
DONEM : 19 CİLT : 6 YASAMA YILI : 1 

JiL© İOJo 

50 nci Birleşim -

14 . 3 . 1992 Cumartesi 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Erzincan ve civarında meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenler 

için saygı duruşu 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocakların

da ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakla
rın verimli ve güvenliçalışmalarını sağlamak amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/38) 

2. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların 
ekonomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıy
la Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

151 
151 

330,409 
153,202 

153 

153 

153 

153:154 

154:156 



T.B.M.M. B : 50 14 . 3 .1992 0 : 1 

C) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Başbakan Süleyman Demirel'in, Erzincan ve civarında meydana ge

len deprem felaketine ilişkin açıklaması ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Şır-
nak Milletvekili Mahmut Alınak, İstanbul Milletvekili Ali Oğuz ve Zonguldak 
Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun grupları adına konuşmaları 

V. — ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun görüşmelerine devam edilmesiyle, görüşülme gün ve 
süresine ilişkin DYP ve SHP grupları müşterek önerisi • 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

276,320,330,409 
1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 

Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325,1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) 
(S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) 158:202, 

209:274 
A) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 159 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 159:185 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 159:186 
B) ADALET BAKANLIĞI 187,209 
1. —Adalet Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 187:202, 

209:252 
2. — Adalet Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 187:202, 

209:225 
C) YARGITAY BAŞKANLIĞI 255 
1. — Yargıtay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 255:272 
2. — Yargıtay Başkanlığı 1990 Malî Yılı Kesinftesabı 255:274 
2.—Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırı

mı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 3/325) (S. Sayısı : 53) 276:317, 

320:329,330:408,409:422 
VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR 274 
1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Adalet Bakanı M. Seyfi 

Oktay'ın, konuşmasında partisine sataşması nedeniyle konuşması 274:275 
VIII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 317 
1. — Değişiklik önergelerinden, okunup oya sunulan önergeye benzer bir 

diğer önergenin tamamının mı yoksa sadece değişik kısımlarının mı okunması 
lazım geldiği hakkında \ 317:320 

IX. — SORULAR VE CEVAPLAR 423 
A) YAZILI SORUI.AR VE CEVAPLARI 423 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Halk Kütüphanesi 

binasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/43) 423 

— 150 — 

Sayfa 

202 

202:208 

156 
156 

156:158 

158,209, 



T.B.M.M. B : 50 14 . 3 . 19.92 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak dört oturum yaptı. 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/325, 1/326, 1/262, 3/142, 1/263, 3/141}(S. Sayılan : 25, 26, 48, 46) görüşmelerine devam 
olunarak; 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk esirgeme Kurumu. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
1992 Malî yılı bütçeleri ile 1990 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
Devlet Bakanı Ömer Barutçu, Erzincan'da meydana gelen depremle ilgili açıklamada 

bulundu. 

14 Mart 1992 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 22.23'te son verildi. 

Yasin Hatipoğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Işılay Saygın 
Konya tzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen Kadir Ramazan Coşkun 
Manisa İstanbul 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

.14. 3. 1992 Cumartesi 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Akçakale İlçesi Millî Eğitim 

Müdürlüğünde çalışan bazı personelin görevden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/249)(Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1992) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömer Termik Santraline 
ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250)(Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1992) 

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakollardaki 
yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/251)(Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1992) 
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4. —- Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezaevinin boşaltılmasının 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 123.1992) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in Ermenistan'ın, Azerbaycan'a bağlı özerk bölge 

olan Dağlık Karabağ'ı işgal ve ilhaka kalkışması karşısında alınacak tedbirlere ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/86) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.3.1992) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1.— Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji üre

tim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli çalışmala
rını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)(Başkanlığa geliş tarihi : 113.1992) 

2. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekonomik ve 
sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1992) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN ; Başkonvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

— — — — — © 

BAŞKAN •— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1990 Malî Yılı Kesinhesap Ka-

nunu Tasarıları üzerinde görüşmelere devam edeceğiz. 

IV.— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Erzincan w civarında meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşu 
BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Erzincan ve civarında meydana gelen zelzele felaketin

den dolayı Erzincanlılara ve bütün milletimize geçmiş olsun diyor, hayatlarını İcaybedenlere 
Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Cenabı Allah'ın mem
leketimizi ve bütün insanlığı felaketlerden korumasını diler, vefat edenlerin aziz ruhları önün
de, sizleri bir dakika saygı duruşuna davet ederim. 

(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. —Antalya Milletvekili Faik Altım ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji üretim alan

larında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) . 

BAŞKAN — Gündemin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında 2 adet Meclis 
araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz kalkınmasının ancak sanayileşmekle eş tutulup, yeni kalkınma ve gelişme atılım

larının öncelikler içinde sayıldığı bu dönemde, ulusal enerji kaynaklarımızın gereğince değer
lendirilip işletilmesi yaşamsaldır. Ve ulusal sanayilerin sağlamlıkları, o sanayii besleyen enerji
nin de ulusallık oranının yüksekliğiyle ölçülebilir. 

Ancak, gerek potansiyel enerji kaynaklarının değerlendirilmesi gerekse, mevcut enerji üretim 
alanlarının doğru, güvenli ve verimli işletilmesi sorunları, bütün ciddiyetiyle önümüzde dur
maktadır. _ 

Bunun acı; acı olduğu kadar çarpıcı örneğini, Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı, Zon
guldak maden ocakları, Kozlu havzasındaki grizu faciasıyla yaşadık, yaşamaktayız. 

Ulusal ekonomimiz kadar değerli olan işçilerimizin kayıpları, ülkemiz insanlarını derin 
bir üzüntüye sokarkenj ölü sayısının büyük oluşu, dünya ilgi çevrelerini de şaşkınlık içine dü
şürmüştür, 

Konu üzerinde yapılan spekülasyonların, yurt içi ve dışı yazılı ve sözlü, meydanlarda sü
rüyor olması ayrıca önemlidir. 
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Sorun, sadece bir partinin ya da hükümetin sorunu olmayıp, tüm ülkenin ve Parlamento
nun ortak sorunudur. Bu nedenle, Parlamentonun duruma el koyması ve ortak politikalar üre
tilmesi gerekmektedir. 

Gerek spekülasyonların son bulması, gerekse sosyal yaraların zaman geçirilmeden sarıl
ması ve başta Zonguldak maden ocaklarındaki havzalarda ve diğer enerji üretim alanlarında, 

Jbundan böyle bir daha acı sonuçlarla karşılaşılmaması ve doğru, güvenlikli bir üretim yeterlili
ğine ulaşılması amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, 
bir Meclis araştırması açılmasını müsaadelerinize arz ederiz. 

Faik Altun 
Antalya 

Abuzer Tanrıverdi 
Adıyaman 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

Mahmut Kılıç 
Adıyaman 

Abdulkerim Zilan 
Batman 

Orhan Doğan 
Şırnak 

Atilla Hun 
Kars 

Mehmet Emin Sever 
Muş 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Salman Kaya 
Ankara 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Ender Karagül 
. Uşak 

Timurçin Savaş 
Adana 

Mehmet Adnan Ekmen 
Batman 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Vahdet Sinan Yerlikaya 
Tunceli 

ibrahim özdiş 
Adana 

O. Mümtaz Soysal 
Ankara 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
2. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekonomik ve sosyal 

sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Yaşlıların sağlıklarının korunması ve onların yaşantılarının sağlıklı ve mutlu olarak de

vamının sağlanması için yaşlılarımızın tüm sorunlarının ele alınması" maksadıyla Anayasanın 
98, TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını 
saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
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Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Ahmet Ankan 
Sivas 

Fethullah'Erbaş 
Van 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Musa Demirci 
Sivas 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Lütfa Doğan 
Gümüşhane 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

GEREKÇE 
Yaşlanma, hayattan gün alma diye tarif edilebildiği gibi, büyümenin durmasından sonra 

organlarda yenilenmenin yavaşlaması hatta durması ve yıpranma olayının başlaması olarak da 
tarif edilebilir. Bir başka deyişle, yaşlılık, fiziksel ve ruhsal gerilemedir. Nasıl ki, ömrün son 
bulması olayının önüne geçilemiyorsa yaşlılık da önlenemeyecek bir olgudur. 

Teknolojik gelişmelerin insan yaşamında sağladığı kolaylıklarla tıp alanındaki gelişmeler 
sonucu hastalık ve ölüm oranlarının azalması doğum oranındaki düşme ile birleşince, yaşlı nü
fusun toplam nüfus içindeki oranının artmasına yol açmıştır. 

Dünyanın nüfus yapısında ortaya çıkmış olan bu değişme gelişmiş ülkelerde daha kolay 
göze çarpmakla beraber, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de görülmektedir. Yaşlılık kişi
leri ilgilendiren bir konu olmaktan çıkmış toplumsal bir problem olmuştur. Batı bilim dünyası 
"İhtiyarlık İlmi" gerontolojiye büyük bir ciddiyetle eğilmiştir. 

Yaşlıların, saygınlıklarının korunması ve onların yaşantılarının sağlıklı, mutlu olarak de
vamının sağlanması için yapılan çalışmaların titizlikle deyam ettirilmesi, gerekli araştırmalar 
yapılması ve toplumumuzu bugünkü seviyeye ulaştıran kişilerin deneyimlerinden yeterince ya
rarlanılması için değişik yaş grupları arasındaki iletişimin sağlanması toplumun geleceği ile ya
kından ilgilidir. 
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Yaşlıların ekonomik durumları söz konusu olunca herhangi bir sosyal güvenlik kurulu
şundan yararlanan yaşlılar ile yararlanamayan yaşlılar olmak üzere iki ayrı grup olarak ele al
mak gerekir. Sosyal güvencesi olanlar için dahi sorunlar bitmemektedir. Pahalılık ve enflasyon 
öncelikle emekli ve dar gelirlileri güç durumda bırakmaktadır. Diğer yönden gençliğe çok faz
la önem veren toplumlarda yaşlılar zamanla kendilerine gösterilen saygının azaldığını hisse
derler. Psikolojik sorunlar yaşlılıkta daha da artmış olarak gözükür. 

Yaşlılarda karşılaşılan ve onları en fazla etkileyen psikolojik sorunların başında yalnızlık 
ve çevreye uyum sorunu geliyor. Bunların içinde güçlerinin kaybı, istikbal endişelerini de saya
biliriz. 

Yaşlılıkta, sağlık da önemli bir sorundur. Sıhhatli bir yaşlılık saadetlerin en büyüklerin-
dendir. Yeter ki ona kavuşmak arzu edilsin ve o gün için daha evvelinden hazırlanılsın. Sağlığı 
bozuk olan bir yaşlının ruh sağlığının yerinde olması ve mutlu bir yaşlılık devresi geçirmesi 
pek beklenemez, 

"Herhangi bir toplumun büyüklerine, yaşlılarına hizmet yapılır, hürmet gösterilirse bu 
görevi yapanlar, her yerde takdir ve saygı görür. Gelecek kuşaklar tarafından da bu gibi top
lumlar daima saygıyla karşılanır." Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutu
mu p milletin yaşama kudretinin en önemli ölçüsüdür. Tüm yaşantısı boyunca, toplum için 
çalışmış ve özverileri nedeniyle güçlerinden bazı şeyler kaybetmiş olan yaşlıları mutlu kılmak 
toplumun görevidir. v 

65 yaş ve yukarı nüfus, 1955 yılında yüide 3.39 iken, 1980'Ierde yüzde 4.63'Iere çıkmıştır. 
Devlet sadece yaşlılar konusunda ideal ölçülerden uzak olan huzurevleri açmakla görevini yaptığı 
inancından bir an evvel kurtulup, bu müesseseler dahil ekonomik, sosyal iyileştirmeleri bir an 
evvel temin etmek zorundadır. 

Yaşlıların ekonomik sorunlarına eğilmenin devletin görevi olduğu muhakkaktır. "İnsan
ların iyisi ömrü uzadıkça, yaşlandıkça işleri güzelleşen kimselerdir." Yüce sözü ne büyük ger
çekleri hatırlatmaktadır. Biz yaşlılarımızın sağlık durumları iktisadî durumları ile ilgilenirsek 
rahat bir şekilde yaşamlarını teminata alırsak onların bilgi ve tecrübelerini çok daha iyi bir 
şekilde değerlendirme imkânlarını da bulmuş oluruz. 

Bütün bunların gereği gibi araştırıp incelenmesini ve bu konu için gerekli tedbirlerin 
TBMM'nce tespit edilmesini zorunlu görmekteyiz. İşte bu amaçla bu araştırma önergesini ver
miş bulunuyoruz. 

Takdir yüce Meclisimizindir. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

V. — ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1, — Bazı Kamu Atacaklarının Talısilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka

nunun görüşmelerine devam edilmesiyle, görüşülme gün ve süresine ilişkin DYP ve SHP Grupları müşte
rek önerisi 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gruplarının, İçtüzüğün 
19 uncu maddesine göre verilmiş önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 13.3.1992 Cuma günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları arasın

da oybirliği sağlanamadığından gruplarımızın aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu madde
si gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Mahmut Alınak 
DYP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 

öneri: Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmı
nın 2 nci sırasında yer alan ve görüşmelerine Genel Kurulun 12.3.1992 tarihli 48 inci Birleşi
minde başlanmış bulunan 53 sıra sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması 
ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunun görüşmelerine Genel Kurulun 14.3.1992 tarihli Birle
şiminde bütçe programının bitiminden sonra devam olunması, görüşmelerin bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'ten sonra ve ertesi günlerdeki bütçe gö
rüşmelerinin bitiminde de çalışmalara devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Aleyhinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güney. (DYP ve SHP sıralarından "Oylamaya geçildi" 

sesleri, gürültüler) 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Niye bağırıyorsunuz, niye bağırıyorsunuz; öneri üze

rinde konuşmayacak mıyız? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... Hata benim, sormam icap ederdi. 
Buyurunuz Sayın Güney. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; hepinizin malumu 

üzere, dün, Erzincan ve yöresinde bir deprem faciası yaşadık. Ben, buradan, bu faciada hayat
larını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tah rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum ve Sayın 
Hükümetimizden de, en kısa sürede, bu konuyla ilgili olarak Mecliste açıklama yapmasını bek
lediğimi ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Mat
rah Artırımı Hakkındaki 3370 sayılı Kanunun, bütçe müzekereleri sırasında görüşülmesi tale
bine, biz, Danışma Kurulunda katılmadık. Bundan birkaç gün önce, neden katılmadığımızı 
ifade etmiştim. Sizin kıymetli vakitlerinizi fazla almadan, çok kısa olarak bunun nedenini izah 
etmeye gayret edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, bütçe özel gündemle, belirli bir zaman dilimi 
içerisinde toplanıp hazırlanan, aynı zamanda, ülkenin en önemli meselelerinin görüşüldüğü 
bir toplantıdır ve gündem son derece yüklüdür. Böyle bir gündemde, kamuoyunda da "vergi 
affı" adı altında tanınan bu kanunun araya alelacele sıkıştırılmasının karşısındayız. Şu neden
le karşısındayız : Hapinizin bildiği gibi, bizim bu konuda; bu affa bir limit getirilmesi, bir hu
dut getirilmesi; belirli bir miktara kadar bir af sınırı getirilmesi iddiamızdan başka bir amacı
mız yoktur; ama, nedense, koalisyona mensup değerli arkadaşlarımız, bizim bu önerimize ka
tılmadılar. Aslında biz, Meclisin çalışmasını engellemek istemiyoruz, buna inanın. Bizim.böy-
le bir iddiamız yok; fakat, bu kadar makul isteklerle getirdiğimiz bu önerimize, değerli arka
daşlarımız, anlayamadığımız bir sebeple ve ısrarla karşı çıkıyorlar. Bu bakımdan bütçe görüş
melerinin sonunda; yani, ayın 26'sında, bu kanunu enine boyuna tartışarak, rahatlıkla geçire
biliriz. 
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Bundan birkaç gün evvel bütçe görüşmeleri sırasında arkadaşlarımızın ve Meclisin duru
munu yaşadık, gördük. Bu hale düşmemek için, bu kanunun, bütçe görüşmelerinin sonunda 
görüşülmesini talep ediyorum, hepinizin bu konuda bize yardımcı otağınızı ümit ediyorum ve 
Yüce Meclisi bu dileklerimle saygıyla selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — SHP Grubu adına, Sayın Kamer Genç konuşacak. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizi içten yaralayan Er

zincan ve çevresinde dün meydana gelen deprem dolayısıyla duyduğum açı çok büyüyktür. Bu 
büyük facianın memleketimizde yarattığı can kaybı da çok büyüktür. Bu faciada can kaybına 
uğrayan vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, yakınlarına ve memleketimize başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki bu kanunun, bütçe müzakereleri sonunda çıkması söyle
nebilir, beklenebilir; ama, değerli arkadaşım biliyor ki, kanunun bir maddesi var; bu kanunun 
yürürlüğe gireceği tarihe bağlı olarak tahsilatı hızlandırmayla ilgili bir hüküm getiriyor. 

, Bu kanun dolayısıyla kamuoyunda bir beklenti var. Hiç kimse, devlete, vergisinden beş 
kuruşunu bile ödemiyor; "nasıl olsa bu Tahsilatı Hızlandırma Kanunu çıkacak, bekleyeyim 
de bu kanuna göre vergi vereyim" diyor. 

Görüyorsunuz ki, memlekette her gün büyük facialar oluyor ve devlet ekonomik yönden 
çok zor durumdadır. Artık, bu kanunun bir gün dahi geç çıkmasına devletin tahammülü yok
tur; bir an önce bu kanunun çıkması gerekiyor. 

Bir de şu var : Bu kanundan yararlanılacak en son tarih nisan sonudur. Biliyorsunuz, 1,5 
milyona yakın beyannameli mükellef var ve bir aylık bir zaman dilimi içinde bu 1,5 milyona 
yakın mükellefin gidip vergi dairesine beyanname vermesi, matrah artırımında bulunması, bu 
arada vergi inceleme elemanlarının bu mükelleflere gidip de bu kanunu kendilerine anlatması 
çok zor olur. Onun için, bu kanunun, bence, bütçeden önce çıkması şarttı; ama, Sayın Cum
hurbaşkanı onbeş gün içinde veto etmesi gereken kanunu veto etmek için en son günü bekledi. 
Mademki veto ediyordu, ikinci gün de veto edebilirdi. Burada da memleket ekonomisini ve 
Maliyesini büyük bir zaaf içine sürükleyen bir durum var. 

Onun için, bu kanunun bir an önce çıkmasında, hem Maliyenin hem ülkenin hem de mü
kelleflerin menfaati vardır. Ben, arkadaşların bu gerçeği kavradıklarını biliyorum. Dünkü acı 
felaketin de Türkiye'de yarattığı bir durum var ve bu durum nedeniyle birçok milletvekili arka
daşlarımız olay yerine gitmek zorundadırlar. Kendilerinden rica ediyorum, artık, bu kanunda 
engelleme yapmasınlar da başka bir kanunda engelleme yapsınlar. 

Saygılar sunuyorum efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Kalma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (1) 

(1) 25, 26, 48, 46 S. Sayılı Basmayazılar, 10.3.1992 tarihli 46 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 
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A) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programa göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesi ve kesinhesabının gö

rüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan üyelerin 

adlarını okuyorum : 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Fuat Çay, Refah Partisi Grubu adına, 

Sayın Lütfü Doğan, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Ali Yavuz, Anavatan Par
tisi Grubu adına, Sayın Fecri Alpaslan. 

Lehte, şahsı adına, Sayın Azimet Köylüoğlu; aleyhte, şahsı adına, Sayın Tuncay Şekercioğlu. 
Şimdi, ilk söz Sayın Fuat Çay'da. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, buyurun Sayın Çay. (SHP sıralarından alkışlar) 
Efendim, konuşma süreleri, bu bütçede 20'şer dakikayla sınırlandırılmıştır. Söz alan bü

tün üyelerden rica ediyorum; arkasından konuşacağımız kanunun ne kadar uzayacağını bile
mediğimiz için, süreye riayet edilmesi, hepimizin menfaati iktizasıdır. 

Buyurun. 
SHP GRUBU ADINA FUAT ÇAY (Hatay) — Sayın Başkan, değerli.milletvekilleri; Va

kıflar Genel Müdürlüğünün 1992 yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Erzincan'da yaşanan deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrıdan 
rahmet, Erzincanlılara, yakınlarına ve Türk Ulusuna başsağlığı diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ihtiyaçlar ve yardımlaşma fikri, insanlık tarihi kadar 
eskidir, tnsanlar yaşadıkları sürece, her devirde çağın sosyal anlayışına göre birbirlerine ve de 
toplumun yoksul ve güçsüzlerine yardım etmiştir. Eskilerden gelen karşılıklı dayanışma, yok
sulun korunması, ahlâkî ve dinî duyguların muhafaza edilmesi, eh iyi ve en olgun şekilde vakıf 
sisteminde oluşmuştur. 

Vakıf, bireylerin taşınır ve taşınmaz mallarından tamamını veya bir kısmını, haricî bir te
sir ve mecburiyet olmaksızın, sonsuza kadar, sırf kendi rıza ve.bildirimleriyle şahsî mülkiyetle
rinden çıkarıp, yardım, sosyal ve ekonomik hizmet amacıyla, kamunun hizmetine sunulması-
dır. Temelinde, insan sevgisi, yardımlaşma duygusu, iyilik yapma gibi özelliklerin yer aldığı 
bu kurum, tarihi geçmiş içerisinde insanlığa pek çok hizmet sunmuş ve sayısız eserler meydana 
getirmiştir. Vakıf müessesesi, asıl büyük tekamüle, sosyal hayatta yardımlaşma ve dayanışma
ya en çok önem veren îslam Dininin ortaya çıkmasından sonra mazhar olmuştur. 

Vakıf müessesesinin Türk - tslam kültürü, hayatı ve sosyal yapısı içerisinde özel yeri ve 
önemi vardır. Memleketimizde mevcut olan ve dünya çapında kıymete haiz olan eski eserler 
ve abidelerin büyük bir kısmı vakıf yoluyla yapılmıştır. İnsanlığa hizmet yolunda sanat ve kül
türle beraber yürüyen vakıf müessesesinin meydana getirmiş olduğu binalar, asırlar boyu, mem
leketimizin kültürüne hizmet vermiş, yaşayan eserlerdir. Maddî ve manevî değerlen çok yük
sek olan bu eserler, medeniyet dünyasında birer mimari sanat abidesidir. Vakıf sistemi ile mey
dana getirilen eserler, millî kültürümüzün, tarihimizin tapu senetleridir. 
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Vakıflar, yüklendiği bu hizmeti yerine getirmekle, bir taraftan, bireysel ihtiyaçları karşı
larken, diğer taraftan, devletin görev alanında görülen hizmetleri gerçekleştirerek devletin yü
künü hafifletmiştir. 

Vakıfların hizmetlerini incelerken, fakirleri kalkındırmak, ekonomik ve malî yönden des
teklemek, sosyal durumlarına göre çözüm üretme gibi özellikleri de mevcuttur. 

Vakıfların, hastane, köprü, yol, kütüphane, han, hamam, çeşme gibi, kamu hizmetine tahsis 
edilen eserleri yanında; insan haysiyetini ve vakarını koruyarak, toplumun yoksul, hasta ve güç
süzlerini bir program dahilinde koruyup gözetmek ve böylece toplumun ahlakının ayakta dur
masını sağladığını da görüyoruz. 

Bilindiği gibi, vakıflar, idarî şekilleri bakımından, mazbut vakıflar, mülhak vakıflar, azınlık 
vakıfları ve Medenî Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar olmak üzere dörde ayrılır. 
Yasa gereği tün bu vakıfları idare etmek Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Mazbut vakıfları, 
vakfın idare vs arzusunu belirten vakfiye şartları gereğince idare etmek, en verimli biçimde 
işletmek ve temsil etmek; mülhak vakıflar, devletin denetim hizmetleriyle mütevelliliği boşalan 
vakıfları idare etmek ve temsil etmek, 903 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan yeni vakıf
ların temsil işlemlerini ve denetimlerini yapmak, vakıf olan tarihi ve mimari eski eser ve abide
lerin ve kültür varlıklarımızın restorasyonlarını yapmak ve muhafaza etmekle görevlidir. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütçesinin görüşüldüğü bu oturumda 
bize sorulması ve cevabının aranması gereken soru, böylesine önemli görevleri olan Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün görevlerini layıkıyla yapıp yapmadığı, çalışmalarını, kuruluş amaçları 
doğrultusunda yürütüp yürütmediğidir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarında yeterince 
başarılı olmamasının nedenlerinden biri ve en önemlisi, bu genel müdürlüğün, hükümetler ve 
siyasî otoriteler tarafından devamlı bir şekilde siyasî etki altına alınması ve çalışmalarını belli 
bir siyasî örgütlenmenin ışığında sürdürmesi mecburiyetinde bırakılmasındandır. 

Vakıf eserleri, değerli kültür miraslarıdır. Bu eserlerin korunması ve yaşatılması lazımdır. 
Vakıf, tarihî ve mimarî eski eser ve abidelerin onarım ve aslına uygun restorasyanlarını yapma 
görevini acaba yeterince yerine getirebilmiş midir? Görevini, vakıf amacına daha uygun olarak 
yapması hususunda, elindeki imkânları değerlendireceği inancındayız. Ne yazık ki, geçmiş dö
nemlerde, vakıf arazileri, belediyeler ve gecekondu ağaları tarafından yağmalanmıştır. Vakıf 
arazileri üzerinde binlerce gecekondu mevcuttur. 

Vakıflar Bankası, kendi beceri ve ticarî kazancıyla elde ettiği sermaye ile değil, genelde 
vakıf arazilerini satarak sermaye artırımına gitmekte, vakıf arazilerinin günden güne azalması
na neden olmaktadır. 

Vakıfların, ülkemizin ihtiyaç duyduğu anlarda kurulması ve teşviki için vergi muafiyeti 
tanınması, ülke açısından önemlidir, örneğin, sağlık ve fen bilimleri alanında yatırım yapan 
ve teknik araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan vakıflara vergi muafiyeti tanınması ya
rarlı olur kanaatindeyiz. 

Son yıllarda vakıf sayısında önemli artışlar olduğu gözlenmektedir. Birçok alanda vakıf 
kuruluyor; tabiî, nedeni de, vakıf etkinlikleri alanında vergi muafiyetinin uygulanmasıdır. Va
kıflara vergi muafiyetinin tanınması güzel bir şey; ancak, muafiyetten yararlanan vakıfların 
sayısının hızla artması ve önüne gelenin vakıf kurma girişiminde bulunması, bu alanın denet
lenmesini zorunlu kılıyor. Bu denetim, vakıf etkinlikleri adı altında, haksız kazanç sağlama 
ve birtakım haksız olanaklardan yararlanma gibi eğilimleri ortadan kaldırır. 
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Fakir ve kimsesiz, başarılı öğrencilerin eğitimlerini sağlamak amacıyla 1990-1991 yılların
da, açılan l'i kız yurdu olmak üzere 53 adet ortaöğretim öğrenci yurdu ve 1992 yılında açılma
sı planlanan öğrenci yurtları ile bu yurtlarda barındırılacak öğrenci sayısı 11 500'e çıkarılacak
tır. Bu yurtlardaki idareci ve öğretmenlerimizin, Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı, 
laiklikten taviz vermeyen bir tutum içinde olmalarını diliyoruz. 

Temelinde insan sevgisi ve yardımlaşma duygusu, iyilik yapma gibi, insanın yaradılışın
dan gelen özelliklerin yer aldığı bu kurumda, 12 Eylül hukuku ve mantığı içinde, bu ilkeler, 
vakıf adına çiğnenmiştir. 

Kendi seçim yörem Hatay'da, 12 Eylül döneminde ulvi amacı olan, vakıf adına yapılan 
,bir tasarrufu izah etmek istiyorum : Hatay İli Samandağ İlçesinde yüzyıllardan beri kurulu 
bulunan Ortadoks Cemaati Vakfı mevcuttur. Bu vakıf, vakfiyesindeki şartlara göre seçilen mü
tevelli heyeti tarafından idare edilmekte; vakfa ait malların geliri ile, kilisenin onarımı ve pa
pazların maaşları ödenmekte ve diğer hayriyeler yapılmaktadır. 24 Temmuz 1981 tarihinde, Hatay 
İli Sıkıyönetim Komutanlığı, verdiği hukuk dışı bir emirle, Ortadoks Cemaati Vakfının 23 par
ça taşınmazını mütevelli heyetten alarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim etmiştir. Söz ko
nusu mallar, halen Vakıflar Genel Müdürlüğünün tasarrufunda bulunmaktadır. Bu davranış, 
vakıf amaç ve ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, millî ahlak ve geleneklerimize de aykırıdır. 

Sıkıyönetim emriyle yapılan bu tasarruf, sıkıyönetim ile birlikte, kalkmış sayılarak, yapı
lan hatanın giderilmesini diliyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 yılı bütçesinin, memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlarım (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ediyorum Sayın Çay. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Lütfü Doğan, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA LÜTFÜ DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; görüşülmekte olan Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde, Grubum adına görüşleri
mizi arz etmek üzere yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına, he
pinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamazdan önce, dün akşam karşılaştığımız büyük acıyı paylaşır, Erzincan'
da hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anar, onların yakınlarına, büyük milleti
mize Cenabı Hak'tan sabrı cemil ihsan buyurmasını niyaz ederim.. 

Efendim, bir müddet önce güneydoğu illerimizde birçok kardeşlerimizi kaybettik. Bir müd
det sonra da Zonguldak'ta yine bir facia ile birçok kardeşlerimizi kaybettik ve dün akşam da 
Erzincan'da vukua gelen zelzele hadisesiyle birçok kardeşlerimizi kaybetmiş bulunuyoruz. Millet 
olarak gerçekten mükedderiz. Allahü teâlâdan bu gibi ıstırap veren facialardan, afetlerden, ül
kemizi, milletimizi korumasını niyaz ediyorum. 

Efendim, şimdi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile alakalı düşüncelerimi arz etmek üzere söz
lerimi sürdürmek istiyorum : 

Yüksek malumlarınız, "vakıf" kelimesi Islamî bir terimdir ve bütünüyle, milletimizin, hatta, 
diyebilirim, iyilik düşünen bütün insanların gönüllerinde yer almıştır. Vakıf nedir, sebebi vü
cudu, sebebi hikmeti nedir; izin verirseniz kısaca işaret etmek istiyorum : 

Vakıf dil manası, her ne kadar, bir şeyi tutmak, durdurmak, men etmek manalarına gelir
se de, hukukî ıstılahta manası, herhangi bir taşınmazı veya taşınırı, sadece Cenabı Hak'kın 
rızasını kazanmak maksadıyla, insan, kendi mülkiyyetinden çıkarıp Cenabı Hakkın mülkiye
tine tahsis etmesidir. Bu tarif, takdir buyurursunuz, gerçekten çok Önemlidir. 
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Yine, sizlerin, hepinizin bildiği gibi, insan, hayır vücuda getirmek ve ondan manen haz 
duymak, iyiliği yapmak yaradılışına sahiptir. Yüce yaratıcı, insani böyle yaratmıştır. Bu itibar
ladır ki, hangi inanca mensup olursa olsun, insanın tabiatında, iyiliklere karşı, sevimlilikle, 
iyilikle, tebessümle, hazla, saadetle bakmak, bunun zıddına bir hareket olduğunda da, ondan 
ıstırap duyma meselesi bahis mevzuudun Bir fakirin sırtını sıvazlama, bir yetimi sevindirme, 
bir hastayı tedavi ettirme, bunalmış bir insana su sunma gibi konular hakkında herhangi bir 
açıklamaya, izaha gerek yoktur. Bunların hepsinin ne kadar iyi, insan tabiatına ne kadar uy
gun bulunduğunu, hepiniz, her insan takdir eder muhakkak. 

Efendim, tslamda, yani dinimizde, inancımızda, vakıf müesseseleri, tarih boyunca, fev
kalade, ferdî, içtimaî (Toplumsal) ve devlet hayatında büyük hizmetler ifa edegelmiştir. Acaba 
neden doğdu ve vakıf duygusu, tslam hukukunda neden böyle meydana geldi, müsaade eder
seniz, bu işin başlangıcına bir göz atalım : 

Hazreti Peygamber, (sallallahü aleyhi vessellem) Medinei Münevveri'yi teşriflerinden bir 
müddet sonra, Kur'an-ı Kerim'de Âl-i tmrân suresinin 82 nci ayeti nazil olmuştu. Ayetin kısa
ca meali şöyledir : "Sizler, sevdiklerinizin en iyilerinden Allah yolunda sarf etmedikçe iyiliğe 
yükselemezsiniz." Diğer bir ifadeyle, herhangi bir insanın, herhangi bir toplumun iyilik sevi
yesine yükselebilmesi için, sevdiklerini, o yolda, hiçbir sıkıntı duymadan bağışlaması, bahşet
mesi lazımdır. Bu ayeti kerimenin ışığı altında, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere, onun 
muhterem arkadaşları ve ondan sonra gelenler ve günümüze kadar vakıf meselesi mevzuunda 
aklı eren, iyilik düşünen her insan, elinden gelen iyiliği yapmaya çalışmıştır. 

Burada bir konuyu belirtmeme izin vermenizi arz ediyorum : İnsan öyle bir varlıktır ki, 
daimi yaşamak arzusunu içinde duyar. Halbuki Allahü-teâlâ'nın koyduğu kanun, insana de
vamlı yaşama imkanı vermiyor. O halde, insanı devamlı yaşatacak kanunları da Cenabı Hak 
koymuştur. Bunlardan birincisi, insanın evlenmesi, aile sahibi olması, çoluk çocuk sahibi ol
masıdır, kendisi hayattan ayrıldığı halde, evladı, torunları ve nesli ile bir bakıma o insan yaşı
yor demektir. Hakikat de öyledir, tşte bizler de bir ecdadın torunlarıyız. Yarın bizim de evlat
larımız, torunlarımız olacak; onlar iyi insanlar olarak yetiştikleri takdirde, bizler de manen 
yaşıyoruz demektir. 

Dün burada konuşan değerli arkadaşlarımızdan birisi, imam Ali Radiallahü-ân Efendi
mize atfen çok güzel bir söz söyledi; kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum : insan, cis
mi itibariyle fânidir; ama, eserleri itibariyle yaşar. Onun asıl kelimesi şöyledir : İnsanlar fâni
dir, cisimleri itibariyle; ama, ilim sahibi, eser sahibi insanlar, vücuda getirdikleri ilim, meyda
na getirdikleri eserleri itibariyle, dünya durdukça yaşarlar. 

izninize güvenerek hatırıma gelen bir dörtlüyü ifade etmek istiyorum. 

Adını hayr ile andırmaya sarf eyle himmet 
Cihana geldiğine bir taşı terk etme, delil 
Taşını da nakşını da mahveder amma eyyam 
Ebedi dair olur elsinede zikri cemil 

Demek ki, insanda bir iyilik yapma vasfı var; o halde, hayat, faaliyet olduğuna göre, iyi
likler meydana getirecektir ki, o insan, öldükten sonra, dünya durdukça, iyilikle, eserleriyle 
anılmış olsun. 
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Sözün başına dönersek, vakıf, Allahü-teâlânın rızasını kazanmak ona manen yakın ol
mak, onun kullarına faydalı olmak üzere, kişinin kendi rızasıyla kazandığı varlığını, kendi mül
kiyetinden çıkarıp, Allahü-teâlânın mülkiyetine tahsis etmesidir. Mülk, bir bakıma Allahü-
teâlânın mülkiyetine tahsis edilmiştir, vakıf onu bu şartla koymuştur, fakat bunun nemasın
dan, gelirinden Allahü-teâlânın kulları faydalanır. O eser devam ettikçe, o insan manen yaşı
yor demektir. 

