992 yı
lında bitirilmesi öngörülmüştür; ama, umarım bunu bir gecikme olmadan bitirebiliriz. 

Sizin sorunuzda, programda mıdır diye soruluyordu; evet programdadır efendim. 
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Zimoğlu, konuşmak istiyor musunuz? 

RASlM ZAÎMOĞLU (Giresun) — Hayır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. —Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin istanbul'daki parti binala
rına yapılan salamlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisi
nin istanbul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Taranoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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12. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Türkiye Taşkömürü Ku
rumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu bulunmaktadır, 

Soru sahibi Sayın Ahmet Derin?.. Burada. . 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

13. •— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Tavşanlı Kaymakamının geçici görevle Nallı
han'a alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in cevabı (6/32) 

v BAŞKAN — 13 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Tavşanlı Kayma
kamının geçici görevle Nallıhan'a alındığı iddiasına ilişkin, İçişleri Bakanından sorusu bulun
maktadır. 

Soru sahibi Sayın Mustafa Kalemli?., burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hu

susunu takdirlerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 
13.1.1992 

1. Tavşanlı Kaymakamının 7.1.1992 günü Bakanlık fax emri ile geçici görevle Nallıhan'a 
alındığı doğru mudur? 

2. Doğru ise, bu geçici görev süresi ne kadardır? 
3. Geçici görevinin sonunda tekrar Tavşanlı'ya dönecek midir? 
4.. Bu tasarruf bir tahkikat sonucu mü gerçekleşmiştir? 
5. Böyle bir tahkikat yoksa alınma sebebi nedir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin; buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; Kütahya Milletvekili değerli seleflerimden Sayın Mustafa Kalemli'nin, Başkanlığınız 
aracılığıyla Bakanlığımıza yansıyan ve tarafımdan sözlü olarak cevaplandırılması istenen soru 
önergesine cevap vermek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Kütahya İli Tavşanlı Kaymakamı Şefik Aydın, hizmet gerekleri nedeniyle, Mülkî İdare Amir
leri Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aynı coğrafî bölge ve sınıf 
hizmeti uygun bulunan Nallıhan İlçesi Kaymakamlığına -Sayın Kalemli'nin de çok iyi bildikle
ri gibi- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı ve 175 inci maddelerine göre vekâleten 
atanmıştır. 

Adı geçenin, ilk çıkarılacak müşterek kararname ile asaleten ataması yapılacak olup, Tav
şanlı İlçesine vekâleten kaymakam adayı da verilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize sunar ve Yüce Meclisimizi saygıyla selamlarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kalemli, önerge sahibi olarak, buyurun efendim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; demokra
tik sistem, hakikaten güzel bir sistem. Aynı bakanlık görevinde bulunmuş iki kişi, aynı Bakan
lığın bir mensubunun hakkında yapılan bir tasarruf ile ilgili olarak Yüce Meclisin bilgilendiril
mesine matuf bir konuda, bu kürsüde karşılıklı görüşme imkânına sahip oluyorlar. Ben, bun
dan büyük mutluluk duyuyorum; ama, çok sevdiğim, çok saygı duyduğum Sayın İçişleri Ba
kanını, böyle bir konuda, bu kürsüde muhatap almak istemez ve kendilerini -belki biraz sonra 
sarf edeceğim cümlelerle- az da olsa üzmek istemezdim. 

Sayın Bakanın burada verdiği izahata teşekkür ediyorum. Ben bu izahata, sözlü soru öner
gesi vermeye gerek görmeden, kendilerini telefonla da arayarak acaba sahip olabilir miyim di
ye bir girişimde de bulunmuştum. Lütfettiler, olayı inceleyeceklerini, bana bu konuda bilgi ve
receklerini ifade ettiler; ama, yoğun mesaileri içerisinde herhalde buna imkân bulamadılar ki, 
ben de bu sözlü soru önergesini vermek zorunda kaldım. 

Muhterem milletvekilleri, Tavşanlı, benim kendi kazam. Bu kaymakam arkadaşımızla en 
ufak bir yakınlığım, tanışıklığım yoktur. Benim Bakanlık dönemimde kararnameyle ilçeme atan
mıştır. İlçemde, üç ay kadar bir süre de görev yaptı; ama, son genel seçimlerden hemen sonra 
bu kaymakam arkadaşımız Bakanlığın bir faks emriyle, geçici görevle Nallıhan'a tayin edildi. 
Normal bir işlem, hiç itiraz etmiyorum. Bizim görev süremiz içerisinde de bu tür işlemler ol
muştur; başka arkadaşlarımızın görev süresi içerisinde de bu tür işlemler olmuştur; ama, Sayın 
Bakanımızı sıkıntıda bırakan, belki bugün çok özet cevap vermek durumunda bırakan hadise
nin özünde yatan başka bir neden var; benim üzüntüm odur. Bakınız, elimde buna ait evrak 
var. Tavşanlı Kaymakamlığıyla ilgili aynı ilçenin Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı arkadaşımız, 
Başbakanlığa bir şikâyet mektubuyla müracaatta bulunuyor. 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Nereden biliyorsunuz? 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Doğru Yol Partisi İlçe Başkanlığının antetli kâğıdı

na yazılmış ve 3 üncü maddesinde... Başka maddeleri de var; ama, sakince dinlerseniz bana 
hak vereceksiniz. Bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum ve çok açık ifade ediyorum Sayın milletve
killeri; hiç telaş etmeyin. Sayın Bakanımızı üzmek istemiyorum: ama, milletvekili arkadaşları
mızın da, sayın bakanlarımızı bu tür zorda bırakma hakkına sahip olmadığını ifade etmek isti
yorum. Sabırlı olun; ben çok nazik, çok dikkatli konuşuyorum... Mektupta şöyle deniyor... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Biz, seçimlerden önce bunları çok acı bir şekilde yaşadık. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Ahmet Sayın, siz, Meclis açıldığından beri 

kendinizde bir misyon vehmettiniz; aşağıdan her konuşana müdahale etmek gibi bir misyon... 
Bu misyonunuz gayet güzel işliyor/hiçbir itirazımız yok; ama, benini arzum, şahsen bir millet
vekili arkadaşınız olarak arzum, bu itirazlarınızı gelin bu kürsüde yapın efendim. Bu kürsüde 
yapın, biz zevkle sizi dinleriz... 

AHMET SAYIN (Burdur) — O, sizin takdirinizde değil. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) —- Böyle bir misyon size fazla puan kazandırmaz; an

cak, zabıtlarda isminiz fazla geçer, hepsi o kadar... Hepsi o kadar efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) ' 
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Bu mektupta şöyle deniyor sayın milletvekilleri:' 'ANAR İktidarı zamanında, bizzat Mustafa 
Kalemli tarafından Tavşanlı İlçemize tayin edilen ve bizleri çok rahatsız eden Kaymakam -devanı 
ediyor- İlçe Emniyet Müdürü -devam ediyor- İlçe Vergi Dairesi Müdürünün acilen görevden 
alınmalarını, Sayın Başbakanımızın ve Tavşanlımızın Balcanıyım demenizden dolayı sizlerden 
arz ve istirham eyleriz. 

En derin saygılarımızla." Mektubun altında İlçe Başkanının imzası var. 
Bunun üzerine, Bakanlık, Kütahya Valiliğine bir yazı yazıyor ve diyor ki, "iliniz Tavşanlı 

İlçesinden falanın aynı ilçe kaymakamı Şefik Aydın hakkındaki şikayetiyle ilgili 30.11.1991 ta
rihli dilekçesi iade edilmek üzere ekte gönderilmiştir. Konunun 21.3.1983 tarih ve 27 Nolu Ba
kanlık devamlı genelgesinin 2-A-B maddeleri göz önünde bulundurularak incelenmesi, gereki
yorsa soruşturulması ve neticeden, mütalaanızla birlikte bilgi verilmesini rica ederim." Bakan 
adına müsteşar yardımcısının imzası var. 

Bakınız efendim, bir muhakkik tayin ediliyor ve vilayetin verdiği cevap: "İçişleri Bakan
lığına, ' • . ı 

İlgi : 08.1.1992 tarih ve PGMB0S0PGM0710001/Ş-862 sayılı emir. 
İlgili emirleriniz ekinde gönderilen Tavşanlı İlçemizden falanın aynı İlçe Kaymakamı Şe

fik Aydın'ın bazı rahatsız edici hareketlerinden bahisle, görevden alınması isteğini içeren 
30.11.1991 tarihli dilekçesi üzerine konu Valiliğimizce incelemeye tabi tutulmuş olup, müşteki
nin alınan beyanında konunun politik ağırlıklı olduğu -konunun politik ağırlıklı olduğu!..- ilçe 
kaymakamının geçici görevle bir başka ilçeye görevîendirilmesiyîe, maksatlarının hâsıl olduğu, 
bunun dışında başkaca bir isteklerinin olmadığı belirtilmiştir. Kaymakam Şefik Aydın, Tav
şanlı Kaymakamlığı görevine 30.9.1991 tarihinde başlamış olup, ilgili hakkında görev yaptığı 
bu üç ay süre içinde herhangi bir şikâyet Valiliğimize intikal etmemiştir. Kaymakam Şefik Ay
dın, Bakanlık-makamının 3 Ocak 1992 tarihli onayıyla Nallıhan Kaymakamlığına vekâleten 
görevlendirilmiştir. Bu durumda, Tavşanlı İlçe Kaymakamı Şefik Aydın hakkında Memurin Mu-
hakematı Hakkındaki Kanun gereğince soruşturma açmayı gerektirecek herhangi bir bilgi ve 
belge tespit edilemediğinden, yapılacak kanunî bir işleme gerek yoktur. Bu konuda muhakkik
çe hazırlanan inceleme raporuyla ilgili yazı ekindö alman dilekçe ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve takdirlerinize arz ederim. 
Vali" 

Sayın milletvekilleri, bakınız, burada bakanlığın gelenek ve göreneklerini, usullerini kâğıt 
üzerinde değil, resmen değil; ama, vicdanlar nezdinde tahrif eden, yaralayan, üzen bir hadise 
vardır ve sayın bakanlarımızı, biz, milletvekilleri olarak, bu tür zor durumlarda bırakmak gibi 
bir hakka da sahip değiliz. .. . • 

Şimdi, bir milletvekili arkadaşımız veya bir ilçe başkanımız bu kaymakamın alınmasını 
.talep edebilir; ama, bu kaymakam dosyasında bu kayıtla ömür boyu yaşamamalıdır. Ben, sa
yın bakanımdan şunu rica ediyorum: Hiçbir kastı hareketi olmadığını biliyorum. Belki siyasî 
baskı altındadır, belki hatır kıramamıştır; bunların hepsi doğrudur; ama, bu kaymakam, be
nim bildiğim kadarıyla çok değerli bir kaymakam, İçişleri Bakanlığının çok değerli elemanla
rından bir tanesidir Sayın Bakanım. Bu kaymakam hakkında lütfen iyi niyetinizi devam ettiri
niz, bu arkadaşımızın elinden tutunuz. Belki kırılan bir onuru varsa, gücenen bir tarafı varsa, 
sizin değerli devlet tecrübenizle bunu en kısa zamanda telafi etme yoluna gideceğiniz inancıyla 
Yüce Meclise saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulumuz kararı uyarınca bir saat süreyle sözlü soruların gö
rüşülmesini idrak etmiş bulunuyoruz. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümüne 
geçiyoruz. (DYP sıralarından, "Bakana söz vermediniz" sesleri, gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Açıklama yapması için Sağlık Bakanına söz vermediniz. . 

BAŞKAN — Anlaşılmıyor efendim... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bakana söz vermediniz. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, Sayın Bakanın sataşma gerekçesiyle söz talebi müracaatını al
dık, görevlilere talimat verdik; beyefendileri daha fazla sancıya sokmadan, "Zabıtları getirin, 
okuyalım, yerinde görürsek karar verelim, konuşturalım" dedik. (DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Hangi sancıdan bahsediyorsunuz? 

BAŞKAN — İstediğiniz nedir ki?.. Yani, huzursuzluğunuzun sebebini anlayamıyorum. Teker 
teker anlatabilseniz siz de rahatlayacaksınız biz de; böyle, vokalle bir yere varılmaz arkadaşlar. 
Şu konuşmadan ne kazandık? Ben üzülüyorum... İnşallan, bu yolla, yöntemle netice alırsı
nız!.. Alamayacağınızı her geçen gün öğreneceksiniz. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Allah doğru yoldan ayırmasın. 

BAŞKAN — Sevgili Neidim, öyle diyenleri çok gördük. 
Sevgili milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 

Diğer İşler" bölümüne geçiyoruz. 

VIII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı HaJdcında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı : 18) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Mat
rah Artırımı Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde tasarının tümü üzerinde Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Sosyal

demokrat Halkçı Parti gruplarının sözcüleri konuşmuştu. 
Şimdi söz sırası Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdullatif Şener'de. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın •milletvekil
leri; Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkındaki Ka
nun Tasarısı üzerinde geçen Perşembe günkü 33 üncü Birleşimde Anavatan Partisi, Doğru Yol 
Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına milletvekili arkadaşlarımız görüşlerini 
açıkladılar. Bugün, aynı kanun tasarısı üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz alınış bulu- v 

nuyorum. 

(1) 18 S. Sayılı Basmayazı 6.2.1992 tarihli 33 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Konu hassastır. Bu kanun tasarısının görüşülmesi ile ilgili olarak basın teyakkuz halinde
dir, kamuoyunun dikkatleri üzerimizdedir. Çıkar çevreleri, devlet kesesinden, milyarlarına ye
ni milyarlar eklemenin hesaplarını yapmaktadırlar. Seçmenler, tüm vaatlerine rağmen, iktida
rın, ezilen, yoksulluğa terk edilen yığınların yanında mı olduğunu, yoksa bir avuç tuzukuru-
nun yanında mı olduğunu deneme noktasına gelmiştir. 

Bu tasarıyı Hükümet teklif etmiştir; ancak, görünen odur ki, iktidar partilerine mensup 
bulunan milletvekilleri de durumdan kaygılıdır. Bu tasarı, ya değişiklik önergeleriyle bazı de
ğişiklikler yapılarak kabul edilecek veya olduğu gibi kabul edilecektir. Bu durumda, Doğru 
Yol Partili ve Soşyaldemokrat Halkçı Partili arkadaşlarımız, destek verdikleri Hükümetin prog
ramında yer alan vaatlerini bir yana bırakarak, programında yer almayan bir vergi affına ön
celik tanımış olmasının gerekçesini izah etmek durumunda kalacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, tartıştığımız konu, "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlan
dırılması ve Matrah artırımı" adını taşıyor. Adı ne olursa olsun, bu, bir vergi affıdır. Görüşle
rimizi belirtmeye bu noktadan başlamak istiyorum. Sayın Maliye Bakanı, bunun bir vergi affı 
olmadığını belirtiyorlar. Doğru Yol Partili ve Soşyaldemokrat Halkçı Partili arkadaşlarımız da, 
geçen birleşimde, bunun bir vergi affı olmadığını belirttiler. Aynı şekilde, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda, bazı üyeler de, bunun bir vergi affı olmadığını ifade ettiler. Bu İddialara rağmen, 
açıkça bir vergi affıyla karşı karşıyayız; fakat, kelimeler üzerinde bu derece oynanmasının belli 
bir sebebi vardır. Bu sebep açıktır. Hem Hükümet, hem iktidar partisine mensup milletvekille
ri böyle bir tasarının Meclis gündemine kendileri tarafından getirilmiş olmasından dolayı ra
hatsızlık duymaktadırlar ve bu yüzden bunun bir af olmadığı iddiası içerisindedirler. Eğer böyle 
bir rahatsızlık olmasaydı, göğüslerini gere gere. "bu bir vergi affıdır. Biz bu afla 1992 yılında 
32 trilyon liralık bütçe açığı öngörmemize rağmen, milyarları olanlara devlet Hazinesinden mil
yarlar bağışlıyoruz. Benim memurum, benim işçim, benim esnafım, benim köylüm çile çek
meye devam edecek. Biz, milyarları olanlara vergi affı getiriyoruz" derlerdi. Bunu açıkça söy
leyemiyorlar ve bu yüzden kavram bazında ifade ettikleri şey, "bu bir af değil, tahsilatın 
hızlandırılmasıdır" oluyor. s 

Bu isim saptırmaları ilk defa görülen bir olay değildir. 1981 yılında çıkarılan 2431 sayılı 
Kanun da bir vergi affı olduğu halde, onun da ismi "Tahsilatın Hızlandırılması" olarak geç
mişti. Hükümetin, bu tasarıyı hazırlarken adını öyle koymuş olması, vergi affı olma niteliğini 
ortadan kaldırmaz. Yalnızca isimlendirme yapılırken duyulan bir ezikliğin, psikolojik bir ra
hatsızlığın ifadesidir bu. Hükümet bile tasarıyı Meclise rahat ve kendinden emin olarak getire
mediği halde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iktidar partisine mensup milletvekillerinin bu 
tasarıya hiçbir çekince koymadan nasıl oy vereceklerini, aslında, merak ediyorum. 

Her şeyden önce açıkça kabul etmek gerekir ki, bu bir vergi affıdır. Bir kere, affın kelime 
anlamı, bir suçu, bir kusuru, bir hatayı bağışlamaktır. Vergi affı da, vergi kanunlarına aykırı 
hareket edenlere karşı uygulanan yaptırımların ortadan kaldırılmasıdır. O yaptırımlar nedir diye 
düşünecek olursanız, vergi kanunlarmda yer alan pek çok yaptırım vardır; işyeri kapama, ka
çakçılık, kaçakçılığa teşebbüs gibi fiiller nedeniyle cumhuriyet savcılıklarınca açılan kamu da
vaları bir yaptırımdır ve bu tasarının 10 uncu maddesiyle, af kapsamı dahilindedir. Bunun dı
şında, kaçakçılık, ağır kusur, kusur gibi vergi zıyaına bağlı suçlar bir yaptırımdır ve bu yaptı
rımlar da bu tasarıyla ortadan kaldırılmaktadır. 

Diğer taraftan, vergi aslına bağlı olarak gecikme zamları ve gecikme faizleri söz konusu
dur ve yine bu tasarıyla bu gecikme zamları ve faizleri de, belli esaslar dahilinde af kapsamına 
alınmıştır. 
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O halde, bu tasarı bir vergi affıdır; kelimeleri eğip bükmenin anlamı yok. Af, yaptırımlar
la ilgilidir. Yoksa, vergi aslından vazgeçmenin adı af değil, bağışlama olur; ama, Sayın Maliye 
Bakanı, bir gazetedeki ifadelerinde, "bu tasarıya 'af tasarısı' demek doğru değil. Bunun deni-
lebilmesi için tahakkuk eden vergi asıllarının bir bölümünden vergi idaresinin vazgeçmesi ge
rekir. Oysa, kanundan yararlanmak için mükelleflerin vergi aslını ödemesi gerekiyor" diyor. 
önce, bu ifadeleri yadırgadığımı belirtmek isterim. Kendisini iyi bir maliyeci olarak gördüğüm 
halde, olayı teknik açıdan yakînen bildiği halde, bunun bir af olmadığını söylemesi yadırgana
cak bir durumdur. Belirttiğim gibi, vergi affı, devletin, alacak hakkından vazgeçmesidir. Bir 
vergi borcu vadesinde ödenmemişse, bu borçla birlikte gecikme zamları ve faizler de bir kamu 
alacağı haline dönüşmektedir. Bu kamu alacağından her ne şekilde olursa olsun vazgeçilmesi, 
kavramsal bazda bunun bir vergi affı olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim, maliyecilerin 
elinden düşürmediği Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde vergi ziyaı, yani vergi kaybı 
kavramı tanımlanırken, mükelleflerin vergi borçlarını hiç ödememesi veya vaktinde ödememe
si olarak tanımlanmaktadır. Yani, maliye açısından, idare açısından vergi kaydı dediğimiz şey, 
vergi borcunun hiç ödenmemesi demek değildir; aynı zamanda, vergi borcunun vadesinde öden
memesi de bir vergi kaybıdır. 

Şimdi, bu veriler eldeyken, devletin bir vergi kaybı söz konusuyken, bundan belli esaslar 
dahilinde vazgeçilmesinin bir af olmadığını iddia edebilnıek mümkün değildir. Üstelik, bugünkü 
enflasyon ortamında, yüzde 70'lere varan enflasyonun vergi asıllarını sürekli erittiği bir or
tamda, yıllar sonra, vergi aslını tahsil ediyoruz diye ilk tahakkuk eden miktarın tahsil edilme
si, vergi aslına da yönelik bir affı ifade etmektedir. 

Bu tasarının, bu anlamda vergi affı sayılamâması için, Sayın Hükümet yetkililerinin kav
ramıyla vergi affı sayılamâması için enflasyon denilen bir kavramın da reddi gerekmektedir 
ki, Türkiye'de enflasyonun kronik bir hal aldığı kendileri tarafından da ifade edilmektedir. 

Ayrıca, önemli olan ikinci bir nokta olarak da şunun vurgulanması gerekir: Bu tasarı, yal
nızca gecikme zamlarının, faizlerin ve cezaların ortadan kaldırılması anlamına gelmiyor, aynı 
zamanda, vergi asıllarını da bağışlıyor. Tasarının 7 nci ve 8 inci maddelerinde, vergi asıllarının 
bağışlanmasıyla ilgili hükümler var. Mesela, 1987 yılında beyan ettiği matrahı yüzde 40 artıran 
mükellefler bir, daha vergi incelemesine tabi tutulamayacak ve kendilerinden ek bir vergi de 
tahsil edilemeyecektir. 1987 yılında 1 milyar lira beyan eden bir mükellef, yüzde 40 artırdığı 
zaman, 400 milyon liranın da ek vergisini ödeyecek ve artık kendisinden ek vergi istenmeyecek
tir. Bu mükellef 2 milyar lira kazanmışsa, 600 milyon liraya ait vergi aslı da bu mükelleften 
istenmeyecektir. Dolayısıyla, bu tasarı, aynı zamanda vergilerin aslına yönelik bir af anlamı 
da taşımaktadır. 

Bilimsel çevrelerde, vergi affının lehinde .ve aleyhinde değişik görüşler ileri sürülmektedir. 
Faydalı olduğundan bahsedenler var. Bu faydalar sayılırken, vergi dairelerinde birikmiş takipli 
dosyaların sayısının azalacağım, idarenin daha etkili bir çalışma ortamına kavuşacağını, yargı 
safhasındaki ihtilaflı dosyaların tasfiye edilmesiyle yargı organlarının iş yükünün azalacağını, 
Hazineye ek bir malî kaynak sağlanacağını, zaman zaman vergi sisteminden doğan haksızlık
ların da telafi edileceğini ileri sürenler bulunmaktadır. Nitekim, kanun tasarısının gerekçesin
de de bu sebepler ileri sürülmekte ve bu nedenle de bir vergi affına gerek duyulduğu belirtil
mektedir. 

Sakıncalı yönleri ise, daha ağırlıklı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Sakıncalı yönlerini 
ele alan yazarlar, teorik olarak, vergilemede affın adalet ilkesine uymayacağını, kanunî 
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yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefleri ödüllendirip dürüst mükellefleri cezalandıra
cağını, böylece devlete olan güveni sarsacağını, vergi ahlakını bozacağını, periyodik af beklen-

ı • ' . • • 

tisi ortaya çıkaracağını ve vergi denetiminin ciddiyetini zedeleyerek vergi cezalarının caydırıcı 
etkisini azaltacağını, hatta isabetsiz vergi aflarının vergi gelirlerini bile azaltacağını ileri sür
mektedirler. 

Şimdi, teorik olarak vergi affının bu fayda ve zararları ileri sürülmüşken, önümüze gelen 
tasarı hakkında neler söyleyebiliriz; bunun üzerinde durmak istiyorum, öncelikle, "bu afla, 
birikmiş takipli dosyalarla yargı safhasındaki ihtilaflı dosyalar azaltılacak, idarenin ve yargı
nın yükü hafifletilecektir" deniliyor. 

Şunu belirtmek gerekir ki, her af tasarısı gündeme geldiğinde bu görüşler ve gerekçeler 
ortaya atılmakta, sürekli olarak idarenin ve yargının yükünün hafifletilmesinden söz edilmek
tedir. Bildiğimiz kadarıyla, 1923'ten bugüne kadar 17 af kanunu çıkmıştır ve her çıkan af ka
nununa rağmen -özellikle de son yıllarda iki yılda bir af kanunu çıkmaktadır- Türkiye'de ne 
idarenin elinde bulunan ihtilaflı dosya sayısı azalmakta ne de yargı yükü hafiflemektedir. Üs
telik, af periyodik bir hal aldığı için, mükelleflerde sürekli bir af beklentisi ortaya Sıkmakta 
ve affı takip eden günlerde ağır bir şekilde yine yergi idarelerinde, yine yargı mercilerinde dos
yalar birikmektedir. Dolayısıyla, bu gerekçeyi haklı gösterebilecek hiçbir sebep ortada yoktur. 
Bu af tasarısıyla birlikte, hemen ertesi günden itibaren, yine vergi daireleri ve yargı organları 
biriken dosyalarla işlemez hale gelecektir. Dolayısıyla, bu af, idareyi ve yargıyı rahatlatmaya
cak, aksine, idarenin ve yargının yükünü ileride artıracaktır. Bu noktanın dikkate alınması ve 
afları bir alışkanlık haline getirmemek gerektiğini bilmek gerekir. 