Bu konuda Hazreti Peygamberin şu öğüıü de tslam toplumlarına yol göstermiştir : Mese
la, insan öldüğü zaman, onun amel defteri kapanır; ama, üç şahsın amel defteri kapanmaz 
: Birincisi, devam eden bir sadaka meydana getirmek. Devam eden sadakanın dinde adı, "sa-
dakayıy cariye" dir. Cami, çeşme, yol, mektep, hastane, kervansaray, yol bakım yerleri... Bun
lara benzer yüzlercesini daha çeşitlendirmek mümkündür, İşte bu eserleri vücuda getiren in
sanlar, kendileri ölüp gitseler de, manen yaşıyorlar manasına gelir. Çünkü onlar ahrette bunun 
karşılığını göreceklerdir. 

İkincisi, faydalı bir ilim, eser meydana getirmiş veya talebeler yetiştirmiş olan insanların 
yetiştirdiği talebeler devam ettiği sürece, o ilim sahibi ölmemiş sayılır. 

Üçüncüsü de, iyi evlatlar yetiştirmiş; o iyi evlatlar, o babayı, iyilikle, rahmetle anıyorsa 
işte böyle ebeveynin, böyle bir ailenin kendileri hayattan ayrılsalar da, bu evlatları var olduğu 
sürece onlar manen yaşıyorlar demekdir. Dini terimiyle, "amel defterlerine sevaplar kaydediliyor" 
demektir. 

Değerli milletvekilleri, arz etmek istediğim nokta şudur : Gerek Peygamber Efendimiz bizzat 
kendisi, mesela "Fedek" denilen araziyi ümmetin hayrına vakfetmiştir. Ebu Telha adında bir 
zat var; Beyruha denilen çok sevdiği bir arazisini fakirlere tahsis etmiştir. Mülkiyeti Allahın, 
intifaı fakirlerin, insanların. Thbiî, şartlar koyabiliyor. Şartlar koyabiliyor derken, müsaade bu
yurursanız bir hususu daha arz edeyim : İslam hukukunda, yani, bizim, asırlar boyu yaşadığı
mız, milletimize yön veren esaslarda, şu gerçek, bir hukukî terim olarak yer almıştır. "Şart-ül 
vakifi kenassiş şarii" derler, bir kaidedir, bir terimdir bu. Yani, bir akarını, bir mülkünü bir 
şeye vakfeden kimse, hangi şartları koymuşsa, koyduğu şartlar, hükmü nasıldır. Kesin ona uyulur, 
o vakfın koyduğu şartlara da uyulma zarureti vardır. Tabiî, Emeviler devrinde, Abbasiler dev
rinde, Selçuklu devrinde, beylikler devrinde, Osmanlılar devrinde, yani ülkemizde bu iş çok 
gelişmiş; İslam ülkelerinde... Ama, kemali iftiharla söyleyebiliriz ki, gerek Selçuklular devrin
de, gerek beylikler devrinde ve gerekse Osmanlılar devrinde, bu vakıf eserler, aynı zamanda, 
bir sanat şaheseri olarak yeryüzünde yerini almıştır ve bundan, millet olarak, toplum olarak 
ne kadar iftihar etsek yeridir. Mesela, bir Selimiye Camiini, bir Süleymaniye Camiini hatırla
mak, hakikaten, bizleri çok bahtiyar ediyor. İstanbul veya Türkiye denildiği zaman, bu gibi 
güzelim eserler akla gelmektedir. 

Ancak, Vakıf eserleri, sosyal bünyede çok hayırlı hizmetler vücuda getirdiği bir vakıadır. 
Vakit kalmadığı için, tespit ettiğim esasları sizlere okuma imkânı bulamayacağım; öyle zanne
diyorum; ama, misal olsun diye arz edeyim : Mesela, yetim kızların, fakir kızların evlendiril
mesi. Hatta bir evde hizmetçilik yapan bir kimse, evlatlık, tabaklarını kırarsa, o tabaklar şu 
vakıf malından karşılansın da, evin büyüğü, sakın o kız çocuğa veya o evlatlığa bir azarda bu
lunmasın... Kuşların kışın yiyecekleri temin edilsin. Fakirlerin rahat et alabilmeleri imkânları 
sağlansın... Hâsılı, binler, onbinlece, çeşitle bunları doldurmak mümkün. 
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Bu kadar güzel eserler vücuda gelmiştir. Hatta, az önce, bir değerli arkadaşımızın okudu
ğu konuda misalleri var. Daha sonunu da okusaydı, belki gelecekti; belki vakti olmadığı için 
okumadı; bugün, birçok bakanlıkların, belediyelerin gördüğü hizmetleri, o tarihlerde vakıflar 
görüyordu. Tabiî, hizmetin bölümleri oldu; ancak burada bir konu var : Vakıf varlığını, vakıf 
emvalini muhafaza etmek, bir topluma terettüp eden en önemli görevlerden birisidir. Açık ola
rak ifade etmek lazım; maalesef, bir devrede biz bunları çok ihmal ettik. Çok ihmal edince, 
bunların manevî mesuliyetinin de -takdir buyurursunuz- hepimizin omuzlarında olduğunun 
idraki mecburiyetindeyiz. Çünkü, bu işin, bugün, ne olursa olsun, bir gün gelecek hesabı biz
den sorulacaktır. Hesabı bizden sorulacaktır diye arz ettiğim zaman; Allahü teâlâ tarafından 
sorulacaktır; onu arz ediyorum. 

Bu önemli hizmeti milletimizin bütün fertleri idrak ettiği için, yöneticiler bu ihmali bir 
anda fark etmişler ve bir kanun çıkarmışlar. Bu heder edilen, ihmal edilen, mahvolmaya yüz 
tutan vakıf mallarını koruyalım diyen bir kanun çıkarmışlar. Müsaade ederseniz o kanunu me
tin olarak okuyorum; çünkü, bu kanun halen meriyettedir. Bu kanunu yürütmek Başbakanı
mızın ve Hükümetimizin görevidir. Bineahaleyh, bu görevlerin kemaliyle yerine getirilip geti
rilmediği hususunda da Yüksek Heyetinizin denetleme görevinizi ifa buyuracağınızdan eminim. 

Müsaade ederseniz kanunun metnini okuyayım : 
Kabul tarihi : 10.9.1957 Numara : 7044 
"Aslında vakıf yoluyla vücuda gelip de, muhtelif kanunlar veya sair suretlerle Hazine, be

lediyeler veya hususi idarelerin mülki yetine geçmiş bulunan, muhafazası gerekli tarihî veya mi
mari kıymeti haiz eski eserlerin mülkiyeti tekrar Vakıflar Umum Müdürlüğüne devrolunmuş-
tur." L inci madde bu. 

Müsaade buyurursanız bir şey daha arz edeyim. Burada araziler kelimesi kaydedilmemiş, 
araziler de böyledir. Yani, orada da bizim büyük bir sorumluluğumuz var, o şerefli görevi in
şallah Yüce Meclisimiz ve Hükümetimiz yerine getirir. 

"MADDE 2. — Devredilen eski eserler herhangi bir suretle kiralanmış bulunuyorsa kira
cılar talep tarihinden itibaren altı ay içinde bu yerleri tahliye ederek Vakıflar Umum Müdürlü
ğüne teslim mecburiyetindedirler. 

Bu süre içinde boşaltılmadığı takdirde, başkaca tebligata lüzum kalmadan, bu yerler vilâ
yetlerde valilerin, kazalarda kaymakamların, nahiyelerde nahiye müdürlerinin kararı ile bir hafta 
içinde zorla boşalttırılır. Bu kararlara karşı idarî ve kazai merciler nezdinde itiraz, bu kararla
rın icra ve infazını durduramaz. . 

MADDE 3. — Devre mevzu gayrimenkullerin intifa hakları lüzum ve zaruret görüldüğü 
takdirde Vakıflar Umum Müdürlüğünce sair âmme idarelerine muayyen müddetlerle devredi
lebilir. Bu şekilde intifa hakları devredilmiş bulunan gayrimenkullerin lüzumlu tamirlerini dev
ralan idareler Vakıflar Umum Müdürlüğünün nezaret ve murakabesi altında olmak kaydıyla 
kendi bütçelerinden yaptırmaya salahiyetlidirler. 

MADDE 4. — Bu kanunla Vakıflar Umum Müdürlüğünün mülkiyetine geçecek olan eski 
eserlerin tamir veya bakımları için her yıl Maliye Vekâleti bütçesine konulacak tahsisattan mezkûr 
Umum Müdürlüğe gerekli yardım yapılır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşrinden önce tamirlerine başlanmış olan bahis 
konusu gayrimenkullerin tamirlerine 1957 malî yılı zarfında eski malikleri idareler tarafından 
devam edilir. 
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MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. 
MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya Başvekil, Dahiliye ve Maliye Vekilleri me

murdur." 
BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen bitiriniz. 
LÜTFÜ DOĞAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Efendim, şimdi arz etmek istediğim nokta şudur : Gerek Başbakanımız gerek Maliye Ba

kanımız gerek İçişleri Bakanımız bu Kanunu icraya memurdur. Yüce Heyetiniz de bunu denet
lemekle vazifeli. Bu şerefli görev sizlerin omuzlarınızdadır. Acaba, bugüne kadar bu işler ya
pıldı mı? Yani, vakıf eserler, tamamıyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal ettirildi mi? Bir... 

İkincisi vakıf araziler de, yine Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal ettirilip, onları bütün 
varlıklanndan vakıf şartlanna uygun, toplumun istifadesi sağlanabildi mi? Bendeniz, burada 
çok mütereddidim, acı ve üzüntü duymaktayım. Halbuki, vakıf mallarını, vakıf varlığını ko
rumak, bizim, hepimizin, milletin evlatlarının hepsinin üzerine, Hükümetimiz ve büyük mille
timizin üzerine bir görevdir. 

Efendim, tabiî, vakıflann çok meseleleri var; bir kısmına, burada konuşan arkadaşımız 
değindi, inşallah, benden sonra konuşan arkadaşlarım da değinir. Ancak, vakıfla ilgili çok vak
fiyeler vardır, bunlan hepiniz müşahede buyurmuşsunuzdur. 

Sayın Başkanım, yalnız, izin verirseniz bir iki dakikada şunu okuyup?.. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, lütfen, çok kısa olarak ifade edin. 
LÜTFÜ DOĞAN (Devamla) — Başüstüne; çok kısa olarak okuyacağım. 
Bu vakfiye, Sultan tkinci Mehmet, yani, Fatih Sultan Mehmet merhumun vakfiyesinden 

tercüme edilmiş bir kısımdır. Vakit olmadığı için çok kısa olarak okuyacağım. Merhum fatih, 
hizmetin devamı için gereken gelir kaynakları -Kendisi bıraktıktan sonra- müessesenin bir bü
tün halinde çalışma esaslarını düzenledikten sonra, zaman ve zeminlerin değişmesiyle, siste
min bozulmaması için vakfiyenin bir bölümünde şöyle demektedir : "Kim bu vakfiyeyi değiş
tirirse, bir maddesini tebdil eder, onu iptal veya tadile koşar, fasit bir teville veya dalavereyle 
vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kadar aslını değiştirir, fürûuna itiraz eder veya bunla
rı yapana yol gösterir ve yardım eder veya kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkar veya 
sahte evrak düzenleyerek mütevellilik hakkı gibi şeyleri ister yahut onu kendi batıl defterine 
kaydeder veya yalandan hesabına getirirse haram iş işlemiş olur, günah kazanır. Allah'ın, me
leklerin ve bütün insanlann ebediyen laneti onun üzerine olsun; azaplan hafiflemesin, haşr 
gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunu işittikten sonra değiştirirse günahı değiştirenlerin
dir. Allah, işitendir, bilendir." 

Daha devamı var; fakat, vakit bittiği için devam edemeyeceğim. 
Şunu arz etmek istiyorum : Vakıflar^gün geçtikçe artmaktadır. Ancak, vakıfta asıl gaye, 

Cenâb-ı Hak'a manevî kurbiyet hâsıl etmektir; bunlar, bunun için tesis edilmelidir. Vakfa tah
sis edilmiş olan varlık, yani, para, elbise, akar, Allah'ın kullarının istifadesine, vakfın şartı öl
çüsünde dağıtılmalı sarf edilmeli ve böylece, toplumun birliği, bütünlüğü ve manevî varlığı sağ
lanmalıdır. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için Yüksek Heyetinize teşekkürlerimi arz eder, 
Sayın Başkanımıza da, müsamahasından dolayı teşekkürlerimi beyan eder, Vakıflar bütçemi
zin Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diler, hepinizi saygıy
la selamlarım. (Alkışlar) " 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Doğan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Ali Yavuz; buyurun. (DYP sıra

larından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MEHMET ALt YAVUZ (Konya) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 yılı bütçesi üzerinde doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz edeceğim. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sözlerime başlamadan önce, Erzincan'daki deprem felaketinde hayatını kaybeden Erzin
canlı hemşerilerimize ve Yüce Türk Milletine Grubum ve şahsım adına başsağlığı dilerim. 

Dün gece saat 19.20'de Erzincan merkez olmak üzere 6.2 şiddetinde bir deprem olmuş 
ve 30 saniye sürmüştür. Yapılan ilk tespitlere göre, aralarında iki otel, SSK Hastanesi, Yetiştir
me Yurdu, Polis Lojmanları ve apartman nevinden 20 büyük bina hasar görmüş; gene, ilk 
tespitlere göre 150-200 civarında vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bir o kadar vatandaşımız 
da yaralanmıştır. Bu acı olayın duyulmasından hemen sonra, içişleri Bakanlığının talimatla
rıyla, bütün civar illerden çadır, battaniye, gıda malzemeleri, hekim, sıhhi ekip ilaç vesaire ol
mak üzere, gerekli araç gereç hemen dün geceden itibaren gönderilmeye başlanmıştır. Bu cüm
leden olmak üzere, 7 bin battaniye, 7 bin çadır, lüzumu kadar sağlık ekibi, ilaç, acilen gönde
rilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ait 5 bin kişilik seyyar mutfaklar ile Diyarba
kır Olağanüstü Hal Valiliğinden seyyar hastanenin de, dün gece yola çıkarıldığını memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bakanlar Kurulu durumu dün gece müzakere etmiş, gerekli bütün önlemleri almıştır. Bu 
sabah, Sayın Başbakan, 7 bakanla birlikte Erzincan'a hareket etmiştir, ayrıca, Sayın Cumhur
başkanı ve Sayın Genelkurmay Başkanının da Erzincan'a gittiklerini memnuniyetle öğreniyo
ruz. Bir daha böyle felaketleri Cenabı Allah'ın Ülkemize göstermemesini temenni eder, bütün 
kardeşlerimize başsağlığı dilerim. 

Türk Milletinin en büyük millî hasleti, mazisine sahip çıkmasıdır. Devletimizin, asırlar
dan beri dimdik ayakta kalabilmesi, buna bağlıdır. Bize düşen en önemli görev de, geçmişi, 
geleceğe taşımaktır. Memleketimiz, birçok yönlerden olduğu gibi, eski eser bakımından da çok 
zengin bir ülkedir. Dünya kültürlerine beşiklik eden, tarih boyunca, sanatın, ticaretin, ekono
minin merkezi Anadolumuzda eski devirlere ait eserler yanında esas eserlerimiz, 1071 Malaz
girt Savaşından sonra, Türk Hâkimiyetiyle sergilenmeye başlamıştır. 

Ülkemiz, Selçuklular/beylikler, Osmanlılar ve cumhuriyet dönemi eserleriyle bir açık ha
va müzesi görünümündedir. Bu nedenle, Anadolumuz, vakıf eserleri ve tarihî eserler yönün
den çok zengindir. Bunları korumak, restore etmek, Türk Milletinin hizmetine sunmak, en önemli 
görevdir. Avrupa devletleri eserlerine sahip çıkıyor, restore ediyor, turistlerin hizmetine sunu
yor, ülkesine döviz kazandırıyor... 

Vakıf eserleri denince, sadece Türkiye'deki vakıf eserlerini düşünmememiz gerekir. Avru
pa'da, Arap topraklarında, Balkanlarda, Kafkaslardaki bulunan vakıf eserlerini de korumalı
yız. Çünkü, Türk Milleti buralardan çekileli yıllar olmuştur; ama, bu eserler, Türk Milletinin 
birer temsilcileri gibi, oralarda milletimizi temsil etmektedirler. 
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Vakıf, insanların yaratılışında mevcut olan başkalarına yardım ve iyilik etme duyguların
dan doğan eski bir müessesedir. İnsanlığın, kendisiyle birlikte getirdiği önemli değerlerden biri 
de, kuşkusuz, yardımlaşma duygusudur. Yardımlaşmanın teşkilatlandırılmış en ideal şeklini ise 
vakıf olarak görmekteyiz. Vakıf kişilerin taşınır ve taşınmaz mal varlığını, herhangi bir dış et
ki, zorunluluk olmaksızın, sadece kendi rıza, görüş ve istekleriyle özel mülkiyetlerinden çıka
rıp, hayır ve iyilik amacıyla, yine kendileri tarafından belirlenen hayır hizmetlerin ifası için 
ebedî Allah yoluna tahsis etmesidir. 

Kelime anlamı olarak vakıf, mükellef kimsenin kendi mülkü olan malının faydasını, hiç
bir şarta bağlamadan vakfetmesidir. 

Vakıf, dünyada, insanlara iyilik ve ikram etmek, ahrette de sevap kazanmak için kurulur. 
öteden beri, yardımseverliğiyle dünya milletleri arasında seçkin bir yeri olan Yüce Türk Mille
ti, özellikle Selçuklu imparatorluğu ve Osmanlı imparatorluğu dönemlerinde, gittikleri her yere 
hizmet götürmüşlerdir; bugün, büyük bir ihtişamla ayakta duran cami, medrese, han, hamam, 
kervansaray, su yolları, kümbetler ve sayılamayacak kadar çok eseri insanlığın istifadesine sun
muşlardır. 

Vakıflar başlıca dört tarihî devreye ayrılmaktadırlar. Bunlar, Selçuklu zamanından kalma 
vakıflar, beylikler devrinde kurulan vakıflar, Osmanlı devri vakıfları, millî hükümet ve cum
huriyet devri vakıflarıdır. 

Ülkemizde, yüzyıllardan beri, birçok sosyal, kültürel, ekonomik ve hayrî hizmetler gören 
vakıflar, atalarımızın ruhundaki hayır duygusu, insanlık ve yurt sevgisinden doğmuş, yüksel
miş ve millî tarihimize temel olmuş fazilet eserleridir. 

Selçuklu imparatorluğunun kuruluşuyla birlikte vakıflar daha fazla önem kazanmış, aynı 
zamanda, Müslümanlığın yayılmasına önemli katkıda bulunan Türkler, tslamın beraberinde 
getirdiği hayrî, dinî, sosyal niteliklere sahip bir müessese olan vakıfların da en büyük savunu
cusu ve uygulayıcısı olmuşlardır, öyle ki, Selçuklu sultanları ile devlet adamları bu alanda bir
birleriyle yarışır hale gelmişlerdir. Daha sonra kurulan beylikler de, bulundukları yerlerde, bu 
yüce müesseseyi geliştirmişler ve yenilerini eklemişlerdir. 

Vakıflar, en mükemmel ve en görkemli dönemini ise Osmanlılar devrinde yaşamıştır. Sa
yıları yüzbinleri aşan, insanlığa hizmete geniş alanlara yayılan Türk-tslam vakıflarının sanat 
yönüyle de zirveye ulaşması bu dönemde olmuştur. 

Osmanlının, Anadolu'da ve hâkimiyetini sürdürdüğü her memlekette, aradan yüzyıllar geç
mesine rağmen adım başına bir vakıf eserine rastlamamız, bu dönemdeki vakıf inkişafının en 
güzel ve en açık delilidir. 

Temelinde Allah rızası, hayır duygusu, insanlık ve yurt sevgisi yatan vakıfların gelişmesi
nin başlıca sebeplerinden biri de, islam Dininin hayrî ve içtimaî hizmetlere verdiği önemdir. 

Vakıflar, Türk-islam toplumunda büyük ilerleme katederek, yüzyıllarca, milletimizin or
tak yardımlaşma duygularının tercümanı olmuştur. Vakıf kuran atalarımız, insanlığa yararlı 
oldukları herşeyi vakıflara konu olarak seçmişlerdir. Allah rızasından başka hiçbir karşılık bek
lemeksizin, kendi mallarından ve mülklerinden çıkarıp, gelirini ebedî olarak, kamu yararına 
ya da vakfiyelerinde öngördükleri çeşitli sosyal ve hayrî hizmetlere tahsis etmişlerdir. 
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Bugün bile, bütün canlılığı, bütün haşmetiyle varlığını sürdüren vakıflar, hizmet alanları
nı, toplumun ihtiyaçları oranında artırarak devam ettirmiştir. Yüzyıllardır devam eden ve bir
çok kamu hizmetini yürütmüş olan, bu arada topluma ahlak, fazilet ve karşılıklı sevgi ve saygı 
hislerini aşılayan bu büyük ve tarihî kuruluş, bilhassa Osmanlı İmparatorluğu zamanında en 
ileri seviyeye ulaşan hizmetleriyle, toplumun sosyal, ekonomik, kültürel hayatına geniş ölçüde 
katkıda bulunmuştur. 

Zamanla artan vakıf hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak Üzere de, 
1826 tarihinde, Evkafı Hümayun Nezareti resmen kurulmuştur. Cumhuriyetin kurulmasından 
ve Medenî Kanunun kabulünden sonra, vakıflar bir müddet daha eski esaslarla idare edilmiş, 
vakıflar idaresi de 1935 tarihinde yürürlüğe giren 2762 sayılı Vakıflar Kanunuyla kurulmuştur. 

Bu kanunun 1 inci maddesine göre, vakıflar; mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları 
olmak üzere üç katagoride toplanmışlardır. 

Ayrıca, 1967'de, Medenî Kanunun vakıflarla ilgili kısmında yapılan değişikliklerle, 903 
sayılı Kanuna göre kurulan yeni vakıflar vardır ki, son yıllarda sayıları ve hizmet alanları ol
dukça çoğalmıştır. 

Günümüzde pek çok bakanlıklar ile belediyelerin yaptıkları hizmetler, eskiden vakıf ka
nalıyla gerçekleştiriliyordu. Çok geniş ve değişik sahalarda hizmet veren vakfın asıl amacı, in
san şahsiyetinin ve insan hayatının korunması ve geliştirilmesi, insanların hayatta karşılaşabi
lecekleri maddî ve manevî zorlukların, ısdırapların dindirilmesi, hayatın güzelleştirilmesi, in
san haysiyetinin ve toplumsal düzenin her türlü tehlike ve sarsıntılarından korunması olmuş
tur. Bu maksatla, vakıf yoluyla, camiler, mescitler, namazgahlar, mektepler, medreseler, kü
tüphaneler, dergâhlar, dürüşşifalar, hastaneler, aşevleri, kervansaraylar, çeşmeler, su yolları ve 
tesisler, yollar, köprüler, deniz fenerleri, kale ve istihkâmlar, spor saha ve tesisleri, mesire yer
leri, dul ve yetimevleri, emzirme ve büyütme yuvaları, kışın tehlikelerle dolu olan yüksek dağ
larda ve geçitlerde cankurtaran istasyonları niteliğinde barınaklar ve bunun gibi nice hayrat 
binalar meydana getirilmiş ve bunların büyük bir kısmı, zamanla, mimarî ve tarihî açıdan de
ğerli birer anıt haline gelmiştir. 

Yurdumuzda, yüzyıllar boyunca kurulmuş olan vakıflar, hayır koşulları ve hizmetleriyle, 
sosyal, ekonomik, kültürel sahalarda önemli hizmetler gördüğü gibi, gelir kaynağı olan malla
rın idare ve işletmesi de, ekonomik hayatta geniş ölçüde etkisini göstermiştir. 

Sosyal ve hayrî hizmetler, mazbut vakıfların vakfiyelerinde yerine getirilmesi öngörülen 
sosyal ve hayrî hizmetlerdir. Bu hizmetlerden fakir, kimsesiz ve başarılı öğrencilerin yurda ya
rarlı kişiler olarak eğitim görmelerini sağlayan ortaöğrenim öğrenci yurtları, 53 adet il ve ilçe
de mevcut olup, 10 bin civarında öğrenci barındırmaktadır. Yurt sayısının ve barınan öğrenci 
sayısının daha da artmasını beklemekteyiz. Âmâ ve muhtaç vatandaşlara aylık bağlanması, 
vakıfların görevleri arasında olup, bundan daha çok fakir vatandaşların faydalanmasını diliyoruz. 

Fakir ve kimsesizlere sıcak yemek verilmesini sağlayan imaret hizmetleri, yurt çapında, 
21 ilimizde mevcuttur. Bu imaretlerin yurdumuzun her iline ve İlçesine yaygınlaştırılmasını bek
lemekteyiz. 

Fakir ve garip hastaların bakım ve tedavilerini ücretsiz gerçekleştiren 700 yataklı vakıf GU-
REBA Hastanesi, Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı ile tesis edilmiş olup, burada fakir ve garip 
kimsesizlerin bakım ve tedavileri ücretsiz yapılmaktadır. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakfiye şartları gereği, sosyal alandaki önemli hizmetle
rinden biri de, yoksul öğrencileri barındırmak ve eğitimlerine yardımcı olmaktır. Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün, sosyal hayatın çeşitli yönlerini düzenleyen vakfiyelerinde, okul çağındaki 
yoksul öğrencilerin eğitim ve öğretimine yardımcı olmak için burs vermektedir; Vakıflar Genel 
Müdürlüğünden, daha çok burs verilmesini beklemekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, yaz aylarında halka soğuk su verilmesi, ramazan ayında 
mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutulması, kurban kesilmesi, mahya kurulması gibi hayrî hizmetleri 
sunması, bizleri son derece sevindirmektedir. Bu geleceğin asırlar boyu devam etmesini dile
mekteyiz. 
' Vakıflar Genel Müdürlüğünün kültürel hizmetlerinden olan abide ve eski eserlerin ona
rım ve restorasyonuna gelince : 

Ülkemiz, vakıf ve tarihi eserler bakımından çok zengindir. Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, bunların korunması, konusunda çok önemli bir gayretin içinde olduğunu biliyoruz; an
cak, bunlann korunması için gerekli personel, alet, edevat, sanatkâr ve bilgiye ihtiyaç vardır. 

Bir eski eserin restore edilmesi, yenilenmesi için güzel sanatlar dalında yetişmiş sanatkâr
lara ihtiyaç vardır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu ihtiyaçlarının giderilmesini bekliyoruz. 

Ecdat yadigârı olan mimarî ve tarihî eserlerimizi onarmak, onları orijinal durumlarıyla 
gelecek nesillere intikal ettirmek, Türk kültürünün ve sanatının eşsiz belgeleri olarak devamını 
sağlamak amacıyla yapılan ve yapılacak olan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. 

Yurdumuzun her yöresinde dimdik ayakta duran tarihî eserlerimiz, vakıf eserlerimiz ol
duğu gibi; perişan halde, yıkılmış ve yıkılmaya yüz tutmuş yüzlerce tarihî eserin, vakıf eserinin 
de varolduğu herkesin malumudur. Ata yadigârı olan bu eserlerin, bu vaziyetteki durumları 
hepimizi yürekten yaralamakta ve üzmektedir. 

Seçim bölgem Konya'daki Alâeddin Camiinin onarımını yürüten ve 1993 yılı ramazan ayan
da ibadete açacak olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimi burada sunmak isterim. 

DYP Grubu olarak, hiçbir tarihi eserin, vakıf eserinin perişan durumda olmasına gönlü
müz asla razı olmaz ve olmayacaktır da. Bu nedenle, yıkılmış ve harap durumdaki vakıf eser
lerimize sahip çıkmak, onların onarım ve restorasyonlarını, aslını bozmadan, tekniğine uygun 
olarak yapmak ve bunun için gerekli ödeneklerini sağlamak, Hükümetimizin en önemli görev
lerinden olacaktır. 

Eski eserlerin onarımı ve restorasyonu hassas bir ihtisas dalı olup, iyi bir zaman planla
masını gerekli kılar. Restorasyonlarda yapılan zaman planlaması ve onarım.programları, 
tespit edilen tarihlerde yapılmadığı takdirde, eski eserin orijinal durumu kaybolmakta ve za
man geçtikçe daha büyük onarım maliyetlerine sebep olmaktadır. 

Ülkemizde, toplam 7 604 eski eser mevcuttur. 1992 yılında 586 adet eski eserin onarım 
ve restorasyonunun yapılacağını memnuniyetle karşılıyor ve bunların yılı içinde bitirilmesini 
bekliyoruz. 

1992 yılı bütçe imkânlarıyla 151 milyar 430 milyon liralık bir yatırım yapılacağı belirtil
mektedir. önümüzdeki yıllarda yatırımların daha da artmasını bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde 2 335 adet kütük defteri bu
lunmaktadır. Bu defterlerde yaklaşık 237 500 civarında belge yer almaktadır. Bu vakfiye belgele
ri, geçmişi günümüze getiren, seçkin bir yeri olan insanî duygu ve hislerin en güzel örnekleridir. 
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Başkasını kendisinden çok düşünecek kadar hamiyetli, yardımsever ve cömert olan ecdat
larımızın ruhlarındaki yüce insancıl duyguların birer tezahürü olarak meydana gelen bu belge
ler, vakıf hukuku açısından olduğu kadar, Müslüman Türkün, insancıllığıyla dayanışma ve yar
dımlaşma yolunda düşünüp ortaya koyduğu tutum ve davranışlara ışık tutan belgelerdir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü iştirakleri de 11 adet çeşitli kuruluşta olup, iştiraklerin, Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne malî yük getirmemesini diler, buradan elde edilecek gelirlerin vakıf 
eserlerinin onarımı na^ka t ki sağlamasını bekleriz. 

Son yıllarda ülkemizde birçok yeni vakıflar kurulmuştur. Bunlar vakıf ruhunu unutup, 
reklam amaçlı bir dernek görünümünü vermişlerdir. Bunlardan, Türk Kadınını Güçlendirme 
Vakfının icraatlarının vakıf anlayışıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ve vakıf ruhunun istismar 
edildiğini burada belirtmek isterim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının son yıllardaki icraat
larını da burada belirtmeden geçemeyeceğim. Bu vakfın karşısında olan bir parti değiliz. ANAP 
döneminde bu vakıf siyasî emellere alet edilmiştir. Seçim zamanları özellikle istismar edilerek 
kullanılmıştır. Vatandaşlar arasında parti farkı gözetilerek yardımlar yapılmış, vakıf, oy he
saplarına alet edilmiştir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Bilmeden konuşuyorsun! Alakası yok... İftira!.. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Devamla) —DYP Grubu olarak bu vakfı, parti farkrgözetilme-

den, ayrıcalık yapmadan tüm fakir-fukara vatandaşlarımızın istifadelerine sunmak, ana gaye
miz olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarihî eserlerimizin çevresinin ka
mulaştırılması konusuna değineceğim, örneğin, ülkemizin birçok yerinde olduğu gibij İstan
bul Süleymaniye Camiî çevresi de özel şahısların mülkü haline gelmiştir. Camiin görünümünü 
bozan kesimlerin kamulaştırılmasının gerekli olacağına inanıyoruz. Yurdumuzun çeşitli yöre
lerindeki tarihî eserlerin ve külliyelerin çevresinin kamulaştırılmaları için bütçeye yeterli öde
neğin konulmasını gerekli görüyoruz. 

Ayrıca, yıkılmaya yüz tutan, ata yadigârları olan tarihî eserlerimiz, camilerimiz, külliyele
rimiz, türbelerimiz ve tüm vakıf eserlerimiz bir an önce kurtarılmalı ve milletimizin hizmetine 
sunulmalıdır. 

Sonuç olarak; vakıf mallarını ve arazilerini gaspeden kişilere, bu malın ve arazinin fayda 
getirmeyeceğini belirtmek isterim. Vakıflar, hepimizin üzerinde titrememiz gereken, korumak
la görevli olduğumuz kutsal mallardır. \ ' 

Türk Milletinin her ferdinin, vakıf ruhuna uygun hareket edeceği ve vakıfların devamını 
sağlayacağına inanarak hepinize saygılarımı sunar, 1992 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe
sinin Yüce Milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını dilerim. (DYP, SHP ve MÇP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Fecri Alpaslan; Buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Gru
bu adına söz aldım; Grubum ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Çok kısa sürelerde üst Üste gelen umumî felaketlerden sonuncusu olan Erzincan depremi, 
dün bütün milletimizi ve bizleri de mateme gark etmiştir. Peş peşe gelen bu felaketlerin sonun
cusu olması dileğiyle, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Canabı Hak'tan rahmet diliyo
rum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. 

Muhterem milletvekilleri, ilmine, irfanına ve fazlına pek güvendiğim Muhterem Lütfü Doğan 
Hocamızdan sonra, vakıflar gibi ehemmiyetli bir mevzuda söz almanın zorluğunu şu anda yaşıyo
rum; ama, hoşgörünüze sığınırak, bu önemli mesele hakkında sizlerle sohbet etmek arzusundayım. 

Fani ve kısa bir ömürle dünyaya gönderilen insan, ulvî maksatların ifası arzusunun yanı 
sıra, fıtraten de ebediyete taliptir ve ebediyete müştaktır. 

Tek karşılığı ve mükâfatı Allah rızası olan vakıf düşüncesi, ideal insan tipinin belirlendiği 
İslamiyet ile yeryüzünde yayılmış ve gelişmiştir, "insanların en hayırlısı insanlara hizmet ede
ni, malın en hayırlısı Allah yolunda sarf edilenidir" düşüncesinden ve prensibinden hareketle 
vücut bulan vakıf düşüncesi, Müslümanların, hem yaratılış gayelerine hem de asırlar sonra 
günümüzde derli toplu bir ifadesini bulan, yüksek insanlık idealleri olarak ifade edilen, bu 
ideallere uygun olarak, Müslümanlar, vakıf hizmetlerinde yarışa gelmişlerdir. 

Vakfın temel esprisi, vakfedilen şeyin Allah'a tahsis edilmesi, bundan hâsıl olacak faydanın 
ammenin menfaatına sunulması ve beklenilen tek karşılığın da Allah rızası olmasıdır. Vakfedilen 
şey, mal varlığının tamamı veya bir kısmı olabileceği gibi, insan hayatının tamamı da olmuştur. 
Dünyadaki bütün gayretlerin mal iktisabı için, yine dünyadaki bütün sistemlerin, temelde, mal 
ve canı korumak ve yüceltmek için olduğu düşünülür ve bu hususa dikkat edilirse, tarih boyunca 
mallarını insanların ve hatta zaman zaman hayvanların istifadesine vakfeden, sunan; bununla 
da yetinmeyerek, canlarını, inançlarına ve davalarına vakfeden gönül erleri atalarımızı, huzurla
rınızda rahmetle ve şükranla yâd ediyorum. 

Vakıflar, bünyeleri itibariyle, adlarını ve gerçekleşmesini arzuladıkları gayelerini ebedî su
rette devam ettirecek, emin bir hukukî statüye sahiptirler. Günümüzdeki sosyal devlet ilkesinin 
benimsenmediği, sosyal dayanışma ve içtimaî yardımlaşma düşüncelerinin bulunmadığı Ortaça
ğın karanlık dönemlerinde, İslamiyetin doğuşundan itibaren ve özellikle Türklerin tslamiyeti ka
bulüyle gelişmiş ve oturmuş önemli bir sosyal müessesedir vakıflar. Bu milletin millî ve manevî 
ruh, heyecan ve şuurunun kuvvetli bir tezahüründen neşet eden vakıflar, Türk-tslam kültürünün 
yüzyıllarca hüküm sürdüğü sahalarda, önemli bir yer tutmaktadır. 

Vakıf eserlerî  ecdadımızdan bize intikal eden iftihar abideleridir ve onların korunmaları 
millî ve manevî bir vazife olarak telakki edilmelidir. Zekât, fitre, sadaka, karzi hasen gibi sosyal 
hayatı düzenleyen müesseselerin yanı sıra; vakıflar, sosyal yardım, millî dayanışma, şefkat duy
gusu gibi, insanlığın emrine sunulmuş tslamî birer nimettirler. 

Vakfın gelişim çizgisini incelediğimizde, fukaraya yardımla sınırlı olmadığı, bu milletin din, 
fikir, kültür, irfan ve imar sahalarındaki meseleleriyle de yakından alakadar olduğu görülmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, vakıflar, imar ve iskân metodunun belirlenmesi ve uygulan
masında ayrıca önemli bir rol oynamıştır. Bugünkü güçlü ve modern devletleri marifetiyle gerçek
leştirilebilen ve kamu yararını gözeten işlerin vakıf tesisleri yoluyla gerçekleştirilmiş olmaları, va
kıfların fonksiyonunun ve o devrin teşkilat zihniyetinin büyüklüğünün güzel bir ifadesidir. Nite
kim, günümüzde de, devlet, önemli pek çok sosyal meselenin hallinde, tarihî ve kültürel vakıfların 
korunmasında, vakıf sisteminden yararlanmaktadır. Anayasanın 63 üncü maddesinde ifadesini bulan 
bu düşünce, temel hukuk normumuzda yerini şöylece almıştır : "Devlet, tarih, kültür ve tabiat 
varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar; bu amaçla, destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır." 

— 171 — 



T.B.M.M. B : 50 14 . 3 . 1992 O : 1 

Vakfın gelişim çizgisine tekrar baktığımızda; 1826 'da Evkafı Hümayun Nezareti olarak 
kurulan, cumhuriyet döneminde Şeriyye ve Evkaf Vekaleti olarak düzenlenen, 1924'te Diyanet 
İşlerinden ayrılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü şeklinde düzenlenen ve bugünkü hukukî statü
süne kavuşan bu kuruluşumuz, Anayasanın yukarıdaki maddesinde ifade edildiği gibi, ekono
mik, sosyal ve kültürel hayatımızın icaplarına ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak yürütül
mesi gereken önemli bir görevi üstlenmiştir. 

Vakıflar, bugün, gelişmiş ülkelerde dahi, kamu hizmetlerine destek sağlamış bir müessese 
olarak yer almıştır. Bu sebeple, bir millî müessese olarak, vakıfların, millî hususiyetlerinden 
saptırılmadan, vakıf hukuku, vakıf kültürü ve vakıf senetlerinde belirtilen hususlara uygun 
olarak geliştirilip yaşatılmaları gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 35 bin vakfiyenin 
hayatiyet verdiği mazbut vakıfları doğrudan idare etmekte; 373 mülhak, 168 azınlık ve Türk 
Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan 2 559 yeni vakfı da devlet adına denetlemektedir. 

Hayrî, sosyal ve kültürel konularda faaliyet gösteren Genel Müdürlük, kanunla verilen bu 
görevleri, eski eser restorasyonu, öğrenci yurtlan ve imaretler açılması, gayrimenkul işletmecili
ği, ziraat ve sağlık konularında işletmeler tesis etmek, turizm ve inşaat konularında şirketler kur
mak, bankacılık ve diğer iktisadî kuruluşlara iştirak etmek suretiyle yerine getirmektedir. 

Vakıfların mülkiyetinde halen 4 544 adet cami, mescit, 273 adet medrese, darüşşifa, bi-
marhane, 410 adet han, kervansaray, 607 adet hamam, 307 adet imaret, tekke ve zaviye, 1 164 
adet türbe ve 299 adet sübyan mektebi, tâbhane, sebil, şadırvan olmak üzere toplam 7 604 adet 
eski eser tescillidir. 

Eski eserlerin onarımı ve restorasyonu hassas bir ihtisas dalıdır. Bunun için, iyi bir zaman 
planlaması, iyi kadrolaşma, günün teknolojisine göre laboratuvar, modern araç ve gereç dona
tımı ve en önemlisi yeterince parasal kaynak ayrılması gerekmektedir. Vakıflar Genel Müdür
lüğü, 1980 yılında 23, 1983 yılında 37 ve 1991 yılında ise toplam 496 adet eski eser onarım 
ve restorasyonu gerçekleştirmiştir. 

Yine, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1987 Yılı Bütçesi 3 milyar 651 milyon Türk Lirası olarak 
bağlanmış, o yıl 3 139 417 000 Türk Liralık bir harcamayla yüzde 86 oranında gerçekleşme 
kaydedilmiştir. 1991 yılı bütçesi iso, 34 milyar 415 milyon Türk Lirası olarak bağlanmış, 73 mil
yar Türk Liralık bir harcamayla yüzde 212'lik bir gerçekleşmeye kavuşulmuştur. Dikkatlerinizi 
çekeceği gibi, Genel Müdürlüğe yılı için tefrik edilen bütçe imkânlarının yüzde 200'lük bir ar
tışla gerçekleşmesi manidardır ve önemlidir. Bu imkân, 14.6.1989 tarihinde, Akaryakıt Tüke
tim Vergisi Kanununda yapılan bir değişiklikle, Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilen binde 5'İik 
bir payla gerçekleşmiştir. 

1990 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğüne alınan fotogrametrik rölöve cihazıyla, eski eser
lerin restorasyonunda, ecdadın meydana getirdiği sanat harikalarının aslına uygun bir şekilde 
korunması temin edilmiştir, öte yandan, yine 1990 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü, resto
rasyon laboratuvarını kurmuş, çalışmalarına başlamış, modern araç ve gereçle donatıma de
vam edilmiş Avrupa seviyesinde rölöve ve restorasyon yapılması sağlanmıştır. 

1983-1991 yılları arasında 2 otel ve 29 işhanının inşasına başlanılıp, hizmete sunulmuştur. 
20 ilde vakıf orta öğrenim öğrenci yurdu açılmıştır. 9 ildeki ortaöğrenim öğrenci yurdu 1992 
yılı sonuna kadar hizmete verilecek, yine 1992 yılında, 10 işhanı, 1 otopark ve 1 otel inşaatı 
devam edecektir. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, fakir ve kimsesiz öğrencilere yurt ve burs, muhtaçlara aylık 
bağlanması ve yemek verilmesi, fakir ve garip hastaların bakım ve tedavilerinin ücretsiz ger
çekleştirilmesi hizmetlerini, sosyal hizmetler cümlesinden gerçekleştirmektedir. Ecdat yadigârı 
tarihî eserlerin onarım, restorasyon ve onları gelecek nesillere intikal ettirme görevini, kültür 
hizmetleri olarak yapmaktadır. 

Aziz milletvekilleri, 26 798 adet Osmanlıca ve Arapça vakfiyenin tercüme ve tasnif edilip, 
mikrofilm ve mikrofişlere alınmak suretiyle, bunların bir ana bilgisayara bağlanması yolunda
ki hizmetlerin hızla sürdüğünü görmek, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kültür hayatımıza sun
duğu önemli bir hizmet olarak ayrıca bizi memnun etmektedir. Bu çalışmaların son durumunu 
öğrenmek arzumuzu da burada belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, Bilkent Üniversitesinden sonra Bezmia-
lem Üniversitesi adıyla ikinci vakıf yükseköğretim kurumu olarak kurulan; ancak, siyasî bir 
parti tarafından, kuruluşunu düzenleyen 3708 sayılı Kanunun iptali için Anayasa Mahkeme
sinde açılan iptal davası henüz sonuçlanmadığı için, kuruluş aşamasında ve durumunda belir
sizlik olan bu üniversitenin akıbeti hakkında Sayın Bakanın özel alakalarını ve Sayın Millî Eğitim 
Bakanımızın ciddî sahabetini bekliyor; bu önemli müessesenin devrinizde hayata kavuşturul
masını diliyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakfın temel esprisine ve Yüce Meclisin beklentilerine ce
vap verebilmesi için iki hususta güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi hukukî dü
zenlemedir. Bu hukukî düzenlemenin temel şartı, kanaatimce, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
müstakil bütçeli ve müstakil bir kurum haline getirilmesidir. Bu düzenlemeler meyanında, va
kıf arsa ve arazilerinin, imar planları ve revizyon imar planları hazırlanması esnasında, Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması şartının getirilmesidir. 

İkinci husus, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ciddî ve sürekli kaynaklara kavuşturulması
dır. 14.6.1989 tarihinde Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda yapılan bir değişiklikle Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne binde 5 pay verilmiştir. Bu kaynak, restorasyonda kullanılmıştır. Neti
cesini, yukarıda, Vakıflar Genel Müdürlüğünün mukayeseli yıllık bütçelerinin gerçekleşme oran
larında belirtmiştik. Ancak, 21 Aralık 1991 tarihinde, yani Hükümetin güvenoyu almasını ta
kip eden 12 veya 15 inci günde, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ayrılan payın yüzde 20'si bir Hü
kümet kararnamesiyle indirilmiştir. Vakıf eserlerimizi süratle onarabilmek için bu payın asga
riden eski haline getirilmesi gerekliliği ve zarureti vardır; bu bizim önemli bir temennimizdir. 

1991 yılında Malatya Milletvekilimiz Sayın Galip Demirel'in teklif ettiği, banka, sigorta, 
finans kuruluşlarından yüzde 2 pay alınması hakkındaki kanun teklifi, alınan erken seçim ka
rarıyla kadük hale gelmiştir. Bu kanun teklifini, uygun gördüğünüz takdirde, tekrar gündeme 
getirmek arzusunda olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemizde fevkalade iyi hizmet veren, hacılarımızın hareketin
den önce, Hac farizasının gerektirdiği eğitimi bölgelerinde vermek suretiyle başlattığı hizmet 
seferberliğini, bu mukaddes vazifenin her safhasında, vukuf, liyakat ve ehliyetle yerine getiren 
Türkiye Diyanet Vakfına ve onun muhterem personeline huzurlarınızda şükranlarımı arz et
meyi bir borç biliyorum. 

Yine, biraz önce Doğru Yol Partisine mensup kıymetli arkadaşımızın belirttiği gibi, za
man zaman haksız tenkitlere uğrayan, memleketin ciddî, acil ve kaçınılmaz bir ihtiyacından 
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doğan, kurulduğu günden bugüne kadar da memleketin her köşesinde, ihtiyacı olan herkese 
iş, sağlık, maişet gibi konularda hizmet veren, bizin "Hayırlı Fon" dediğimiz Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Fonunun vakıf düşüncesinin en güzel bir ifadesi olduğunu belirtmek arzu 
ediyorum. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Reyin karşılığında hizmet... 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, rey karşılığında dediği

niz zaman, karşınıza büyük bir ekibi, büyük bir ekseriyeti aldığınızın farkında olmadığınızı 
hatırlatmak istiyorum. Bir; seçmene hakaret ediyorsunuz, seçmeni satılık mesabesine düşürü
yorsunuz ki, bu, alicenap Türk Milletinin, hür ve bağımsız iradesiyle karar verdiğine inanma
dığınızın ifadesidir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İkincisi, devlet memurlarına ve ilçe eşrafına inanmıyorsunuz, onlara hakaret ediyorsunuz, 
kaymakama hakaret ediyorsunuz, müftüye hakaret ediyorsunuz, millî eğitim müdürüne haka
ret ediyorsunuz.. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Hakareti size ediyoruz; onlara baskı yaptığınız için... 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Defterdara hakaret ediyorsunuz, o heyette yer alan 

bütün yüksek şahsiyetlere hakaret ediyorsunuz, onların haysiyetlerini ayak altına alıyorsunuz... 
Dikkat edin, bir daha bunu gündeme getirmeyin, fevkalade puan kaybediyorsunuz; puan kay
betmekle de kalmıyorsunuz, devleti tahrip ediyorsunuz aziz milletvekilleri. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Sen bizim kaybettiğimizi bırak kendine bak. 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Bu bir hakikattir kî, bu foriu kuran, bu fonun ku

rulmasına katkıda bulunan, bu fonun işlemesini, ilçe bazından Ankara'daki Genel Müdürlü
ğüne kadar yürüten her kademedeki şahsa, Türkiye'nin her yerinden "Allah razı olsun" nida
ları gelmektedir. Şimdi çelişki içindesiniz; eğer biz rey karşılığı fon dağıttık ise, çok rey alma
mız lazımdır; alamadık; eğer dağıtmadık ise niçin vatandaşa hakaret ediyorsunuz?.. Bu tutu
munuzla, her halükârda haksızlık içindesiniz, her halükârda yanlış içindesiniz. Ümit ediyo
rum mütenebbih olursunuz, bundan sonra, hayırlı maksatlarla yapılmış ve hayırlı bir şekilde 
işletilen bu fonların karşısında olmazsınız. Dikkat edin, 1989'dan beri de belediyeler sizde idi; 
belediye başkanları da bu fonların önemli birer üyesidir ve bu fonların yönlendirilmesinde de 
fevkalade ağırlıklıdırlar.. Bu suretle, kendi belediye başkanlarınıza da hakaret ettiğinizin far
kında değilsiniz. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Doğru yapana sözümüz yok... 
BAŞKAN — Refaiddin Bey, lütfen!... 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Bu fona itirazlarınız sürdüğü takdirde, kaldırırsı

nız; olur biter! Kurtulursunuz... 
RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) — Yakındır... 
BAŞKAN —Fecri Bey, zamanınız dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; bu ko

nuda siyasî bir polemik mevzuu olarak zaman zaman tartışmaya açılmıştır. Ümit ederim bun
dan sonra açılmaz; ama, zinhar, siyasî polemik mevzuu yapılmasını istemediğim, çok safıyane 
bir gönülle, inançla, cevabını bulamadığım iki hususu sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. 

Yıllardır bunları kendime izah edemedim, cevaplarını bulamadım ve kamuoyunu tatmin 
edecek surette yapılmış bir açıklamaya da bugüne kadar rastlayamadım. Bunları bir kısır dön
gü içine, siz-biz meselesi olarak da getirmemek gerektiğini peşinen vurgulamak istiyorum. 
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Bunlardan birincisi; Batı Trakya'daki, Balkanlar'daki ve bazı diğer ülkelerdeki ecdat ya
digârı vakıf eserlerinin, amaçları dışına tahsis edilip, harap edildiği, kullanılmalarına izin ve
rilmediği meydanda iken; yurdumuzun en güzel yerlerinde bulunan, azınlıklara ait vakıfların 
her gün biraz daha nasıl gelişip serpildiği hususudur. Devletler hukukundaki umumî ve hususî 
hükümlerle Lozan Antlaşmasındaki özel hükümler meydanda iken, acaba bu adaletsizliğin ve 
bu haksızlığın giderilmesi için ne yapmak gerekmektedir? Bu konunun Yüce Meclisçe düşü
nülmesini ve bu meselenin, kamunun maşeri vicdanına mal edilmesini arzu ediyorum ve böyle 
bir tartışma açılmasının yüksek menfaatları olacağı kanaatindeyim. 

İkinci mesele ise, ortaya atanın, gündeme getirenin gericilikle damgalandığı, boynuna he
men " yobaz" yaftasının asıldığı Ayasofya mevzuudur. Acaba Ayasofya'yı ibadete açmak için 
hükümranlık hakkımızda bir eksiklik mi var?.. 

RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) — Niye açmadınız o zaman?.. 
REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Elinizdeydi her şey, yapsaydınız... 
RIFAT YÜZBAŞIOĞLU (Niğde) — Sekiz senedir niye yapmadınız?,. 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Dinlemiyor musunuz, anlamıyor musunuz; ben bu 

meselenin siz-biz kısır döngüsünden kurtarılması gerektiğini; bunun, kamunun maşeri vicda
nına mal edilmesi gerektiğini sözlerimin başında söyledim... Siz de açmayın, eşit olalım; de
vam etsin... 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Biz gereğini yaparız... 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — "Gereğini yaparız" lafı, deminki beyanınızla ve 

tavrınızla çelişiyor. 
Aziz milletvekilleri, acaba, Ayasofya ibadete açılırsa Yunanistan bize bugünkünden daha 

fazla düşman mı olur, Ege karasularında veya Ege hava sahasında karşımıza problem mi çıka
rır veya AT'de bizim Avrupa Topluluğuna girmemize karşı veto hakkını mı kullanır; bütün bun
ların hepsini deklare etmiştir ve hayata geçirmiştir. Yunanistan, Ayasofya ibadete açılmalıdır; 
Ayasofyamn ibadete açılmasını haklı kılan sebep İstanbul'a mührümüzü vurduran ve bugün 
halen üzerinde yaşamamızı haklı kılan sebeptir. İstanbul'da yaşamak ne kadar bizim hakkı-
mızsa, Ayasofyamn ibadete açılması da o kadar bizim hakkımızdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — İbadete açılması yanlıştır; açılamaz! 
H. FECRİ ALPASLAN (Devamla) — Hayatlarını davalarına vakfeden ecdadımızı, mal

larını vakfederek insanların istifadesine sunan hayır sahiplerini rahmetle ve şükranla yâd 
ediyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve aziz milletimize, 1992 yılı bütçesinin, hayırlı ve uğurlu 
olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, zaman zaman sataşmalara rağmen, beni sabırla dinle
diğiniz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Fecri Bey. 
Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun; buyurun efendim. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 

üyeleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Büyük Milletimizi derin bir yasa gark eden Erzincan ve çevresindeki deprem dolayısıyla, 

bu depremde hayatlarını kaybeden aziz vatandaşlarımıza Cenabı Hak'tan rahmet, geride bırak-
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tıkları kederli ailelerine ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum. Yüce Allah'ın, memleketimizi 
ve milletimizi bu tip afet ve felaketlerden korumasını, bu mübarek ayda ve günde niyaz ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimizin, depremin meydana geldiği 13 Mart 
1992 Guma günü, saat 19.20*den itibaren, meseleyi çok yakından takip etmiştir. Aynı gece Ba
kanlar Kurulu, saat 21.00'den 00.30'a kadar çalışarak, bu mesele üzerinde gerekli bilgileri almıştır. 

Depremin meydana gelişini takiben tüm telefon hatlarının kesilmesi sebebiyle, ancak tel
siz vasıtasıyla muhabere sağlanabilmiş ve bu muhabereye dayalı olarak, Sivas, Erzurum, Bay
burt ve civar illerden bölgeye, her türlü, enkaz kaldırma, sağlık, barınma ye yiyecek yardımları 
konvoylar halinde sevk edilmiştir. Ancak, bölgeyi bu illere bağlayan karayollarının, çığ, heye
lan ve depremden dolayı yarılma sebebiyle hasara uğramasından dolayı, bir taraftan karayolla
rı ekipleri yolları düzeltirken, öbür taraftan da konvoyların Erzincan'da ulaştırılması gayreti 
sarf edilmiştir. 

Şu anda, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan ve refakatinde 5 bakan Erzincan'da 
bulunmaktadırlar. Ayrıca siyasî parti temsilcilerimiz de aynı uçakla gitmişlerdir ve bölgede bu
lunmaktadırlar. 

Bölgede meydana gelen felaket tüm ulusumuzu derin bir yasa boğmuştur. Bu, Erzincanl
ınızın 1939'dan sonra uğradığı ikinci büyük afettir. Hükümet olarak, millet olarak, elbirliğiy
le, bu afetin meydana getirdiği fizikî eksiklikleri ortadan kaldırabiliriz, bunda hiç şüphem yok; 
ama, tabiîdir ki, bu afet dolayısıyla aramızdan ayrılan değerli vatandaşlarımızı iade mümkün 
değildir; ama bizim dinimiz sabrı emretmiştir; bu tip afetlerin Tanrı tarafından geldiği inananı 
taşırız,, bu tip afetler karşısında sabırla, tevekkülle, başımıza gelene rıza gösteririz ve Cenabı 
Hak'tan, bizi bu tip afetlerden korumasını niyaz ederiz. 

Yıkılanların yapılacağından, yeni bir Erzincan'ın meydana geleceğinden tüm ulusumuz emin 
olmalıdır. Bunu yaparken, ulusça birlik ve beraberlik içinde bulunacağımızdan da hiç şüphem 
yoktur. Halkımız, bu tip konularda, her zaman için tam bir dayanışma içinde olmuştur; hükü
metlerini desteklemiştir, milletçe birlik ve beraberliğini göstermiştir. Tabiî ki son haftalarda üç 
büyük afet bir anda meydana gelmiştir; çığ afeti, çığ afetinden sonra Zonguldak, Zonguldak'
tan sonra da dünkü Erzincan'daki deprem afeti, Cenabı Hakkımızın, ülkemizi, bu tip afetler
den muhafaza buyurmasını bir kere daha niyaz ediyorum. 

Elimizde can kaybı hakkında kesin rakamlar olmadığı için Yüce Meclisinize rakam ver
mekten kaçındım; ama, öyle tahmin ediyorum ki, saat 14.00'e doğru kesin rakamları elde et
mek mümkün olabilecektir. Bütün temennimiz, ölü sayımızın büyük olmamasıdır. İnşallah, 
enkaz altında, sağ ve salim birçok vatandaşımızı kurtarmak imkânına kavuşuruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Vakıflar bütçesi dolayısıyla konuşan çok değerli hatiplerimize 
şükranlarımı sunuyorum. 

Vakıflar, ulusumuzun müşterek varlığıdır, ulusça sahip çıkmamız gereken en değerli var
lıklarımızdır. Hükümetimiz, vakıfların idaresini, tüm ulusumuzun menfaati istikametinde ve 
hiçbir siyasî etkiye maruz kalmaksızın yürütmeye gayret sarf etmektedir. 

Çeşitli sebeplerle daha önce Vakıfların elinden çıkmış bulunan vakıf arazilerini geri alma 
gayretlerini sürdürüyoruz. Elimize alabildiğimiz vakıfları, vakfiyelerine uygun bir şekilde ida
re etme gayretleri içindeyiz. Bunları gerçekleştirebilmek için, Vakıflar Genel Müdürlüğünde 
mevcut gayrimenkul envanterinin, hızla gözden geçirilerek, bir tasnifinin yapılması talimatı 
kendilerine verilmiştir. 
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Şunu açıkça ve üzülerek ifade etmek istiyorum ki, Osmanlı împratorluğundan Yüce Mil
letimize devreden vakıfların tam bir envanterini henüz bilmemekteyiz. Bunun çıkarılması ve 
bunun Üç sene içerisinde çıkarılması konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğüne kesin talimat ve
rilmiştir. Böylelikle, en azından, Osmanlıdan bize devreden vakıflara sahip olma imkânına ka
vuşmuş olacağız. 

Bu tasniften elde edilecek neticeye göre, eldeki gayrimenkuller, hızla, çağdaş bir anlayışla; 
ama, vakıf hukukuna uygun olarak değerlendirilecek. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamız sosyal devlet ilkesinden bahsetmektedir. 
Sosyal devleti meydana getirebilmek, yalnızca devletle mümkün değildir; sosyal devletin en güzel 
araçlarından birisi de bu vakıflar idaresidir. 

2000 yılı Türldyesi 70 milyonluk bir Türkiye olacaktır. Bu 70 milyonluk Türkiye'yi, Tür
kiye'nin gelişen ve yükselen kaynaklarıyla beslemenin yanısıra halkımızın gönüllü katkısıyla 
da kalkındırmak ve ileriye götürmek, her vatandaşımızın boynuna düşen bir borçtur. Dolayı
sıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yüce Meclisimiz, vakıflara yeni bir anlayışla yaklaş
mak mecburiyetindedir. Bu anlayış, halkımızın gönüllü katkısının hayırlı hizmetlere yöneltil
mesinde devletin öncülük yapması, bu öncülüğe dayalı olarak da, devletin bugün yerine getire
mediği birtakım hizmetlerin halkın gönüllü kuruluşlun tarafından yapılmasının sağlanması şek
liyle mümkün olabilecektir. Bu yönde çalışmalarımız vardır; bu yönde kurulmuş olan vakıfları 
desteldiyoruz; bu yönde daha önce kurulmuş ve çok iyi hizmetler vermiş vakıflar var; bunlara 
teşekkür borçluyuz. 

Eğitim alanında, sağlık alanında çok ciddî çalışmalar yapan vakıflarımıza kavuşmuş ol
maktan dolayı mutluyuz. Ancak, 2000 yılı Türkiyesini -bugünkü vakıf sistemiyle ve bugün ku
rulmuş bulunan bu vakıflarla- düşündüğümüz refah seviyesine ulaştırmak hemen hemen im
kânsızdır. Bunu çok daha ileri bir safhaya götürmek ve halkımızın çok daha büyük bir katkısı
nı sağlamak mecburiyetindeyiz; ama, burada halkımızın soruları vardır; "ama, benim verdi
ğim bu paralar yerine gidiyor mu? Benim koyduğum kaidelere uygun olarak harcanıyor mu? 
Benim vaatlerim yerine geliyor mu?" diye. Devlet olarak siz bunu halkımıza ispatla yükümlü
yüz. Bu bakımdan, Vakıflar Genel Müdürlüğü hizmetlerini çok şeffaf bir şekilde huzurlarını
za arz edeceğiz. Bütün sayın milletvekillerimiz, halkımız, vakıfların her türlü hizmetini anında 
denetlemek, gördükleri her türlü kusuru anında vakıflara veya hükümete iletmekte serbesttir
ler ve bu iletimleri sonucundaki tüm dileklerinin ciddî olarak tetkik edileceğinden emin olma
larını istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; malumları olduğu üzere, vakıfların görevlerinin ba
şında eski eser restorasyonu bulunmaktadır. 10 bine yakın, ecdat yadigârı, önemli bir kısmı 
ünik eser niteliğinde olan bu sanat şaheserlerinin (cami, mescit, medrese, darüşşifa, kervansa
ray, hamam, türbe, sebil ve benzeri eserleri) bir an önce tescil, rölöve, proje ve restorasyonları
nın yapılmasına gayret sarf etmekteyiz. Yatırımlarımızı, bütçe ödeneğinin bize bahşettiği im
kânlar içinde yürütüyoru. Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğü bununla da yetinmeyerek, ken
disine irat getirilebilen vakıf ödeneklerinden de bu hizmetlere para ayırmak suretiyle, bu işi 
hızlandırma gayreti içerisinde bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, kabiliyetli, başarılı, fakat muhtaç öğrenci
lere öğrenim imkânını sağlamaktadır. Şu andaki 53 tane vakıf ortaöğrenim öğrenci yurduna ila
ve olarak, 1992 yılında 10 yeni öğrenci yurdunun hizmete alınması programlanmıştır. Böylelikle, 
bugün 9 300 öğrenciye verebildiğimiz hizmeti, 12 bine çıkarma imkânına kavuşmuş olacağız. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarihî vazifelerinden biri, belki de en önemlisi, sadece Ge
nel Müdürlük arşivinde bulunan 30 bine yakın vakviyenin ve 250 bine yakın hüccet, berat, 
ferman ve benzeri vesikanın Türkçeye çevrilmesidir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için Vakıf
lar Genel Müdürlüğüne üç yıllık bir süre tanınmıştır. Buradaki en büyük zorluğumuz, maale
sef, bunları Türkçeye çevirecek kişileri bulmaktır. Bunların içerisinde öyle eserler vardır ki, bu 
eserleri ancak Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kürsülerindeki doçent veya profesörler çöze
bilmektedir. Dolayısıyla, belki, üniversitelerimize, bu tip yazılan çözebilecek birer yüksekokul 
açmalarını veya lisansüstü bir eğitim programı vererek bu hizmetleri yapacak kişileri yetiştir
melerini önereceğiz. Tabiî ki, önerilerimizin, üniversitelerimiz tarafından, hangi zaman ölçeği 
içerisinde ve nasıl gerçekleştirilebileceğini şu anda sizlere arz etmem mümkün değil. 

933 sayılı Kanundan sonra sayıları hızla artan ve bugün 2 600'e yaklaşan yeni vakıfların 
değerlendirilmesi de, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir görevidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü' 
bu vakıflar üzerindeki denetim görevini, yasaların kendisine verdiği haklar çerçevesi içerisinde 
yapmakta ve yasalara aykırı gördüğü hususlarda vakıfları uyarmaktadır. Günümüzde, mevcut 
vakıflarımızın yüzde 35'i eğitim, yüzde 33'ü sosyal yardım, yüzde 12'si dinî, yüzde 20'si ise 
diğer çeşitli gayelere dönük olarak kurulmuş bulunmaktadır. 

Bu vakıflar içerisinde, vakıf şuuruna uygun olarak hizmet ifa edebilen çok değerli vakıf
lar vardır ve bunlara, biraz önce arz ettiğim gibi, şükran borçluyuz. 

Bu vakıflar içerisinde, mevzuata, kanunlara uygun olarak hareket etmeyen 60 civarındaki 
vakıf, müfettişlerimiz tarafından denetlenmiş, ikazları yapılmış ve yasalara uygun çalışma yap
madıkları takdirde vakıflarının kapatılacağı kendilerine bildirilmiştir. 

Bugünkü Vakıf Yasasına dayalı olarak, modern bir devletin ihtiyacı olan vakıfları meyda
na getirmek imkânsızdır; bu sebeple, Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş kanun tasarısı hazır
lanmış olup, en geç üç ay içerisinde Yüce Meclise sunulacaktır. 

Çok değerli Hocam Lütfü Doğan Beyefendi'nin, 10 Eylül 1957 gün ve 7044 sayılı Yasayla 
ilgili olarak sordukları suallere kısaca cevap arz etmek istiyorum. 

1991 yılı sonuna kadar, vakıf menşeli olup, Hazine, belediyeler veya hususî idarelerin mül
kiyetinde bulunan toplam 4 743 adet, tarihî ve mimarî kıymeti olan taşınmaz, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne intikal etmiştir. Vakıf yoluyla vücuda gelip de, muhtelif kanunlar veya sair su
retlerle Hazine, belediyeler veya hususî idarelerin mülkiyetine geçmiş bulunan tarihî ve mimarî 
kıymeti haiz eski eserlerin tespitine çalışılmaktadır. 

Anavatan Partimizin değerli sözcüsünün, Bezmi Âlem Yükseköğretim Kurumuyla ilgili 
sorusunu da kısaca cevaplandırmak istiyorum. Üniversite kurulmuştur; bir siyasî partimiz de 
bu üniversitenin Anayasaya aykırı olduğuna dair dava açmıştır. Şu anda bu dava Anayasa Mah
kemesinde derdesttir. Anayasa Mahkemesinin vereceği karara dayalı olarak, üniversiteyle ilgili 
işlemler yapılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüksek malumlarıdır ki, vakıf eserleri tüm milletlerin 
müşterek malıdır. Balkanlardaki ve diğer ülkelerdeki vakıf eserlerimiz üzerinde Kültür Bakan
lığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz gerekli ilgiyi göstermekte ve gerekli çalışmaları yap
maktadır. Ülkemizde bulunan yabancı vakıflara karşı da, o ülkelerin bizim vakıflarımıza karşı 
gösterdikleri duyarlılık ölçüsü içerisinde, hatta onun biraz daha üstünde gerekli duyarlılığı gös
termeyi, milletlerarası bir vecibe kabul ediyoruz. Dolayısıyla, insanlığın müşterek malı olan 
bu vakıfların her bakımdan korunması, hem milletimizin hem de tüm insanlığın bir eseridir. 
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UNESCO da bu yolda gerekli çalışmaları yapmakta ve ülkelerin yetişmeyen malî imkânlarını 
kendi kaynaklarıyla destekleyerek bu hizmetin başarıya ulaşmasını sağlamaktadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün eserleri bizle
re emanettir. İnancımıza göre, emanete ihanet söz konusu olamaz. Dolayısıyla, bu eşeler üze
rinde, kendi malımızdan çok daha fazla titizlikle durma mecburiyetimiz vardır. Bu mecburiye
ti Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinde görüyoruz; bu bakımdan, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü personeline, ciddî çalışmalarından dolayı teşekkür ederim; ancak, çıkarılmış bir takım ya
salarla vakıf arazilerinin belediyelere, Hazineye verilmiş olması sonucu birçok problemler çık
mıştır. Bugün, öyle şehirlerimiz vardır ki, bu şehirlerimizin kurulmuş olduğu arazilerin üçte 
birinden fazlası vakıf arazisidir. Bu vakfı veren kişinin vakfiyesine göre, bizim onu kullanma
mız mecburîdir; ama, o arsa üzerine, kişi, bina yapmış; kişiyi çıkaramıyorsunuz, vakfiyenin 
emrini yerine getiremiyorsunuz!... Vicdanen rahatsızız, hukuken çaresiziz. Bunun bir çözüm 
yolunu arama çabası içindeyiz. Bu çözüm yolunu bulmada bütün siyasî partilerin bizlere yar
dımcı olmasını bilhassa istirham ediyorum. 

Bugün, öyle değerli vakıf arazileri vardır ki, bu araziler üzerine kurulmuş bulunan gece
konduların sahipleri, apartmanlara taşınma garantisi vermemize rağmen, oradan çıkmamak
tadırlar; yani, evin var, tamam; ev vereceğim, tamam; ama, burayı bırak da vakfiyeye uygun 
olarak kullanalım dediğimiz zaman, "hayır" diyorlar. Mahkemeye başvursanız, kaç yıl süre
ceği ve nasıl biteceği belli olmayan bir dava... Mahkemeye başvurmadan, meseleyi böyle götü-
reyim derseniz, mesele büyüyerek gidiyor, küçülmüyor ki... Bu bakımdan, bir özel çalışmayı 
başlatmış bulunuyorum. Bu özel çalışma, vakfiye senedindeki maksada uygun olarak, kulla
nılmayan araziler üzerindeki meseleyi sulh yoluyla çözmektir. Vakfiye senedinde açıklık bu
lunmuyor ise, o takdirde, Vakıflar Genel Müdürlüğüne gelir getirebilecek; fakat, vakfiyeyi de 
zedelemeyecek bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. 

İşgal edilmişlerin dışındakilerin bundan sonra işgal edilmemesi için ise, tüm valilikler nez-
dinde gerekli teşebbüsleri yaparak, bu vakıf arazilerine sahip çıkılmasını istiyoruz. 

Osmanlı İmparatırluğundan bize intikal eden vakfiyeler tetkik edilecek olursa, belki İs
tanbul'un yarısından fazlasının, bir vakıf arazisi veya bir vakıf parçası olduğu meydana çıka
caktır. Problem küçük değildir, problem büyüktür; ama, yenilmez değildir. Problemin altın
dan kalkamamız için hiçbir sebep yoktur. Hükümetimiz, meselenin üzerinde, vakıf hukukunu 
zedelemeden, vatandaşımızı mağdur etmeden, kişilere mağduriyet getirmeden bir çözüm ara
ma gayreti içinde bulunmaktadır, İnşallah, bu çözümü hep birlikte bulmak imkânına kavuş
muş olacağız. 

Yalnız ben şuna inanıyorum ki, meselenin çözümü, yalnızca yasalarla mümkün değildir. 
Her şeyden Önce, aziz milletimize, vakıf hukuku, vakıf müessesesi hakkında çok daha aydınla
tıcı birtakım bilgileri, televizyon programları yoluyla, camilerde vaazler yoluyla veya siyasî par
tilerimizin yaptığı propaganda konuşmaları yoluyla vermek durumundayız. 

Sözlerimi burada bağlarken, tekrar, Erzincan depremi dolayısıyla hayatını kaybeden çok 
aziz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, tüm ulusumuza başsağlığı diliyor, Yüce Meclisinizi en 
derin saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Şahsı adına, Sayın -Tuncay Şekercioğlu; buyurunuz efendim. 
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TUNCAY ŞEKERCİ OĞLU (Elazığ) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü 1992 yılı bütçesi hakkında görüşlerimi belirtmek üzere huzurlarınızdayım. Söz
lerime başlamadan önce, yüce milletimizin üst üste uğramış olduğu tabiî afetler dolayısıyla üzün
tülerimi belirtir, ölenlere rahmet, milletimize de sabırlar dilerim. 

Vakıf kelimesi, bilindiği gibi, dilimize, Arapça'dan girmiştir; muhafaza etmek, durdur
mak anlamına gelmektedir. Tarih tetkik edildiğinde, bugünkü anlamda olmasa bile, islam ön
cesi Türk sosyal yapısında, vakfı benzer kuruluşlara rastlanılmaktadır. Arapların cahiliyyet dev
rinde ise, vakıf kuruluşlarının olmadığı bilinmektedir. Arap âleminde vakıf, Islamdan sonra 
ortaya konulan, tslamî bir müessesedir. Hıristiyan âleminin de, vakıf müesseselerini, Çok son
radan, İslam âleminden öğrendiği, bilinen bir gerçektir. 