Yine aynı şekilde, bu tasarının gerekçesinde, '/bir kısım kamu alacaklarının Hazineye in
tikalinin sağlanacağı" görüşü ileri sürülmektedir. Affa konu olan kamu alacaklarının miktarı 
nedir? Ne kadarı tahsil edilecektir? Eğer bu af kanunu çıkarılmasaydı, bu dosyalardan tahsil 
edilecek vergi miktarı ne kadar olacaktı. Aslında bunun hesaplarını Hükümet dahi bilmiyor. 
Değişik ortamlarda değişik ifadeler kullanılıyor; affa konu olan toplam vergi borçlarının, bir 
hesaba göre 15 trilyon lira olduğundan, başka bir hesaba göre de 30 trilyon lira olduğundan 
bahsediliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna göre bundan 5 ila 10 trilyon lira arasında, 
Maliye Bakanına göre ise 6 ila 8 trilyon lira arasında tahsilat sağlanacaktır. Doğru Yol Partisi 
Grup sözcüsü Sayın öztürk ise, geçen günkü konuşmasında, bu rakamı 15 trilyona kadar çı
karmıştır. Yani, verilen rakamlar arasında tutarsızlıklar vardır. 

Ayrıca, eğer af çıkarılamazsa, bu gelirlerin ne kadarı tahsil edilecektir; bunun hesabının 
da ortaya konması lazım. Fakat, bilinen bir olay var; o da, 1992 yılrolarak değil de önümüzde
ki birkaç yıllık dönem olarak düşündüğümüz zaman, bu af kanunu ile tahsil edilecek miktar
dan çok daha fazlasının tahsil imkânının ve sonucunun ortaya çıkacağıdır. Buna rağmen, Hü
kümet, böylesi bir kanun tasarısını gündeme sokup, neden, 1992 yılı içerisinde, daha sonraki 
yıllara ait tahsilatı da çekmek istiyor; bunun gerekçesi ve sebebi açıktır. Çünkü, 1992 yılı içeri
sinde belki de ömürlerinin tamamlanacağını düşündükleri için tahsilatı bu yıl içerisine hapset
mek istiyorlar. . 

Sayın Öztürk, geçen günkü konuşmasında dediler ki, "Anavatan Partisinin iktidar olarak 
alamadıklarını biz burada çatır çatır alacağı." Aslında, doğrusunu söylemek gerekirse, bu ifa
deyi şöylece düzeltmek lazımdır: "Daha önceki iktidar döneminde alınmayan vergiler, bu af 
tasarısı ile çatır çatır affedilecektik." (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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Bunun ötesinde, daha önceki dönemlerde, hiçbir af, beklenen tahsilatı sağlamamıştır, bu 
aftan da beklenen tahsilat sağlanmayacaktır. Bununla birlikte, gerek vergi idarelerindeki ve yargı 
organlarındaki yükün hafifletilmesi düşünülürken ve gerekse vergi tahsilatının artırılması dü
şünülürken, bu gerekçelerin gerçekte hiçbir işe yaramayacağı anlaşıldığı halde, böyle bir af ta
sarısıyla gündemin tutulmasının önemli sebepleri var demektir ki, bu önemli sebepler, herhal
de bazı baskı güçlerinden kaynaklanmaktadır. Bunu öncelikle tespit etmek gerekir. (RP sırala
rından alkışlar) 

Bunun dışında, vergi sisteminden doğmuş olabilecek haksızlıkların telafisi de sürekli ola
rak af tasarılarında gündeme getirilen noktalardan biridir. Ancak, vergi sisteminde meydana 
gelebilecek haksızlıkları telafi etmek, bir af kanunu ile başlamaz; öncelikle vergi sistemi bün
yesindeki haksızlıkların ortadan kaldırılmasıyla başlamalıdır; bir vergi reformu ile başlaması 
gerekir. Bu vergi affı, hükümet programında yoktur; ama, hükümet programında vergi siste
minde yapılması gereken değişikliklerle ilgili değişik hükümlere, çeşitli ifadelere yer verilmiştir. 
Hükümet programında "etkin vergi denetimleriyle vergi kaçakları önlenecek" denilmektedir; 
fakat, meğer kastedilen şey, vergi kaçaklarının önlenmesi değil, vergi kaçaklarının affedilme-
siymiş; bu tasarıdan bu anlaşılıyor. (RP sıralarından alkışlar) 

Yine, hükümet programında, "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi düşürülecektir" den
mişti; tam tersine, 1.1.1992'den itibaren uygulanması gereken oranlar artırıldı. Yani, ne söylen-
mişse tersi yapılmaktadır. 

Yine, hükümet programındaki asgarî ücretin vergi dışı bırakılması, ziraî kazançlar üzerin
deki Katma Değer Vergisi ve stopajın kaldırılması, esnaf ve sanatkârın vergi yükünün hafifle
tilmesi, kentsel rantların vergilendirilmesi gibi konular bir tarafa bırakılmış ve işe vergi affı 
ile başlanmıştır. Bunda bir terslik vardır. Bu tersliğin, bu tasarıya oy verecekler tarafından dü
şünülmesi gerekmektedir. Eğer vergi sisteminde bir yanlışlık varsa ve bu.sistemden doğan hak
sızlıklar varsa, öncelikle, sisteme yönelik değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Bakınız, 1991 yılı vergi gelirleriyle ilgili tahsilat miktarları belirlendi, kesinleşti. Buna gö
re, 1991 yılı tahsilat miktarı 78 trilyon liradır. Bu toplam tutarın içerisinde Gelir Vergisi tevki-
fatının miktarı, 28 trilyon liradır. Yani, bu kalem de, büyük ölçüde ücretlilerden yapılan Gelir 
Vergisi kesintisini ifade etmektedir. Bunun dışında, harcamalar üzerinden alınan toplam vergi
lere baktığımızda, tutarın 25 trilyon lira olduğunu görmekteyiz ki, harcamalar üzerinden öde
nen vergileri ödeyenler de ücretliler, dar gelirliler ve toplumun düşük gelirli gruplarıdır. 

Sadece ve sadece bu rakamlardan şunu anlıyoruz ki, bugün Türkiye'de 78 trilyon liralık 
vergi gelirleri toplamının 53 trilyon lirası, düşük gelir gruplarına yönelmiş durumdadır, tşte 
sistemdeki çarpıklık buradadır; ama, Hükümet, bu sistemdeki çarpıklığın üzerine gitmek yeri
ne, düşük gelirlilerin vergi yükünü hafifletmek yerine, bunu bir tarafa bırakıyor ve öncelikle, 
milyarları kazananların milyarlarına vergi affı çıkarmakla başlıyor. Bu, bir haksızlıktır. (RP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Diğer taraftan devlet harcamalarına bakıyoruz; 1992 yılında uygulanacak 207 trilyon lira
lık bütçenin, 80 trilyon lirası transfer harcamaları olarak yer alıyor ve bunun 42 trilyon lirası 
da borç faiz ödemeleridir. Bunun dışındaki transfer harcamaları içerisinde sübvansiyonların 
da yer aldığını düşünecek olursak, bir taraftan devlet düşük gelir gruplarına yönelik olarak 
vergi sistemini oluştururken, diğer taraftan da, Hazinece, toplanan vergilerin dağıtımında, yüksek 
gelir gruplarına gelir transfer edilmektedir. Asıl çarpıklık buradadır, asıl düzeltilmesi gereken 
nokta da burasıdır. 
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Bu, düzeltilmesi gereken bir nokta iken, Hükümet, düşük gelir gruplarının vergi yükünü 
hafifletme yerine, yüksek gelir gruplarına vergi affıyla karşımıza gelmiştir. Bakınız, geçen haf
ta çiftçilerin faiz borçlarının affedilmesine karar verildi ve çiftçilerin faiz borçlarında 5 milyon 
lira sınırı getirildi; ama, çiftçi borçlarıyla ilgili olarak 5 milyon liralık bir sınır getirilirken, bu 
af tasarısıyla ilgili olarşk milyarlık bir sınır dahi getirilmemiştir. Bunun anlamı nedir? (RP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) * 

Hem de, bu tasarıyla affedilen milyarların nasıl kazanıldığı biliniyor mu? Bunun da üze
rine dikkatle gitmek gerekir. Bugün, vergi dairelerinde, vergi idarelerinde, bir tahsildar üç ku
ruşluk parayı zimmetine geçirse, işine son verilir, hapse atılır; ama, bugün işleyen vergi sistemi 
dahilinde, çerçevesinde, birçok üretici, satıcı ve tüccar, Maliyenin tahsildarı durumundadır. Bu 
tasarı, her gün, ücretlilerden, çiftçiden, memurdan, işçiden ve dar gelirliden tahsil ettikleri Katma 
Değer Vergilerini Hazineye yatırmayanları bunları karşılıksız kredi olarak kullananları affedi
yor. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) İşçilerin bordrolarından kestikleri vergileri götürüp 
Hazineye yatırmayanların, zimmetlerine geçirdikleri paraları affediyor bu tasarı. Bunun önce
likle bilinmesi ve ona göre değerlendirilmesi,gerekir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına konuşan Sayın Matkap, "SHP açısından, vergi, yal
nızca devlete gelir sağlamaz, ayrıca hakça bir gelir dağılımı sağlar" dediler. Gerçekten de ver
ginin bir fıskal fonksiyonu, yani devlete gelir sağlama fonksiyonu vardır ve bir de sosyoekono
mik politikaları uygulamak için verginin bir araç olarak kullanılması fonksiyonu, yani ihracatı 
artırmak, yatırımları artırmak için verginin bir politika aracı olarak kullanılması fonksiyonu 
vardır. Aynı zamanda, gelir dağılımını iyileştirmek için de vergi bir politika aracı olarak kulla
nılır; ama, gelir dağılımını iyileştirmek için kullanılan vergi politikasında, vergi, yüksek gelir 
gruplarından alınır ve kamu harcamaları sırasında düşük gelir gruplarına harcanır; fakat, bu
günkü sistem içerisinde, vergi, düşük gelir gruplarından alınmakta ve yüksek gelir gruplarına 
doğru transfer edilmektedir. 

Şimdi, bu yapı ortada iken ve bu sözleri ifade eden Sosyaldemokrat Halkçı Parti sözcüsü
nün bu sözleri burada iken, Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletvekillerinin bu tasarıya nasıl 
oy vereceklerini merak ediyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugün, Hükümet, bir yandan yolsuzluk dosyalarının üzerine gittiği
ni ifade ediyor, diğer taraftan da, aynı zamanda bazı bakanların ve yakınlarının vergi borçları
nın ne olduğu konusu kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmaktadır, işte böyle bir ortamda 
da, sınırsız bir vergi affıyla karşımıza gelmiş bulunuyorlar. 

Bu Hükümette yer alan bakanlar bile "ben de vergi kaçırdım" diye beyanatta bulunabili
yorlar. Böyle bir ortamda, Hükümet, bir taraftan yolsuzluk dosyalarının üzerine gittiğinden 
bahsediyor, diğer taraftan da şaibeli bir Vergi affıyla karşımıza çıkıyor. Bu, üzerinde düşünül
mesi gereken bir noktadır. 