İslam hukukuna'göre, vakıf, temlik ve temellükten memnundur; yani, alınamaz, satıla
maz, devredilemez; vakıf senedinde gösterilen şekilde kullanılır. Vakfedilen, yine İslam huku
kuna göre, tamamen Allah'ın malıdır. Vakfı kuran, onu tekrar kendi zimmetine alamaz. İslam 
inancı gereği, Allah huzurunda hesabını veremeyeceği fazla mal edinmekten kaçan insanımız, 
kul hakkına tecavüz ederim korkusuyla, sahip olduğu mal varlığının ihtiyacından fazlasını vak
fetmek suretiyle, günaha girmekten sakınmak istemiştir. Onun içindir ki, vafkiyeler, bizim top
lumumuzda, maddeden ziyade, mana olarak da büyük önem arz eder ve büyük saygınlık içerir. 

Bu amaçla dünya nimetlerini insanlık hizmetinde kullanarak toplumda yardımlaşma ve 
dayanışma, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirme, refah ve mutluluğu yayma gibi ulvî insanî duy
guları esas alan Müslüman Türk Milleti, tarihî boyunca dünya milletlerine örnek olarak ölüm
süz eserler meydana getirmiştir. Osmanlı döneminde Evkaf ve Şer'iyye Nezareti denetiminde 
idare edilen vakıflar, cumhuriyetten sonra 1924'te ilga ediliyor, yerine Evkaf Müdüriyeti kuru
luyor; bilahara, bu müdüriyet daimîlik kazanıyor ve bugünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü mey
dana getiriliyor. 

Genel müdürlük arşivlerinde 26 798 adet vakfiye, (vakıf belgesi) olduğu ve bunlardan sa
dece 12 120 adedinin Türkçe'ye çevrildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vakıflar arasında, ca
miler, okullar, medreseler, kütüphaneler, darüşşifalar, hastaneler, aşevleri, kervansaraylar, çeş
meler ve sebiller vardır. Bunların, günümüzde, ne kadarının gayesi doğrultusunda hizmet etti
ği ve genel müdürlüğün kontrol denetiminde olduğunu bilemiyoruz. Vakıf ve tarihî eserler ba
kımından çok zengin bir mirasa sahip olan ülkemizde bunların korunması, restorasyonu, amaç
ları doğrultusunda hizmetlerinin sağlanması bakımından yapılan gayretli çalışmalara rağmen, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün önünde birikmiş çok büyük problemlerin olduğunu da gözlü
yoruz; yetişmiş eleman ve restorasyonda uzmanlaşmış firma noksanlığı, finansman yetersizli
ği; tarihî eser ve vakfiyeleri göz önüne almadan hazırlanan imar planları gibi. 

Sayın Başkan, müsaade ederse, şahidi olduğum bir konuyu burada arz etmekte yarar gö
rüyorum. Pertek'te tarihî bir eserimiz vardır : Saman Camii. Bu, küçük bir mescit görünü
münde olmakla beraber, Türk sivil mimarisinin Anadolu'da yapyılan ilk Türk sanat eserlerin
den biri olması bakımından; sanat tarihimiz açısından büyük önem arz ediyor ve teknik üni
versitedeki profesörlerimizin yaptığı tetkiklere göre de, yapı sanatı yönünden büyüyk önem arz 
eden bir eser. Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkileri sağ olsunlar, buranın restorasyonu için karar 
almışlar ve restore için ihale etmişler. 

: —180 — 



T.B.M.M. Iî : 50 14 . 3 . 1992 O : 1 

Değerli milletvekilleri, yapılan restorasyonu görüp de üzülmemek elde değil. Yüzlerce se
neden beri varlığını devam ettirmiş bu eser, restorasyon çalışmasından sonra yıkılmaya yüz tut
muş; restore edilmemiş, tahrip edilmiş ve bilahara, müteahhidi işi bitirmeden kaçmış. Bu eser
lerin restorasyonu eğer bü şekilde yapılacaksa, bırakılsın; o eski tarihî haliyle kalması daha 
güzel; zaman aşımına uğramasına rağmen değerini yitirmiyor, bir değer kazanıyor. Bu eser, 
restorasyon çalışmasıyla, maalesef orijinalliğini ve güzelliğini kaybetmiş bir eserdir. Sayın Ba
kanıma arz ederim. 

Mazbut vakıflar, mülhak vakıflar, azınlık vakıfları ve Türk Medenî Hukukuna göre ku
rulmuş vakıf çeşitlerimiz var. Bunlardan mazbut vakıfların sayısının 5 346 olduğu ve 375 adet 
mülhak vakıf, 176 adet azınlık vakfı, 2 438 adet de yeni vakıf olduğu bilinmektedir. Bilhassa 
1983 yılından sonra, birçok alanda kurulan yeni vakıflara şahit oluyoruz. Bu vakıfların, tarihî 
misyonlarına uygunlukları ve birer hayır kurumu oldukları konusunda ciddî endişelerimiz bu
lunmaktadır. 

Vakıf etkinliklerine vergi muafiyetinin tanınmasıyla, bazı ticarî şebekelerin, kârlarını yük
seltmek için, vakıf misyonunu kullandıkları veya kullanabilecekleri ihtimalini, her zaman göz 
önünde bulundurmak gerekir. Ülkede ihtiyaç duyulan sahalarda hizmet veren ciddî amaçlı va
kıflara vergi muafiyetinin tanınmasını yararlı bulmaktayız; ancak, yeni kurulan vakıfların da 
sıkı bir şekilde denetlenmesi ve istirmarcıların engellenmesi gerektiğine de inanmaktayız. 

Millî kültürümüzün tarihî belgeleri durumunda olan vakıf eski eserlerinin korunması, ya
şatılması ve gelecek nesillere intikalinin sağlanması, millî bir görev anlayışıyla takip edilmeli
dir. Zamana sonsuz dayanaklı hiçbir yapı ürünü olmadığından, bu eserlerin belli periyotlarla 
bakım ve onarımlarının, restorasyon kural ve ilkelerine uygun yapılmasını gerekli kılmaktadır. 
Ayrıca, bu eserlerin, rölövelerinin çıkarılması ve maket, fotoğraf ve video çekimleriyle, tarih
çeleri ve vakfiye amaçları belgelendirilmek suretiyle, yeni nesillere tanıtımı sağlanmalı ve yeni 
nesillerin hizmetine sunulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Şekercioğlu, iki dakikanız kaldı; lütfen toparlayınız. 

TUNCAY ŞEKERCİOĞLU (Devam) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
1992 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi 183 milyar 171 milyon Türk Lirası olarak 

hedeflenmiş. 1991 yılında da 121 milyar 122 milyon Türk Liralık bütçe hedefine karşılık,.60 
milyar 193 milyon liralık harcamayla Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, 1991 yılında hedeflenen 
bütçenin yüzde 50,30 oranında gerisinde kalmıştır. 

Gerçekleştirilmesi gereken bir sürü proje ve hizmet alanları atıl durumda dururken ve bir 
süre problemleri birikmişken, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, bütçesinin ancak yüzde 50'sini 
gerçekleştirmiş olmasını, tasarruf ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değildir. Yapılması gereken 
hizmetlerin yapılmaması, tasarruf değil, ihmal, kötü kullanma ve başarısızlık olarak değerlen
dirilmelidir. 

Sonuçta, abide ve eski eserlerin onarım ve restorasyon çalışmaları, sosyal hizmetlerin ge
liştirilmesi, vakıf hukukuna uygun işhanları yapımı, hayrî ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, 
vakfiyelerin Türkçeye çevirisi işlemleri, vakfiyelerin mikrofilme alınmaları, vakıf ziraî arazile
rinin rantabl şekilde işletilmesinin sağlanması ve vakıf arazilerinin tecavüzlerden korunması. 
gibi hususlarda önemli eksiklikleri olan ve acil çözümler bekleyen sorunları olan Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün, daha aktif, icracı bir yapıya kavuşturulması gereği ortaya çıkmaktadır. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesini gerçekleştirmek için çaba sarf edecek yetkililerin, bun
dan sonraki çalışmalarında daha iyi hizmetler üretmelerini ve bütçenin, Türk Milletine ve va
kıf camiasına hayırlı uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şekercioğlu. 
Böylelikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, soru sormak isteyen arkadaşlarımızı tespit edeceğim : Sayın Attila, Sayın Bayrak, 

Sayın Apkan, Sayın Pehlivanoğlu, Sayın Oğuz. 
Soru sormak isteyen başka milletvekili var mı efendim? Yok. 
Buyurun Sayın Attila. 
İSMET ATTlLA (Afyon) — Sayın Başkanım, Eski Bakan tmren Aykut tarafından kuru

lan Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesisleri Kurma ve Güçlendirme Vakfı ile ilgili olarak Va
kıflar Genel Müdürlüğümüzde bir tahkikat var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Attila Bey. 
Sayın Bayrak; buyurun. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Efendim, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, teftiş aidatı adı 

altında, bütün vakıflardan -genel merkezlerinden 10'ar milyon lira, şubelerinden l'er milyon 
lira- para alınmaktadır. Devletin vakıflara yardımcı olması gerekirken, vakıflardan neden böy
le bir para alınıyor? Bunu kaldıracaklar mı; yoksa, bu böyle devam edecek mi? 

Ayrıca her sene, enflasyon payı olarak belli bir miktarın, bu paranın üzerine eklenip alın
ması düşünülüyor. Bu konuda da bir açıklama yapılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. / 
Sayın Arıkan; buyurun. 
AHMET ARIKAN (Sivas) — Sayın Başkan, vakıflar kelimesi, tslamî bir terim olarak, 

Kur'an'a, sünnete uygun. 
Soru 1 : Vakıflar Bankası da aynı durumda mı; Kur'an'a, sünnete uygun mu? 
Soru 2 : Ayasofya, Sultan Fatih'in vakfı mı? Vakfı ise, şimdi, vakfiyesine uygun olarak 

kullanılıyor mu? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Pehlivanoğlu. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, atalarımızdan kalma vakıfların hem 

maddî hem manevî değeri olan gayrimenkullerinin tam bir envanteri yapılmış mıdır? Bu en
vanteri, bilgisayara geçirilmek suretiyle zapturabt altına alma düşünülüyor mu? 

Ayrıca, İstanbul'da bazı vakıf gayrimenkullerinin belirsiz birtakım adamlar tarafından iş
gal edildiği bilindiği ve onların oradan tecrit edilmesi lazım geldiği halde, şimdiye kadar bu 
konuda bir tedbir alınmış mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sadi Bey, sizin bu sorularınızla ilgili hususlara gerek hatiplerin gerek Sayın Bakanın ko

nuşmaları esnasında geniş yer verilmişti. Herhalde, Sayın Bakan, kısaca, tekrar size bir malu
mat verir. 

Buyurun Sayın Oğuz. 
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ALİ OĞUZ (İstanbul) — Efendim, mevcut, meri Kira Kanununun 1 inci maddesi "iba
dethaneler gayeleri dışında kullanılamaz*' hükmünü ihtiva etmektedir. Vakfiyesinde, Ayasof
ya Camii, bir ibadethanedir. Bu açık kanun hükmüne rağmen, bu tesisin müzeye tebdiline na
sıl müsaade ediyorlar? Camiye tebdilini düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili olarak kurulmuş bulunan vakıf üzerinde, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü teftiş heyeti tarafından gerekli tetkikat ve tahkikat yapılmaktadır. 

Teftiş payı olarak adlandırılan paralar, 933 sayılı Yasa ve buna dayalı olarak çıkarılmış 
tüzük hükümlerine göre alınmaktadır. 

Vakıflar Bankasının, dinimizin vakıf tarifine uygun olarak çalıştığını söylemek mümkün 
değildir. (RP sıralarından alkışlar) Esasen, Vakıflar Bankası, bu maksada dönük olarak ku
rulmuş da değildir, banka olarak kurulmuştur. Dolayısıyla, banka maksadına uygun olarak 
çalışıp çalışmadığı sorulabilir ise, ona cevap arz edebilirim ve ona da cevabım şudur : Vakıflar 
Bankası, banka yasasına uygun olarak çalışmaktadır. 

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Vakfiyesi konusundaki soruya cevabım : Ayasof
ya, bu vakfiyeye uygun olarak kullanılmaktadır ve bugün Ayasofya'nın bir bölümünde ibadet 
yapıldığı, yüksek malumlarıdır. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — İbadete ne zaman açıldığını da lütfeder misiniz? 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — 1970*Ii yıllarda, Sayın Süleyman 

Demirel'in Başbakan olduğu bir dönemde açılmıştır ve bendeniz de o zaman Müsteşardım. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Kapandığı tarih nedir? Çünkü, tekrar açılmıştır Sayın 

Bakan? 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Tekrar açıldı. 
Cevaplarım sırasında da arz ettiğim gibi, Osmanlı İmparatorluğundan devredilen vakfi

yelerin henüz ne olduğunu bilmediğimiz gibi, o dönemden sonra vakfedilmiş eserlerin de tam 
bir envanterine sahip değiliz. Vakıflar Genel Müdürlüğüne verdiğim talimat, Osmanlı İmpara
torluğundan devredilenler de dahil olmak üzere, bütün bu vakfiyelerin, 3 yıl içerisinde, envan
terinin çıkartılması şeklindedir. Bunlar kompütüre edilmiştir ve işlenmektedir. 

Bahis buyurduğunuz, İstanbul'daki konular doğrudur. Bu konular üzerinde, Hükümeti
miz ve bilhassa bendeniz çok titizlikle durmaktayız. Vicdan azabı çekmemek için, bu konu 
üzerinde durmaktayım. Devletin üstünde hiçbir güç tanımıyorum. Devletin bütün imkânlarını 
kullanarak, haksız iktisaplara son vermek, Hükümetimizin görevidir ve bu yapılacaktır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Gayet tabiî ki, ibadethaneler, maksatlarına dönük olarak kullanılır. Türkiye Cumhuriye
tinde, bugün, maksadına dönük olarak kullanılmayan hiçbir ibadethane yoktur. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ayasofya da mı? 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Türkiye Cumhuriyeti, laik bir ül

kedir. Ayasofyada dahi, bugün, namaz kılınabilmektedir. Kaldı ki, bizim yüce dinimiz, ibadet 
için, bir mekânı mecbur kılmamtştır. İbadet, namaz, Cenabı Hak ile kulu arasındadır, ibadet, 
ille camide yapılır diye bir kayıt yoktur. Bu ibadet, evde yapılabilir, dağda yapılabilir, ovada 
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yapılabilir... ibadetin yapılamayacağı yerler zikredilmiştir. Binaenaleyh, Türkiye Cumhuriye
tinde, şu anda, her vatandaşım, din ve vicdan hürriyetine uygun olarak, ibadetini, istediği gibi 
yapmakta hür ve serbesttir, önleyen hiçbir güç yoktur. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Konu o değil ki... 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Ben cevap arz ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, lütfen... 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Bendenizi çok yakından tanıyor

sunuz ve bu konudaki hassasiyetimi de biliyorsunuz. Şu anda hepimiz, Ayasofyada ibadet yapma 
imkânına sahibiz. 

Arz ederim. 
ALt OĞUZ (İstanbul) — Bu cevabı size yakıştıramadım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Bütçenin bölümlerini okutuyorum : — . 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama ' Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 32 195 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Vakıf İşlemlerinin Yürütülmesi 23 161000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Sosyal Yardım ve Kültürel İşlemler 125 074 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 741000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 183 171000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 120 353 000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 62 818000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 183 171000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenyen... Kabul edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yûı Kesin hesabı 
BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 Malî yılı kesinhesâbının bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... ICabuI etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kesinhesabın bölümlerini okutuyorum : 

A — CETVELİ 
. , Ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam Devrolunan İptal edilen 

Prog. Açıklama toplamı harcama ödenek ödenek 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 19 425 60) 000 18 509 340 209 — 916 259 791 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

Vakıf işlemlerinin yürütülmesi 13 732 320 000 12 834 820 097 — 897 499 903 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. * 

Sosyal Vardım ve Kültürel işlemler 64 115 000 000 52 709 482 279 — 11 405 517 721 

BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 

Transferler 19 429 263 956 19 312 547 295 — 116 716 661 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 

Yürütülmesi , 21 862 064 828 10 938 821 '571 10 923 243 257 — 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

6 105 548 376 1 030 314 645 5 075 233 731 — 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 144 669 797 160 115 335 326 096 15 998 476 988 13 335 994 076 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B—CETVELİ 

Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi Tahmin Lira Tahsilat Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 45 801000 000 64 231337 084 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 41 273 000 000 ' 46 702 314 112 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9 Akaryakıt Tüketim Fonu — 10 938 821571 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ÖZEL özel Kanunlara Göre Elde Edilen Gelirler 
Toplamı — 1 030 314 645 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEN ÎL TOPLAM 87 074 000 000 122 902 787 412 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylelikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı kesinhesabmın bölümleri de kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edil
miştir; hayırlı olmasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Bakanlığı bütçesine geçtiğimiz takdirde, hatiplerin konuşma
sı bölüneceğinden, saat 14.00'e kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.32 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.09 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

© 

— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Kalma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar KesinJıesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

B) ADALET BAKANLIĞI 
1. — Adalet Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Adalet Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun 
Tasarıları ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Adalet Bakanlığı bütçesi ve kesinhesâbının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : 

Gruplar adına Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Ali Yalçın öğütcan ve Sayın Bestami Teke, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Oltan Sun
gurlu ve Sayın Murat Başesgioğlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Bahattin 
Alagöz ve Sayın Sedat Yurttaş. 

Şahısları adına : Lehinde Mustafa Yılmaz, aleyhinde Esat Bütün. 
Gruplar adına konuşma süreleri 45'er dakikadır. Zamana riayet edilmesini bilhassa istir

ham edeceğim. 
İlk söz, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz'un. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım, muh

terem üyeler, Adalet Bakanlığının değerli, mümtaz mensupları; bu vesileyle, hepinizi hürmet 
ve muhabbetle selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce şunları söylemek istiyorum : önce çığ felaketi, sonra Zongul
dak'ta meydana gelen maden kazası, dün de Erzincan'da vaki deprem felaketi ile memleketi
miz acılara garkolmuştur. Bu sebeple, vefat etmiş olan bütün kardeşlerimize, Allah'tan rahmet 
diliyorum ve kalanlarına başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. 

BAŞKAN 
açıyorum. 

V I . -
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• Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlar; Refah Partisi Grubu adına Adalet Bakanlığı 
bütçesiyle ilgili görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Şunu hemen ifade etmek is
terim ki, insan sorumluluğunun en önemli mefhumu adalettir, tnsan itibarının en esaslı ölçüsü 
de, yine adalettir, adil insan, adil toplum, adil devlet... tşte, ne güzel devlet, ne güzel netice... 
Böylece, en güzel netice ortaya çıkar; çünkü, biz inanıyoruz ki hak yükselir, hiçbir şey ondan 
üstün olamaz. Biz tarihte böyleydik, ecdadımız adildi ve adaletiyle dünyaya ün salmıştı, kim
seye zulmetmiyordu, gittiği yere adalet götürüyordu, geçtiği topraklarda adil davranışı ve tav
rıyla en güzel adalet örneklerini veriyordu. Yediği üzümün bedelini asmaya bağlayan ve her 
yerde adaletiyle kendisini kabul ettiren ecdadımızın ölçüsü, her şeyden evvel, adalet ölçüşüydü. 

O sebeple, Sudan Meclisinde Osmanlı Türkünün adaleti övülüyor, Kırgızistan Devlet Baş
kanı, sözlerinde, Osmanlı ve Türkün adaletinden bahsediyor ve 500 yıllık T/ahudiler, "Biz, adaleti 
Osmanlılarda gördük" diye itiraf ediyorlar ve kendilerini böyle itiraf etmekten de alıkoyamıyorlar. 

İki mefhum; insan hakları, kul hakkı. Bunlar, birbirinin tamamlayıcısı unsurlar. Hangisi 
üstün? tnsan hakkı; insan ve hak. Vur ensesine al hakkını... Ama olmaz; zira, hak yerde kal
maz ve mesuliyeti de çoğu zaman kıyamete de kalmaz; kalsa da, hak sahibi hakkını alır. Kul 
hakkı, insan, hak ve yaradan... Ensesine vurursun, hakkını alırsın; ama, Allah'a da hesap ve
rirsin; bunun, dünyada da hesabı vardır... 

Sonuç olarak, "Gelin, adalet anlayışımızı yeni bir hak ölçüsüne göre, fertten başlayarak, 
devlete kadar yeniden tanzim edelim" diyoruz. 

Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; bugün müzakere ettiğimiz bütçeye şöyle bir 
göz attığımız zaman, bakıyoruz ki, 1991 yılında bu ehemmiyetli Bakanlığımıza 1 trilyon 403 mil
yar 591 milyon vermişiz. 1992 yılında ise, bu rakam 3 trilyon 39 milyar 920 milyona ulaşmış. 
aslında, artışa baktığımız zaman, yüzde 100'Iük bir artış görüyoruz; ama, bunu mevcut bütçe
nin tamamına nispet ettiğimiz zaman, bakıyoruz ki, karşımıza yüzde 1,5 gibi çok güdük, komik 
bir rakam çıkıyor. Bununla, bu kadar hayırlı, ehemmiyetli iş nasıl yapılacak?.. Ne kadar hazin 
bir tablo!.. Bir de, "Adalet mülkün temelidir, yani devletin temelidir" diyoruz. Bunu, yanlış vur
gulayanlar var, bunu patrimuan, mülkü, mal şeklinde ifade edenler var. Aslında, bu mülk, hepi
nizin bildiği gibi, devlet manasındadır. Çünkü, devletin temeline'koyduğunuz harç, işte bu ka- '-
darsa, hizmet de bu kadar yapılır. Bunun kifayetsizliği üzerinde gerekli konuşmalar mutlaka ya
pılacaktır. Bunu, benden sonrajci arkadaşlarım da dile getireceklerdir. Açıkça ifade edeyim ki, 
bu suyla bu değirmeni çevirmek oldukça zor. Onun için, Sayın Bakanıma ancak şunu söylüyo
rum, Allah yardımcısı olsun. Bu kadar parayla bu kadar iş nasıl yapılacak, bilmiyorum. 

Bu kadar parayla, 6 bin hâkim, 66 bin personel kadrosu bulunan Adalet Bakanlığı görev- ' 
tilerini tatmin etmek ve mutlu etmek çok zor. ti ve ilçe adliye teşkilatlarını, bölge idare ve vergi 
mahkemelerini, devlet güvenlik mahkemelerini, icra iflas dairelerini, ticaret sicil memurlukla
rını, adlî tıp teşkilatını, cezaevlerini, içindeki hükümlü ve tutuklularını, Yüksek Seçim Kurulu 
ve Uyuşmazlık Mahkemesini idare edeceksiniz; lojman masrafları ve inşaatlarını, adlî sicilde 
bilgisayar işlemlerini ve bu hizmete tahsis edilen yarısı 1980 model 500 civarındaki hurda ara
cın da bakımını yaptıracaksınız... Kolay değil. Nasıl olacak, bilmiyorum. 

Görülecek hizmetler ve bunlar için bütçede tahsis edilen bu para karşısında, bu mesleğe 
40 yıla yakın hizmet etmiş bir avukat arkadaşınız olarak, ancak üzüntü duyuyorum ve sadece 
bu kadar ifade etmekle yetiniyorum. 
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Adalet Bakanlığı Teşkilatı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun durumuna bakıyo
ruz; devletin en temel müessesesi olan adalet teşkilatı, yıllar yılı, bir nizamname-i mahsusla 
idare edilmiş. Ancak, 29.3.1984 tarihinde 2992 sayılı Kanunla bir teşkilata kavuşmuş, bu teşki
lat kanunuyla ortaya çıkan bakanlık bünyesi, hepimizin malumu olan, bugünkü Adalet Ba
kanlık bünyesidir. 

Ayrıca, 1980 yılından önce "Yüksek Hâkimler Kurulu" adı altında müstakil olarak, "Yük
sek Savcılar Kurulu" adı altında da, Adalet Bakanlığına bağlı olarak organize edilen hâkimlik 
ve savcılık hizmetleri bugün, "Yüksek Hâkimler ve Savalar Kurulu" adıyla tek bir teşkilat 
haline getirilmiştir. 

Bugüne kadar ilgili' kanunlarıyla yürüyegelen Bakanlıkta, Koalisyon Hükümetinin Sayın 
Adalet Bakanı Meclise peşpeşe sevk ettiği kanunlarla, âdeta bir reform yapma gayreti içerisine 
girmiştir. Gerekçe ne olursa olsun, camiada bir reform hareketine tabiî ki ihtiyaç vardır; an
cak, Sayın Bakanın yaptığı reformun, gerçek anlamda bir araştırmanın ve zaruretin neticesi 
olmasını diliyorum. Fakat, tamamen sübjektif bir amaca yönelik olarak yapıldığı şeklinde hâ
kimlerden gelen yüzlerce sayfalık yazılar bizi tereddüte sevk etmektedir. Ümit ediyorum ki, 
Sayın Bakanımız bu hususta bir açıklık getireceklerdir. Zaten, adıgeçen kanunlar buraya geldi
ği zaman, yeniden, üzerinde, inşallah arizamik bu konuları tartışacağız. Ancak, şu kadarını 
ifade etmek istiyorum ki, komisyonda da ifade ettiğimiz gibi, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının 
bir adlî tabip uzmana verilmesinde ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin üç yıl geçtikten sonra 
birinci sınıf sayılmalarının gereği hususunu burada tespit etmeden geçemeyeceğim. 

Muhterem Başkanım,muhterem arkadaşlar; Adalet Bakanlığı Teşkilatı, kuruluş amacını 
şöylece ifade ediyor : "Adalet kurumlarının açılması, geliştirilmesi, denetimi, adalet hizmetle
riyle ilgili araştırma ve hukukî düzenlemelerin yapılması; bakanlıklarca hazırlanan kanun ve 
kanun hükmünde kararname taslaklarının Türk hukuk sistemine ve kanun yapma tekniğine 
uygunluğunun incelenmesi ve kanunlarla verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi" şeklinde 
tarif edilmiştir. 

Görevleri olarak da; "Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak, teşkilatlan
dırmak; ceza, infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet 
kurumlarını planlamak, kurmak ve idarî görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak, 
geliştirmek; bir mahkemenin kaldırılması ve çevresinde değiştirilmesi konularında Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kuruluna öneride bulunmak; kamu davasının açılmasıyla ilgili olarak ka
nunların Adalet Bakanlığına verdiği yetkinin kullanılmasıyla ilgili çalışma ve işlemleri yapmak; 
Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak; adlî sicilin tutulma
sıyla ilgili hizmetleri yürütmek; Türk Ticaret Kanunu ve ticaret sicili tüzüğünün Bakanlığa verdiği 
görevleri yapmak; adalet hizmetlerine ilişkin konularda yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine 
getirmek; adalet hizmetleriyle ilgili konularda gerekli araştırmalar ve hukukî düzenlemeler yap
mak, görüş bildirmek; Bakanlıkça hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakla
rının, Bakanlığa gönderilmesinden önce, Türk hukuk sistemine ve kanUn yapma tekniğine uy
gunluğunu incelemek; ilgili mevzuat hükümlerine göre infaz, ıslah işlerini düzenlemek; icra 
ve iflas daireleri vasıtasıyla icra, iflas işlemlerini yürütmek ve kanunlarla verilen benzer görevleri" 
yapmak şeklinde tarif edilmiştir. 

Bu kadar büyük, ehemmiyetli ve kutsî hizmetlerin verildiği Adalet Bakanlığının adalet hiz
metlerinin, en mühim ve hayatî hizmet olduğunu ve bunu mukaddes bir hizmet olarak tavsif 
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ettiğimizi de burada ifade etmekten kendimi alamıyorum. Onun içindir ki, ecdadımız ve ma
neviyatımız, özellikle "bir saatlik adaleti altmış yıllık nafile ibadete denk" olarak tarif etmiş
lerdir. Yine onun içindir ki, adaletin ehemmiyetini ve onun memleket meselelerindeki müessi-
riyetini açıkça ifade ve kabul etmek zaruretindeyiz. 

"Adalet" dediğimiz zaman, her şeyden evvel, adaletin, adil, ucuz ve süratli olması aklımıza 
geliyor. Çünkü, her şeyden evvel, yine bir hadis meali olarak ifade ediyorum; "Kıyamette, o, 
herkesin beyninin kaynadığı ve çok zor bir gün olarak tarif edilen o günde, kimsenin bir gölge 
bulamayacağı ve çok büyük sıkıntılar içerisinde, herkesin telaş içinde bulunduğu bir zamanda, 
adil hâkim arşın gölgesinde gölgelenecek" şeklinde, gene inancımız ve dinimiz tarif etmiştir. 

Adaletin ucuz olması, her şeyden evvel, o yönde herkesin rahatlıkla adalet aramaya cesa
ret etmesini ortaya koyuyor. Eğer adalet pahalıysa, biz inanıyoruz ki, kimse onu istemeye veya 
bir dava açmaya kolay kolay cesaret edemeyecektir. Adaletin süratli olması ise, yine adil olma
sının gereğidir. Her şeyden evvel, gecikmiş olan adalet.açık bir adaletsizliktir. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; adalet hizmetinin en mühim simaları, takdir 
edersiniz ki hâkimlerdir. Hâkimler, Peygamber postunda oturan insanlardır. Onun için hâkim
lik Öğretmenlik gibi, peygamberlik hizmeti olarak tarif edilmiştir. Çünkü, öğretici hizmettir, 
adalet tevzi eden bir hizmettir. Çünkü, onlar, millet adına icrayı adalet ederler ve yaptıkları 
hizmet de en kutsî, en mübarek bir hizmettir. Bu kadar ehemmiyetine rağmen, bakıyoruz ki, 
hâkim kadroları, diğer devlet kadrolarından daha az ehemmiyet atfedilen, çoğu zaman büyük 
boşluklar gösteren, çoğu zaman hizmetleri aksayan kadrolar olarak ortaya çıkıyor. Avukatlık 
yapan arkadaşlarımız bilirler; bir mahkemenin önünde, çantası elinde, avukat, sırasını bekle
mektedir ve bir bakarız ki,o mahkemeden gayri başka mahkemelerin de işleri oraya gelmiştir. 
Ya hâkim yoktur ya hâkim izinlidir yahut raporludur yahut da bir mazereti çıkmıştır, o gün, 
hâkim beyin, bir yahut da iki mahkemenin işine bakmak mecburiyeti vardır. Hatta, birkaç mah
kemenin işine bakmaktan gayri, araya başka işler de girer. Bir tek hâkimle, bazen bir mahke
menin, birkaç mahkemenin işi beraberce yürütülür; ama saatlerce kapıda bekleyenler de, o ve
sileyle çile doldurmuş olurlar. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşları; Adlî Yılın açılması münasebetiyle yetkililerin 
ağızlarından sık sık dinliyoruz, "İki bine yakın hâkim açığımız var" diyorlar. Seneler senesi 
bu tekrar edilir. Bugün hangi mertebeye geldi bilemiyorum, mutlaka ilgililer buradan açıklaya
caklar; ama, ben hemen ifade edeyim ki, iki bin hâkim açığı demek, iki bin mahkemede adalet 
dağıtılmıyor, hizmet görülmüyor demektir. Hal böyle olunca, bu kadar ehemmiyetli, bu kadar 
mühim bir meselede, bu kadroların bu kadaraçık bırakılmasını anlamanın imkânı yoktur. Onun 
için, temenni odur ki, mutlaka o kadrolar süratle doldurulmalı ve her şeyden evvel, o hizmetle
rin aksamasına sureti katiyede müsaade edilmemelidir. 

Biz, zaman zaman buraya çıkıp, "Aman, din görevlilerimiz siyasetten arındırılsınlar, me
murlarımız veya şu hizmetliler siyasete bulaşmasınlar" der dururuz; ama, buradan açıkça ifa
de ediyorum ki, hâkimlerimiz de, mümkün olduğu kadar, siyasete bulaşmamalıdır. Biz, zama
nında, cübbeleriyle yürüyen hâkim ve yüksek hâkimlerimizi maalesef gördük. Bu, bizi sadece 
üzmüştür. Çünkü, sokağa dökülmenin karşılığı takiptir. Bu takibin davasını görecek de hâ
kimdir, hâkimi de sokağa dökersek, onun davasını kim görecektir; bilmiyorum. Bu da, tabiî 
bir bakıma bir tenakuz ve yanlışlık oluyor ve yakışmıyor. 

Diyoruz ki, her şeyden evvel, yaptığı hizmetin mahiyetini ve ehemmiyetini müdrik olması 
yönünden, "Adalet mülkün temelidir" derken, "El adi esasül mülk" ifadesini kullanırken, 
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bunun mahiyetini ve ehemmiyetini bilen hâkimleri yetiştirmek zarureti de ortaya çıkıyor. Her 
şeyden evvel, bu kadar önemli bir görevi yüklenen kimseler, zamanında manevî bir ifadeyi dai
ma başlarının üstünde tutmuşlardır. Bugün, "Adalet mülkün temelidir" diye yazıyoruz, o za
man "El adi esasül mülk" veya "Resul hikmeti mehafetullah" diye hâkimlerin tepesine yazı
lırdı. Bu demektir ki, her şeyin başı Allah korkusudur. Yani, "Ey hâkim, sen icrayı adalet edi
yorsun, bil ki, her şeyin başı Allah korkusudur.Bunu içinden çıkarma, kararlarını bu duygular 
içinde ver." Bunu, islam uleması zaman zaman "Utanmazsan ve Allah'tan korkmazsan istedi
ğini yap ve söyle" şeklinde tarif etmişler. Hakikaten, "Kesul hikmeti mehafetullah", yani, her 
şeyin başı Allah korkusudur" derken, sadece hâkimlere münhasır değil, devlet hizmeti gören, 
hatta özel hizmet gören herkesin, her şeyin başının Allah korkusu olduğunu içine sindirmesi 
ve bunun idraki içinde olması icap eder. 

Adalet, bir ölçüdür ve bir milletin en mühim ölçüsüdür ve endazesidir. Fatih hazretleri, 
İstanbul'u fethe karar verdiği zaman, milletinin ve adalet mekanizmasının mahiyetini merak 
eder. önce bir esnafa uğrar, oradan belli bir şey alır, ikinci bir şeyi talep ettiği zaman o esnaf, 
."karşıdaki komşum henüz siftah etmedi, o malı da ondan alın" diyerek komşusuna gönderir. 

Adliyeye gider; bakar ki bir dava görülüyor, o davada davacı, bir at satın aldığını ve atın 
da özürlü olduğu için öldüğünü iddia eder ve bedelini ister. Davalı ise, atı sıhhatli, özürsüz 
ve sağlam olarak sattığını ifade eder. Hâkim, "gereği düşünüldü : At bedelinin hâkimden 
tahsiline" der ve davayı bitirir. Sebebini de şöyle izah eder : "Benim dün bir mazeretim vardı, 
istemeyerek vazifemin başına gelemedim. Halbuki, davacı, dün bana müracaat ettiğini ifade 
etmiştir. Vazifemin başında olsaydım, satışa mevzu malın özürlü olup olmadığını tespit edecek 
veya ettirecektim. Bu kusur benden kaynaklandığı içindir ki, at bedelinin hâkimden, yani ben
den tahsiline karar verdim'' der. 

Fatih Hazretleri oradan çıkar ve bir başka mahkemeye gider, orada da bir define davası 
görülmektedir. Davacı, aldığı bir tarlanın içinden zuhur eden definenin davalıya ait olabilece
ğini, kendisinin böyle bir şey gömmediğini; ancak, davalının yakınları veya ecdadı tarafından 
böyle bir kıymetli şeyin oraya gömülmüş olabileceği ihtimalinden bahisle, bu malın davalıya 
verilmesini ve davalının bunu kabul etmemesi sebebiyle, hâkim kararıyla bunun karar altına 
alınmasını ister. Davalı ise, "Ben de zamanında sadece tarlayı aldım, içindeki hazineyi veya 
kıymetli eşyayı almadım, bunu ben de kabul edemem, bu bana helal olmaz" diyerek davanın 
reddini ister. 

Fatih, bu manzarayı gördükten sonra der ki, "Bu milletle ve bu toplulukla, Allah'ın iz
niyle, İstanbul fethedilir" der ve kararını verir. 