Sözlerimi uzatmak istemiyorum, özellikle Refah Partisi Grubu olarak, bu tasarıyla ilgili 
bazı noktalara dikkat çektikten sonra, değişiklik önergeleri çerçevesinde, bu tasanda değişik
likler yapılarak oylanması ve kabul edilmesi gerektiğinden söz etmek istiyorum. Her şeyden 
önce, böyle bir vergi affıyla, kamuoyu bir beklenti içerisine sokulmuştur; ancak, bu haliyle 
bu Meclisten çıkması doğru bir şey değildir; Hükümeti zan altında bırakır. Bu bakımdan, ilk 
planda, bakanlar ve milletvekillerinin kendileri, eşleri, usul ve füruu, kardeşleri ve bunların. 
bağlı bulunduğu şirketler af kapsamı dışına çıkarılmalıdır. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 
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İkinci olarak, vergi borçları toplamı belli bir miktarı aşanlar da bu affın kapsamı dışına 
alınmalıdır; bu haliyle burada oylandığı takdirde, birtakım şaibelerin, şüphelerin ve tartışma
ların ortadan kalkması, en azından hafifletilmesi mümkündür. Bu sınırlama, çiftçi borçlarının 
faizleriyle ilgili olarak yapılmıştır; 5 milyon lira sınırı getirilmiştir. Türkiye'de, çiftçi çok daha 
mağdurdur. Çok daha mağdur olan çiftçi için getirdiğimiz 5 milyon liralık sınırın, böylesi bir 
vergi affı için de getirilmesi gerektiğine inanıyorum. ' 

Bu duygular ve temenniler içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerini say
gıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın milletvekilleri, böylece, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulun

maktadır. 
Tümü üzerinde, şahsı adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Genç. (SHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vergi tahsilatının hızlan
dırılmasına ilişkin bir yasa tasarısı karşımıza gelmiş bulunuyor. Bu tasarı üzerinde, bazı grup
ların yaptıkları konuşmaları dikkatle dinledim. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsü çok mukaddes bir kürsüdür. Bu kürsüye çıkan insanların 
olayları çarpıtmaması lazım; evvela, bildiği konularda konuşması lazım; bilmediği konuları ko
nuşursa, bilenler onları ayıplar. Benden önce konuşan Refah Partili arkadaş ne diyor, bakın... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bu konunun doçenti o. 
KAMER GENÇ (Devamla) — "işçilerin bordrosunda kesilen..." diyor... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bilmeyen sensin! 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Anlamıyorsan ne yapalım?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir dinle bakalım kardeşim, dinle... Sen de bilmiyorsun... 

Dinle... ' 
"işçilerin bordrosundan kesilen vergileri affediyor" diyor. Gelsin, işçilerin bordrosundan 

kesilip de işverenin yatırmadığı bir verginin affedildiğini göstersin, ben buna karşı çıkacağım. 
Arkadaşlar, bakın, bu tasarıyla, vergi affedilmiyor. Bakın, 213 sayılı Vergi usul Kanunun

da, vergi nedir, kusur cezası nedir, kaçakçılığın cezası nedir, kaçakçılığa yardımın cezası nedir; 
bunların hepsinin tarifleri var. Yine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunda gecikme zammı nedir, gecikme faizi nedir; bunların hepsi tarif edilmiştir. Şimdi, bunları 
ya bilmeden veyahut da duygu sömürüsü yaparak konuşmak bu Meclisin seviyesine yakışmaz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Onu sen yapıyorsun... Muhalefete geç de görelim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Biz, Koalisyon Hükümeti olarak iktidara geldiğimiz za

man, ANAP iktidarının hurdahaş ettiği ekonomik tabloyla karşılaştık.' Nedir bu? Bir defa, 
bu seneki 206 trilyon liralık bütçenin 117 trilyon lirasını, iç borç, dış borç anapara ve faizlerine 
ödeyeceğiz. Bunun sırf 96 trilyon lirasını devlet tahvili ve Hazine yoluyla iç piyasaya borçlana
cağız. Bu durumda, koalisyon ortakları, bu kadar tahrip edilmiş ekonomi karşısında âdeta ra
dikal bir tedbir alma zorunda kaldı. ANAP iktidarı zamanında, devletin temel kurumları, bu 
arada gelir idaresi de tahrip edildi. Şimdi, evvela bu tahrip edilen gelir idaresini düzeltelim de
nildi. Bunun için ne yapalım? 
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Eskiden beri tahakkuk etmiş, kesinleşmiş kamu alacaklarını tahsil etme yoluna gidelim. 
Nasıl gidebiliriz? Tahsilatı sağlayabilmemiz için, borçlu olan insanlara, bu vergi borçlarını öde
yebilecekleri bir avans verelim, onları cazibeli hale getirelim. Nedir bu avans, cazibeli hale ge
tirme? Diyoruz ki: "Ey mükellef, sen üç sene, beş sene, on sene vergi borcunu ödememişsin." 
Biz tahsil etmemezlik etmemişiz. Siz iktidarda imişsiniz. Bakın, kamu alacağının tahsil edile
bilmesi için, vadesi geldikten sonra evvela mükellefe tebligat gönderiyorsunuz -buna yetkiniz 
vardı- ödeme süresi içinde ödemeyince ödeme emri gönderiyorsunuz, buna rağmen ödemezse 
mal bildiriminde bulunmaya zorluyorsunuz- yine mükelleften tahsil etmemişsiniz, mal bildiri
mine rağmen, yine tahsil etmemişsiniz, Maliyenin hacze gitme hakkı var. Mükellefin gayrimen
kulu varsa, yatı varsa, katı varsa, evi varsa, gidip onları paraya çevirmek zorundasınız; bunlan 
yapmamışsınız, devletin alacağını yıllarca orada bekletmişsiniz. Biz de diyoruz ki: Kardeşim, 
siz gelir idaresini dejenere etmişsiniz; biz bunları vatandaştan bir tahsil edelim. Bildiğiniz gibi, 
kamu alacakları, tahakkuk ettiği tarihten itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımı
na uğruyor. Bu da vergi dairelerinde büyük bir handikap yaratıyor. O halde, ne yapalım? Bu 
mükelleflerimizle anlaşalım, kamu alacaldarını zamanaşımına uğratmayalım, bunları tahsil 
edelim. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Onlar kim, ödemeyenler kim? 

KAMER GENÇ (Devamla) —- Efendim, onu söyleyeceğiz, kim ödememiş, kim ödeme-
mişse söyleyeceğiz. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Senim borcun var mı? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Vallahi benim borcum yok. Hesap numaramı da vereyim, 
gidin vergi dairesine bakın; ama, asıl sîzin borcunuz var. Yahu, sekiz senede bu devleti soydu
nuz soğana çevirdiniz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Aslında biz size yardım ediyoruz. 
Asıl sizin alacaklarınız tahsil edilmedi. Ben Maliye Bakanına, "Sayın Bakan, bu politikacılar
dan kimler borçlu ise, bunların isimlerini verin, isimlerini açıklayın" dedim. Sayın Bakan isim
lerini bana verecek. Ben o zaman onu burada açıklarım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Buna inanıyor musun? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Neyse, konuyu fazla dağıtmayayım, esas konuya geleyim. 
Ne diyoruz? diyoruz ki: Ey mükellef, sen vergi aslının tamamını, gecikme faizinin yüzde 30'unu, 
gecikme zammının yüzde 30'unu ve cezanın da yüzde 30'unu öde, uzlaşalım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne zor durum... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Burada bir hata yok. Burada, vergi affediliyor diye, ucuz 
politika yapmaya da gerek yok; hesap ortada... Sizin de benim de okuma yazmamız var. 

Bakın beyler, 15.12.1990 tarihinde ANAP İktidarının çıkardığı bir kanun var. ANAP İkti
darının çıkardığı kanunu bizim kanunla karşılaştıralım. Geçici 1 inci maddeye, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle siz üst sınır olarak 25 milyon lira koymuşsunuz, bizde üst sınır 
yok. . 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Orada limitvar.) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yani, ikisinin arasındaki fark, üst sınır. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Orada limit var. 
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BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin efendim, yerinizden müdahale etmeyin... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Beyler, söz dinlemesini bilin, yoksa ben size dinletmesini 

bilirim. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 
Söz daha oniki ay önce buradan bu kanunu geçirmişsiniz. Şimdi, dönüp de, siz yeni şeyler 

getiriyorsunuz derseniz... Gerçekten, bu kadar da kendi kendinizi tahribata uğratmayınız. Plan 
ve Bütçe Komisyonunda Sayın Adnan Kahveci dedi ki, "ben.bu kanun Genel Kuruldan geçer
ken karşı koydum" Sayın Kahveci öyle değil mi? 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Metne bak. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Metne bakacağım, oraya da bakacağım; ama, Sayın Kah

veci derler ki; "hafıza-i beşer nisyan ile malûldür." Bu tutanaklar insanların yüzüne çarpıyor, 
bazen insanı iki seksen uzatıyor. Bakın, bu Önerge verildikten sonra Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sayın Adnan Kahveci, "Sayın Başkan, önergeye katılıyorum" diyor. Plan ve Bütçe Komisyo
nunda siz dediniz ki, "efendim, bçn onun karşısındaydım..." 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, İktidar olduk ya, o dosyaları karıştıracağız. Yalnız, bir olayla 
karşılaştım; şunun milyarlarını affediyorsunuz gibi beyanlarda bulunuyorsunuz. Geçen gün, 
elime bir uzlaşma tutanağa geçti; ENKA'nın 1991 yılı sonu itibariyle malîye müfettişlerince 
hesapları inceleniyor. Biliyorsunuz bu şirketlerin kimlere yakın olduğunu... Mükellefe, 5 mil
yar lira civarında vergi aslı, 14,5 milyar lira da vergi kaçakçılık cezası tahakkuk ettiriliyor. Şim
di, Sayın Adnan Kahveci'nin Maliye Bakanı olduğu dönemde, mükellef gidiyor merkez uzlaş
ma komisyonuna ve vergi borcu sıfıra indirgeniyor. Çıkıp diyeceksiniz ki, bu, haksız tarh edil
di... sen mahkeme yerinde değilsin ki, haksız tarh edildi diyorsun. Uzlaşmanın amacı nedir? 
Sen, mükellefle, oturacaksın pazarlık edeceksin... Hiç olmazsa bir kuruş al, bir lira al; o za
man ben, seninle uzlaşayım diyeyim. İktidarınız zamanında, Maliye Bakanlığınız zamanında, 
kendi taraftarlarınızın 14,5 milyar lira vergi kaçakçılık cezasını sıfıra indiriyorsunuz; ama, dev
letin alacağını tahsil etmiyorsunuz. Korkunuzdan etmiyorsunuz veya iktidar grubu olarak ken
di alacaklarınızı tahsil etmiyorsunuz, sonra da gelip burada diyorsunuz ki, efendim, siz böyle 
yapıyorsunuz... 

Arkadaşlar, biz sosyal demokratız ve biz zengin olandan vergiyi alacağız; ama, ne zaman 
alacağız; tek başımıza iktidar olduğumuz zaman alacağız... (ANAP ve RP sıralarından gülüş
meler, alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayal, hayal. 
1 KAMER GENÇ (Devamla) — ... hem de radika! tedbirlerle alacağız; ama, şimdi koalis

yonuz... Yahu, beyler, kendi halinize gülün, bizim kendi halimize gülecek bir şeyimiz yok. Biz, 
şimdi bir koalisyon ortağıyız. Koalisyon ortağı olmak... Bizim Doğru Yol Partisiyle ekonomik 
konularda temel farklılıklarımız vardır; bunu kimse inkâr edemez. Şimdi, şu noktada biz bir 
tercih yapmak zorundayız. Acaba, aramızdaki bu farklılıkları vesile yaparak koalisyonu mu 
bozalım, yoksa bu koalisyonun devamında memleketin faydası mı var? Biz daima bu nokta
dan hareket ediyoruz. Biz, kendi cebimizi düşünmüyoruz, sizler daima kendi cebinizi düşün
dünüz. İşin birinci tarafını anladınız mı? Yani, biz, kimsenin beş kuruş vergisini affetmiyoruz, 
vergisiyle beraber, yüzde 100 oranında ceza da alıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, olayın diğer yönüne geliyorum: Biliyorsunuz 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununa göre, vergi alacakları, doğduğu tarihi takip eden beş yıl içinde eğer tahsil 
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edilmezse, incelemeye alınmazsa, zamanaşımına uğrar. Şimdi, biz ne yapmışız?., özellikle si
zin zamanınızda... Vergi kaçakçılarının en baş himayecileri sizlersiniz. Nasıl himayecilerisiniz? 
Mükellefe gitmişsiniz; beyanname vermiş, incelemeyi kesmişsiniz. Açın bakın, sizin dönemi
nizde yapılan vergi incelemesi yüzde Tin altındadır. Zaten incelemeye yetkili olan vergi kontrol 
memurları, hesap uzmanları, maliye müfettişleri kadrolarının yüzde 50'si boştur, atama yap
mamışsınız. Şimdi, bunları toparlarsanız, şu anda faal çalışan inceleme elemanı sayısı 4 bin 
eder. Bugünkü kesin rakamını bilmiyorum; ama galiba 1,5 milyon beyannameli mükellef var
dır Türkiye'de. Biz, 1987, 1988, 1989, 1990 yıllarıyla ilgili bir matrah artırımına gidiyoruz. Eğer 
biz, 1987'yi, bu sene matrah artırımına sokmazsak -zaten 1992'nin sonunda bu zamanaşımına 
uğruyor- devlet bunun üzerinde inceleme yapamaz. Diyoruz ki, "ey mükellef, gel seninle uzla
şalım..." Yani, Türkiye'de bir Vergi kaçakçılığının olduğunu herkes kabul ediyor. Zaten, devlet, 
vatandaşa, -'sadaka kabilinden bana vergi verirsen ver, vermezsen, eh ne yapalım..." diyor. Dev
letin gücü, vergi kaçakçılığını kontrol edecek bir sisteme göre uyarlanmamış; ama, bu bizim 
temel ilkemizde var. Biz tek başımıza iktidara gelirsek, vergi kaçakçılığını önleyecek etkili de
netim sistemleri getireceğiz, etkili oto kontrol sistemleri getireceğiz ve vergi kaçakçısının boğa
zına yapışacağız; ama siz yapışmamışsınız, siz himaye etmişsiniz. Mükellefe diyoruz ki: Ey mü
kellef, ne yapalım, bizdekiler devleti mahvettiler, inceleme elemanlarına inceleme yaptırmadı
lar; gel sen geçen yıllarda beyan ettiğin matrahları biraz artır, biz de bundan sonrasının üzerine 
bir sünger çekelim ve bundan sonra Maliyenin denetim elemanlarını 1991 ve daha sonrası yıl
lar için görevlendirelim; devletin gücünü önümüzdeki yılların vergi denetimine teksif edelim 
ve böylece, artık, geçmişteki olaylarla ilgilenmeyelim; bundan sonra da etkili vergi denetimi 
aracılığıyla daha fazla vergi toplayalım. Eğer, geçmiş yıllarla ilgili matrah artırımında bulu
nursan, seni biz incelemeden affediyoruz; mükellef olarak, matrah artırımında bulunmazsan, 
o zaman, yine bizim inceleme hakkımız saklıdır." 