Hâkimlik mesleğinin güçlendirilmesinin, noksanlıkların tamamlanması, eğitim vesair hiz
metlerin rahat bir şekilde ifa edilebilmesinin şartlarını tezekkür etmek ve bunları yerine getir
mekle olacağını ifade ettim. Bakıyoruz ki, müracaat edenlerin bir kısmı alınmıyor, imtihan 
açılırsa çok mahdut sayıda alınıyor, hatta uzun yıllarını meslekte geçirmiş; ancak, sıhhî veya 
bir ailevî sebeple istifa etmiş olanların da mesleğe kabul edilmediği misalleri görüyoruz. Sayın 
Bakanın dikkatini buraya çekmek istiyorum. İki istifası olan bir hâkimin müracaatını kabul 
ettirme imkânını biz bulamadık. Çünkü/Hâkimler ve Savcılar Kanununun 40 inci maddesinin 
son fıkrasında "İki istifası varsa mesleğe kabul edilmez" anlamına gelen ifade var. Niye?.. "Efen
dim, böyle bir karar aldık" diyorlar. İhtiyacınız var, ne olur yani, yeni geleni de al, istifası 
olanı da al, avukatlıktan geleni de al, istifası olanı da al ve bunlarla kadronu tamamla, memle-
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ketin en hayırlı hizmeti olan adliye hizmetini aksatma. Bu kanunun neşrinden evvel iki istifası 
olanların da, mesleğe kabul edilmediğini bir emsal olarak burada huzurlarınızda ifade etmek 
isterim., 

Adliye binalarının, senelerce acıklı hallerine şahit olmuşuzdur. Kırk sene adliyede hizmet 
etmiş bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum : Mesleğimizin ilk günlerinde, istanbul'da sahilde 
gümrüğe ait bir binanın üst katında hizmet görürdük. Sonra, o hizmetler, postanenin üstünde
ki bir katta devam etti, sonra adliye binası yapıldı. Hemen ifade etmek isterim ki, bir zaman
lar, İstanbul'un "Adliye Sarayı" diye tarif ve tavsif ettiğimiz binası da, bugün neredeyse işe 
yaramaz hale geldi. Koridorları bole bole, küçücük camekanlı yerleri kalemlere ayıra ayıra, 
adliyede neredeyse koridor kalmadı. Bunu da Sayın Bakanımın dikkaine arz ediyorum, bunun 
da herhalde bir çaresi olması lazım ve İstanbul'un kendine yakışır bir adliyeye bir an evvel ka
vuşmasında zaruret olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bugün 61 adedi muştaki, 179 adedi kira, 788 adedi hükümet binaları içerisinde icrayi ada
let eden adliyemizin haline şükürler olsun diyoruz; çünkü zamanında, en izbe binalarda, en 
hurda malzemelerle, masalarla.sandalyelerle çalıştığı günleri hatırlıyoruz.Kırtasiyesi yok, avu
katlara rica ederler veya baronun kâğıtlarından istifade edilir veya ilgili arkadaşlar, zaman za
man, "Adalet Bakanlığına gidiyorsunuz, söyleyin de, bize bir parça himmet etsinler; biraz kır
tasiye masrafı göndersinler" diye rica ederlerdi. İnşallah o günler geride kalacaktır ve kısa za
manda bu ihtiyaçlar da karşılanacaktır. 

Yaşları eskimiş 500 adet vasıtanın yerinde, en az, bugün bir 500 adet adaha vasıtanın alın
masında zaruret olduğuna inanıyorum; çünkü, savcıların dahi elinde bir vasıtası yok, pulu yok, 
bilirkişi ücreti yok, hâkim yolluğu yok, çoğu zaman keşifler yapılamaz. Bu şartlar altında ya
pılan hizmet, nasıl yürütülür ve nereye kadar yürütülür, bunu takdirlerinize arz ediyorum. 

Hele hele, maaşını almış bir hâkim -beş altı sene geriye doğru gidiyorum, zaten o sırada 
80 ila 100 bin lira arasında maaş alırlardı- diyelim ki Ordu'nun Gölköy'ünde hâkimlik yapıyor, 
pat diye bir emir, "Mesudiye'ye gideceksiniz." Yahu insaf edin, o zaman aldığı maaş zaten 
80 bin lira idi, bunun 40 bin lirasını ayııi ortasına kadar harcamıştır; hanımı vardır, bir çocuğu 
vardır, götürse bir türlü, götürmese bir türlü, gitse, yatacak yer bulamaz, otel masrafını karşı
layamaz, yiyecek bulamaz. Gider, orada günlerce çile doldurur; yani, yetki ile komşu ilçelere 
giden hâkimlerin de o acıklı manzaralarını bugün düşündükçe, insan teessür duyuyor. Bunları 
da, inşallah bundan sonra görmemeyi temenni ediyoruz. 

Yine eski tarihleri hatırlıyorum, hâkim lojmanları diye bir şey yoktu. Bugün, hiç olmazsa 
63 ilde, 335 ilçede, toplam 398 yerde 4 772 adede ulaşmış savcı ve hâkim lojmanlarının bulun
ması bizi memnun etmektedir. Bunu biraz geniş düşünürsek, müdürlerin, icra memurlarının 
ve diğer personelin de ihtiyacını düşünürsek, ihtiyacın fevkalade kendisini gösterdiği ortaya çık
maktadır. 

Adliyelerimizin ağır yükleri vardır Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım. Çün
kü, adliyeler, her geçen gün yükü ağırlaşan, mahkeme dosyaları çoğalan, icra dosyaları çoğa
lan ve bunların altında ezilen müesseselerimizdir ve gittikçe de çoğalıyor, Bu tutumla, bu dav
ranışla, bu zihniyetle de, her geçen gün daha da çoğalacağını zannediyorum; çünkü, hedefimiz 
batı. Batıya bakıyoruz, bu işler orada da çok, Amerika'ya bakıyoruz, dakikada bir cinayet, 
ırza geçme fiilî işleniyor. Elektrik kesilmesinde bir ana caddede 5-6 bin dükkân tahrip edili
yor ve soyuluyor; oralarda da bu işin önüne geçilememiş. Niye geçilememiş?.. Materyalist bir 
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görüşle veya maneviyatsız bir görüşle yetiştirilen insanların yapacağı bu. Kimse görmezse, her 
türlü kanunsuzluğu ve suçu irrtikap edebiliyor. Yani, Batı -ki, biz de ona neredeyse benzedik-
suçlu yetiştiren fabrikalar kurmuş. Nasıl suçlu yetiştiren fabrikalar kurmuş?.. Bakıyoruz, kötü 
evler, fuhuş evleri, içkili yerler, meyhaneler, kumarhaneler, barlar, pavyonlar, diskotekler, her 
türlü ahlaksızlığın yayıldığı yerler, bir suçlu fabrikası gibi, harıl harıl suçlu yetiştiriyor... Alı
yor; fuhuşa alıştırıyor, zinaya alıştırıyor, içkiye alıştırıyor, kumara alıştırıyor ve kolay kazanca 
alıştırıyor. Helal, haram bilmeyen insan, kolay yerden ne gibi bir vurgun vurursa, onu kâr sa
yacak bir zihniyetle yetiştirildiği içindir ki, bugün, hâkimlerimizin ve adliyelerimizin işi çok 
zor. Çünkü, suça iten sebepler yok edilmedikçe, adliyelerimizin ve hâkimlerimizin rahat etmesi 
de imkân dahilinde değildir. 

Ne yapacağız?.. Boyuna cezalandırmak bir tedbir mi acaba? Hayır. Boyuna cezalandır
mayı, ben, sivrisinek öldürmeye benzetiyorum. Sivrisinekleri öldürürsünüz; ama, bataklığı ku
rutmadan,' bu işin köküne inmeden manevî sahada bir gayret içerisine girmedenjbu işlerin dü
zeleceğini sanmıyorum. Çünkü, herkesin başına bir polis dikseniz, onun da başına bir polis 
aramak mecburiyetinde kalacaksınız. Ben diyorum ki, gönüllere Allah korkusun koyarsak bu 
işi hafifletiriz ve inşallah bu sıkıntılar da kendiliğinden ortadan kalkar. 

Mahkemelerdeki ve icra dairelerindeki yüzlerce, binlerce dosyayı eritmek başka türlü müm
kün değil. Çünkü, herkes birbiriyle davalı hale gelmiştir. Şairin bir sözü var, teeddüben arz 
ediyorum. Komşusuyla bir tuvalet ihtilafı varmış, afedersiniz, şiirinde diyor ki : 

"Bu kerhane-i âlemde herkesin bir davası var, 
Kırkağaçlı Ahmet'in de bir kenef davası var, 
lam mayısta vazı icra et bunun ilamını, 
Çünkü ... davasıdır, anhası var, mihnası var." 

\ani, o hale gelmiş; herkes birbiriyle davalı hale gelmiş, sayılan milyonları bulan icra dos
yalan var ve altından kalkmanın imkânı yok. Vatandaş, artık, neredeyse mahkemelerden ümi
dini kesmiş, mahkemeye gidip senelerce uğraşacağına, mafyaya gidiyor, "Kardeşim, 300 mil
yon lira alacağım var, 150 milyonunu sen al, 150 milyonu da bana getir'' diyor. Onun da canı
na minnet, götürüyor tabancayı herifin gırtlağına dayıyor ve alacağını tahsil etmenin çareleri
ni arıyor. Bu da, tabiî ki, ihkakı hak oluyor. Bunu bertaraf etmenin tek çaresi de, mahkemeleri 
daha da hızlandırmak, dosyaları azaltmak ve ne yapıp yapıp, uzlaştırma müesseseleri kurmaktır. 

Hatırlıyoruz, eskiden, çocukluğumuzda köylerimizde kimse mahkemeye gitmezdi. Bir ke
re, boşanma davası hiç olmazdı; köyde hiç kimse "Benim babam anamı boşadı" demezdi, böyle 
bir dava olmazdı, herkes kaderine razıydı. Alacağı varsa, köy muhtarı araya girerdi, "Yahu, 
Ahmet ağa, Mehmet ağa, yapmayın, ayıptır, niye mahkemeye gidiyorsunuz? Gelin, oturun ba
kalım şuraya, anlatın meselenizi" der ve çok davalar köyde halledilirdi. Arkadaşlarım, buna 
yeni bir sistem getirmişler, diyorlar ki, "Adliye polisi kuralım; kurum ihdas edildiği zaman, 
bir trafik suçu, bir kusur veya bir tazminat veya bir zarar İrası gibi hallerde, bu hususları adliye 
polisi halletsin" şeklinde teklif ve temenniler var; ama, bunu azaltmaya karar verirsek, oturup 
bunu afiz amik düşünmek ve bu dosyaları azaltacak, mahkemelere bir yağmur gibi yağan da
vaları bertaraf edecek tedbirleri almak lazım. 

Hatırlarsınız, bir zamanlar, devletin müesseseleri dahi birbirleriyle davalıydı. Bakarsınız, 
bir devlet dairesi diğerini dava etmiş. Mahkemelere o konu bile gelirdi. Halbuki, devletin iki 
müessesesi oturur, meselesini halleder; adliyede ne işiniz var? 
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Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; sıkıntımız, biraz da ithal kanunlarla ço
ğalıyor gibi geliyor bana; beni bağışlayın. İsviçre'de bir medenî kanun hazırlanırken, uzun se
neler bunun tedbirleri düşünülmüş, barolara ve üniversitelere sorulmuş, onların manevî kökü 
olan Hıristiyanlıktan gelen esasları tespit edilmiş, yine onların kültür kökü olan Roma huku
ku esas alınmış ve bununla kanunlarını yapmışlar. Bizdekine gelince; önce Anayasaya bakıyo
ruz, 1924'ten evvel iki Anayasa eskitmişiz. 1970 sonrası da, neredeyse her on senede bir Ana
yasa eskitmişiz. Bazı kanunlara bakıyoruz; o da ibret verici. Kanun çıkmış, birkaç ay sonra 
delik ve patlak yerleri tespit edilmiş, hemen yenisi çıkmış, yeni ilave kanunlar getirilmiş ve onun 
da bir müddet sonra işlemez hale geldiğini görüyoruz. Onun için, diyoruz ki, hiçbir kanun, 
milletin inancına aykırı olmamalı. Bu, her şeyden önce gözetilmeli. 

Hasan Bey hatırlayacaktır, Londra'da bulunuyoruz; BBC bizi bir mülakat için çağırdı, dedi 
ki, "İngiltere'de günlük mesele nedir, hatırlıyor musunuz? "Biz, "Evet, gazeteler yazıyor; Hı
ristiyan yetkilileri, başrahip, kardinal, neyse, İngiltere'nin en büyük ruhanisi, 'Ey Parlamento, 
bundan sonra geçireceğin her kanun kilisenin süzgecinden geçecek ha' diyor" dedik. "Buna 
ne diyorsunuz?" diye bizim görüşlerimizi sordu. Biz de, "İngiltere'nin işine karışmayız; pa
pazlar bu işin manevî bir yanı olduğunu ve bunun kilisenin süzgecinden geçmesinin zaruretini 
ortaya koymuşlar. Bizde ise bu mümkün değil; çünkü, bizde önleyici kanunlar var" dedik. Ta
biî, hayretler içinde kaldılar. Şevket Kazan Bey, Ankara Mamak Askerî Mahkemesinde yargı
lanırken de öyle oldu; 163 üncü maddeyle ilgili Almanya'ya bir talimat yazdık, Alman hâkimi, 
"Ben bu talimatı infaz etmem, çünkü, inancından dolayı veya inancının mahiyetini izhar eden 
bir insanın yargılanmasını Alman kanunları kabul etmez" dedi ve talimatı da iade etti. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî, bunlar ibret verici haller. O bakımdan diyorum ki, üniver
sitelerde mutlaka bizim de, yani inananların da kürsüsü olması lazım. 

KAMER GENÇ (Tlınceli) — Peki, inanmayanlar kim hoca? 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Niye eski Türk Hukuku, Roma Hukuku, şu hukuku, bu huku

ku okutuluyor da, İslam hukukuna ait bir enstitü yok? Bin yıl hukukumuz olmuş olan İslam 
hukukunun bir enstitüsü veya bir çalışması yok. Ben bunu da temenni ediyorum; çünkü, bin 
yıl İslam hukukunu kullanmışız. Şurada altmış yetmiş yıldır kullandığımız hukukun her türlü
sünün müesseseleri var. O da olsun, o da tartışılsın, evlatlarımız onu da bilsin, oturup tartış
sınlar; en iyiyi, en güzeli bulmak emelimiz değil mi? Gayemiz, en iyiyi, en güzeli, en doğruyu, 
en isabetliyi yakalamak değil mi? Niye reaksiyon gösterelim ki?.. Birisine "Sen inanmıyorsun" 
deyince kızıyor. Hattâ, "Sen gavursun" hiç diyemiyorsun; ama İslam hukuku sözkonusu ol
duğu zaman, bakıyorsunuz, hemen reaksiyonlar oluyor. Ne oluyor yani, islam ne yaptı size 
kardeşim? onun için, onu da üniversitelerimiz tartışmalı,eserler ortaya konmalı,"Batı Huku
kunda bu, Angola Sakson Hukukunda bu, German Hukukunda bu, Roma Hukukunda bu; 
ama İslam hukukunda da bu" diyebilmeliyiz. Artık, bunu demenin zamanı geldi. Korkmaya-
lım, korkacak bir şey yok. Görüyorsunuz, biz şurada 40 kişiyiz, halimiz belli, sesimizi bile du-
yuramıyoruz. . ^ 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul).— 40 kişisiniz, ama maşallahınız var... 
'ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem kardeşlerim, adliye binalarının ve lojmanların, hat

ta hastanelerin yapılmadığı bir memlekette, dün Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bütçesi 
görüşülürken, "Spor tesislerimiz şöyle olsun, şunu yapalım, bunu yapalım" dendi. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Melih Bey de söyledi. 
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ALÎ OĞUZ (Devamla) — Allah'tan kork!.. Aç ayı oynar mı kardeşim? Fabrikan yok, adliye 
binan yok, hastanen yok, hastan dışarıda ölüyor. "Sayın Bakana teşekkür ederim, buz paten 
sahası yaptı, çok hayırlı bir hizmet gördü" diyor... Ehemmi mühimme tercih etmek lazım. Eğer 
bir milletin aç insanı varsa, karnı doymuyorsa, akşam evine bir ekmek parasını götüremiyor-
sa, çile çeken, aç ve işsiz 9 milyon insanın kahvehaneleri doldurmuşsa, senin stadyumlarla, 
buz pateniyle ne işin var kardeşim? Allah rızası için... Neyse, o da sizin takdirinize bağlı bir şey. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bale okuluna ihtiyaç yok mu Hoca? 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Yok, yok efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, adalet personelinin de dertleri çok. Hâkimler için belki bir şey

ler yaptık demek mümkün; ama, bugün kâtip mertebesinde, personel mertebesinde olanların 
kıt kanaat, zor geçindiklerini de hepimiz bitiyoruz. Bu konuya eğilmenin de bir zaruret oldu
ğunu ifade etmek istiyorum. 

Cezaevleri epeyce ıslah edildi, aslında.mahkeme yapmak, cezaevi kurmak bir marifet de
ğil. Görüyorsunuz, zaman zaman suçlular 80 bini, 100 bini bulduğu zaman, cezaevlerimiz ar
tık taşımaz hale geliyor; geçmişte yapıldığı gibi'ya af kanunları çıkarılarak veya tnfaz Kanu
nunda yapılan küçücük bir tadilatla, af mahiyetinde tedbirler alınarak, hapishaneler boşaltılı
yor. Hapishanelerin boşaltılması bir marifet değil ki, bir hizmet değil ki... Oraya aldığın ada
mı ıslah edebileceksen, o hizmettir. Aldın, senelerce çile doldurdu, sıhhatini kaybetti, sonra 
çıkardın, bir de sabıkalı olarak cemiyetin içine saldın... Bu da hizmet değil, bu da marifet de
ğil. Gelin, Batı'nın patronaj müessesesi dediği -güzel bir müessese- takip müessesini ele ala
lım. Yani, adam hapishaneden çıktıktan sonra, hiç olmazsa, sabıkalı özürlüler için nasıl belli 
kontenjanlar nedeniyle tedbirler alınmışsa, bu tedbirleri ve kontenjanları, daha da artırararak 
ve onu adım adım takip ederek, yeniden, suçluların veya suça teşvik edenlerin eline bırakma
dan, onu cemiyete kazandırmak; terbiyesini, tahsilini vererek bir sanat öğreterek, onu yine ce
miyetin şerefli bir üyesi, bir mensubu yapmak hususuda gayretlere girmek zarureti var. 

Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
yapılacak bazı değişikliklerle bu işe de bir sürat kazandırmak, mahkemelerin yükünü hafiflet
mek ve vatandaşı mahkeme kapılarına git-gelden kurtarmak zarureti vardır. Misal olarak, bir 
mahkemede bir veraset davası açıyorsunuz -bir beraberlik, bir benzerlik olmadığı için ifade 
etmek istiyorum- bir hâkim : "Evvela nüfus kaydını celp ettir" diyor, arkasından "duruşma 
günü al" diyor ve sonra da "Şahitlerini getir" diyor. Başka bi hâkime-bakıyorsunuz, nüfus 
kayıtları geldiği anda, çıkarıp veriyor... Bunda da bir ittifak olması lazım. Birbirine benzer 
konularda aykırılıklar ortaya çıkıyor. O bakımdan, Usul Kanununda yapılacak bazı değişik
liklerle bunların önleneceğine inanıyorum. 

141, 142, 163 üncü maddeler, elhamdülillah tarihe karıştı; bugün biraz daha rahat bir or
tam var. Bir kimse, bir fikre inanmışsa, o fikrin gereğini rahatlıkla ifade ediyor; ama.sadece 
Türk Ceza Kanunundaki 163 üncü maddeyi kaldırmak yetti mi dersiniz? Hayır. Anayasada 
onun paraleli hüküm var, Cemiyetler Kanununda onun paraleli hüküm var, Siyasî Partiler Ka
nununda onun paraleli hüküm var, Askerî Ceza Kanununda onun paraleli hüküm var. Ne ya
pacaksınız?.. Onları da ayıklamanın bir zaruret olduğuna inanıyorum, ki o zaman, "141, 142 
ve 163 üncü maddeler kalktı" denilebilsin. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Terörle Mücadele Kanununu unutma. 
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ALİ OĞUZ (Devamla) — Avukatların çilesi hiç bitmiyor;senelerdir çantaları kucakların
da mahkeme kapılarında beklerler. Ben, "Bir kolaylık getirmek lazım; bu da adliyelerin birleş
tirilmesi veya hâkimlerin biraz daha müsamahakâr olmasıyla bu iş halledilir" diyorum. Dava
ya 5 dakika geç kalırsanız, hemen alırlar. Eskiden gıyap vardı, şimdi gıyap yok ama, hiç ol
mazsa müvekkil karşısında mahcup hale gelir veya bir usulî muameleyi kaçırmış olur, bundan 
dolayı da sıkıntıya girer. 

O bakımdan, adliyeden adliyeye koşan bu insanların, bir parça, dertleriyle ilgilenmekte 
zaruret var. 

Peşin vergi avukatları perişan etti. Hele bunların içerisinde, yaşını başını almış olan arka-
. daşlarm hepsi meslekten ayrıldılar, terk ettiler. Halbuki, küçük bir emekli maaşı varsa, onun 
yanında, mesela ayda alacağı küçük bir iş sayesinde canını tende tutuyordu, biraz daha rahat 
geçinme imkânı vardı. Evvela peşin vergi, sonra hayat standardı falan geldi, "Efendim yılda 
40 milyon lira kazanmaya mecbursun" dendi. Yahu, iş gelmiyorsa, kazanmıyorsa, adamcağız 
ne yapacak?.. "Kazanmaya mecbursun. Peşin vergiyi vereceksin, 40 milyonluk standart üze
rinden de normal vergini ödeyeceksin" diyor. Bu, bir zulümdür. Zamanında getirmişsiniz... 
(SHP sıralarından "ANAP getirdi" sesleri) ANAP getirmiş, şu getirmiş, bu getirmiş, mesele 
bu değil kardeşlerim. Çünkü ben, bu Parlamentoda yedi sene bulundum; konuştuk konuştuk, 
kaldırdık rafa... Benim bütün gayem, eğer bir meselede ittifak eder de, sayın ilgililere, "Ha, 
bu doğru, bunu yapsak iyi olur" dedirtirsek, bu hizmettir. Yoksa, gel burada bir spiker edası 
ile 10 sayfalık yazıyı süratle oku, bu basılsın ve rafa kaldırılsın... Bu değil, hizmet bu değil. 
"Efendim, çoğunluğumuz var, senin dediğin olmaz..." Bu da olmaz, yarın başka çoğunluk 
gelir. Gördük kit bu, çoğunluklar yarışı oluyor; ama, hizmet olmuyor. 

Onun için, diyoruz ki, avukatların ücret hususu da halledilmeli. Barolar, avukatların mu
kavelelerini almalı, mahkemeler ücret makbuzunu istemeli, hatta barolar, avukatların ücretle
rinin tahsilinde yardımcı olurlarsa, faydalı olur kanaatindeyim. 

Adlî müzaheret işlemiyor.., Bir fukara, avukat tutamıyorsa, gidiyor baroya, en genç bir 
avukatı ona vekil olarak tayin ediyorlar. O, zaten ekmek kaygısında, birinde gidiyor, birinde 
gitmiyor ve bu adlî müzaheret de böylece, sadece isimden ibaret kalıyor ve bir hizmet getiremiyor. 

Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlar; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunun, mut
laka denetimden geçmesi, her şeyden evvel onu kullananların itibarı bakımından zarurettir. 
Onu da bir prensip olarak vurgulamak istiyorum. 

Mahkeme harçları da, gene ashabı mesalihin bir çilesi. Bir miktarını adliye veznesine yatı
rırsınız, bu miktar bir parça çoğaldığı zaman, "Efendim, biz almıyoruz, vergi dairesine; 
gideceksin" derler; koş vergi dairesine, nefes nefese. Hele, müddetli davalarda iş sahipleri çok 
büyük sıkıntılar içerisine düşerler. Onun için, 3 nüshadan ibaret kesilen bir makbuzla; birisi 
ilgiliye, birisi mahkemeye ve birisi de alakalı vergi dairesinin dosyasına konulmak şeklinde, bu 
işin halledilebileceği kanaatindeyim. 

Rüşvet hususunda Bakanlığımızın fevkalade hassas olduğuna ben inanıyorum; ama bu
nun üzerine gitmenin ve her şeyden evvel, halk nazarındaki bazı dedikoduların bertaraf edil
mesinin lüzumuna da işaret etmek istiyorum. 

Arşiv düzenleme ve bilgisayara geçme, artık fevkalade ehemmiyet arz etmiştir. Gene, eski 
meslek arkadaşlarım ve Sayın Bakanım da çok iyi bilir, on sene önceye ait bir dosyayı veya 
kararı arşivde, mahzenden bulmanız çiledir. Bugün artık, dosyalar da, bilgiler de, kararlar da, 
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sabıka kayıtları da, adliyeyle ilgili en hayatî meseleler de, gelen dosyalar da, gerek Yargıtayda 
ve gerekse mahkemelerde bilgisayarlara yüklenmek durumundadır, bunu ümit ediyorum ve onun 
da çok yakın olduğuna inanıyorum. 

İnsanlık suçu olarak bugün en çok üzerinde durulan ve bahsedilen husus, işkencedir Sa
yın Bakanım. Bu, bizi dilhun ediyor; bunun üzerinde de hassasiyetle duracağınızı ümit ediyorum. 

Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; cinayetler, tahrik, zina tahriki, tasallut ve 
tasaddi filleri, intiharlar ve kötü alışkanlıklar saridir. Bunların reklam edilmesini, bunlarla il
gili filmlerin özellikle gözden geçirilmesinin de, gene bir memleket meselesi olduğuna inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen toparlayınız. 
ALt OĞUZ (Devamla) — Toparlıyorum muhterem Başkanım; bitirdim zaten. 
Muhterem arkadaşlaım, bugüne kadar bu Mecliste, bu kürsüde,özellikle tekrar tekrar söy

lendi, başörtüsü, bir zulüm haline gelmiştir. Üniversite kapilannda ağlayan, imtihana gireme
yen, diplomasını alamayan, okuldan uzaklaştırılan yüzlerce kızımızın, evladımızın ah ü enîni 
sizi bırakmaz; çünkü, zulm ile âbad olunmaz, zulrn ile âbad olanın, akibeti berbat olur. Bu
nun için, buna da bir çare getirin; mini eteğiyle üniversiteye girenler gibi, başörtüsüyle de bu 
yavrularımız üniversiteye girsinler ve okusunlar. Kimseye, bu inançlı çocuklardan zarar gelmez. 

Bu duygular içerisinde hepinizi hürmetle selamlıyorum ve Adalet Bakanlığı bütçemizin 
memleketimize, milletimize ve adliye camiasına hayırlar getirmesini diliyorum ve hürmetlerimi 
arz ediyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına ilk konuşmacı, Sayın öğütcan; buyurun. 

, Sayın öğütcan, arkadaşınızla süreyi nasıl paylaştınız bilmiyorum; ama, toplam konuşma 
süreniz 45 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA ALt YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Adalet Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum. Erzincan yöresinde meydana gelen deprem sebebiyle hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza Tanrıdan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Bu vesileyle, çığ 
düşmesi, grizu patlaması ve deprem gibi felaketler sebebiyle, Hükümetimizin talihsizliğinin de 
sona ermesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel, Yüce Heyetinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, hukuk ve adalet anlayışı, insan ve toplumla birlikte gelişmiş, bü
yümüş ve bugünkü çağdaş olgunluğa erişmiştir. Hukuk, insan hayatını düzenleyen ve o günkü 
insan hayatına uygun düzenlemeler getiren, ihtiyaçlar değiştikçe, bunlara cevap veren bir ku
rallar manzumesidir. 

Değerli milletvekilleri, günümüz insanı, genellikle demokrasi rejimini kabul etmiştir. Bi
lindiği gibi, demokrasi, insan hayatına, insanın kişiliğine ve onun ruhuna yakışır bir idare biçi
midir. Bütün demokrasilerde, hukuk, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Anaya
samızın 2 nci maddesinde hukuk devleti prensibi kabul edilmiştir. Yine Anayasamızın 6 ncı 
maddesinde, "Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kul
lanamaz." denilmektedir. Burada, devlet, organlar, şahıslar hiçbir şekilde hukuka aykırı ey
lemlerde bulunamazlar denilmektedir; ancak, geçmiş dönemlerde, anayasanın bir kere ihlaliyle 
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bir şey olmayacağı düşüncelerinin ileri sürülmüş olması, hukuk adına düşündürücüdür ve 
üzücüdür. 

Anayasamızın 9 uncu maddesinde, "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkeme
lerce kullanılır." denilmektedir. Anayasamız, yargı bağımsızlığı ilkesini kabul etmiştir; ancak, 
1982 Anayasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, yargı bağımsızlığı ile hâkim teminatı sü-. 
rekli olarak tartışılmaktadır. Hâkimlik teminatının bulunmadığı bir yerde, yargının bağımsız
lığından bahsetmek mümkün değildir. 1982 Anayasasının hâkimlik teminatını düzenleyen 139 
uncu maddesiyle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu düzenleyen 159 uncu maddesi ve 12 
Eylül döneminde yürürlüğe giren 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu hü-
kümieri.hâkimlik teminatını zedeleyici mahiyettedir. 

Sayın milletvekilleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanının Başkanlı
ğında, Adalet Bakanlığı Müsteşarının üye olarak bulunduğu, diğer üyeleri Yargıtay ve Danış
tay Genel Kurulları tarafından gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilen top
lam 7 üyeden oluşmaktadır. Siyasî otoritenin bir temsilcisi olan Adalet Bakanının, bu Kurulun 
Başkanı, Müsteşarının üyesi olması, diğer üyelerinin icranın başı tarafından atanması, yasa
ma, yürütme ve yargı arasındaki dengeyi, yargı aleyhine bozarak, yargıyı idarenin etkisi altına 
almaktadır. 

Montesquieu, "Kuvvet sahibi herkes, bunu kötüye kullanmaya meyleder ve kuvvetine bir 
sınır buluncaya kadar bunu devam ettirir. Kuvvet, kötüye kullanılmamak için, o surette düzen
lenmelidir ki, kuvvet, kuvveti durdursun" şeklinde ifade olunan teorisiyle, kuvvetler ayrılığını 
savunmuştur, tşte, yasama, yürütme, yargı kuvvetlerinin birbirinden ayrılması ve birbirine karşı 
serbest ve müstakil hale gelmesi gerekir. Ancak, günümüzde bu dengenin bozulması sebebiyle, 
geçmiş dönemlerde, basınımızda, "Şu davaya bakan hâkim şuraya tayin edildi, şu hâkim şu
nun yemeğinde bulundu ve sonunda ödüllendirilerek Yargıtay üyeliğine seçildi" gibi, asılsız 
da olsa haberlerin çıkması, adaleti zedelemekte, adaletin bağımsızlığı ilkesine gölge düşür
mektedir. 

Bağımsız yargı ve hızlı dağıtılan, hakka ve hukuka uygun adalet, Hükümetimizin en te
mel hedeflerinin başındadır. Hâkimlerimizi maddî ve hukukî bağımsızlığa, vatandaşlarımızı 
da, gecikmemiş ve haklı adalete eriştirmek için gereken tüm önlemleri almaya Hükümetimiz 
kararlıdır. Hâkime, ayrıca, kürsü ve karar güvencesi vermek, başlıca amacımızdır. 

"Tabiî hâkim" ilkesi yargıya egemen olacaktır. Edindiğimiz bilgilere göre, memnuniyetle 
ifade etmeliyim ki, Adalet Bakanlığımızda 17 kanun tasarısı üzerindeki çalışmalar hızla de
vam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasımızda hâkim teminatı ve yargı bağımsızlığı konusun
daki eksikliklerin de bir an önce giderilmesi için, bütün siyasî partilerimizin görüş birliğine 
vararak, gerekli değişiklikler gerçekleştirilmelidir. 

Hâkimlik mesleği, üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf olarak 
dört gruptur, tik üç sınıf, meslekte çalışılarak elde edilen kıdem sonucu gelişirken, birinci sı
nıflık belirli ortamlarda oluşmaktadır. Birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış 
ve üç yılını doldurmuş olanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından ya 
yüksek mahkeme üyeliğine seçilmekle veya Bakanlık üst düzey yöneticiliğine getirilmekle bu 
sıfatı kazanmaktadırlar. 
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Ancak, bu makamların mahdut ve adedinin sınırlı olması ve bu görevleri deruhte edenle
rin atanmalarının mümkün olamaması ve 65 yaşını doldurmadıkça da emekliye ayrılmamaları 
sebebiyle, çok üstün liyakat göstermiş ve bu makamlara gelme hakkını kaybetmemiş olan hâ
kim ve savcıların, kurul üyelerine yakın olmadıkları takdirde, bu makamlara gelmeleri imkân
sız bulunmaktadır. 

1984 yılma gelinceye kadar bu iki sınıf arasında yapay biçimde ortaya çıkmış bir unvan 
farkı bulunmakla beraber, hiç değilse maaş farkı bulunmuyordu. Ancak, 1984 yılından itiba
ren bu iki sınıf arasında giderek artan ve takribi -son katsayı artışlarıyla birlikte- 2 milyon lira
ya yaklaşan bir maaş farkı meydana gelmiş ve bu durum, meslekte huzursuzluğa ve yakınma
lara sebebiyet vermektedir. Birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf hâkimlik şeklindeki yapay bir 
durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, meslekte huzursuzluğa sebebiyet ve
ren bu manasız ayırım, en kısa zamanda giderilecektir. Bu konuda hazırlanan yasa tasarısı Mec
lisimiz gündemindedir. 

Sayın milletvekilleri, mahkemelere gelen iş miktarları, artan nüfus, değişen ekonomik ko
şullar nedeniyle, dava adedi günbegün artmaktadır. Hâkim kadrolarının doldurulamadigı göz 
önüne alındığında, işlerin yoğunluğu sebebiyle, sabah başlayan duruşmalar, öğleden sonraya 
sarkmakta ve bir sonraki günün dosyaları tetkik edilmek üzere hâkimlerimiz tarafından evleri
ne taşınmakta ve orada hazırlanılmaktadır. 

Cumhuriyet savcılıklarına intikal eden hazırlık dosyaları ve ilamlarla gelen işlerin çoklu
ğu sebebiyle, savcılarımız iş yükü altında ezilmekte, zaman darlığından, hazırlık evrakları du
ruşma sırasında tetkik edilmektedir. Hükümetimiz bu konuda da gerekli hassasiyeti göstere
rek, yeni mahkemeler açmak, hâkim, savcı ve adalet personeli açığını gidermek suretiyle, iş 
birikimini önleyecektir. 

Büyük şehirlerimizde adalet hizmetlerinin verildiği adliye binalarının kifayetsiz kalması 
sonucu, mahkemeler, icra daireleriyle, diğer hizmet binaları şehrin birçok semtlerinde bina ki
ralanması suretiyle dağınık bir şekilde bulunmakta ve gerekli hizmeti tam olarak verememek
te, bu da birçok sızlanmalara neden olmaktadır. Bütün hizmetlerin tek ve modern bir binada 
verilmesini sağlamak amacıyla, yapımı devam eden Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kırık
kale, Konya ek; Malatya, Ordu, Seydişehir, Zonguldak ve Bayburt adalet binalarının bu yıl 
içerisinde mutlaka bitirilmesi gereklidir. 

Adana'daki adalet binalarının dağınıklığı giderilerek, en yakın zamanda modern bir yapı
ya kavuşması amaçlanmaktadır. 

Yatırım ödeneklerinin bir önceki yıla göre artışının az olması nedeniyle, öncelikle yatırım
larda kullanılması mutlaka sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, yargı erkinin vazgeçilmez bir öğesi bulunan savunmaya gereken önem 
verilerek, avukatların meslekî kuruluşu olan barolar, Adalet Bakanlığının vesayetinden çıkarıl-
.malıdır; kendi meslektaşları hakkında karar vermek baroların yetkisinde olmalıdır. Baroların 
kendi üyelerinden topladıkları aidatlardan başka bir geliri bulunmadığından, günümüzde no
terler tarafından düzenlenen avukat vekaletnamelerini tanzim yetkisi barolara verilmeli ve üc-
reti^barolar tarafından tahsil edilerek, barolara daimî bir gelir sağlanmalıdır. 