Burada belki bir vergi affının varlığından söz edilebilir; ama, değerli arkadaşlar, bir vergi
nin varlığından söz edilebilmesi için, o mükellefin defterlerinin incelenmesi, adına bir matrah 
farkı bulunması ve onun adına tarhiyat yapılması lazım, İdare olarak sizin elinizde 3 bin veya 
4 bin inceleme elemanı var; bir inceleme elemanının senede inceleyebileceği mükellef sayısı 10-15'i 
geçmez; 4 binle çarparsanız 40 bin mükellefi inceleyebilirler; ama 1,5 milyon beyannameli mü
kellef var; ne yapıyorsunuz: Yüzde l'in altında inceliyorsunuz. O halde, incelemeyi sıhhatli ya
pamazsınız, yani 1 milyon 500 bin beyannameli mükelleften 40 bini inceleniyor, gerisi incelen
miyor... Bu, Türkiye'nin gerçeği. Gelin bunu düzeltelim, diyoruz; çünkü geçmiş yıllarda dü
zeltmediniz. O halde ne diyoruz: Ey mükellef, biz Maliye olarak zaafımızı biliyoruz; gel sen 
matrah artırımında bulun, biz de sen matrah artırımında bulunduktan sonra, geriye kalan şey
lerini incelemeyelim... 

Arkadaşlar, bu uygulamanın devlete faydası var. Biz, gerçekten bu 1,5 milyon beyanna
meli mükellefi anında inceleme yeteneğine sahip olsak, böyle bir yola başvurmayız. Bunun bir 
diğer faydası da şu arkadaşlar: Artık, boş kalan bu 4 bin - 5 bin inceleme elemanı, bundan 
sonra mükellefi incelemeye seferber edilir ve mükellefler daha etkili bir vergi denetimine tabi 
tutulacağından, önümüzdeki yıllarda vergi gelirleri artar. 

AHMET DERİN (Kütahya)—4 bin kişiyle mi? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, -geçmişte de söyledim, tutanaklarda vardır- 50 

bin inceleme elemanı alalım, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütçesi buna müsaittir, dedim; 
ama siz almadınız; niye almadı geçmişte ANAP iktidarları: Çünkü, büyük vergi.kaçakçıları 
onların içindeydi, onun için almadı. 
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REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Siz alacak mısınız? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Alacağız... 50 bin inceleme elemanı alacağız ve bu memle

kette vergi kaçakçılığını önleyeceğiz. Biz iddia sahibiyiz; ama bunu, tek başımıza iktidara gel
diğimiz zaman daha rahat yaparız. (ANAP sıralarından alkışlar) Tabiî alkışlarsınız... Herhal
de benimle boy ölçüşebilecek insanlar değilsiniz. Biz, tek başımıza iktidara geleceğiz, sizleri 
de buradan sileceğiz. f 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — O, İspanya'da şato! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî, geleceğiz ve sileceğiz... 
Değerli arkadaşlarım, şimdi yurtseverlik duyguları içinde, hakikaten tarafsız bir gözlemci 

sıfatıyla bazı tenkitler yapılabilir. Ben de şahsen bu yasaya bir üst sınır gelmesinden yanayım; 
neden üst sınır gelmesinden yanayım biliyor musunuz: Sizler istismar etmeyesiniz diye; ama 
koalisyon ortağı arkadaşlarımız, bu bir ilke kararıdır, üst sınır getirmeyelim derlerse, biz o za
man koalisyon ortağı olarak, centilmenlik anlaşması gereği, daha işin başında oyunbozanlık 
yapmayız; ama kabahat sizde. Çünkü siz, sekiz sene korktunuz. Ya korktunuz ya da cebinizi 
korudunuz, büyük vergi alacaklarını tahsil etmediniz; ikisinden birisi. Bunun günahı da sizin 
boynunuza, vebali de sizin boynunuza, o yetim hakkının günahı da sizin boynunuza. Zaten, 
artık bu günahları taşıyacak boynunuz da kalmadı ya, iyice sürüneceksiniz!.. (SHP ve DYP 
sıralarından gülmeler) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, kanunun ruhu, temeli budun.Biz, bundan sonra, Hükümet 
Programında ... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 10 dakikaydı; ama, 18 dakikayı doldurdunuz!.. 
KAMER GENÇ (devamla) — Tamam, bağlıyorum efendim. 
Şimdi, bundan sonra da, gerekli birtakım vergi düzenlemelerini getireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak biz, devletin alacağı vergi ko
nusunda, hiçbir vergi kaçakçısına müsamaha göstermek düşüncesinde değiliz; bunu herkesin 
bilmesi lazım. Demin de söylediğim gibi, biz, iktidarımız süresince etkili vergi otokontrol sis
temlerini getireceğiz; ama geçmişte, siz, eğer vergi kaçakçısını korumuyordunuz da servet be
yannamesini niye kaldırdınız? Niye kaldırdınız, söyleyin bunu buradan?.. Halbuki; servet be
yannamesi çok etkili bir otokontrol sistemiydi. Yıl sonunda mükellef beyanname verirken, ba
kıyorsunuz, adam 10 milyon lira beyan ediyor; ama o yıl da bir apartman almış, bir otomobil 
almış ve muhasebecisine "el insaf; bu sene benim servetimde 200 milyon liralık bir artış oldu, 
ben nasıl 10 milyon lira beyan edeyim" diyor. Ben o zaman Danıştaydaydım ve en büyük vergi 
ihtilafları buradan çıkıyordu ve onların da yüzde 99'u onaylanıyordu. 

Arkadaşlar, şimdi, 7 ve 8 inci maddede getirilen bu vergi matrahı artırımıyla ilgili olarak 
yapılan her inceleme de sağlıklı değil. Bakın, ben, Danıstayda onsekız sene vergi davalarına 
baktım. Bir inceleme elemanı gidiyor, mükellefin defterlerini inceliyor, icabında 500 sayfalık 
rapor düzenliyor; ama geliyor -çünkü, bilirkişi incelemesi yapıyorsunuz, vergi kanunları karşı
sında olayları irdeliyorsunuz- bir de bakıyorsunuz ki, o tarhiyat hatalı, hepsini terkin ediyor
sunuz. Yani, bizim buraya getirdiğimiz matrah artırımı da, yine devletin ve milletin hayrınadır. 
Eğer bu işi bilerek istismar ediyorsanız ona bir şey demiyorum, onu politika gereği yapıyorsu
nuz; ama bilmeden konuşuyorsanız acırım halinize; öğrenerek gelin. 
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Bu tasarının tek zayıf tarafı bu üst sınırdır. Arkadaşlarım bu konuda endişe ediyorlarsa... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — 5 milyon, 5 milyon... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, 1 milyar da olsa hiç önemli değil; ama bir üst 
sınırı belli olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan... 

ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sataşma vardır, süz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Adnan Kahveci ve Sayın Abdullatif Şener, Sayın Genc'in 

konuşması esnasında, kendilerine sataştıklarını ifade ettiler... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Tutanakları incelersiniz herhalde?.! 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sayın Kahveci, hatibin hangi ifade ve hangi ibareyle zatı âlinize sataştığını düşünmektesiniz? 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, hatip, ENKA olayında, geçen sene çı
karılan kanunla ilgili olarak yanlış beyanlarda bulunarak şahsıma... 

•BAŞKAN.— Tekrar eder misiniz efendim; somut olarak?.. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Somut olarak; ENKA olayında ve geçen sene çıkarılan 
yasa ile ilgili olarak yanlış beyanda bulunarak beni itham etmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, tutanak burada efendim... 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, hatip, zatı âlinize hilafı hakikat bir ithamda ya da bir iddia
da mı bulundu? 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Evet efendim, hilafı hakikat beyanda bulunmuştur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, ispat etmezse Sayın Başkan?!. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, müsaade buyurun yani!.. Yüce Meclisin huzurunda, 
bir değerli eski Bakana alenen soruyorum ve burada her şey zapta geçiyor. Onun müeyyidesi, 
benim vereceğim cezadan daha ağır. 

iddianız bu?.. > . • ' 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN —Peki. 
Sayın Şener? 

ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — "uzmanı olmadığı halde rasgele, bilmeden konuşuyor" 
diye bir ifade kullandı. 

BAŞKAN — Efendim? * . 

ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — ' 'Uzmanı olmadığı halde, rasgele, bilmeden konuşuyor'' 
diye bir ifade kullandı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben onu genel olarak kullandım, herkes için... 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, hatip, "ben o tabiri genel anlamda kullandım, şahsında bir 
eksikliği ifade etmek istemedim..." 

ABDULLATİF ŞENER (Sivas)— Devamında benim ismimi... 
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BAŞKAN — Ayrıca, bir şeyi hep beraber değerlendirmemizi istiyorum. Yani, bir sayın 
hatip "uzmanı olmadan konuşuyor" dediği zaman, bundan böyle bunu sataşma ve cevaplan
ması kaçınılmaz bir yersiz ifade sayacak mıyız, saymayacak mryız? (SHP sıralarından 
"Saymayacağız" sesleri) Saymayacaksak, Sayın Bakana da sataşma vaki değil; zabıt onun da 
elinde, benim de elimde. Adalet bu işte. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, buyurun efendim; onu da tetkik edeceğim. 
Tümü üzerindeki müzakerelerde şahsı adına son konuşmayı, İstanbul Milletvekili Sayın 

Nami Çağan'ı veriyorum, 
Buyurun Sayın Çağan. 
NAMt ÇAĞAN (İstanbul) — Sayin Başkan, sayın milletvekilleri; üzerinde tartıştığımız 

af yasa tasarısının niteliği ve kapsamını doğru olarak saptamamız gerekiyor. Tasarı, sadece vergi 
cezalarının belli bölümünün, verginin tahsili koşuluna bağlı olarak affedilmesinden ibaret de
ğildir. Tasarıda, vergi cezası affının yanı sıra, vergi cezası niteliği taşımayan, verginin vadesinde 
ödenmemesinden doğan tazminat niteliğindeki gecikme faizinin ve gecikme zammının affı da 
yer almaktadır. Bugün için gecikme zammının ve ona eşit olan gecikme faizinin oranı, ayda 
yüzde 7, yılda yüzde 84'tür. Bu oran, mevcut ekonomik koşullarda mevduat faizi ile kredi fai
zinin arasında bir oran olup tam tazminat özelliği taşımaktadır. Ancak, 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin, 3505 sayılı Yasanın 24 üncü 
maddesiyle değişik üçüncü fıkrası, yılbaşlarında biriken zam ve faizlerin asıl sayılarak bileşik 
faiz uygulamasını getirmiştir. Bu uygulama, cezayı da aşan ağır bir uygulamadır. 

Bu af yasası yerine, öncelikle bu uygulamayı ortadan kaldıran bir yasa tasarısıyla Meclise 
gelinmeliydi; af da, bu yasa içinde söz konusu adaletsiz uygulamanın sonuçlarını geriye de yü
rüterek, yani tahsil edilenlerin iadesini de içererek kabul edilmeliydi. Böyle yapılsaydı, vergi
lendirmede eşitlik ilkesine uyulmuş olurdu; devlet eliyle adaletsizlik yapılmamış olurdu. 