Sosyal bir kurum olan ve işlerliği bulunmayan adlî müzaheret müessesesi işletilmelidir. 
Özel idare ve belediye bütçesinde, bu konuda yasal düzenleme olduğu halde, barolara gerekli 
yardım yapılamamaktadır. Adalet Bakanlığı Fonundan bu yardımlar yapılmalıdır. 
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Avukat stajyerlerinin konumu trajediktir. Hâkimlerimizin iş yükünün fazlalığı sebebiyle 
altı aylık adliye stajından beklenen sonuç alınamamaktadır. Tüm staj, avukat yanında yapıl
maktadır. Staj süresince, hiçbir gelir elde edemeyen stajyerlere maddî imkânlar sağlanmalıdır. 

Avukatların vergi kaçakçısı olarak gösterilmesi utanç konusudur. Avukatlar için hayat stan
dardı ölçüsü değiştirilmelidir. Mesleğe yeni atılan birçok avukat, kazanamadığı halde yergi öde
mek zorunda bırakılmaktadır. Avukatlar, gerek duruşmalarda ve gerekse gittikleri keşiflerde 
veya hacizlerde taraf durumunda olduklarından, hayatları da tehlikede olmasına rağmen, ba
ro başkanı da dahil olmak üzere, bu meslek kuruluşu üyelerine silah taşıma ruhsatı verilme
mektedir. Silah yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, baro mensubu avukatlara silah taşıma ruh
satı verilmelidir. 

Kamu avukatlarının, vekâlet ücretinin yıllık tutarı, birinci derece son kademesi aylığının 
ek gösterge hariç, yıllık tutarım geçemez hükmü vardır. Oysaki, bu avukatlardan emekli kese
neği -kamu kesimi avukatlarının maaş ve ek göstergeleri dahil olmak üzere- kesilmektedir. Kal
dı ki, vekâlet ücreti bütçeden ödenmekte, idareye de maddî yönden hiçbir külfeti bulunma
maktadır. 

Kamu avukatlarına ödenen vekâlet ücreti, dava ve icra takipleri sebebiyle hasma tahmil 
edilen vekâlet ücretinden ödendiğinden ve yine tahsil edildikçe, ödenmekte olduğundan, limit 
dolmadığından bu avukatların da bunu talep etmeye hakları bulunmamaktadır. 

Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinde yapılacak bir düzenleme ile "ek gös
terge hariç*' cümlesi kaldırıldığında; kamu avukatlarının maddî olanakları bütçeye yük olma
dan düzeltilmiş olacaktır. 

492 sayılı Harçlar Yasasının 34 üncü maddesi, kamu avukattan arasında ayırım yaparak, 
sadece Hazine avukatlarına yol tazminatı ödeneceğine amir bulunmaktadır. Yol tazminatı hak
kının bütün kamu avukatlarına şamil olması mevcut adaletsizliği giderecektir. 

Bakanlığımız tarafından 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yapılması gerekli değişiklikleri 
ihtiva eden kanun tasarısının hazırlanmış olduğunu ve eh yakın zamanda Meclise gönderilece
ğini sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bugün avukatların sosyal güvenliği tam olarak sağlanamamıştır. Aktif görev yapan bin
lerce avukat, sigorta primlerini ödeyemediğinden biriken gecikme zammı ve faiz borcu sebe
biyle emeklilik süresini tamamlamasına rağmen, borç ödenemez hale geldiğinden, bu hakkını 
kullanamamaktadır, tşte, Hükümetimiz, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısını Meclisten geçirmiştir. Yasalaştığı takdirde, binlerce avukat, 
belirli süre içerisinde prim borçlarının aslını ödedikleri takdirde, faiz ödeme yükümlülüğün
den kurtulacaklar ve emekli olma hakkını elde etmiş olacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde 1.1.1992 tarihi itibariye 24 609 hüküm
lü ve tutuklu barındıran ve toplam kapasiteleri 84 180 olan ceza ve infaz kurumlarına değine
ceğim. Geza infaz kurumlarımızda terör suçundan hükümlü ve tutuklu olarak bulunanların 
toplam sayısı 1 499'dur. Cezaevlerinin modern, çağdaş ve oraya düşen kişileri topluma kazan
dırıcı mahiyette yerler olması gerekmektedir. Cezaevlerinin, cezaevi yöneticilerinin, cezaevi içe
risine giremedikleri, korkunun kol gezdiği, devlet otoritesinin sarsıldığı yerler olarak düşünül
mesini kabul edemiyoruz. Cezaevlerinde her türlü önlemler alınarak, bu yerlere, çağdaş, eği
timli yöneticiler atanarak, cezaevleri, adaletsizliğin kol gezdiği yerler olmaktan çıkarılarak, gerçek 
anlamda bir ıslahevi haline getirilecektir. 
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1991 yılında bitirilmesi amaçlanan 20 adet cezaevi, yeterli ödenek bulunamadığından, bi
tirilememiştir. Bunlann bitirilmesine 1992 yılında gayret edilecektir; ancak, geçmiş dönemler
de, her alanda olduğu gibi, israf edilen kaynaklar sebebiyle, bu yıl için yatırım programına 
gerekli kaynak aktarılamamıştır. 

Hükümlülerin ıslahı amacına yönelik olarak, psikolog, sosyal çalışmacı ve doktor gibi per-
, sonelle donatılması sonucu, cezaevlerimizin çağdaş düzeye çıkarılması sağlanacaktır. Bir hü
kümlünün hangi cezaevinde olduğunun anında tespit edilmesi, bugünkü sistemle mümkün de
ğildir; yeterli ödeneğin temini halinde, bilgisayar sistemine geçilmesinin sağlanması, en sami
mî amacımızdır. Cezaevi yapı şartlarının yeniden belirlenmesi, uygun projelerin geliştirilmesi 
Ve gerekli malî kaynağın temin edilmesi çalışmalarına hızla devam edildiğini memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz. Hükümlü sevk araçlarının ıslah edilçrek, hizmete en uygun hale getiril
mesi sağlanacak, yeni araçların alımında, araçların çağımızın şartlarını taşıyan nitelikte olma
sına özen gösterilecektir. 

Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların iaşe bedelleri, sağlıklı ve dengeli beslen
meyi sağlayamadığından, 1992 yılı bütçesiyle iaşe bedellerinde kalori ve gramaj esasına dayalı 
erat iaşe sistemine geçilecek olması, insana saygının bir sonucudur. Bu nedenle, iaşe yönetme
liği en kısa zamanda yürürlüğe konmalıdır. 

155 ceza infaz kurumunda tesis edilmiş bulunan iş yurtlarındaki çeşitli atölyelerde, bir günde 
ortalama 4 551 hükümlü ve tutuldu çalışmaktadır, tş yurtlarında, 1991 malî yılı içerisinde 47 
milyar 412 milyon 205 bin Türk Lirası net kâr elde edilmiştir. Bu yıl içinde hükümlü ve tutuk
lulara, çalışmaları karşılığında, 7 milyar 94 milyon 27 bin Türk Lirası ödemede bulunulmuştur. 

1475 sayılı tş Kanununun, çalıştırma zorunluluğunu düzenleyen 25/B maddesi, işverenle
rin 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde yüzde 2 oranında eski hükümlüyü, tş ye 
tşçi Bulma Kurumu aracılığıyla, mesleklerine uygun bir işte çalıştırmalarına amir olmasına rağ
men, bu husus tam olarak denetlenmediğinden, işverenlerin çoğu bu yükümlülüğünü yerine 
getirmemektedir, tş Yasasının bu hükmüne işlerlik kazandırılması için gerekli tedbirlerin alın
masını Sayın Adalet Bakanımızdan özellikle istirham etmekteyiz. 

Cezaevlerinin en hissî ve yürekleri parçalayan kısımları, geleceğimizin güvencesi, çocuk 
suçluların bulunduğu koğuşlardır. Çocuk Haklanna Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının Yüce Meclisin gündeminde olduğu şu günlerde, 
korunmaya en muhtaç toplumsal grubu oluşturan çocuklar için bir güvence teşkil eden çocuk 
mahkemeleri her ilde kurulmalıdır. Bu mahkemelere, yasaların öngördüğü vasıftaki hâkim ve 
savcılar derhal atanmalı ve kadroları boş bırakılmamalıdır. Suç işlemiş çocuk, onun ruhunda 
fırtınalar koparırcasına, o soğuk, demir kapısı gıcırdayarak kapanan cezaevine konulmadan 
ve mahkemeye çıkarılmadan önce, alıkonma merkezlerinde pedagog, psikolog ve sosyal hiz
met uzmanlarının denetiminde, yaşına ve gelişimine uygun bir tutum içerisinde bekletilmelidir. 

Suçlu çocuk, uzmanların elde ettikleri bulguların ışığında, ya okula yöneltilmeli, ya da 
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kurum içinde belirli bir mesleğe yöneltilerek, üretici kılınmalıdır. 

Her yıl, ortalama 100 bin çocuğun suç işlediği düşünülürse, öncelikle, geleceğimizin gü
vencesi bu çocuklarımızın suç işlemesini önlemek, suç işlediğinin bilincinde olmayıp, cezasını 
tamamlayarak tahliye edilen çocuğun kurumdan çıktıktan sonra, ailesi olmadığı takdirde, ya
şamını sürdüreceği kadın evleri gibi merkezler oluşturulmalı ve yeniden suç işlemesinin önlem
leri alınmalıdır. 
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İktidarımız, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, çağ
daş, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü parlamenter demokratik sistemi oluşturmak için azimli 
ve kararlı bulunmaktadır. Yargının yücelmesi, yargının güçlenmesi için her türlü fedakârlığın 
yapılmasından yanayız. 

Sayın milletvekilleri, devletin temeli olan adalet için carî bütçe içerisinden; bilhassa, ulaş
tırma, kovuşturma, yakacak ve kırtasiye alımları ödeneklerinde büyük kısıntılar yapılmış, de
mirbaş alımları için hiçbir ödenek konulmamıştır. Bu durumda, diğer yıllarda görülen tebligat 
işlemlerindeki aksamalar, keşiflere götürülen araç ve bilirkişilerin ödenmeyen ücretlerinden dolayı 
haklı sızlanmalar, banka ve diğer kuruluşlardan kırtasiye istenmesi, bu bütçe yılında da devam 
edecektir. 

En ağır cezayı veren ağır ceza mahkemesi başkanı, üyeleri, diğer tüm hâkimlerimiz adliye
lerin servis araçları, olmadığından, yine dolmuş kuyruğuna girerek evlerine gideceklerdir; an
cak, sağlanan ödeneklerin yerinde ve zamanında ve isabetli şekilde kullanılması sayesinde dar
boğazların aşılacağına olan inancımız sonsuzdur. 

Bu dar bütçe içerisinde, ülkemizin her köşesinde büyük özveriyle çalışan tüm adliye cami
asına, bütçelerinin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğütcan. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Başbakan Süleyman Demirel'in, Erzincan ve civarında meydana gelen deprem felaketine iliş
kin açıklaması ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Şırnak Milletvekili Mahmut Almak, istanbul Mil
letvekili Ali Oğuz ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 'nun grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Pek muhterem milletvekilleri, Erzincan'dan şu an dönmüş bulunan Sayın 
Başbakan, büyük deprem felaketi hakkında Yüce Heyetinize kısa bilgi sunmak istemektedir. 
Bildiğiniz veçhile, İçtüzüğe göre, gündemimizde konuların görüşülmesi sırasında böyle bir söz 
verme usulümüz bulunmamakla beraber; durumun önemi, fevkaladeliği ve Genel Kurulumuz
da bütün gruplarımızın hassasiyetle haber beklentileri nedeniyle, Sayın Başbakana söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Milletçe acımız var. 13 Mart 1992 tarihinde, yani dün, saat 19.20 civarında, bir deprem 
oldu. Bu depremin şiddeti Richter ölçeğine göre 6,2 ila 6,8 arasındadır. Richter ölçeğine göre, 
bu, tahripkâr bir depremdir. Bu bölgede 1939 senesinde meydana gelen depremin şiddeti ise 
8 - 8,5 arasındaydı. . - . 

Depremin oluşunu takiben, kurtarma çalışmalarını hep beraber takip ettik ve üzüntüyle 
söyleyeyim ki, gene, milletimizi derinden üzen bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakanlar Kurulu 
dün akşam toplandı ve geç saatlere kadar çalıştı. Bugün sabahleyin de ilgili bakan arkadaşımla 
beraber olay yerine gittim. Şimdi oradan geldim ve size, gördüklerimi arz edeceğim. 
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Deprem, Erzincan'da, Tunceli'de, Bingöl'de, Erzurum'da, Gümüşhane'de, Bayburt'ta ve 
o civar vilayetlerin hepsinde hissedilmiştir. Bizim rasathanelerimizin ve dünya rasathanelerinin 
kaydettiğine göre de, depremin merkezi Erzincan'dır; Erzincan'da da, şehrin ortasıdır. Şehrin 
ortasında bilhassa büyük binaların yıkıldığını gördük. Sekiz on bina ayakta duruyor, yanında 
iki bina yıkılmış; böyle bir garip iş. Oteller yıkılmış, lojmanlar yıkılmış, hastaneler yıkılmış 
ve onun yanında da pekala ayakta duran birçok bina; böyle bir durum. Bu durum neticesinde 
meydana gelen tablo şimdilik şöyle : 

Köylerde 92 ölü, şehrin içinde 176 ölü, toplam 268 ölü. Yalnız, bu rakam umarım ki, daha 
çok yükselmesin; fakat korkarım ki, yükselme istidadı vardır. Çünkü, büyük binaların temiz
lenebilmesi henüz yapılabilmiş değildir ve bu binaların içinden insanlar canlı da çıkabilecektir, 
hayatını kaybetmiş olarak da çıkabilecektir. Bunlar hakkında bir tahminde bulunmak imkânı 
yok. Hemen hemen 200'e yakın yıkılmış bina var, bunlardan 20-30 tanesi büyük bina. Tabiî, 
olayın akşam vakti olması da bir bakıma zayiatı azaltabilecektir; çünkü, yıkılanların çoğu iş-
hanı durumundadır ve iki katlı, bir katlı binaların çoğunda pek fazla bir hasar yok; hasar olan 
binalar daha büyük binalardır. 

Elimde şöyle bir tablo var, oradan aldım : 1 hastane... Sosyal sigortalar Kurumunun has
tanesidir; yarısı yıkılmış, yarısı duruyor; yıkılan kısımda hastalar da var; hastaların bir kısmı 
kurtarılmış, bir kısmı hâlâ enkaz altında. 

2 okul yurdu... Yurtlardan birisinin içerisinde 63 öğrenci varmış, bunun hemen hemen 
40'a yakını kurtarılmış, enkazın altında 20'ye yakın -kesin bir şey yok- öğrenci var; kurtarıl
maya çalışılıyor. 

Eğer, enkazın altında canlı insan varsa, tabiî, makineyle vesaireyle bunun içine girmek 
yanlıştır, biraz dikkatli girmek lazımdır. Makine kullandığınız takdirde, hayatta olan insanla
rın hayatını kaybetmelerine sebep olabilirsiniz. 

3 tane işhanı, 6 tane banka, 6 tane otel yıkılmıştır. 
Tabiî, halk, bütün depremlerde olduğu gibi, bir korku içerisindedir, evlerinin içine girmek 

istemez... Dün akşam elektrikler tümüyle kesikti. Elektrik verildiği takdirde, yangın çıkabilme 
ihtimali vardır. Onun için, umuyorum ki, bu akşam şehrin önemli bir kısmı elektriğe kavuşa
caktır. 40'a yakın ekip, itinayla, elektrikleri yeniden yapmaya çalışıyor. 

Şimdi, devlet, devletimizin bütün kuruluşları ve bütün kurumlarımız oradadır. Silahlı kuv
vetlerimiz 2 570 er, 163 subay ve astsubayla kurtarma işinin içerisinde bilfiil vardır. Kendilerin
den Allah razı olsun, canla başla çalışmaktadırlar. 

500'e yakın sağlık personeli, Ankara'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan, Trabzon'dan, Türki
ye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş, sabahın erken saatinde orada olmuştur ve 250'ye yakın vatan
daşımızı tedavi etmişlerdir, bir o kadarını da büyük hastanelere sevk etmişlerdir. Hastanenin 
içine girilmediği için, hastanenin avlusunda - güneşli bir gün, her taraf karlı ama- karyolaları, 
yatakları vesaireyi koymuşlar, sahra hastanesi biçiminde çadırlar kurmaya çalışıyorlar, bir ta
raftan da vatandaşlarımızı canla başla tedaviye uğraşıyorlar, Onlardan da Allah razı olsun. 

Kızılay, bütün gücüyle oradadır; çadırıyla, fırınıyla, mutfağıyla, her şeyiyle... 
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Şimdi, bu gibi meselelerde önemli olan olay, evvela, güncel hayatın ihtiyaçlarını karşıla
maktır. Güncel hayatın ihtiyaçtan karşılanabilir; ama, ondan evvel geleni de, kurtarmadır. Kur
tarma yapılıyor. Kurtarma çok nazik bir iştir. Daha çok betonarme binalar olduğu için, vinçle 
biraz çalışmak lazım; her taraftan oraya, kâfi sayıda vinç de sevk edilmiştir. Ekskavatörle ça
lışmak lazım, o da sevk edilmiştir. Buldozerle çalışmak gayet tehlikelidir. 

tçinde insan olduğundan şüphe edilen yerlerden başlamak üzere kurtarma yapılıyor. Ça
lışmalar, paniğe rağmen, düzgün yapılmaktadır. Orada devletin bütün üniteleri var. Ayrıca, 
benimle beraber olay yerine giden Sayın Erman Şahin arkadaşım ve Sayın Yıldırım Aktuna 
arkadaşımı orada bıraktım, o faaliyetlere nezaret etsinler diye. 

Yöneticiler, 2 500 çadıra ihtiyaç olduğunu söyledi; aşağı yukarı 7 000'e yakın çadır oraya 
sevk edilmiştir. Bütün mesele bu akşam, yarın akşam, öbür gün akşamdır. Bu akşam halk ev
lerine girmeyecektir. Tabiî, hava soğuk; yani eksi 5, eksi 8 derece gibi soğuk ve bu akşam kim
seyi çadırsız bırakmayız. Yalnız, yakacak ihtiyacı beraberinde geliyor, Tabiî ki, oraya çadır so
bası vesaire de sevk edilmiştir. Bugün, yarın, sanıyorum ki yarından sonra (üç gün içerisinde) 
hiçbir şeye ihtiyaç kalmaz, her şey tedarik edilmiş olur. Bu akşam ihtiyaçların yüzde 80'i, 90'ı 
tedarik edilmiş olacaktır. 1 000 çadır ve 6 900 battaniye yerine erişmiştir; ama, akşama kadar, 
sanıyorum ki, çadır ihtiyacının tümü yerine erişir ve kim isterse de, çadır vermektedirler; dağı
tımda vesairede en ufak bir kırtasiyeciliğe meydan verilmemesi için de, gerekli talimatları 
verdik. 

Hava meydanı ışıklandırılmıştır; binaenaleyh, günün her saatinde hava meydanına var
mak mümkün olacaktır. İkinci iş, yaralıları tedavi etmek, başka hastanelere göndermektir. O 
yapılıyor. Bundan sonra gelen iş, hayatı normale çevirmektir. Sanıyorum ki, bu çeşit deprem
lerde, genellikle dalga tekrarlanır. Umarım ki, tekrarlanmaz veya hafif hafif tekrarlanır; yani, 
yeni birtakım şeyler olmaz ve yeni birtakım şeyler olmazsa, bir hafta içerisinde hayatı normal 
şekle çevirmek mümkündür. 

Vatandaş, fevkalade hassastır; hemen bağırıp çağırmaya, şikayete hazırdır; şunu yaptınız, 
bunu yapmadınız der; ama, Zonguldak hadisesinden sonra böyle bir hadisenin de meydana 
gelmiş olması gerçekten takdiri ilahidir. Erzincan halkı, genellikle fevkalade munis bir halktır, 
biraz tevekküle sahip bir halktır; yani olup biteni, bu çeşit şeyleri kader bilir. Devletin, yanında 
olmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bütün bu tablonun ağır olmasına rağmen, halkla bir
likte devlet, halkın ihtiyaçlarını görmek için canla başla çarpınıyor, çırpınmaya da devam ede- •• 
çektir. 

Dünyanın her tarafından yardım müracaatları var. Hemen hemen akla gelebilecek her mem
leket, yardımımıza koşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti adına, onun Hükümeti adına, bunları tak
dirle karşılıyorum, teşekkürle karşılıyorum. 

Bundan evvelki yıllarda gördüğümüz afetlerde yaşanan bir olay; bu yardımların mahalli
ne masruf olması; yani yerine, ihtiyaç içinde olan kişiye ulaşabilmesi, çok nazik bir meseledir. 
Bazen bu yardımlar çarçur da olur. Bunların, çarçur olmadan, yerine, ihtiyaç sahibine ulaştırı
labilmesi için de gerekli tedbirler alınmıştır. Bütün bunlara rağmen, yine şikâyetler olabilecektir; 
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ama başta söyleyelim ki, bundan evvelki yıllarda meydana gelen olaylarda gördüğümüz her 
şeyi burada enine boyuna kullanarak bu işin içerisinden vatandaşın yarasını sarmış ve devletin, 
vatandaşın yanındaki sıcaklığını göstermiş olarak çıkabilelim. 

Bundan sonra gelecek kısmı, yıkılanı yapmaktır. Değerli arkadaşlarım, yıkılanı yapmakta 
en ufak bir zorluğumuz olmaz. Gelecek kıştan evvel yıkılanı yaparız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
güçlüdür, kudretlidir ve yine, hiçbir şey olmamış gibi, bir afet eli değmemiş gibi, Erzincanımızı 
yepyeni yaparız. Yaparken dikkat edilmesi lazım; sanıyorum ki, bizim imar tatbikatımızda bir
takım önemli hatalar var. Şimdiden pek fazla bir şey söylemek istemiyorum; ama, gözüme çar
pan şey... Bu kadar felaket geçirmiş, hatta "burada şehir olmaz" denilen bir yere -ikişer katlı 
binalar... yıkılmamış- beş katlı, sekiz katlı binalar yapmanın alemi ne? Yer mi yok yani?!. Za
ten, 90 bin nüfuslu bir şehrimiz; büyük depremden sonra uzun süre doğrulamamı ştır. Halk, 
başka yerlere göçmüştür. Böyle bir yerde, ilk nazarda -bir mühendis olarak söylüyorum- bü
yük binaların yapılması, imar disiplinine, fenne, tekniğe biraz aykırı gibi görünüyor. Bu benim 
noktai nazanm; uzmanları, meseleyi daha iyi tetkik eder; ama, her halükârda buradan alına
cak dersler vardır; yani, şehirciliğimiz bakımından alınacak dersler vardır. 

Türkiyemiz bir zelzele kuşağındadır. Bu kuşak, Araş Nehri ile başlar, Çoruh Nehriyle ge
lir ve Fırat Nehri... Zaten, bu nehirlerin hepsi fay hattının içinden akarlar. Bu fay hattı, Çoruh 
Nehri'yle gelir, sonra Kelkit olur, Kelkit'ten sonra Kızılırmak'ın kollarına geçer ve Gerede'den 
Sakarya'ya ulaşır. Böyle bir yarıktır Kuzey Anadolu fay hattı. Bunun üzerindeki şehirlerimiz, 
zaman zaman, büyük sıkıntılara uğramıştır. İşte onlardan birisi de Erzincanımızdır; daha ön
ce de olmuştur bu olaylar. _ 

Yıkılanı yaparız, yıkılanı daha akıllıca yapmamız gerekecektir, daha fenne, tekniğe uygun 
biçimde yapmamız gerekecektir. Şimdiden onun tedbirlerini almaya koyuluruz. Her türlü ted
bir alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki acı acıdır, öleni diriltemeyiz; ama, yarayı sararız, yarayı hep 
beraber sararız. Şimdiden, gerekli koordinasyon için heyetler teşkil edilmiştir. Devletimiz bu 
işte tecrübelidir; bunca tecrübeden sonra, umarım ki, bu olayın içerisinden de, hayatı en kısa 
zamanda normale iade ederek, yıkılanı yaparak, yaralan sararak çıkalım. 

Tabiî, önümüzdeki günlerde, şu çeşit talepler de olacaktır : Zarara uğrayanların, esnafın, 
çiftçinin, köylülerin borçları olacaktır; bunlann tecili gibi meseleler gelecektir; ama, henüz olayın 
üzerinden 24 saat bile geçmediği için, bunların boyutlarını bilmiyoruz. Eğer bunların, Hükü
metçe yapılabilecek kısımları varsa, derhal yaparız, Meclisimize ait kısımları varsa onu da hu
zurunuza getiririz. 

Milletimize, hepinize, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum; 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da, bu mübarek günde, Cenabı Allah'tan rahmet diliyo
rum. Cenabı Allah, bu çeşit afetlerin tekrarından ve beterinden milletimizi ve ülkemizi 
korusun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Muhterem arkadaşlar, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Güney, üzüntülerini ifa
de etmek ve başsağlığı dilemek için söz istemektedir. 

Sayın Başbakanın konuşması, bir gündem dışı konuşma değildir, İçtüzüğün 60 ncı mad
desine göre yapılmış bir işlem değildir; fevkalade bir hal dolayısıyla Meclise verdiği bir izahat
tır; fakat, bu mühim meselede, ben, Sayın Güney'in arzusunu yerine getireceğim. Kısaca, baş-. 
sağlığı dilekleri için kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Güney. 
ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; dün, Erzincan ve yöresinde meydana gelen dep

remle ilgili Sayın Başbakanımızın vermiş olduğu bilgi ve bizi, böyle önemli bir konuda süratle 
aydınlatma gereği duyduğu için, teşekkürlerimi arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, o yörenin bir çocuğuyum. Bizim bu bölgemiz, deprem ku
şağı üzerindedir. Bölgede, bundan 53 sene evvel, 33 bin vatandaşımızın hayatını kaybetmesine 
neden olan deprem, cumhuriyet tarihimizin en büyük depremi olmuştur. O günden bugüne 
kadar da, bölgede aralıklarla daima büyüklü küçüklü depremler olmakta ve depremsiz hiçbir 
yıl geçmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin bu konuda gösterdiği hassasiyetten ve olaya anında mü
dahale ederek olay yerine gitmesinden ve Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya gösterdiği has
sasiyetten mutluluk duyuyorum ve huzurlarınızda kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ayrı
ca, çevre illerin, bu gece şahaba kadar yaptıkları her türlü cansipârane yardımlarına da huzur
larınızda teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu felaketten alınacak en önemli ders şudur : Şuna inanıyorum 
ki, Hükümetimizin ve vatandaşlarımızın gücü bu yarayı sarmaya kâfi gelecektir; ama önemli
si, bilimsel olarak bir deprem bölgesi olduğu ispatlanan fay hattı üzerindeki bu yörede, artık, 
ileriye dönük çok ciddi tedbirleri almak mecburiyetindeyiz^ 

Hepimizin bildiği gibi, dünyada en çok deprem olan ülke, Japonya'dır; ama, son yirmi, 
hatta elli yıla kadar bir süreyi incelediğimiz zaman, Japonya'daki depremlerde büyük ölümle
rin olduğunu göremeyiz; çünkü, gerekli tedbirleri almışlardır. Bu tedbirlerin başında, yerleşim 
merkezlerinin seçimi ve konut yapımı gelmektedir. . 

Burada bütün siyasî mülahazaların dışında, hepinizin huzurunda tekrar şunu söylemek 
istiyorum: İnşallah, Hükümetimiz, şehrin tekrar onarımı sırasında, konut yapımında ve yerle
şim alanlarının seçiminde, bizlere, artık, bu faciaları bir daha yaşatmayacak tarzda ileriye dö
nük tedbirler alır; bunu bekliyorum. 

Bu felakette hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri
ne başsağlığı diliyor ve beni dinlediğiniz için de hepinize teşekkür edip, saygılarımı sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
SHP Grubu adına Sayın Alınak'da, acı ve başsağlığı temennilerinde bulunmak üzere söz 

istemiştir; kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Alınak. 
SHP GRUBU ADINA MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla

rım; Erzincan depremiyle ilgili olarak duygu ve düşüncelerimizi ortaya koymak fırsatını bize 
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tanıdığı için, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve Erzincan felaketinde yaşamlarını 
yitiren bütün insanlarımıza, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Parlamentomuza, halkı
mıza, bütün Erzincan halkına, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 

Bilindiği gibi, yaklaşık son iki aydan bu yana çok önemli ve çok vahim doğal felaketler 
yaşadık : Çığ düşmesi sonunda yüzlerce insanımız yaşamını yitirdi, daha sonra Zonguldak'ta 
grizu patlaması bir faciaya neden oldu ve yüzlerce işçi kardeşimiz şehit oldu ve en sonunda 
da bu facia meydana geldi. 

Üzüntülüyüz, acımız sonsuzdur; ama, takdir buyurulacağı gibi, Üzülmek yetmiyor, yet
mez de. En kötüsü, bu üç bölgemizde de -Çığ düşen bölgelerde, Zonguldak'ta ve Erzincan'da-
yaşanan tehlikelerin bir daha yaşanma olasılığının sürüyor olmasıdır. Biz, SHP heyeti olarak, 
Zonguldak'ta incelemelerde bulunduk; Zonguldak'ta yaşanan facianın benzeri bir facianın ye
niden yaşanması tehlikesinin hâlâ devam ettiğini gördük. 

Çığ bölgesinde incelemelerde bulunduk; burada da, sel felaketinden söz ediliyor, önümüz
deki birkaç gün içinde, ya da bir ay içinde büyük bir sel felaketinden kuşkulanılıyor; insanlar 
bu konuda tedirginlik içindeler. 

Sayın Başbakanımız Erzincan'ın durumunu anlattı. Biz, Hükümetin, bu konulardaki du
yarlığını biliyoruz ve gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Sayın Başbakanımızın duruma derhal 
müdahale ederek bölgeye gitmiş olması, bizleri ümitlendirmiştir. Ayrıca, Sayın Genel Başkanı
mız, yurt dışı gezisini yarıda keserek, bu akşam ülkemize dönmektedir. 

öncelikle, Erzincan'da, acil ihtiyaçlar giderilmelidir. Elbette, yiyecek, barınma, içecek, sağlık 
ve benzeri ihtiyaçlar karşılanacaktır; ama, bu yetmez. Bizce, hem çığ bölgesinde, muhtemel 
bir sel felaketine karşı ve gelecek yıllarda yaşanması muhtemel olan çığ felaketlerine karşı hem 
Zonguldak bölgesindeki kömür ocaklarında hem de Erzincan'da uygulanmak üzere, özel bir 
program hazırlanmalıdır. Bu program Hükümet tarafından getirilmeli; parti grupları tarafın
dan getirilmeli, bu konuda bir konsensüs sağlanmalı, tikeleri belirlenecek olan bu program, 
Parlamentomuzca yaşama geçirilmeli ve özel bir çalışma stili geliştirilmelidir. 

Biz bu konuda, gerek Hükümetimizin, gerek parti gruplarımızın özel bir duyarlık göste
receğini biliyoruz. Bu arada kısa, orta ve uzun vadeli gerekli önlemlerin de, en kısa zamanda 
alınarak; böyle doğal afetlerin asgarî düzeye en az düzeye indirilmesi konusunda yetkililerin 
gereğini yapmalarını diliyoruz. 

Tekrar, şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına ve hepinize başsağlığı diliyorum ve say
gılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. N 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Oğuz, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaş

larım; Erzincan'da vuku bulan deprem münasebetiyle hepimiz acılıyız ve acılara garkolmuş 
vaziyetteyiz. Cenabı Hak daha beter felaketlerden memleketimizi muhafaza buyursun. 

Bundan evvel -malum- çığ felaketi, arkasından Zonguldak'taki grizu faciası, bunun arka
sından da Erzincan depremi derken, felaketler birbirini takip ediyor, Cenabı Hak, bundan sonra, 
daha beterinden bizleri muhafaza etsin diyorum. 
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Sayın Başbakanımızın lütfedip, hemen seyahatten döner dönmez Yüce Meclisimize bilgi 
vermeleri büyük bir kadirşinaslık eseridir; Cenabı Hak kendilerinden razı olsun. Biz, Grubu
muz adına, kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz; bilgi sahibi olduk. 

Şu anda mahallinde Partimizden de bir heyet incelemeler yapıyor ve oradaki kardeşleri
mize yardımcı oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduktan sonra, Ce
nabı Hakkın lütfuyla, bu felaketlerin acılarını ve tesirlerini, hiç olmazsa, asgarî hadde indir
mek için, elden gelen her şey yapılır ve yapılacağından da eminiz. 

Ancak, burada şunu ifade etmek isterim ki, çığ felaketi bir felakettir; ama bugün dünya
da, teknik imkânlar kullanılarak bazı tedbirler alınıyor. Hükümetimize -Sayın Başbakanımız 
burada iken- ifade etmek istiyorum : Bak tevali etti, gitti; sadece bir hadise değil, birbirini ta
kip eden hadiseler... Bunların belli tedbirleri var; köylerin boşaltılması, bazı iksa tedbirleri ve
ya karın indirilmesi şeklinde... 

Zonguldak'taki facia ile ilgili basından takip ettiğimiz haberlere göre, Zonguldak için bir 
Amerikan firmasının 6,5 milyara koruyucu ve sinyal veren, ikaz eden tehlike öncesini haber 
veren bir teknik imkânın getirilmesi teklif edilmiş. Hatta, sayın yazar, "6,5 milyar lira ile 1,5 
kilometrelik bir otoyolun yapım bedelidir" diyordu. Buna rağmen, ilgililerimiz bu projeye ilgi 
göstermemişler. Yazar, bu teklifin, daha önce mi veya bugünkü Hükümet zamanında mı oldu
ğunu açıklamıyor; ama, 6,5 milyar, 10 milyar veya 20 milyar gibi bir para ile bu teknik imkâna 
kavuşuluyorsa, oradaki yüzlerce insanın hayatı pahasına bunun reddedilmesi, büyük bir hata 
olmuştur. Allah beterinden korusun. Deprem bölgelerinde de -arkadaşlarımızın verdiği misal
lerden de ortaya çıktı -Japonya gibi deprem bölgelerinde yapılacak evlerin mahiyeti, kullanıla
cak malzeme, alınacak tedbirlerle ve deprem hesaplarıyla zayiat asgarî hadde indirildiği gibi, 
hatta hiçbir zayiat vermeyecek noktalara getirilmesi de mümkün oluyor. 

Bu temennilerle, ölenlere rahmet, kalanlara da Allahtan sabır ve başsağlığı diliyorum. 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Müftüoğlu; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum,. 
Dün akşam Erzincan ve çevresinde meydana gelen deprem felaketinde yeni bir acıya gark 

olduk. Bu olayda, şu anki tespitlere ve Sayın Başbakanımızın ifadesine göre, 268 vatandaşımız 
şehit olmuş durumdadır. Bütün temennimiz, bu rakamın artmamasıdır. 

Olayı müteakip Sayın Başbakanın ve ilgili bakanlarımızın Erzincan'a kadar gidip orada 
durumu görmeleri, fevkalade olumlu olmuştur. Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Sayın Başba
kana ve ilgili bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, bizi de, burada aydınlattılar, 
teşekkür ediyoruz. 

Ben ve arkadaşlarım, bu deprem felaketinde hayatlarını kaybeden değerli vatandaşlarımı
zı, şehitlerimizi, saygıyla anıyoruz; Allah rahmet eylesin diyoruz. Kederli ailelerine ve tüm mil
letimize başsağlığı diliyoruz. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — 1992 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
üe 1990 Malt Ytlı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

B) ADALET BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Adalet Bakanlığı 1992 Malt Yılı Bütçesi 

2. — Adalet Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
/ ' . • ' . 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
DYP Grubu adına, Sayın Teke; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA BESTAMt TEKE (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Erzincan'da dün zuhur eden deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah-
tan rahmet diliyor, yalanlarına sabırlar ve yüce milletimize de başsağlığı diliyoruz. 

Adalet Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

Sayın milletvekilleri, insanoğlu, kişisel yaşamdan toplumsal yaşama geçtiğinde, kişilerin 
birbirleriyle ilişkilerini ve mensubu olduğu toplumla ilişkilerini tanzim eden kurallara ihtiyaç 
duyulmuş ve "hukuk" dediğimiz kurallar manzumesi, bireylerin toplumsal yaşama geçmesiy
le, toplumsal yaşamanın zarureti olarak ortaya çıkmıştır. Böylece, hukuk, ilkel toplumlarda 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, ilkelce gelişmiş, modern toplumlarda ise, modernleşerek gü
nün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde günümüze kadar gelişerek gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hukukun tarihçesi, ilk toplumun kuruluşuyla başlamıştır. Tarihe bak
tığımızda, hukuka ve adalete önem veren cemiyet ve topluluklar gerçekten büyük devletler kur
muşlar ve büyük medeniyetler oluşturmuşlardır. Bunun en belirgin örneği, büyük Türk İmpa
ratorluğu Osmanlı Devletinin adil bir yönetim kurmasıyla, Avrupa'ya kadar büyümesi ve için
de bulunduğu zaman içerisinde büyük medeniyetler oluşturmasıdır. Hukuka ve adalete ehem
miyet vermeyen, devletin yapısını hukuka uygun kurmayan devletler de çökerek yıkılmışlardır. 
Bizim kanaatimize göre, bir devlet ya da topluluk, ne kadar hukuk ve adalet duygusuna itibar 
ediyor ve ne kadar uyguluyorsa, o kadar gelişmiş sayılır. Eğer, bir devletin yapısı hukuka uy
gun değilse ve temsil ettiği fertleri arasında adalet dağıtamıyorsa, icraatında adalet ve hukuka 
uygunluk yoksa, o devletin fertlerini mutlu ve huzurlu kıldığı iddia edilemez. 

Değerli milletvekilleri, gelişen toplum, insan hayatına, insan kişiliğine, insanoğluna önem 
veren demokrasi rejimini, yönetim biçimi olarak seçmiştir. Demokrasi ise, halkın kendi kendi
ni yönetmesi, kendi yöneticilerini, kendilerinin seçmesi ve hukuku üstün tutarak, hukuksal ku
rallar içerisinde yönetilmesidir. Hukuk ise, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Hukuksuz 
demokrasi düşünülemez. 

Ülkemizde zaman zaman kesintiye uğratılmasına rağmen, halkımız, hukukun üstünlüğü
ne dayalı, demokrasiyi benimsediğinden ve tüm engellemelere rağmen, demokrasiyle yaşamayı 
arzu eden ve azmeden bir topluluktur. Son yıllarda yapılan seçimlerde gösterdiği tavır da, hal
kın demokrasiye inançlı ve bağlı olduğunu kanıtlamıştır. 
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Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargılama diye üç erk vardır. Bu erkler^ birbirinden 
ayrı görev ve yetkilere haiz olmakla birlikte, bu erklerin, devletin birlik ve bütünlüğü çerçeve
sinde uyum ve dayanışma içerisinde çalışması da elzemdir. 

Toplumda hukuku üstün ve geçerli blmak için, yargı yetkisi, bağımsız mahkemelerce yü
rütülmekte ve bu mahkemelerin başında da bağımsız hâkimler bulunmaktadır. Anayasamızın 
9 uncu maddesi, yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerce kullanılır olmasını amirdir. Avrupa 
tnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin, birinci fıkrasında da, yargının bağımsız ve ta
rafsız olması vurgulanmıştır. Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi Türkiye'de uzun yıllar tar
tışma konusu olmuştur. Dünyanın başka ülkelerinde de yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi 
yıllarca tartışılmış, konuşulmuş ve çeşitli görüşler ortaya atılmıştır; ama, her ülke kendine uy-
/ • • • • 

gun, yargıcına, halkına güven veren bir sistemi oluşturmuş ve uygulama koymuştur. Yargı ba
ğımsızlığı ve yargıç güvencesi derken, yargıdan ve yargıçtan önce devletin; toplumun ve bireyin 
güvencesini anlıyoruz. Yargı erki bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde var olması im
kânsızdır. Bunun sağlanabilmesi için, hâkim ve savcıların tarafsızlığı ve bağımsızlığı sağlan
malı, tabiî hâkim ilkesi yara almamalıdır. Yargı bağımsızlığı, hâkim ve savcı güvencesi baskı 
altına alınmak suretiyle, siyasal iktidarların insafına bırakılmamalıdır. 

Türk adlî sistemini, medenî ülkelerin seviyesine ulaştırmak ve toplumunun ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde yeniden ele almak ve düzenlemek zorundayız. Bu Parlamentonun ve bu 
Hükümetin bu gelişmeyi sağlayacağı inancındayız. 

En mükemmel bir yasa, kötü bir uygulayıcı yüzünden yıkıntılara, çöküntülere neden ola
bilir. Adalet yoluyla, yargıç eliyle yapılan haksızlıklar ise, diğer kamu görevlilerinin işlediği hak
sızlıklardan daha korkunç, açtığı yara daha derindir. 

Bu sebeple, hukuku gerçek kılmak ve adaleti gerçekleştirmek için yılmadan, usanmadan 
çaba gösterecek bilgili, ahlaklı ve vicdanına bağlı erdemle yargıçlar, sadece milletin değil, dev
letin de güvencesi altında olmalıdır. Adalet ve hak duygusunu ve halkın, adalete ve hakka olan 
güvenini sarsmamak, muhafaza etmek zorundayız. Halk, hakka ve adalete olan güvenini yitir
diği zaman, bu, devleti kökünden sarsar ve neticede belli bir zaman dilimi içerisinde halkın 
hakka ve adalete güvenini sağlamak zorlaşır. • 

"Bal tutan, parmağını yalar" düşüncesini ve ilkesini savunmak, halkta hukuksal yollar
dan, meşru yollardan hak ve adelet arama azmini azaltır. Ne olur; meşru olmayan yollardan, 
hukuk dışı yollardan hak arama yolları egemen olur. 

Sayın milletvekilleri, hâkim ve savcılarımızın gerekli bilgi, kültür ve beceri düzeyine ulaş
tırılmaları için, azamî gayret sarf edilmeli, hâkim ve savcıların yurt içi olduğu kadar, yurt dışı 
eğitim almaları da sağlanmalıdır. Hâkim ve savcıların, meslek öncesi stajına ehemmiyet veril
meli, staj dönemi içerisinde dahi, yurt içi ve yurt dışı imkânlar hizmetlerine sunulmalıdır. 

Bugün kürsülerinde adalet dağıtımı gibi kutsal bir görev yüklenmiş, büyük bir feragat ve 
iyi niyetle çalışan bir toplumun büyük ekonomik güvencesi olan hâkim ve savcılarımızın, eko-
nomik sorunları halledilmelidir. Hâkim ve savcılar mutlak surette içtimaî durumlarını muha
faza edecek gelir düzeyi içerisinde olmalıdırlar. Bakkala, kasaba, manava borçlu gezen hâkim
lerin ve savcıların mesleklerini layıkıyla ifa etmeleri zordur. Adaleti tevzi eden ve dosyalar ara
sında kaybolan, gece gündüz demeden, haksızlık yapmayayım diye çırpman hâkim ve savcıla
rımıza sağlam bir kafayla tasasız çalışma imkânını sağlamamız gerekir. 
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Bu nedenle, hâkim ve savcıların konut sorununa cevap verecek lojmanların mutlaka ta
mamlanması gerekir. Hâkimlerin ve savcıların çocuklarının dahi eğitimleri devlet imkânlarıy
la sağlanmalı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapan hâkim ve savcıların, çocuklarının eği
timlerinden kaygı duymamaları gerekir. Ayrıca, hâkim ve savcılara makam otoları mutlaka sağ
lanmalı, hâkim ve savcılar görevleriyle ilgili gereksinim duyduklarında, diğer resmî kurum ve 
kuruluşların otomobillerinden istifade edebilmelidirler, resmî bir törene giderken, özel kurum 
ve kişilerin araçlarını beklemek zorunda kalmamalıdırlar. Adliyelere ivedi olarak kütüphane
ler açılmalı, hukukla ilgili bilgiler hâkim ve savcıların, anında istifadelerine sunulmalıdır. 

Çok iyi hâkim ve cumhuriyet savcılarına sahip olmak yetmez. Ayni zamanda, iyi eğitim 
görmüş, yetenekli, yardımcı personel olmaksızın, adalet hizmetlerinin sistemli bir şekilde yeri
ne getirilmesinden söz edilemez. Her şeyden önce, yargı sistemindeki yardımcı personelin; icra 
müdürü, yazı işleri müdürü, kâtipler, mübaşir ve odacılar adalet hizmeti yaptıklarından, onla
rın, ekonomik şartlarmdaki değişime uyum kabiliyeti artırılmalı, maaşlarına ilaveten adalet 
tazminatı ödenmeli ve konut ihtiyaçları giderilmeli, gerektiğinde kendilerine kira bedeli de öden
melidir. 

Aşırı iş yükü altında ezilmeden özveriyle Türk adliyesine hizmet aşkıyla yarışan meslek 
mensuplarına teknolojik yenilikler sunmak, çağdaş yönetim anlayışı bakımından da isabetli 
bir girişim olarak değerlendirilmelidir. 

Hukukun, adaletin konuşulduğu her toplumda mutlaka adlî polisin de konuşulması ve 
tartışılması gerekir. Zira, adalet ilk sorguyla başlamaktadır. İlk sorgular genellikle, hukuk bil
gi ve tekniğinden yoksun kişilerce yerine getirildiğinden, çoğu zaman, hukuk bilgi ve tekniğin
den yoksun kişilerce toplanan deliller, mahkemelerin verdiği kararların mesnedini teşkil etti
ğinden, ilk tahkikatın, hukuk bilgi ve kültürüne sahip adlî polisçe, hukuk tekniğine uygun ola
rak yapılması, gerçek adaletin tecellisi açısından zarurettir, tik tahkikatı yapacak adlî polisin 
kurulması, zaruret olmuştur. 

İlk tahkikatın gizliliği ilkesinden vazgeçilmelidir. Suçlamayla birlikte savunma da başla
malıdır. Hukukun tahakkuku için, iddia, savunma veya yargı üçleminin, bir sacayağı gibi eşit 
ve bağımsız olması gerekir. 

Devletimizin temel kurallarından birisi, adaletin devletin temeli olduğu ilkesidir. Adalet 
mülkün temeliyse, savunma da adaletin temelidir. Hür savunma olmadan oluşacak adalet, gerçek 
anlamda bir adalet değildir. Adaletin tartışılmaz ve gerçek bir biçimde gerçekleştirilebilmesi 
için savunmanın serbest ve hürce yapılması ve bağımsız olması şarttır. Savunma ve onun örgü
tü barolar, hür ve bağımsız olmadan, yargının bağımsızlığından bahsetmek olanaksızdır. Ne 
yazık ki, 12 Eylülden sonra oluşan yeni düzenlemeler, baroları tamamen yürütmenin vesayeti 
altına sokmuştur. Müdafayı temsil eden avukatlar üzerindeki kaygı ve endişeyi bertaraf ede
cek, avukatlara, yargının oluşmasında daha etkin görev ifa etme imkânı sağlayacak yasal dü
zenlemelerin, bu Hükümet döneminde ve bu Parlamento döneminde sağlanacağı inancındayız. 

Avukatlara delil toplama imkânı sağlanmalı, avukatın görevi sadece delilleri tartışmak ol
mamalıdır. Avukatlar, mesleklerinin icrası anında, güvence altında olmalıdırlar. Ayrıca, yargı
lama esnasında avukatlara, doğrudan, şahit ve bilirkişilere sual tevcih etme imkânı sağlanmalıdır. 

Avukatlara da noterlik yetkisi verilmelidir. 
Hukuk Usulü Muhakemeler Kanununda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, Türk 

Ceza Kanununda, Türk Ticaret Kanununda, zamanın şartlarına uygun, ihtiyaçlara cevap 
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verecek şekilde düzenlemelere Adalet Bakanlığı bünyesinde gidilmesini ve kurulacak kurullar
da, hâkimlerden, üniversitelerden ve barolardan da görüş alınmasını arz ederiz. 

Değerli milletvekilleri, Türk Ceza Kanununda, çeşitli suçlar için öngörülen cezalar ara
sındaki uygunsuzluklar giderilmelidir. İnsanın manevî ve fizik bütünlüğüne yönelik kasıt ama
cı güden ve bazen uzuv tadiline varacak şekilde kasten işlenen suçlara verilen cezalar, mala 
karşı işlenen cezalardan daha hafiftir. Değiştirilmesi zaruret haline gelen bu hükümlerin bu 
Hükümet döneminde değiştirileceği inanandayız. Cezanın amacı caydırıcılık olmalı, sosyal tat
min olmalı ve ıslah amacına matuf olmalıdır. Halihazır cezalar bu amaçlardan uzak kalmıştır. 
Adalet hizmetlerine hız getirilmeli, vatandaşın davalarının yıllarca mahkemelerde sürünmesi
ne mahal bırakılmamalı ve vatandaşlar senelerce mahkeme kapılarına gidip gelmekten kurta
rılmalıdır. ' - ' • _ • 

Mahkemeler süratle arşiv sistemine geçmelidir ve dosyaların mahkemelerde kaybolmasına 
ve dosyalar içindeki önemli evrakların kaybolmasına engel olacak arşiv sistemi getirilmelidir. 

Son on yıl içinde adalet hizmetleri geç tecelli etmiş ve bize göre geç tecelli eden adalet 
en büyük adaletsizliktir. 

Bu hükümet döneminde adaletle ilgili yasal düzenlemelere ve çalışmalara gidileceği inan
cında olduğumuzdan, Adalet Bakanlığının bütçesine olumlu oy kullanacağımızı DYP grubu 
adına ve şahsım adına arz eder, bu bütçenin ülkemize ve Adalet Bakanlığı mensuplarına hayır
lı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Teke. 
Pek muhterem milletvekilleri, son zamanlarda vatanımızda yaşadığımız felaketler dolayı

sıyla 3 günlük yas ilan edilmesi hususunda Sayın Ali Oğuz ve arkadaşlarının bir tezkeresi var. 
Biz sabahleyin Meclisimize düşen vazifeyi burada ifa ettik. Böyle bir şey yapmamız usul icabı 
değildir. Bunu buradan duyuyorum. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Oltan Sungurlu'nundur. 
Buyurun Sayın Sungurlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin pek değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
Erzincan felaketinde ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepinizin kede

rinden dolayı sizlerin de, üzüntülerinize iştirak ederek, başsağlığı diliyorum. 
Vaktin bu saatinde ve bu kalabalık Meclisin bana verdiği heyecan ölçüsünde, Yüce Mecli-'',,';. 

se hitap etmeye gayret edeceğim; arlcadaşıma ayrılan süreye de tecavüz etmemek gayreti içinde 
olacağım. 

Muhterem milletvekilleri, elbette ki, devlet görevine gelenler, işin iyisini yapmak isterler. 
En iyisini yapmak, en iyisini başarmak isterler. Bu makam ve mevkilere gelmiş insanların kötü 
niyet diye bir durumları söz konusu değildir; niyetleri hizmet etmektir; ama, bu hizmeti yapa
bilmek için, doğru kararlar vermek, doğru tercihlerde bulunmak zorundadırlar. Yanlış karar
lar verirlerse, yanlış tercihlerde bulunurlarsa başarılı olmaları söz konusu değildir. Onun için, 
bütün bu meseleleri konuştuğumuzda, herhangi bir atfı cürümde bulunmak söz konusu değil
dir; hadiseleri değerlendirirken, tutulan yolların doğru veya yanlış olması sözkonusudur. 

Bu Hükümet, koalisyon çalışmalarının başladığı günlere, demokratikleşme paketi veya prog
ramıyla yola çıkmıştır. O gün, her iki siyasî partinin genel sekreterleri bu demokratikleşme 
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paketlerini bir kâğıda yazmışlar ve hatırlarsanız, çarşaf gibi, basına göstermişlerdir. Ben o za
man, ona, "teslim bayrağı" demiştim. Bu Koalisyon Hükümetinin, diğer icraî organlardaki 
başarısızlığını İcamufle edebilmek için, aslında, yapması söz konusu olmayan, daha önce çoğu 
yapılmış olan bir meseleyi heyecanlı bir şekilde gündemde tutmak suretiyle, başarısızlığını ka
mufle eden, bir teslim bayrağı. 

Bakıyoruz... Koalisyon Hükümetinin yetkilileri ne dedi; "biz, hukukun üstünlüğünü, in
sana saygıyı, yargının bağımsızlığını, hukuk reformunu getireceğiz; ülkemizi demokratik bir 
ortama sokacağız." Bütün bunları söylerken, bu ülkede, âdeta hukuk yoktu, bu ülkede âdeta 
insana saygı yoktu ve bütün bunlar yeniden keşfediliyormuşcastna konuşuluyordu... Bu bizim 
milletimize karşı haksızlıktı; Bizim milletimizin değerleri vardır; bizim milletimiz bir aşiret de
ğildi. Bu ülke, henüz millet olma vasfını kazanmamış Afrika uluslarının teşkil ettiği bir devlet 
değildi. Cumhuriyetimizin simgesi 16 imparatorluğun ve birçok Türk devletinin varisiydi bu 
devlet. Devlet demek, bir organizasyon demektir; devlet demek, bir hukuk demektir. Bunca 
organizasyonları, bunca devletleri ve imparatorluğu kurmuş bu devletin hukukunun olmadığı
nı düşünmek, o yolda imaj vermek, hiç kimsenin hakkı değildir; hele, biz milletvekillerinin, 
bu millete saygı göstermesi lazım gelen bu milletvekillerinin ve bu milletin yöneticilerinin böy
le bir imaj yaratma hakları yoktur. Buna bizlerin de rıza göstermemiz söz konusu değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kötü hukuk vardır. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Kamer, size göre örfî hukuk var

dır; hukukun ismi ne olursa olsun... İşte, bu İktidar, demek ki sizin gibi düşünerek yanlış yapmış. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kötü hukuk vardır dedim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Söylemek istediğim, bu milletin örfî hu

kukunun dışında, örfi hukuk, kötü bir hukuk, noksan bir hukuk değildir. Onu anlatma im
kânı olursa, bugün sizin sahip olduğunuz hukuk fikrinin çok ötesinde olduğunu da hep birlik
te görürüz. (ANAP sıralarından alkışlar) Kaldı ki, bu milletin, inançlarından ve manevî değer
lerinden gelen bir hukuku vardır. O hukuk ki, dünya medeniyetinin bundan sonra dahi o nok
taya ulaşabileceğini söylemek veya iddia etmek şansına pek sahip değiliz. O hukuk sistemine 
sahip olan bu milletin, insan saygısı, insan sevgisi ve hukukun üstünlüğü noktasında ulaştığı 
normu gözardı etmemiz mümkün değildir. O hukuk ki, bu kâinatın insan için yaratıldığını 
kabul eden bir inancın hukukudur. Bu itibarla, insan hakları, insana saygı ve insanın üstünlü
ğü mefhumu konusunda, bizim, Batı dünyasından öğrenecek hiçbir şeyimiz yok; onu, bu mil
let biliyor. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Batı, elbette ki, gelişen teknoloji, üstün medeniyet ve büyük eko
nomik güçle yeni metotlar ve sistemler geliştirmektedir. Belki bu metot ve sistemleri kendi in
sanları için tatbik etmektedir; onun için de aksini söylemiyorum; ama Batı'nın, bizim insanı
mıza veya kendi gibi inanmayan insanlara bu metot ve usulleri tatbik ettiğini söyleme şansına 
sahip değiliz. Batı'nın bu hususta tatbik ettiği çifte standart gözardı edilemez. Batı, insan hak
ları noktasında, dün de bugün de sabıkalıdır... (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Bu itibarla, bu kabil mevzularda, bizim, elbette ki, gelişen teknoloji ve imkânları, hukuk 
yollarını kullanmamız doğrudur; ama kendimizi inkâr etmemiz, kendimizdeki değerleri görme
yerek yeniden bir şeyler keşfediyormuş gibi, milletin huzuruna çıkarken yanlış yapıyoruz. Yalnız, 
yanlışı orada mı yapıyoruz?.. Bakınız muhterem milletvekilleri, nerede yapıyoruz : Biz, şu anda, 
dünyanın bütün mahfillerinde suçlanıyoruz; insan haklarına saygı noktasında suçlanıyoruz, 
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işkence noktasında suçlanıyoruz. Nereye gidersek gidelim, haksız olarak, bu meseleler karşı
mıza çıkarılıyor. Bizi sevdikleri için mi çıkarıyorlar, Batı'nın bir rüknü olduğumuz için mi çı
karıyorlar, öyle olmamızı arzu ettikleri için mi çıkarıyorlar; hayır, aksine, bizde, insan hakları 
noktasında yanlışlıklar ve noksanlıklar olsun diye belki de dua ediyorlar. Çünkü/iç işlerimize, 
bize müdahale etmek için kullanabilecekleri en iyi bir yolu, en iyi bir fırsatı, en iyi bir silahı 
ellerinden kaçırmak istemeleri söz konusu değildir. 

Biz ne yapıyoruz, bu İktidar ne yapıyor; Batı'ya diyor ki, "Siz haklısınız, bizim iç işleri
mize müdahale ediniz." Bizim bütün görevlerimizi ve bütün politikacılarımızı dünya mahfille
rinde kendilerini müdafaasız halde bırakıyorlar. Bu müdafaayı yapmakla yükümlü olan, gö
revli olan bu İktidar, dün, başkaları için, Türk Ceza Kanununun 140 inci maddesinde, yurt 
dışında Türkiye'nin aleyhinde propaganda yapanlar için*ceza tayin edilen hükmünü doğru bu
lan -Anavatan tktidarınca o madde kaldırılmıştır- bugün aynı fiili yurt içinde ve yurt dışında 
yapmaktan kaçınmıyorlar, kendi iktidarlarına, kendilerine ve bu Ülkeye -başlangıçta söyledi
ğim gibi- elbette ki, kötü niyetleri olmasa dahi, tuttukları bu metotla verdikleri zararı ifade 
etmek mümkün değildir, telafi etmek de mümkün değildir. 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları İşkenceyi İnceleme Komisyonu, Türkiye'de, iki defa, çok 
derin inceleme yapmıştır ve "Türk cezaevlerinde işkence olmadığına" dair rapor vermiştir. Bakın 
şimdi bu Hükümetin icraatına; Eskişehir Cezaevi için aldığı karara; söylediği sözlere ve de
mokratikleşmeyi anlatırken kullandığı tabirlere... Takdirlerinize arz ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bir başka hususu dile getirmek istiyorum. Yine yurt dışında, 
Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı için diyor ki: "Ölümü göstereceksin, sıtmaya razı ola
cak." Buyurun efendim!.. İşte, bir devletin, bir hükümetin başının hukuk anlayışı, devlete say
gısı... Bununla mı biz Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sağlayacağız, bununla mı torunları
mıza, biz hukuka saygılıydık diyeceğiz ve onlara övünç kaynağı bir miras bırakacağız?!. 

Bir Başbakan, bir Cumhurbaşkanını tehdit ederek -belki bir başka değerlendirme ile, şan
tajda bulunarak -veya korkutarak kararname imzalattığını söylüyor. (DYP ve SHP sıraların
dan gürültüler) Sayın milletvekilleri, herhalde farkettiniz haksızlığın ölçüsünü ki, rahatsız ol
dunuz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) İzin verir misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım, müzakereleri uzatıyoruz arkadaşlar. Lütfen... Sa
yın Kamer... Sayın Ovalı, lütfen... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bakınız, eğer, Cum
hurbaşkanlığı makamındaki zat, Sayın Başbakanın söylediği gibi, korkarak bu kararnameleri 
imzalamışsa, yaptığınız bütün işlemler, hukukî tasarruflar geçerli değildir; hukukun ana kai-
desidir. Siz, kendi iktidarınızın bütün icraatını, bu beyanla, hukuk dışı, gayrimeşru hale geti
rirsiniz. Bereket ki, sizi kurtaran bir şey var. Bütün Türkiye, Cumhurbaşkanlığı makamında 
bulunan zatın, o tehditlerden, o korkulardan korkmayacak birisi olduğunu biliyorlar. Sizin ic
raatınıza hukukîliği, bu gerçek kazandırır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz ondan korkuyoruz, 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Şahane mantıktı... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bu ikilemden hangisini isterseniz onu kabul 

ediniz efendim. Eğer korkuttuğunuzu söylüyorsanız gayrimeşrusunuz, hukuk dışısınız; eğer 
siz, aksi bir düşünceyi ispat edebilirseniz, söyleyen birini bulabilirseniz siz haklısınız; ama hiç 
kimse bunun aksini söyleyemez. 
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Muhterem milletvekilleri, bir ülkede, bir başbakan, "İcraatını yapmak için Cumhurbaş
kanını korkuttuğunu" söylüyor, "ölümü gösterdim, sıtmaya razı ettim, istediğim kararname
yi imzalatıyorum" diyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O da, korkmasın... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Şimdi, size soruyorum : Sizin torunları

nız bu sözlerle iftihar mı edecekler? Siz, Türkiye'de hukukun, Türkiye Cumhuriyetinin sevk 
ve idaresinin bu halde olmasından mutluluk mu duyarsınız? (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 

Muhterem milletvekilleri, bu ülke bizim ülkemiz... 
MEHMET KERtMOĞLU (Ankara) — Genel Başkanınıza itirazımız yok. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sabredin efendim... Sabredin... Sorula

rınıza da cevap veririz beyler... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biraz önce de söyledim... Sayın Ovalı, lütfen... Hati

bin konuşmasını bitirelim; Sayın Bakan burada, her konuşmaya hükümet adına cevap verilecektir. 
Buyurun Sayın Sungurlu. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bir kanun üç defa görüşülüyor... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bütün bu şüp

helerinize cevap verecek sözleri, konuşmam arasında, zamanım olursa, ifade edeceğim. Başka
sının haksızlığı -eğer varsa- size haksızlık yapma hakkı vermez. Bu milletin malını kullanıyor
sunuz. Bu milletin malı, bu milletin hukuku ölenlere de caridir geleceklere de caridir. Başkası 
yanlış yapmışsa, sizin yanlış yapmanızın sebebi nedir? Bu kadar haksız bir mantığı nasıl ileri 
sürebilirsiniz? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Meşru müdafaa... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Ama, sizin kusurunuz yok ki; sizin başı-

nızdaki de böyle söylüyor. Bakın ne diyor; çimento fabrikalarının satışıyla ilgili hüküm mey
dana geldiği zaman; "Siz yaptınız, bunu niye söylüyorsunuz?" diyor. Çimento fabrikalarıyla 
alakalı meselede, biz, yaptığımız doğrudur diyoruz. Bizim yaptığımızın yanlış olduğunu söylü
yorsunuz. Biz, sizin yaptığınız yanlış demiyoruz. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Mahkeme, karar vermiş... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bakınız, Sayın Başbakanı da aldatmışsı

nız; kim aldatmışsa... Sayın Başbakan burada diyor ki, "kanuna aykırı işlemde bulundunuz." 
Yok öyle bir şey! Bir iç düzenleme vardır. Yani, bu satışta özelleştirmeyle alakalı bir iç düzenle
me, komisyonun kendi içinde aldığı bir karar vardır. O karara uymadığı söyleniyor. O karara 
uymadığı için mahkeme iptal etmiş; onu münakaşa etmeyeceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kanunun gerekçesi... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Ama, sizin Hükümetiniz ne diyor; "Bu

nu siz ilan ettiniz, ihaleye çıkardınız, biz de geldik ihale ettik. Sayın Mesut Bey, bunun altında 
sizin imzanız yok mu?" Mesut Bey, yaptığı işin yanlış olduğunu söylemiyor; ama düşünün ki, 
bu koalisyon ortakları, bu koalisyon ortaklarından birisinin Genel Başkanı, "biz bu satışları 
iptal edeceğiz; satışlar olsa bile geri alacağız" diyordu, öteki, mahkemeye veriyordu... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tek başına iktidar olduğu zaman. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, ben size hukuk anlayışını an
latmaya çalışıyorum. Sizin hukuk anlayışınız da beni konuşturmamak ise, o zaman, zaten, be
nim anlattıklarımın doğruluğu meydana çıkar. (ANAP sıralarından alkışlar) , 

Muhterem milletvekilleri, bakınız, "ben, yapılan satışı geri alacağım" diyen Erdal Bey, 
bugün, bizim başlattığımız satışı, ihaleyi bitirmiş... Mecbur değildi; ihaleyi durdurdu; hiçbir 
mesuliyeti yok. Sayın Başbakan, bu kürsüde, "siz imzalamışsınız, biz de geldik, devam ettik. 
Devletin devamlılığı var" diyor. Halbuki, biraz önce de söylediğim gibi, geri alacaktınız... Hiç 
yapmak zorunda olmadığınız bir işlemi yaptınız, bari bu kürsüde susmanız gerekir. Yani, dev
let için susmanız gerekir. 

Sayın Başbakan burada ayrı bir işi söylüyor. Diyor ki : "Yani, biz tashihi karar yoluna 
gitmese miydik?" Efendim, Bakanlar Kurulunun, nice kararlar almaya yetkisi var. Ne demek; 
"Partiyken böyle düşündük, devlet iken böyle düşündük" denir mi? Siz iktidara talip bir par
tiydiniz. Diyorsunuz ki, "Biz iktidara gelirsek şunları yapacağız... Bunlann yaptığı yanlıştır; 
bunların yaptığı milletin zarannadır, devletin zarannadır" diyorsunuz ve bunun için, mevcut 
iktidara söylemediğiniz kalmıyor; geliyorsunuz aynı şeye devam ediyorsunuz ve "tashihi kara
ra gitmese miydik?" diyorsunuz. Bunun bir mantığı yok! Sayın Demirerin -ki, yedinci Başba
kanlığı olsa gerek; hukuku çok iyi bilmesi gerekir- nasıl bu sözleri söylediğini burada da hay
retler içerisinde dinlediğimi de ifade etmek istiyorum. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Sungurlu, çimento fabrikaları KİT'tir, tpra-
gaz, iştiraktir... 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — İkisi için farklı işlem mi yapacağız dedi

niz Sayın Hacaloğlu? Rica ediyorum... 
Muhterem milletvekilleri, bakın efendim; eğer dün Anavatan İktidarı yanlış yapmışsa, Ana

vatan İktidarı, zaman zaman yanlış rüya görmüşse, sizin, bu yanlış rüyalan yaşam tarzı haline 
getirmeniz şart mıydı? Yani, buna dayalı bir müdafaa yapmanız söz konusu mu? Sonra, benim 
sözlerimin inciltici bir tarafı yok muhterem milletvekilleri; ben, hadiseyi ortaya koyuyorum. 
Yanlışsa, yanlıştır size göre; ama doğruysa -ki, söylediklerim doğrudur- hep beraber üzülelim. 

Muhterem milletvekilleri, başka bir konuyu dile getirmek istiyorum; Bakanlar Kurulunun 
tamamının -imzaladıkları bir kararname sebebiyle- soruşturma komisyonuna şevkine Yüce Meclis 
karar vermiştir. O işlem, bir noktada bir adlî işlemdir. Bizim eski tabirimizle, Meclis, bu ba
kanlar kurulunu sorgu hâkimi huzuruna' sevk etti demektir. Bu kürsüde de anlattık; hukuk 
literatüründe yok, hukuk doktrininde böyle müessese kabul edilmiyor. Mahkeme kararlarını, 
kanun hükümlerini de söyledik; ne zamanlar var; ihtilallerde ve darbelerde de hukuk var, buna 
benzer hukuklar var. Nitekim. 1960'ta, Demokrat Parti mebusları, verdikleri karardan dolayı 
Anayasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle, Yüce Divan huzuruna gittiler. Şimdi, siz bütün hukuk 
sistemine rağmen, Bakanlar Kurulunun tamamını, bir darbe hukuku gibi ve bütün hukuk kai
delerini ihlal ederek, parmak üstünlüğüyle, soruşturma komisyonu önüne gönderiyorsunuz... 

KAMER GENÇ (Tunceli)— Siz de aynı mahiyette soruşturma önergesi verdiniz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — O, tespit içindir. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Lüften, rahatsız olmayın, sabırla dinle

yin. Bunları Yüce Meclisin itibarı için söylüyorum. Bu bir gerçektir. 
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Balanız, 1971 ve 1980 darbelerinde, bunlar, o günkü mevcut iktidarlara karşı dahi kulla
nılmamış olan yöntemlerdir; 1960'da kullanılmış bir yöntemdir. Buna rağmen, parmak sayı
sıyla, böyle bir yargı yolu sayılacak bir yolu, bu İktidarın bütün bakanları o günkü oylamaya 
koşarak gelmek suretiyle -diyemezler ki bizim dışımızda bir hadisedir- gündeme getirmişlerdir. 
Bu nedir?... Bu, açıkça, hukuk dışı bir iştir. Bu, insan şeref ve haysiyetinin parmak sayısıyla 

. tahrip edilmesi demektir. Bu, bir darbe hukukudur ve bu, bir zulümdür. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yasakların kalkmasında ne oldu Sayın Sungurlu?.. Aynı şe

yi siz yaptınız. (ANAP sıralarından "Otur yerine" sesleri) 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bunun yapılmasında Yüce Meclisin vası

ta edilmiş olmasından, hepimizin üzüntü duymamız lazım. Nitekim, huzurunuzda bunları söy
lerken, "Muhterem arkadaşlar, buna evet derseniz, yarın, Süleyman Demirel ve Onur Bey için 
de gelecek, ona da evet demek zorundasınız" dedim. Görüyor musunuz ki, bizi ve sizi, idare 
edenler ne kadar zor bir pozisyonda bıraktılar. Ben, sizin o karan verirken, o parmakları kal
dırırken rahatsız olmadığınızı söyleyecek durumda değilim. Ben rahatsız olduysam, siz de ra
hatsız oldunuz; Benim vicdanım sızladıysa, sizin vicdanınız da sızladı; ama hukuka saygının 
ne demek olduğu hakkında bir örnek olsun diye söylüyorum. 

AHMET SAYnM (Burdur) — Referandumda ne yaptınız Sayın Sungurlu, onu da söyle
yin. Çifte standart uyguluyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Sayın, lütfen!.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Onu da söylesin Sayın Başkan. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, yargı bağım

sızlığından bahsediliyor -fazla gitmeyeceğim, işi uzatmayacağım- doğrudur. Yalnız, size şunu 
söyleyeyim : Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Bu, kesin bir kaidedir. 

AHMET SAYnM (Burdur) — Sayın Sungurlu, Anayasada bu geçici madde durduğu süre
ce bu memlekette hukuktan bahsedemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, lütfen!.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Hiç merak etmeyin, yanlış varsa beraber 

düzeltiriz; ama sizin konuşmanızı düzeltme şansına bu Meclis sahip değil, ben onun farkında
yım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Bakın, Türkiye'de, hep, 
yanlışı oynuyoruz, yanlışı söylüyoruz. Yargı bağımsızlığı deyince, sanki millete veya siyasî ikti
dara karşı yargı bağımsızlığı... Yargı bağımsızlığı veya özerk müesseseler deyince, yalnız siyasî 
iktidara karşı özerk müesseseler... Bütün bunlar, milletin dışında müesseselerdir. Bakın TRT'ye, 
bakın YÖK'e, bakın Türkiye'deki bürokrasiye... Aşağı yukarı, Türkiye, demokrasi ismi altın
da, eski hukukî tabirlerle, aristokrasiyle idare edilen bir ülkedir. Şimdi biz, eğer, bu işleri mil
letin dışına çıkarıyorsak, yanlış ediyoruz. Bütün söylediğimiz, yargı bağımsızlığı... Getirdiği
miz çarelerin hepsi, işi milletten nasıl kaçırırızm yollarıdır. Yargı bağımsızlığı için getireceğiniz 
çarelerin içerisinde, eğer, millî egemenliğin milletin hâkimiyetinin unsuru yoksa, o yargının bu 
milletin yargısı olduğunu söylemek hakkını haiz değiliz. Detaya girme şansına sahip değilim; 
getirdiğimiz müesseselerde bunlan düşünmek zorundayız. Egemenliği, millet, organları eliyle 
kullanır, ama o organlar da milletin organı olmak zorundadırlar. 
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Bu İktidar ne yapıyor, yarı bağımsızlığından bahsederken, hukukun üstünlüğünden bah
sederken... Anayasanın 8 inci maddesi, "Cumhurbaşkanı icranın içerisindedir, icranın başıdır" 
diyor... Buyurun... Biz kabul etmiyoruz diyorlar. Gerçek yargıyla, gerekse adlî tıpla alakalı ge
len kanun, Anayasanın bu açık hükmünü kabul etmeyen hükümlerdir. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sizin vicdanınız sızlamıyor mu?.. Yüksek Hâkim
ler Kuruluna başkanlık yaptınız... 