Yasa tasarısının kapsamında, ortaya henüz çıkarılmamış olası vergi kayıplarının, vergi suç
larının affı da vardır. Matrah artırımı yoluyla vergi incelemesinden muaflık sağlanması, belir
siz tutarlardaki vergi aslından vazgeçilmesi sonucunu doğurmaktadır. Yani, idarece henüz be
lirlenmemiş, tarh edilmemiş vergi aslının affı söz konusudur. Böyle bir uygulamanın vergi in
celemelerini etkisiz kılacağı, vergi inceleme elemanlarının da, vergi yükümlülerinin de sisteme 
olan inançlarını sarsacağı açıktır. 

Bu hükmün başka bir anlamı da, vergi yönetiminin yasal bir temele dayalı olarak incele
me görevini ihmal etmesidir. Türkiye'de vergi ahlakı katsayısının, yani ödenen toplam verginin 
ödenmesi gereken toplam yergiye olan oranının çok düşük olmasının bir nedeni, toplumun Os
manlı'dan devraldığı vergi geleneğinin olmamasıysa, diğer bir nedeni de, 1960'tan, özellikle 
1980'den sonra düzenli aralıklarla çıkarılan af yasalarıdır. Af yasaları, vergi cezalarının caydı
rıcı etkisini azaltmaktadır. Sevinerek görüyoruz ki, Anavatan Partisi bile artık bu tür yasaları 
desteklemiyor. Bu tür aflar, daha geniş planda malî aflar, yasalara olan inancı ve saygıyı azalt
maktadır. Bu yasalar, ayrıca, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri artırıcı yönde etkili olmaktadır. 
Bununla beraber, ekonomide üretim, dengeleme ve atılım programında bu af düzenlemesi, vergi 
ve malî reformlar başlığı altında kamuoyuna sunulmuştur. Kısa dönemde, anlık kamu geliri 
gereksinmesi için çıkarılan aflar, orta ve uzun dönemde kaçakçılığı yaygınlaştırdığından, dev
letin önemli vergi kayıplarına yol açmaktadır. 
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Bu tasarının yasalaşmamasını, yasalaşırsa da ödenecek gecikme zammı, gecikme faizi ve 
vergi cezalarının alacak aslını geçemeyeceğini öngören, adaletsizliğin boyutunu büyüten 17 nci 
maddenin tasarı metninden çıkarılmasını diliyorum. Çünkü, bu yasanın uygulanması açısın
dan tasarının 3 üncü maddesinde bileşik faiz uygulanmayacağı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, 
bir de, 17 nci madde uygulamasıyla affın sağladığı avantaj aşırı bir ölçüye varmaktadır. Vergi 
barışı sağlanması iddiasıyla ilerideki vergi uygulaması, vergi incelemesini tehlike içine atıyor 
kanısındayım. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Çağan. 
Sayın milletvekilleri, böylece, tasarının tümü üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulun

maktadır. 

XI. — SATAŞMALARA İLtŞKtN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLARI 

1. — Sağlık Bakan Yıldırım Aktüna 'nın, yaptığı konuşmada ikri sürmüş olduğu görüşlerden farklı 
görüşlerin kendisine atjblunması nedeniyle açıklaması 

BAŞKAN — Bu müzakereler esnasında, Sağlık Bakanı Sayın Aktuna, kendisine sataşıldı
ğı gerekçesiyle söz istemiştir. Tutanakları getirttim, inceledim; kendisine, sataşma olmadığı ka
naatime rağmen, söz vereceğim. 

Tekrar ediyorum, konuşmada, Sayın Gaffar Yakın'ın tutanaklara geçmiş konuşmasında 
Sayın Sağlık Bakanına sataşma kabul edilebilecek bir beyanını tespit edemediğim halde - çün
kü, Sayın Bakan kendisine "yeteneksiz" denildiğini ifade buyurdu, tutanakta böyle bir ifade 
olmadığı gibi, "Sayın Bakana teşekkür ederim, zannediyorum Sayın Bakan buraya çıkarken 
bürokratlardan yeterli enformasyon almamış" şeklinde benzer bir ifade geçiyor- buna rağmen, 
bir değerli bakanın bu kadar hassasiyeti üzerine ve bir çoğunluk grubunun da beklentisini dik
kate alarak, kanaatimce sataşma olmadığı halde, açıklama için söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri alkışlar) 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, teşekkür ediyo
rum. Sataşma olmadığına karar verilmesine rağmen, değerli milletvekili arkadaşıma söyledik-
lerindeki sataşma dışı olarak kabul edilebilecek yanlışlıkları düzeltmek için söz hakkımı kulla
nıyorum, müsaade ediyorsanız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli arkadaşım, konuşmasında -zabıttan okuyorum-
"şimdiye kadar ihmal edilmiş olan sağlık problemlerine" deyimini kullandı. Demek ki, sekiz 
yıl süreyle sağlık problemlerinin ihmal edilmiş olduğunu kendisi buradan ifade etmiş oluyor
lar. Kendi ifadesi üzerine konuşuyorum, bir şey ilave etmiyorum. 

BAŞKAN — Bakınız, bu sataşma değilmiş... Cevabı takip edelim hep beraber. 

AHMET NEİDÎM (Sakarya) — Başkan, rahat ol sen, sinirlenme. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Teşekkür ederim Başkanım. 

"Sağlıkta uzun yıllardan beri devam eden fasit daire yine devam edip gitmektedir." De
mek ki, fasit bir daire var sağlık hizmetlerinde. Doğrudur, fasit bir daire vardı, bu daireyi kır
ma kararındayız. Circle vicious bitecektir. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Şunu görüyorum: Bu tedirginlik, bu tarzda ağır bir üslupla hücum etmeye kalkışmanın 
arkasında, sekiz yıldır başarılamayan bir işin, hizmetin, kısa bir sürede yapılmasından doğan 
endişe ve korku saklıdır. 

ÜLKE GÜNEY (Bayburt) — Yapılan bir şey yok. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) —- Beklerseniz, olacağını görürsünüz. 
Sekiz sene hiçbir şey yapmadan bekleyenler, kendi bakanlarını eleştiremeyenler, iki aydır 

bakan olan bir kişiyi ve iki aylık bir iktidarı, biraz daha sabırla beklemeleri gerektiği mantığını 
kendi zihinlerinde bulabilirler. 

Sayın konuşmacı, Alma-Ata Şehrinde yapılan toplantıdan bahsetti ve her ulusun kendi 
sağlık politikasını yapması gerektiğini ifade etti. 400 kişi ile yapılan toplantılardan bahsetti. 
Doğrudur, ben sözümün başında, bizden evvelki yönetim zamanında yapılan çalışmalardan 
yararlanmış olduğumu ifade etmiştim. Demek ki anlatamamışım. Bu çalışmaları inkâr etme
dim İd, bundan da memnuniyet duyuyorum; bizden evvelki iktidarın, sekiz senesini, hiç ol
mazsa bazı araştırmaları yapmak suretiyle boşa geçirmemiş olduğunu öğrenmek, ne de olsa, 
sevindirici bir şey. 

ADNAN KAHVECt (istanbul) — Yine sataşma var. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Ama, eğer olaya demokratik bir 

gözle bakarsanız, sadece üniversite mensuplarına sorarak, uzmanlarına danışarak hazırlaya
cağınız raporu, ulusal sağlık politikası olarak yaşama geçirmenin doğru olmadığını görürsü
nüz. Sağlık alanında hizmet veren ve multi disiplini olan bu alanın içinde görev yapan, fikir 
üreten, düşünce üreten bütün demokratik kitle örgütlerinin fikrini almanın daha doğru ve ka
tılımcı bir yaklaşım olduğunu görebilirsiniz. Bu kongre, Türkiye'de ilk defa düzenleniyor. Be
nim bildiğim kadarıyla, sekiz senelik iktidar dönemimizde, ulusal sağlık kongresi diye bir şey 
düzenlemediniz. Sadece, firmalara, 1 milyon dolar vererek araştırma yaptırdınız. Güzel, kına
mıyorum, bu da güzel bir şey, bir dokümandır; ama Türkiye'de sağlık alanında hizmet yapan 
bütün disiplinlerin gelip o toplantıya katılması, meseleye, demokratik bir şekilde, düşüncesini, 
deneyimini, birikimini katması ve bunun sonunda da toplumsal bir uzlaşmaya varılması kötü 
müdür? Sizin partiniz de katılacak o kongreye, sizin temsilcileriniz de katılacak. Sayın Gaffar 
Yalan da buyursun, katılsın, fikirlerini dile getirsin; artık bu iş, hiç olmazsa, bir fasit daire 
olmaktan çıksın. 

Teşkilat kanunu meselesinin de iyi anlaşılamadığına üzüldüm. Ben, merkez teşkilatıyla il
gili yasa tasarısının sunulması için kongre sonunun beklenmesinin sebebinin, yapılacak ulusal 
sağlık politikası çerçevesindeki değişikliklerin, taşradaki uygulamalarla bütünleşmesi için merkez 
teşkilatında da ona uyumlu çalışabilecek bir reorganizasyonu gerektireceği olduğunu söyledim. 
Bunu anlamak lazım. Yani, bunu anlamakta zorluk çekilirse, hele hele bir ruh hekimi bunu 
anlatamazsa, hakikaten düşündürücüdür. 

"48 günlük bakanlık döneminin 31 gününü istanbul'da geçirecek olursanız" diye söyledi 
Sayın Yakın. Ya, peşime dedektif taktı değerli arkadaşım -ama bu dedektif, belki fahrî çalıştığı 
için görevini iyi yapamadı- ya da basından ve televizyondan benim İstanbul'da olduğumu öğ
renmeye çalıştı. Eğer o yolla öğrenmiş ise, istanbul'a gittiğim zaman niçin gittiğimi, hastane
lerde çalışmalara katıldığımı, İstanbul'da yapılan bilimsel toplantılara katıldığımı anlamış ol
ması gerekirdi. İstanbul, 8 milyonluk bir kenttir, Avrupa'da, 16-17 ülkeden daha büyük bir kenttir. 
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8 milyonluk bir kentin sağlık sorunlarını, bir bakanın, İstanbul'a giderek ilgilenerek çözmesin
den memnuniyet duyulacağını sanırdım; ama kendileri vaktiyle her perşembe veya cuma ak
şamları, muntazaman İstanbul'a gitmeyi âdet edinmişlerse, kendilerinden sonra gelenler için 
de aynı düşünce ile ve aynı tavırla bu ziyaretleri yapıyor diye düşünmüş olabilirler. 

"Devlette devamlılık esastır. Bugün Doğru Yol ve SHP Hükümeti vardır, dün ANAP Hü
kümeti vardı, yarın hangi partinin hükümet olacağı bilinmez" diye söylüyor Sayın Yakın. Doğ
rudur; dün ANAP vardı, yarın yine ANAP'ın olmayacağı bellidir aziz arkadaşlarım; eğer, böyle 
devam ederseniz... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA KILIÇARSLAN (Sakarya) — Sayende geleceğiz iktidara. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — "Kongrenin 5 gün toplanması 

sonunda varılacak sonuç bir sıfırdır" diyor. Anlıyorum ki, kendileri, yaptıkları toplantıların 
sonucunda hep sıfıra varmışlar. Yani, siz geçmişte yapılan toplantıların sonunda hep sıfıra var-
dınızsa, niye bizim de aynı sonuca varmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Her şeyin sonunda 
sıfıra varmanız sizi iktidardan götürdü. Müsaade edin de, iktidarda kalmak için sıfırı değil, 
on numarayı yakalamaya çalışalım ve desteğinizi de esirgemeyin bizden. Bu ülke ve bu toplum 
adına, bu hizmeti engellemeyiniz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Şimdi bu sataşma olmuyor değil mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Bu, bir sataşma değildir. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Teşekkür ederim meslektaşım Sa

yın Güney. 
BAŞKAN — Efendim, ben hâlâ hangi sataşmaya cevap yerecek diye bekliyorum. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Geliyorum Sayın Başkanım, ge

liyorum. Ben yeni milletvekiliyim; ama bu üslubu çabuk öğrendim, çabuk kavradım Sayın 
Başkanım. 

Evet, şimdi sözlerime devam ediyorum: 

Değerli arkadaşım, sağlık reformu tasarısı içeresinde yer alan ulusal sağlık akademisin
den bahsetmişti. Kendisi, "YÖK Yasasının değiştirilmesi veyahut da YÖK Teşkilat Yasasına bu 
hususun alınması gerekir" dedi. Doğrudur; işte teşkilat kanununu da onun için acele ile çıkar
mıyorum. Teşkilat Kanununda da, ulusal sağlık akademisi yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, çalışma süremiz dolmak üzere. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hep, "doğrudur" dediğiniz şeyleri tekrar ediyorsunuz; doğru demediği yer

leri söyleyin de, zamandan tasarruf edelim. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Olur Sayın Başkanım, hay hay. 
Yeşil kart konusunda, ortada sanıyorum ki bir zihinsel bulanıklık nedeniyle algılama sı

kıntısı var. Yeşil kart konusunda açık seçik söyledim, "Yeşil kart, genel sağlık sigortası uygula
ması ile sigorta kurumuna üye olacaklara verilecek kimlik kartıdır" dedim; ama biz, yoksulla
ra yönelik olarak vereceğimiz kartı da, bu yeşil kart uygulamasının birinci basamağı saydık. 
Çünkü, yoksulların bir bölümü, genel sağlık sigortası uygulamasında büyük bir ihtimalle prim 
vermeyecektir, bunların primlerini devlet ödeyecektir. Ona hazırlık olarak bu çalışmayı yapı
yoruz. Bu kadar net söyledikten sonra anlamamak mümkün değildir. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika müsaade eder misiniz efendim? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Konuya geliyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gelmeden evvel, geçmememiz gereken bir nokta var. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Buyurun Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Zatıâliniz gibi, yüce makamda, münevver bir hatip için, Yüce Meclisin meş

ru bir üyesi için "zihinsel bulanıklık nedeniyle algılama zaafı" ifadesini elfazı galize kabul edi- . 
yorum ve önce bu hususu düzeltmenizi rica ediyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Hem de bir meslektaşına karşı söylüyor Sayın Başkanım. 
(SHP sıralarından, "O anlamda söylemedi" sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Bir gün başkaları da, başkaları için bu kelimeleri 
kullanmaya başlarsa, sıkıntısını hepiniz çekersiniz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Sayın Başkan, sözüme tıbbî açık
lama getireyim: "Zihinsel bulanıklık" sözcüğünü "bunama" anlamında kullanmadım, bir şi
zofreni hastalığı anlamında da kullanmadım. Kendisi, "tkibuçuk sene müddetle günde 24 sa
ate yakın bir çalışma yaptığını söylemişti. Çok çalışan insanlar da zihin bulanıklığı olur; bunu, 
psikiyatrik uzman olarak söylüyorum. Yani, öğrencilik yıllarınızdan bilirsiniz, gece-gündüz uyu
madan çok çalışırsanız, zihniniz bulanmaya başlar ve algılama sıkıntısına düşebilirsiniz; bu 
anlamda söyledim efendim. 

Sataşmalara cevap vermeye devam ediyorum: 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bende enformasyon eksikliği yok. 

Sayın Şıvgın'Ia yaptığımız açıkoturumda da ifade etmiştim. Sayın Şıvgın, açıkoturumda, "eli
ne bir kâğıt tutuşturmuşlar" demişti. Elime kâğıt tutuşturulmadı. Ben, doktor bir bakan ola
rak, hekim bir bakan olarak, göreve ilk geldiğim günden itibaren bakanlığın bütün meseleleri
ni sahiplendim, hepsini de biliyorum; çünkü, yıllardır bu meselelerin içinde yaşamış bir insa
nım. Sayın Kalemli de bilirler; ama, eğer, mesleği doktorluk olmayan bir kişinin bakanlığı dö
neminde danışmanlık yapmışsanız, belki her bakanı bu tarzda görme düşüncesinde olabilirsiniz. 

OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Cevap vermiyorki. Bu nedir?.. 
BAŞKAN — Tamamlıyor efendim. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; bir şey söylemek istiyorum: Konuşmamı çok sakin ve güzel yaptım; yani birinci konuş
mamı; ama bana cevap verilirken bu şekilde tahrik etmeye hiç gerek yoktu. Tahrikin karşısında 
cevap verme gücü ve yeteneğine sahip olmayan insanlar değiliz; cevabını gayet güzel veririz. 
Nitekim, benim üslubumu biraz da bu şekle çıkarmama sebep oldu arkadaşımın böyle ko
nuşması. 

Dileğim şudur: Buraya iyi neyitle geldim, sizlerden Türkiye'nin sağlık sorunlarını çözebil
mek için değerli katkılarınızı, yardımlarınızı istiyorum, birikiminizden destek istiyorum, kav
ga etme yerine, barış ve sevgi içerisinde konuşalım tartışalım diyorum ve bunu rica ediyorum. 

Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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2. — istanbul MilletvekiliAdnan Kahveci'niri, yaptığı konuşmada Heri sürmüş olduğu görüşlerden 
farklı görüşlerin kendisine atfohmması nedeniyle-açıklaması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Kahveci, ENKA olayı ifadesiyle, hilafı hakikat 
bir itham karşısında kaldığını ifade etti. Tutanaklar 30 dakikadan önce çıkmadığı için, kendi 
beyanıyla kendisini sorumlu tutarak -Sayın Bakana yaptığım gibi- açıklama gerekçesiyle söz 
veriyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın Saraçlar, işitemiyorum efendim; lütfen yüksek sesle söyler misiniz. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Bakanı zaptı okuduktan sonra davet ettiniz; ama 

şimdi, zaptı incelemeden davet ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, bakınız, söyleyeyim. Bir defa, Sayın Bakanın konuşmasını hep be
raber dinledik; Sayın Bakanın Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde yapacağı konuşmayı da bir
likte dinleyeceğiz Âdeta o anlamda bir konuşma yaparak, bir eleştiriler dizisine cevap verdi; 
ama maddei mahsusunda sataşma denilen bir hususu teyit eden, ispat eden bir noktayı açıkla
madı. Bunu hep beraber yaşadık; ama ben size, burada, birlikte ve gerekçeleri açıklayabilmek 
düşüricesi ile Sayın Bakana ve çoğunluk grubuna tolerans göstererek, saygı göstererek, olumlu 
yaklaşarak söz hakkı tanıdım. Sürenin de üzerinde durmadım dikkat ederseniz. 

Şimdi, nedir söyleyeceğiniz, söyleyin efendim. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, Sayın Sağlık Bakanına, zabıtları incele

meden sataşma nedeniyle söz veremeyeceğinizi söylediniz. Biraz önce, "zaptı inceledim" dedi
niz ve ondan sonra söz verdiniz. 

BAŞKAN —Evet. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun)— Şimdi ise diyorsunuz ki, "Sayın Bakana yaptığım gi

bi., Sayın Kahveci'ye de -zabıtlar 30 dakika beklemeden- söz veriyorum" Bu tutumunuz tutar
sızdır. 

BAŞKAN — Sayın Saraçlar, siz benim çok eski bir dostumsunuz... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Siz de benim dostumsunuz. 
BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Çok çelişkilisiniz bu iki ayrı tutumunuzla Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — İçtüzüğe sığınarak büyük haksızlık yaptınız; onun için 

size itiraz ettim. Haksızlık yapmanızı önlemek için itiraz ettim size. Gerekçeniz inandırıcı 
değil. ; ' - . ' . , 

BAŞKAN — Bakınız, samimî olarak söylemek istiyorum. Ben gelen tutanaklarda zatı âli
nizin de Başkanlığa hitabını okudum, orada zihnimde şöyle bir şey geçti: Sayın Saraçlar her
halde İçtüzüğü yoğun çalışmaları arasında yeterince tetkik edememiş. Zannediyor olmalı ki, 
bir sayın üye, sataşmadan dolayı söz istiyorum derse, bu beyan kâfidir, Başkan ona söz verme
ye mecburdur. Eğer Sayın Saraçlar İçtüzüğü okumuş olsaydı, Başkanın bu müracaatı kabul 
ile tutanakları inceledikten sonra varit görürse,lakdirine tabi olarak, aynı birleşim içinde söz 
hakkı tanıyabileceğini görürdü. Bu noktayı, zannediyorum yoğun çalışmalarından fırsat bu
lup da Öğrenememiş; ama daha işin başında, kadim dostuma bunları söylemeyeyim diye dü
şündüm. Ben sizin hakkınızda böyle düşünüyordum. 
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Balcınız, çalışma süresi dolmak üzere; ama, hep sizi dinliyoruz. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Burası kahve mi efendim? (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Nitekim ... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Şimdi, "zabıtları incelemeye gerek görmüyorum" di

yorsunuz. Sağlık Bakanı sataşmadan dolayı söz istediği zaman ise, "zabıtları incelemem gere
kiyor size söz verebilmem için" dediniz. 

BAŞKAN — Değil efendim, müsaade buyurun. 
Bakın, Sayın Saraçlar, evvela, buyurduğunuz gibi bir hata olsa, burada 3 saygıdeğer grup 

başkanvekili var; en azından Başkanlığı uyarırlardı. Ben dedim ki, "çalışma süremiz dolmak 
üzere; tutanakların istenmesi halinde de ert az 30 dakikada deşifre edilmesi mümkün." Sayın 
Kahveci'yi, ben tutanakları incelemeden kendisine açıklama hakkı tanıdığım için beyanıyla so
rumlu sayarak, Yüce Meclisin huzuruna davet ettim. Yani, bundan daha ağır bir müeyyide, 
kendini bilen idrak için, müdrik ifade için.,. Biliyorsanız bana sonra anlatın. Şimdi vaktimiz 
kalmadı. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Asseyez vous s'il vous plaît. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Bakan idrak içinde değil mi? 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, müsaadenizle... 
BAŞKAN — Grup Başkanvekillerini göreve davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer, sayın mil

letvekilinin, bana sataşma olmadığına dair çok açık seçik bir tespiti varsa, onu da burada söy-
* İçmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, sadece, zatı ûlinize müteveccih hususu açıklamanızı rica 
ediyorum. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şahsı adına konuşan Kamer Genç, bana; bir cümle
sinde değil, hemen hemen her cümlesinde sataştı. Ben sadece iki hususu burada arz ettim. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Kahveci, mesele sizinle ilgili değil. Başkan usul 
hatası yaptı; söylemek istediğim bu. 

BAŞKAN— Sayın Kahveci, somut olarak "ENKA olayı" buyurdunuz, onu rica ediyorum. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) —- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, biraz önce, 

size anlatılan husus, Plan ve Bütçe Komisyonunda, çok net bir şekilde anlattığım bir husustu. 
Şimdi merak ettiğim şey; o kadar net açıkladığım halde, acaba burada niçin tekrar gündeme 
getirildi? Anlamayanlar için tekrar açıklayayım, tekrar anlatayım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yaptıklarını herkes bilsin diye. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sadece ENKA değil, 5 firma gelmiş, devlete iş yap

mış, istihkak tahakkuk etmiş. İstihkak tahakkuk ettiği gün paralarını alamamışlar, aylar son
ra nakit olarak ellerine geçmiş. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Döviz olarak almışlar. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Lütfen dinleyin... Daha önce biz sizi dinledik. 
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Paranın verildiği söylenen günle, paranın ellerine geçtiği gün arasında fark var; ama Mali
ye, vergiyi, ödemenin yapıldığı gün değil, paranın tahakkuk ettiği gün tahakkuk ettirmiş. Ya
ni, adama parayı vermemişsiniz; ama vergiyi tahakkuk ettirmişsiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Herkesin tahakkukunu yaptırdınız mı? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Herkese yapılıyor. 
Burada iki kamu kuruluşunun aralarındaki ilişkinin yetersiz olmasından, bilgi akışının 

olmamasından dolayı bu vergi tahakkuk edilmiş. Devletin tek kuruş vergi almaması gerekir
ken, buna rağmen, uzlaşmaya gidip vergi almışız. Yani, devlet parayı vermemiş, vergi tahak
kuk ettirmiş!.. 

s Bu ne biçim örnektir ki, buraya yolsuzluk diye getiriliyor. Bu mu yolsuzluk?.. Adama pa
rayı vermemişsiniz, vermediğiniz halde de vergi tahakkuk ettirmişsiniz. Sonra da adam gelmiş, 
bana nasıl vergi tahakkuk ettirirsiniz diyor. Siz de kalkıp ENKA'nın vergisi diyorsunuz!.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) —- Vermeseydiniz... Niye verdiniz? 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Para verilmedi, vermedik... Size... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — İşte suç o. 
BAŞKAN — Sayın Gtirsoy... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Genç, burada Genel Kurul tutanaklarını göster

di. O Genel Kurul tutanakları, komisyonda karşı çıktığımız ve bizim düzelttiğimiz önerge ile 
ilgilidir, o önergeyi kabul ettik. Plan ve Bütçe Komisyonunda DYP ve ANAP Gruplarının or
taklaşa hazırladıkları önergeyi, biz beğenmedik, böyle af önergesi olmaz diyerek, oturup o öner
geyi hazırladık ve kabul ettik. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O önerge burada verilmiş. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yukarıda verildi efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Baktık, orada yok. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yukarıda verilen önergeyi burada düzelttik. Gidin, bir 

de Plan ve Bütçe Komisyonundaki tutanaklara bakın. , 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Baktım, orada yok. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla).— Sayın Başkan, yine Sayın Genç, inceleme elemanları 

kadrolarına yeterince eleman alınmadığını söyledi. Yine siyasî sebeplerden dolayı alınmadığını 
söyledi. Hiçbir imtihanda, bakanın, şu kadar eleman alacaksınız diye bir telkini, talimatı ol
mamıştır; ama bu kurullar, özellikle Maliye Müfettişleri ve Hesap Uzmanları-Kurulu, kendi 
kalitesini düşürmemek için, imtihanda iyi not almayanları kabul etmemiştir, standartlarını dü
şürmemiştir. Yani, siyasî iktidar standartları düşürüp, hayır, şu vasıftaki adamları da alacaksı
nız deseyde, devlet için millet için, maliye için, gelir sistemimiz için daha mı iyi olacaktı? Bu 
mu siyasî yanlış? Yani, vasıfları yüksek tutmak arzusu, siyasî iktidarın kurullara baskı yapma
ması mı siyasî yanlış? Güya ANAP Hükümetleri büyük vergi alacaklarını tahsil etmemiş!.. 
ANAP Hükümetleri, ANAP'lı olduğu iddia edilen Halis Toprak'ın üzerine gitti, fabrikasını 
elinden aldı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nerede, nerede... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — PAKTAŞ... PAKTAŞ... Unuttunuz mu PAKTAŞ'ı?.. 

(DYP sıralarından gürültüler) PAKTAŞ'ı unuttunuz mu?.. 
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — ESKA?.. ESKA?.. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — "Bugün, alacaklar tahsil edilemiyor" diyorsunuz. Vergi 

alacakları çok kolay tahsil edilir. Vergi alacakları kadar kolay tahsil edilen alacak yoktur; ama 
bugün affetmeye kalktığınız kişiler, yahu, bize biraz daha süre verin, bir süre sonra ödeyeceğiz 
diye Maliyeye geldiği zaman, biz erteleme vermeseydik, yani bu adam şu partiye yakındır, şu 
adam şu partiye yakındır diye ayırım yapmaya kalkışsaydık, işte o zaman kıyamet kopardı. 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, toparlamanızı rica ediyorum. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — O gün erteleme talep edenlerin hepsi bugün aftan ya

rarlanmak istiyor. "Korktunuz, tahsil etmediniz" diyorsunuz... Hiç kimseden korkulmamıştır. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Kahveci, biraz ESKA'dan bahsedin. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bugün affedilmek istenenler erteleme talep edenler

dir. Hepside, ertelemelerini, teminat vererek almışlardır. Vergi aslını siliyorsunuz. Matrah artı
rımı. Diyelim ki, bir adam 100 milyar lira kazanmış, 10 milyon lira göstermiş; bir adam da 
var, 13 milyon lira kazanmış, 10 milyon lira göstermiş; 100 milyar lira kazanana diyorsunuz 
ki, kazancını 10 milyon lira yerine 14 milyon lira gösterirsen, seni affederim. 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, tamamlamanızı rica ediyorum. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 13 milyon lira kazanana da 14 milyon gösterirsen seni 

affederim diyorsunuz. 
BAŞKAN — Tamamlamanızı rica ediyorum. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, bitiriyorum. 
Ben, sizin bu tasarıyı niçin bu kadar hararetle savunduğunuzu çok çok merak ediyorum. 

Koalisyonun ayakta durması uğruna, devlet kesesinden 20 trilyonun hediye edilmesinin hesa
bını nasıl vereceğinizi merak ediyorum. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Neresinde bunun sataşma?.. 
BAŞKAN — Efendi, ben demin söyledim; sataşmaları, en sağlıklı, tutanaklar belgeler. 

Buna müracaat etmenin ne kadar isabetli olduğunu, şu yorum ve değerlendirme farklılıkların
dan, hatta -izin verin- kargaşasından görüyoruz. 

Şimdi şunu dersem, bu hissiyat mı olur -"Sayın Başkan, hissisin" diyorlar- Sekiz yıllık 
iktidara, seksen günlük iktidar için tanıdığınız açıklama hakkını çok görüyorsunuz. Nerede 
demokratlık?.. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, müsaade buyurun. Herhalde, ya tutanaklara başvuracağız ya da sabırlı olacağız. 
Bakınız, arkadaşımız diyor ki... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Tartışmaları siz yaratıyorsunuz. (DYP ve SHP sırala

rından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Değerli arkadaşlarım, eğer, teker teker söylerseniz, şerefli adınızla, değerli fikriniz tutana

ğa geçer; böyle yaparsanız, "Doğru Yol sıralarından gürültüler" diye yazarlar, fikirleriniz ara
ya gider... Yapmayın!.. 
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Şimdi, evvela şunu kabullenmeye mecburuz: Bir grup sözcüsü ne hasta olur, ne yorgun 
olur, ne cahil olur. Grup sözcüsü; arkadaşlar!.. Grup sözcüsü olarak konuşan başka, şahsı adı
na konuşan başkadır. Bunu, burada yerleştirmeye mecburuz. 

Refah Partisi Grup sözcüsü için, burada şahsı adına konuşan bir üye, "bilmez" diyor; 
grup başkanvekili de kalkıyor, "Konuşan sözcü doçenttir" diyor, "bu konunun doçentidir" 
diyor. Şimdi, ben, bu değerli arkadaşıma, "sen bilmezsin" hitabı karşısında bir açıklama im
kânını nasıl tanımam? Mümkün mü?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

3. — Sivas Milletvekili Abdullalif Şener'in, yaptığı konuşmada ileri sürmüş olduğu görüşlerden 
farklı görüşlerin kendisine at/olunması nedeniyle açıklaması 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 

Yalnız, gayet açık söylüyorum, yeni tartışmalara yol açmadan ve süreyi taşırmadan sizi 
açıklamaya davet ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremizin bitimine birkaç dakika kalmıştır. Sayın Bakan 
da söz istemişlerdir. Bu konuşmalar bitinceye kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza 
sunuyorum: Sürenin uzatılmasını kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ABDULLATlF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsı adına ko
nuşan Sayın Kamer Genç, bu konuyu bilmeden konuştuğumdan bahsetti ve kullandığım bazı 
cümlelere atıfta bulundu. 

önce şunu belirteyim: Kendisi Türkiye'deki vergi inceleme elemanlarını sayarken, maliye 
müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, vergi kontrol memurları diye bir döküm 
verdi. Ben, gelirler kontrolörü olarak, vergi inceleme elemanı olarak, üç yıla yakın, Maliye Ba
kanlığında çalıştım. Ayrıca, maliye dalında doktora yaptım ve doçentliğimi de maliye teorisi 
ana bilim dalında tamamladım. Bu bakımdan, bu sözün, rasgele söylenmiş bir söz olduğunu 
ifade etmek istiyorum. (RP ve ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ayrıca, kendisinin müşavir veya avukatlığından bahsetti. Avukatlık, müşavirlik ve uzmanlık 
ayrı şeylerdir; bunu özellikle belirtmek istiyorum ve malî konularla ilgili olarak yaptığı konuş
malarda maliye literatüründe kullanılan bazı kavramları, kelimeleri kullanmış olmakla birlik
te, sözlerinin başlangıçlarıyla sonları arasındaki irtibat dikkate alındığında, kimin, bu konuy
la ilgili uzmanlığa sahip olduğunu Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

Diğer taraftan, konuşmaları sırasında, malî konularla ilgili davalara girdiğinden de bah
settiler. Anladığım kadarıyla da, Hazine alacaklarına karşı davalara girdiği anlaşılıyor. Bu ba
kımdan, bu affı savunmasını da doğal karşılıyorum! (RP ve ANAP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) Ancak, şunu belirteyim: 1990 yılında da Meclise vergi cezalarının affına ilişkin 
tasarı ve teklif geldi; Sayın Genç, o toplantıda da umarım konuşmuştur; o konuşmaları tuta
naklardan alacağım, çıkaracağım ve yapmış olduğu konuşmaları bir başka vesileyle kendisine 
hatırlatacağım veya daha önce gündeme geldiğinde, verdiği oyun ne olduğunu göreceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bilgin varsa, vergîciysen, dışarıda açık oturumda tartışalım. 
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ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. (RP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde son konuşmayı yapmak üzere Maliye Baka

nı Sayın Sümer Oral söz istemişlerdi, kendilerine söz verecektim. Haklı olarak, konuşmasının 
bölünmemesi için yarın yapılmasının daha uygun olacağı şeklindeki ikinci müracaatı üzerine, 
Sayın Bakanın konuşmasına ve görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek üzere, kanun ta
sarı ve tekliflerini görüşmek için, 13 Şubat 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saotl : 19.04 

zem* 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1.— izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihin
de yayımlanan 89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara 
fazla ve haksız ödemeler yapılmasına neden oldukları, dolayısıyla Devleti zarara 
uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz konusu Kararda im
zaları bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve 
İskân eski Bakanı Hüsamettin Örüç haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) (GÖRÜŞME 
GÜNÜ : 18. 2. 1992 Salı) 

S E Ç İ M 

1. — Meclis Araştırma komisyonlarına üye seçimi. 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

n 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvckillcri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

3. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü' 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

4. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşımn, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması ^ıhaijsum ilişkin, önergesi (10/12) 

6. —Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve II arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) ' 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin Önergesi (10/15) 

10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayilı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/16) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11.— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

14. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

15. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

16. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

17. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunları
nı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/22) ";. ' - • • 

18. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 



6 
S Ö Z L Ü S O RU LAR 

İ. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların T. C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/19) 

3. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

4. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon İlinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) 

5. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimöğlu'nun, Giresun'a veya Gircsun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/22) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanu--
nunun ne zaman çıkarılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayaca
ğına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 

7. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimöğlu'nun, Giresun İlinin kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/24) 

8. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimöğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm, 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26) 

10. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimöğlu'nun, Tircbolu-Torul karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

11 .— Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin İs
tanbul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/30) -

12. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

13. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Tavşanlı Kaymakamının 
geçici görevle Nallıhan'a alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

14.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/33) 

15. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

_ j . 4 i . ; • ' 
(*) Jctüzüvün 97 net maddesi uvarınca pörüsmesi hır defa ertelenmiştir. 
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16. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili Murgul İlçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

17. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK mi
litanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/36) 

18. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kuru
lunun bazı üyelerinin beyanatları ile tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünya
sında önemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/37) 

19. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türk'lerin isviçre Bankaların
da bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/38) 

20. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara İl ve ilçe Belediyele
rinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

21. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

22. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri' karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın iline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

24.— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'nın 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 

25. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesinin' 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

26. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

27. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba-

r kanından sözlü soru önergesi (6/46) . ' 
28. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 

ilişkin Bayındırlık* ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 
29. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'

tan gelen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 
30. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, orman tahdit komisyon

larının 1992 yılı çalışma programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/49) 

31. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

32.—Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) ' , 1 

— : : L?J — 
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33. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

34. — izmir Milletvekili Timur Demir'in, izmir Büyükşehir Belediyesin
ce işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/53) 

35. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

36. — istanbul Milletvekili Osman Ccylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 

37. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, günlük gazetede yayınlanan 
"Ana. P.'a Büyük Ambargo" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/56) 

38. — Edirne Milletvekili Erdal Kcsebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) . 

39. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) 

40. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık soruplarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

41. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

42. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

43. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine Jcabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

44. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'riın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 

45. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon ili Bolvadin ilçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

46. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Şırnak İli Dereler Karakoluna 
PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

47. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

48. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 
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49. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
-Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/68) 

50. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nİn, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

5 1 . — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelcn'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

52. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

53. — İstanbul Milletvekili Osman Ccylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahtq evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) 

54. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

55. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

56. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş İtiraf" başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) 

57. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

58. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan söztü soru önergesi (6/77) 

59. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Kütahya İlinde orman alanında 
Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

60. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

61. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

62. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

63. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

64. r— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) 

65. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

66. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 
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67. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

68. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

69. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

XI. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı : 18) 
(Dağıtma tarihi : 3.2.1992) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 

3. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 14.1.1992) 

4. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 9) (Da
ğıtma tarihi : 15.1.1992) 

5. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkili
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

6. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/63) (S. Sayısı : 13) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 8. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 9. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 20) (Dağıt
ma tarihi: 6.2.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