BAŞKAN — Yalçın Bey... Yalçın Bey... Lütfen, karşılıklı konuşmayın; siz konuşurken hiç 
kimse söz atmadı. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bakın arkadaşlar, arkadaşlarımız beni 
teyit ediyor, diyor ki: "Anayasa ne yazarsa yazsın!.. Eğer, buysa hukuk, buysa hukuk anlayışı, 
buysa kanun anlayışı, buysa hukun üstünlüğü anlayışı,.. 

ALİ YALÇIN ÖGÜTCAN (Adana) — Değiştirseydiniz... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Değiştirelim derseniz, o ayrı bir mevzu

dur; konuşuruz, sizinle de konuşuruz; hiç sinirlenmeyin. 
Muhterem milletvekilleri, "Anayasanın açık ve amir hükmünü kabul etmiyorum" diyen 

bir iktidarın hukuka saygısından, hukukun üstünlüğüne inandığından nasıl bahsedebiliriz. 
Peki -sanıyorum, arkadaşımız ağır ceza mahkemesi başkanlığı da yaptı, yani hukukçu-

bu son gelen kanuna siz nasıl "Evet" diyorsunuz; madem yargı bağımsızlığından bahsediyor
sunuz muhterem arkadaşım? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O kanunda hata yok. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Kanunda haklıyım değil mi... 
Peki, o kanunun Anayasaya uygunluğunu nasıl ileri süreceksiniz?.. O kanunda, yargı ba

ğımsızlığını koruduğunuzu nasıl ifade edeceksiniz? 
ALt YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Yüksek Hâkimler Kurulunu tamamıyla siyasetten 

arındıracağız. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) -— Bakın muhterem milletvekilleri, henüz 

hiçbir icraat yapmamış bir Hükümet olarak, eğer sayacak olursam, hukuku ihlal ettiğiniz, in
san haklarına saygı noktasında bütün söylediklerinizin aksini yaptığınız daha nice örnekleri 
buraya getirebilirim, tşin basındasınız; çok dikkat etmenizi istirham ederim... Daha işin başın
da bu kadar büyük hatalar varsa, daha işin başında hukuka saygı noktasında bu kadar büyük 
eksikler varsa, daha işin başında, demokratikleşme noktasında bu kadar büyük yanlışlar var
sa, işin sonunun nasıl geleceğini düşünmemiz lazım. Onun için, hepimizin, dikkat edip, bu 
yanlışlara fırsat vermememiz gerekiyor. 

s 

Muhterem milletvekilleri, ben, bütçenin maddî kesimleri üzerinde bir şey söylemeyeceğim. 
Arkadaşımın zamanını aldım; yalnız, iki cümleyi söylemek zorundayım. Ceza infaz kurumla
rında çalışan insanların hayatları ile tutukluların hayatı arasında fazla bir fark yoktur. 

BEKİR SAMt DAÇE (Adana) — Bir, maaş farkı var... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, o maaş farkı için meydana ge

len özel hizmet tazminatı gibi çok küçük bir paranın da -bilmiyorum, ne şekilde olmuş bazı 
sebeplerden ödenmesinden vazgeçilmiş; ama gerek adliyede çalışanlar için, gerek cezaevlerin
de çalışanlar için yeni şeyler vermek değil, daha önceden mevcut olanları acaba idame ettirmek, 
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devam ettirmek şansı var mıdır derim ve bu bütçenin yüce milletimize, Adalet Bakanlığına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Murat Başesgioğlu; buyurun efendim. 
Murat Bey, size 15 dakika kaldı; lütfen, bu zaman içerisinde.de konuşmanızı bitiriniz. 
ANAP GRUBU ADINA MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sayın Sungurlu'nun görüşlerimizi izah ettiği noktadan itibaren, ben de Gru
bumuzun görüşlerini arz ve izah etmeye devam edeceğim. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyor; terör olaylarında, çığ felaketinde, Zonguldak - Kozlu'daki grizu patlamasında, Azer-

. baycan - Karabağ'da şehit olan ve en son hep birlikte Üzüntüsünü halen yaşadığımız Erzincan 
depremi nedeniyle şehit olan vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, yüce milletimize başsağlığı 
diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, yurdumuzun en ücra köşelerinde adalet dağıtan, hak
kın tecelli etmesi için büyük gayret sarf eden adalet-camiamızın değerli mensuplarını da şük
ranlarımız ve saygılarımızla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, Türk Devleti ve toplumu, tarihinin her dev
resinde, adaleti, insan hak ve hürriyetlerini en yüce değer olarak tanımıştır. Devletimiz, adalet 
temeli üzerine kurulmuştur. Bu nedenledir ki, Adalet Bakanlığının devlet yapımız içerisinde 
çok özel bir konumu vardır. Bakanlığın olağan işlevlerinin yanı sıra, toplumun değişen ihtiyaç
larına cevap bulabilmek için yeni yasal düzenlemelerin hazırlanması, uygulamada ortaya çıka
bilecek boşlukların doldurulması, iç hukukumuzun taraf olduğumuz anlaşmalar ve uluslara
rası hukuka uygun hale getirilmesi için önemli görevleri de yardır. 

Sayın milletvekilleri, bu dönemde Adalet Bakanlığı çok ağır bir yük altına sokulmuştur.-
Daha doğrusu, kamuoyuna verilen imaj bu şekilde olmuştur, sanki koalisyon Hükümetini oluş
turan partilerimizin demokratikleşme, adalet reformu, devletin yeniden yapılanması konula

rındaki bütün ağırlığını, Adalet Bakanlığımız üslenmiş gibi, bir ağır yük altına sokulmuştur. 
Aslında, Sayın Sungurlu da burada biraz evvel ifade ettiler, Türk Devleti, çok uzun yılların 
verdiği tecrübeye sahip bir devlettir, yani 1990 yılında ortaya çıkmış bir Türk Devleti yoktur. 
Tarih sahnesine çıktığımız ilk andan itibaren, Türk Devleti ve Türk toplumu, hep, hukukla 
iç içe yaşamış, hukukun evrensel değerleriyle kendisini özdeşleştirmiştir. Bu nedenle, bu mille
te yapılanlar sanki, yeni bir hukuk reformu, yeni bir adalet yapısı getirmek gibi ifade edilmek
tedir; kesinlikle bunları kabul etmediğimizi buradan ben de tekraren ifade etmek istiyorum. 

Bu Koalisyon Hükümetini oluşturan değerli partilerimiz, demokratikleşme, hukuk refor
mu, devletin yeniden yapılanması konularında büyük iddiaların sahibidirler. Bu iddia ve vaat
leri, hem koalisyon protokolunda hem de Hükümet programında, ayrı ayrı yer almıştır. Elbet
te bu kavramlardır, önemli olan, bu kavramlar tüm demokratik ilkelerde benimsenmiş evren
sel kavramlardır, önemli olan, bu kavramları slogan olmaktan çıkarıp, toplum hayatımıza ak
tarabilmektir. 

Sayın milletvekilleri, koalisyon protokolünde büyük önem verilen; ancak, kavramı, sınır
lan, takvimi ve mahiyeti belli olmayan demokratikleşme ve hukuk reformunun üç dört ay gibi 
kısa bir süre içerisinde tam manasıyla ve kurumlarıyla gerçekleşmeyeceğinin bilinci içerisinde
yiz. Ancak, bugün geldiğimiz noktada şu hususu müşahade etmekteyiz : Hükümetin, diğer 
alanlarda olduğu gibi, bu konuda da, maalesef ve maalesef bir hazırlığının olmadığı gerçeği ile 
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karşı karşıyayız. Her ne kadar bu konuda bazı hazırlıkların, bazı çalışmaların yapıldığı belir
tilmekteyse de, şu ana kadar, bu konularla ilgili olarak, bir takvimin dahi açıklanmamış olma
sı, Koalisyon Hükümetini oluşturan partilerimizin sadece bu konuyu sloganla ve parlak ifade
lerle kamuoyuna yansıtmaktan öteye herhangi bir şey yapmadığını göstermektedir. 

Anayasayı değiştirecek Meclis çoğunluğuna sahip olunmadığı ileri sürülerek, zaten bu va
atlerin çoğundan şimdiden vazgeçilmiş görünülmektedir. Hukuk reformu ve demokratikleşme 
adına bugüne kadar yapılan iki icraat vardır. Birisi, daha güvenoyunu beklemeden alelacele 
Eskişehir E Tipi Cezaevinin kapatılmasıdır. Diğeri de, Adalet Bakanlığı üst yöneticilerinin başka 
yerlere atanmasının temini için hazırlanan ve gündemde sırasını bekleyen tasarıdır. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi, sekiz yıllık iktidarı döneminde, askerî yönetimden 
devraldığı ülkemizde parlak sloganlara, bol vaatlere girmeden, demokrasimizin tüm kurum ve 
kuruluşlarıyla yerleşmesine büyük katkılar sağlamıştı. Müsaadenizle bunlardan bazılarını kı
saca arz etmek istiyorum. 

İşkencenin ve Gayrî İnsanî ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesini 1988 yılında onaylayan ilk ülke, iktidarımız döneminde, Türkiye olmuştur. 

Yine, Birleşmiş Milletler teşkilatı bünyesinde hazırlanan ve imzaya açılmış bulunan, İş
kence ve Diğer Zalimane Gayrî İnsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi, 1988 yılında ülkemiz tarafından onaylanmıştır. 

Yine İktidarımız döneminde, Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna kişisel başvuru hakkı 
tanınmıştır. 

Yine, Avrupa İnsan Hakları Divanının zorunlu yargı yetkisi tanınmıştır. 
Sürgün cezası kaldırılmış; Türkiye Büyük Millet Meclisince yerine getirilmemesine karar 

verilen ölüm cezası hükümlerinin, otuz yıl sonra şartla salıverilmeleri kabul edilmiştir. 
Siyasî yasakların halkoyuna sunulmasıyla ilgili esaslar kanunla düzenlenmiş; millî irade

nin demokratik usullerle tespiti ve açıklanmasına imkân sağlayan 1983,1987,1991 milletvekili 
genel seçimleri, 1986 milletvekilleri araseçimi; 1987 tarihli siyasî yasakların kaldırılması için 
referandum, 25 Eylül 1988 tarihli, mahallî idarelerle ilgili referandum; 1984, 1988, 1989, 1990 
mahallî idareler ara ve genel seçimleri, yargı teminatı altında, her türlü şaibeden uzak olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

21 Kasım 1991 tarihinde Paris Şartı imzalanmıştır. 
Türk Ceza Yasamızdan, yıllardır hiç kimsenin değiştirmeye yanaşamadığı, tabu olarak gör

düğü 141, 142 ve 163 üncü maddeler çıkarılmıştır. 
Her ne kadar karşı çıkarsanız çıkın, itiraz ederseniz edin, Anavatan İktidarı döneminde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi içinden sivil bir Cumhurbaşkanı seçme başarısını göster
miştir. 

Anavatan İktidarı, Türk siyasî hayatına uzlaşma ve hoşgörüyü getirmiştir. Değerli vakit
lerinizi almamak için, bu listeyi fazlaca uzatmak istemiyorum, sadece şunu söylemekle yetini
yorum : Anavatan Partisi Hükümetleri, ekonomik sahada olduğu gibi, demokratikleşme ve 
siyasî hayatımızın tabiîleşmesi konusunda ülkeye köklü ve kalıcı hizmetler yapmışlardır. 

Koalisyon Hükümeti olarak sizlere, Türk siyasî hayatında kavga ve çekişme yerine uzlaş
ma ve hoşgörüyü, tabiî seyrine dönmüş bir demokratik siyasî ortamı bırakmış olmaktan dola
yı da gurur duymaktayız. 
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Değerli milletvekilleri, yine sekiz yıllık İktidarımız döneminde, Adalet Bakanlığı teşkila
tında, bu Bakanlığın işleyiş ve görevlerini, fonksiyonlarını daha geliştirecek birtakım düzenle
meler yapılmıştır. Bunları da kısaca, başlıklar halinde arz etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Adalet Bakanlığımız, uzun yıllar, bir nizamnameyle idare edilmiş, ancak 
zamanımızda bu Bakanlığın teşkilat kanunu çıkarılabilmiştir. 

Yine çok tenkit edilen Adalet Fonu uygulaması, bir kanunla, devrimizde gerçekleştiril
miştir, ki Sayın Bakan dahi, bunun iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmış olmakla be
raber, bazı çekincelerle, bu Fonun faydalı olduğunu, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşme
ler sırasında ifade etmiş bulunmaktadır. 

Hâkim ve savcılarımızın hizmetine sunulan lojman konusunda, sekiz yıllık dönemimizde 
çok büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Keza, adlî personele, adalet hizmetleri tazminatı adı al
tında, yüzde 25'e varan tazminat verilmesi uygulaması Anavatan İktidarı döneminde çıkarıl
mıştır; fakat maalesef bu tazminattan bugün vazgeçilmiş bulunmaktadır. 

Yine İktidarımız zamamında, yasa ve mevzuat çalışmalarıyla birçok konuda düzenleme
lere gidilmiş, yargının hızlandırılmasına yardımcı olunmuştur. 

Adlî sicilde bilgisayara geçilmesi, Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı adı 
altında müstakil bir dairenin kurulması da dönemimizde getirilen yenilikler arasında bulun
maktadır. 

AHMET SEZAİ ÖZBEK (Kırklareli) — 20 dakika oldu. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, merak etmeyiniz, sözleri

mi tamamlamak istiyorum. 
Şimdi, konuşmamın bu bölümünde, vaktin darlığını da nazarı itibara alarak, Anavatan 

Partisi Grubu olarak tasvip etmediğimiz, kabullenemediğimiz iki konuda itirazlarımı arz et
mek istiyorum. Bunlardan birincisi, Yüce Meclisin ve kamuoyumuzun da malumu olduğu üzere, 
Eskişehir (E) tipi cezaevinin boşaltılması olayıdır. Bu cezaevinin şartlarıyla ilgili olarak çok 
şey söylendi. Yüce Meclisin değerli üyeleri bu konuda elbette bilgi sahibidirler. O tarihte Eski
şehir cezaevinde toplam 206 siyasî hükümlü ve tutuklu bulunuyordu. Bunlardan ancak 50'si 
tutuklu, diğerleri hükümlü bulunmaktaydı. Sayın Bakanlık alelacele, daha Hükümet güveno
yu dahi almadan buranın boşaltılmasına karar vermiştir. Elbette bu siyasî bir tasarruftur, siya
sî bir takdirdir. Hadiseye iyi niyetle ve insanî amaçla yaklaştığınızdan şüphemiz yoktur; ama 
bu tasarrufun neticesi neler olmuştur değerli milletvekilleri? Her şeyden önce cezaevlerinde 
görev yapan personelin moral gücünün yok olmasına neden olmuştur. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — 119 kişiye işkence yapılmış orada, işkence. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Devletin cezaevlerinde denetim ve disiplinin za

yıflamasına yol açılmıştır ve bu kararı aldıktan sonra, ta Kayseri Cezaevindeki firarlara kadar, 
devletî siyasî hükümlü ve tutukluların bulunduğu koğuşlarda sayım yapamaz hale gelmiştir, 
yani cezaevlerinde devletin disiplin ve otoritesi, maalesef, bu kararla zedelenmiştir. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — ANAP'ıri atadığı müdürler ama onlar... 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Evet... Bu firarın, içerideki mahkûmları sayma

manın günahını üç tane zavallı ve sessiz insana yüklemenin adalet ilkeleriyle ne derece bağdaş
tığını da Yüce Meclisin takdirine sunuyorum. 
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Kayseri Cezaevinde iki ay sayım yapılamamış, 548 tane boş torbanın kimler tarafından 
içeri alındığı belli değil, firar etmiş tutuklu ve hükümlüleri haber verenler, yine orada yatan 
diğer tutuklu ve hükümlüler... tşin en enteresan yanı, bu kaçan hükümlü ve tutuklular, yokla
ma cetvellerinde de var gözükmüşler, tki ay süreyle koğuşlarda sayım yapılmadan, maalesef, 
bunlar var gösterilmişlerdir. İşte Eskişehir Cezaevinin boşaltılmasının olumsuz etkileri Kayseri 
Cezaevimizde, bizi, tasvip etmediğimiz bu şekilde bir hadiseyle karşı karşıya bırakılmıştır. Ne 
olursa olsun, Eskişehir Cezaevinin boşaltılması kararı, alelacele verilmiş yanlış bir karardır. 
Bunun siyasî sorumluluğunu elbette iktidar olarak duyacaksınız ve paylaşacaksınız. 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Kayseri Sulh Ceza Mahkemesinin kararı var; altı 
ay önce başlatılmış hazırlıklar. 

BAŞKAN — Sayın öğütcan... Sayın öğütcan... Lütfen, hatibi rahat bırakalım; konuşma
sını bitirsin lütfen!.. ' 

Buyurun. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ikinci itiraz ettiğimiz konu, 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarıdır. Bu tasa
rı Yüce Meclisimizin gündeminde yer almıştır. Elbette sırası geldiğinde grup olarak, tasarı hak
kındaki görüşlerimizi çok açık bir şekilde ifade edeceğiz. Şimdi, sadece şunu söylemekle yeti
niyorum : Anavatan Partisi Grubu olarak, bu tasarının ne haklılığına ne de Anayasa ve idarî 
geleneklerimize uygunluğuna inanıyoruz. Grup olarak bütün gücümüzü kullanacak, bu tasa
rıya karşı çıkacağız. Gerekirse, Anayasa Mahkemesine kadar gidip bu haksız ve Anayasaya ay
kırı tasarının, Türk siyasî ve hukuk sistemine girmemesi için elimizden gelen bütün gayreti gös
tereceğiz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Zaten o yakışır size. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, ül

kemizin en önemli sorunu terördür, can güvenliğidir, İnsanların yaşama hakkının olmadığı bir 
ortamda, diğer hak ve hürriyetlerden bahsetmek mümkün değildir. O nedenle diyoruz ki, evet, 
Koalisyon Hükümeti çok büyük iddialarla ortaya çıkmıştır; hukuk reformu, demokratikleş
me, devletin yeniden yapılanması; bunlar büyük laflardır, büyük sloganlardır; ama bugün her 
şeyden önce, Hükümetin, Türkiye'nin en ücra köşesinde, dört tarafında sağlaması gereken en 
önemli konu, insanlarımızın can güvenliğidir, hayat endişesinin giderilmesidir. Hükümetten, 
bu aslî görevini en kısa zamanda yerine getirmesini ve insanlarımızın güven içerisinde yaşaya
bileceği huzurlu bir ülke sağlamaya yönelik çalışmalarını artırmasını istiyor ve bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu reformlarda, adalet reformu diye bahsedilen konularda, devle
tin yeniden yapılanması konularında bahsettiklerinizi şöyle bir gözden geçirdiğimizde; büyük 
bir bölümünün Anayasa ile bağlantılı olduğunu görmekteyiz. Yani, Anayasamızın mevcut sis
temi kaldığı müddetçe sizin bu "demokratikleşme" diye takdim ettiniz, "devletin yeniden 
yapılanması" diye takdim ettiğiniz değişiklikleri gerçekleştirmeniz mümkün değildir. O halde, 
Türkiye'nin gündeminde bir Anayasa problemi vardır. Sizin Meclisteki çoğunluğunuz Anaya
sayı değiştirmeye kâfi gelmediğine göre, Hükümet olarak, toplumun tüm kesimleriyle, tüm ana
yasal kurumlarla bir uzlaşma içerisine girmek zorundasınız. Demin, Sayın Sungurlu'da söyle
di; yurt dışından Sayın Cumhurbaşkanına sataşmakla, ülkede bir toplumsal uzlaşmanın ger
çekleşeceğine inanmıyoruz. "Konuşan Türkiye" dediniz, "Çalışan Parlamento" dediniz; niye 
Cumhurbaşkanının konuşmasından rahatsız oluyorsunuz?.. (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 
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MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Cumhurbaşkanı olarak konuşsun, ANAP Grubu 
adına konuşmasın, parti başkanı gibi konuşmasın. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Hayır, Sayın Başbakanın konuşmaları da o öl
çüdedir. 

Değerli milletvekilleri, 1983 - 1987 döneminde Anavatan İktidarı olarak bazı sıkıntıları
mız Cumhurbaşkanı ile elbette oldu; ama basını, Parlamentoyu ve çeşitli platformları ağlama 
duvarı haline getirmedik. Devletin yapısının, devletin işleyişinin bir mahremiyeti vardır, bir giz
liliği vardır. 1983 - 1987 döneminde Anavatan Hükümetlerinin de birçok kararnameleri geri 
dönmüştür. Elbette, Cumhurbaşkanı, kararnameleri inceleyecektir. Onun sorumsuz olması si
zin her gönderdiğiniz kararnameyi gözü kapalı imzalamasına sebep teşkil etmez. Hukuka ay
kırı gördüğü her kararnamenizi veya kanunlarınızı bir defa, iki defa geri gönderecektir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sizin zamanımızda Anayasa Mahkemesi, çıkardı
ğınız bütün kanunlarınızı iptal etti. 

BAŞKAN — Sayın Başesgioğlu, süreniz dolmuştur, konuşmanızı lütfen bitiriniz. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri, hadiselere, devlet nizamına, hukuk sistemimize, lütfen, bir tepki 

anlayışı içerisinde bakmayınız ve artık bu tepki politikanızdan, bu husumet politikanızdan vaz
geçiniz. Seçim öncesi, meydanlarda, politikamızı bir husumet üzerine inşa ettiniz; ama bugün 
artık devletsiniz, devleti idare ediyorsunuz; husumet politikanızı devam ettirmeniz ne size ne 
de Türk Milletine fayda getirecektir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Her konuşmanızda hep 1980 öncesi diyorsunuz. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) — Bu duygularla, Adalet Bakanlığı bütçesinin Türk 

Milletine, adalet camiasına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, Yüce Meclise saygılar su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SHP Grubu adına ilk konuşmacı Sayın Bahattin Alagöz; buyurun efendim. (SHP sırala

rından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; konuşmama başlamadan önce, dün akşam Erzincan ve çevre illerde meydana gelen 
deprem felaketinde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ya
kınlarına selamet, Türk toplumuna da başsağlığı diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanlığı bütçesi Üzerinde SHP Grubunun 
görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken Grubum ve şahsım adına 
Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

, Adalet Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesi üzerinde SHP Grubunun görüş ve düşünceleri
ni sunmaya Büyük önder Atatürk'ün "Adalet mülkün temelidir" sözlerini bir kez daha hatır
latarak başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplumsal düzeni alüst eden, demokratik hukuk dev
letini, hukukun üstünlüğünü ilkesini bir kenara iten, kutsal devlet ilkesini benimseyerek, çağ
dışı bir yörüngeye giren 12 Eylül baskı döneminin hemen sonrasında, ülkemizin, demokratik 
bir düzene, hukukun egemen olduğu toplumsal bir yaşama gereksinmesi olduğu kuşkusuzdur; 
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denelilebilir ki, bu bir gereksinmeden de öte, bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir; 
bu açıdan, Koalisyon Hükümetinin demokratikleşme programı ve bunun yaşama geçirilmesi 
büyük önem arz etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, demokratik hukuk devletinin temeli saydığımız adaletin gerçekleş
tirilmesi için, her şeyden önce, yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin sağlanması gerekir. 
Demokratik ve çağdaş anayasalarda kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilerek, yargı, yürütme ve 
yasama birbirinden ayrılmış, birbirleri üzerinde etki-yetki kullanmaları önlenmiştir. Bizim 1982 
Anayasasında da ilk bakışta kuvvetler ayrılığı prensibinin olduğu gözlenmektedir; ancak, Ana
yasamızın bazı maddeleri incelendiğinde, yargının bağımsızlığını, yargının güvencesini tehdit 
eden ve yargıyı yürütmenin denetimi içerisine sokan hükümler bulunduğundan, kuvvetler ay
rılığı ilkesinin de büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı açıktır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Anayasamızın bu maddelerine kısaca bir göz atalım. 
Mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 9 ve 138 inci maddesi ile hâkimlik ve savcılık temina
tını düzenleyen 139 uncu maddesine rağmen, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu düzenle
yen 159 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, "Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Ba
kanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun üç asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Ku
rulunca, iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üyeler arasından Cum
hurbaşkanınca seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri 
arasından bir başkanvekili seçer" denmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın bu maddesinin üçüncü fıkrasında ise, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görevleri bir bir anlatılmaktadır :"HâkirhIer ve Sav
cılar Yüksek Kurulu; adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nak
letme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmala
rı uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma 
işlemlerini yapar. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadro
sunun kaldırılması veya bir mahkeminin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki teklifleri
ni karara bağlar. Ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir" denile
rek, bu Kurulun görevleri açıkça belirtilmektedir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, Ku
rul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamayacağı açıkça belirtilmiştir. 

Anayasamızın anılan bu maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkralarından, kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin ihlal edildiği, dolayısıyla yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin büyük oranda 
ortadan kaldırlıdığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu düzenlemeyi, demokratik ve çağdaş hukuk an
layışına, hukuk devleti yapısına uygun saymak mümkün değildir. Bu durum karşısında, Ana
yasanın yeniden tanzim edilerek, çağdaş hukuk anlayışına, çağdaş hukuk devleti yapısına uy
gun hale getirilmesinin zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bu düzenlemeler yapıldığında, yürütme 
lehine bozulan kuvvetler ayrılığı ilkesi tekrar gerçek kimliğine kavuşturulmuş ve yargı bağım
sızlığı ve yargıç güvencesi de sağlanmış olacaktın 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yargının bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin amacı; 
yargıca, hiçbir etki altında kalmadan yasalar ve vicdanî kanaatine göre karar vermesini sağla
yacak koşulları mutlaka yaratmaktır. Bu ise, yargıcı, rahat bir moral ortamında tutmakla sağ
lanabilir. Yargıcın da, hukukun üstünlüğüne inanması, çağdaş değerleri özümsemesi, özellik
le, laik bir yapıya sahip çıkması, yargının sağlıklı ve güvenli yürütülmesi açısından asgarî ko
şullan oluşturmaktadır. \argının bağımsızlığını ve yargıç güvencesini sağlamak için ne kadar gayret 
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sarf ederseniz ediniz, Anayasa ve yasalarda ne kadar iyi ve çağdaş düzenlemeler getirirseniz 
getiriniz; yargıcın özlük haklarını sağlayamazsanız, onun sosyal ve ekonomik koşullarını iyi-
leştiremezseniz, bütün bu çabalarınız çok zayıf ve cılız kalır, işte bu nedenle, yargıcı, sağlıklı 
bir moral ortamında tutabilmenin anayasal ve yasal düzenlemeleri, yanında, yargıcın özlük hak
larının en üst düzeyde tutulması, ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi de gerekir. 

Yargıca, hem Türk Milleti adına, ulus adına karar verme yetkisi vereceksiniz; devletin bü
tün güçlerini, bu kararın uygulanması için seferber edeceksiniz hem de yargıcın, savcının öz
lük haklarını, başka müesseselerin bir başka meslek dallarının koşullarıyla eşit, hatta onlar
dan daha eksik tutacaksınız... Bu, çok yanlış bir şey olur arkadaşlarım. 
. y Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; adliye teşkilatımızda bugün tahminen binin üstünde 

yargıç ve 700'ün üstünde de sava açığı bulunmaktadır. Bu açıklar nedendir? Bu kadar onurlu, 
bu lcadar yüce, Türk Milleti adına karar verme yetkisine sahip bir meslekte neden bu kadar 
açık var? 

Değerli arkadaşlarım, işte bunlar, yargıç ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmemesi-
nin, ekonomik ve sosyal koşullarının çok aşağıda bir seviyede bulunmasının bir ürünüdür. 

Değerli arkadaşlarım, evet, Koalisyon Hükümetimiz kurulduktan hemen sonra, Hükü
met Programı doğrultusunda Adalet Bakanlığınca bir demokratikleştirme süreci başlatılarak, 
birçok alanda yasa tasarıları hazırlanmış, lıazırlanan bu yasa tasarılarından 9 tanesi Yüce Mec
lisimizin gündemine getirilmiştir. Bu yasa tasarılarından 2 tanesi ise halen Başbakanlıkta bu
lunmaktadır. Meclise sunulmak üzere Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş olan bu 2 yasa tasarı
sından başka, ayrıca 17 yasa tasarısı üzerinde de çalışmalar halen devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarılarından, tek tek bahsederek zamanı
nızı almak istemiyorum; ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan ve kamu
oyunda birçok tartışmalara sebep olan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı 
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun, 2641 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanu
nu ile İ90 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, birinci sınıf hâkimler, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile bakanlar, bakanlık 
merkez teşkilatında görevli müsteşar, müsteşar yardımcıları, teftiş kurul başkanı, genel mü
dürler ile araştırma, planlama ve koordinasyon kurulu başkanıdır. Anılan unvan ve sıfatta bun
ların kadroları sınırlı ve muayyen olduğu için, birinci sınıfa ayrılmış olup da Yargıtay ve Danış-
taya üye olma hakkını kaybetmemiş hâkim ve savcılar arasından üstün liyakat göstermiş olan
ların, birinci sınıf olan bu görevlere gelmeleri ve bu sınıfa dahil edilmeleri mümkün olama
maktadır. 

1984 yılına kadar, bu iki sınıf arasında yapay biçimde ortaya çıkmış bir unvan farkı bu
lunmakla beraber, 1984 yılından itibaren bu iki sınıf arasında giderek artan ve takribi, son kat
sayı artışlarına göre, bir maaşta 2 milyona kadar çıkan maaş farkı da meydana gelmiş ve bu 
durum meslekte huzursuzluklara ve yakınmalara sebebiyet vermiştir. 

Birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf hâkimlik şeklindeki bir ayırım ve yapay bir durumun 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Birinci sınıfa ayrılmış bir hâkimi, birinci sınıf saymamanın 
geçerli, tutarlı bir mantığı ve nedeni bulunmamaktadır. 
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işte bu nedenle, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf hâkimler arasında ortaya çıkan hak
sız durumları, yakınmaları, huzursuzlukları gidermek için bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Bu 
yasa tasarısının 2 nci maddesiyle 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 inci maddesi
ne ikinci fıkradan sonra bir fıkra eklenmiştir. Müsaade ederseniz bu fıkrayı aynen okumak 
istiyorum. 

"Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte altı yılını doldur
muş, Yargıtay, Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olan hâkim ve savcılar bi
rinci sınıf olurlar.* * 

Değerli milletvekilleri, işte 2802 sayılı Yasanın 15 inci maddesine eklenen bu fıkra ile, bi
rinci sınıfa ayrılmış hâkim ile birinci sınıf hâkimler arasındaki yapay farklılık giderilecek ve 
meslekte meydana gelen huzursuzluklar ve yakınmalar da son bulacaktır. Bu yasa tasarısını, 
dolayısıyla bu fıkrayı hazırlayanları kutluyorum; ancak, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra, birin
ci sınıf olmak için meslekte altı yılını doldurmuş olması yerine, dört yılını doldurmuş olması 
kanımca yeterli olup, daha da hakkaniyete uygun olurdu; çünkü, birinci sınıfa ayrılmış hâkim 
ve savcılar, meslekte üç yılını doldurduktan sonra, birinci sınıf hâkim ödeneğine hak kazanı
yor. Birinci dereceye geldikten sonra dört yılda Yargıtay ve Danıştaya seçilmeye hak kazanıyor. 
\ani, birinci sınıfa ayrılmış bir hâkim, bir savcı, birinci dereceye geldikten sonra, meslekte dört 
yılını doldurmuş olmak birinci koşuluyla, hem Yargıtaya ve hem de Danıştaya seçilme hakkını 
kazandığından, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcıların, birinci sınıf hâkim ve savcı olması 
için, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra meslekte dört yıldan fazla bir süre çalışmaları gereğinin," 
kanımca, hukukî bir mantığı olmasa gerek. Temennim, bu sürenin, tasarı Meclise geldiğinde, 
görüşülürken, dört yıla düşürülmesidir. x 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanlığının, demokratikleşme paketi içinde 
bulunan diğer bir yasa tasarısı da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda değişiklik yapan ya
sa tasarısıdır. Kısaca, bu yasa tasarısından da bahsetmek istiyorum. Bu tasarıda, yakalama 
ve tutuklamayla ilgili hükümler yeniden düzenlenmiş, asıl Önemli olan sorgunun ilk aşamasın
dan itibaren sorguda müdafi bulundurma, avukat bulundurma esası getirilmiştir. Gözaltı sü
relerini de kısaltan bu tasarı yasalaştığında, yıllardan beri demokrasimizin, ülkemizin ayıbı olan 
işkence, büyük oranda ortadan kalkacak, insanlarımız, hak etmediği baskı, zulüm ve işkence 
sonucu alınan, iradeleri ürünü olmayan beyanlardan dolayı mahkûm edilemeyeceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet Bakanlığımız, Koalisyon Protokolüne de bağlı 
kalarak, Türk hukuk mevzuatını tümüyle yeni baştan gözden geçirip, aksaklıkları, eskimiş hü
kümleri iyileştirmek ve değiştirmek için büyük bir çaba içerisinde olduğu, sizlerin de bildiği 
bir gerçektir. 

Bakanlığımızın bu iyi niyetli çabalarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmesi için lazım olan öde
neklerin durumuna ve 1992 yılı Adalet Bakanlığı bütçesine bir göz atalım : 

Personel ödenekleri 2 trilyon 300 milyar. Diğer cari ödenekler 446 milyar. Toplam cari 
ödenekler 2 trilyon 746 milyar. Yatırım ödenekleri 154 milyar 120 milyon. Trasfer ödenekleri 
139 milyar 800 milyon. Genel Toplam 3 trilyon 039 milyar 920 milyon. Bu rakamları 1991 yılı 
bütçesiyle karşılaştırdığımızda, yükselme oranının yüzde 99.12 olduğunu görmekteyiz. 

Türkiye'nin 1992 yılı bütçesini, yapıldığı sıradaki koşulları ve ANAP İktidarının ülkeyi 
iç ve dış borç batağına batırdığı, enflasyonun yüzde 71'lerde seyrettiği bir ortamda yapıldığı 
ve geçiş dönemi bütçesi olarak kabul ettiğimizden, çok iyi bir bütçe olarak kabul ediyoruz. 
(DYP sıralarından alkışlar) 
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Yatırım ödenekleri her ne kadar yetersiz görünüyor ise de, halen yapımı devam etmekte 
olan Antalya, Bursa, Diyarbakır, tzmir, Kırıkkale, Konya ek; Malatya, Ordu, Seydişehir, Zon
guldak ve ihalesi yeni yapılmış olan Bayburt adalet binalarının tamamlanması için azamî gay
retin gösterileceğine inanıyoruz. Ayrıca, bugüne kadar yapıtan lojmanlara ilaveten, halen inşa
atı devam etmekte olan Batman, Birecik, Ceylanpınar, Hopa, Refahiye, Reşadiye, Seferihisar 
ve Şarkışla'da olmak üzere 52 daireli lojmanların bitirilmesi için de aynı gayretin gösterileceği
ne gönülden inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi, Sayın Adalet Bakanına bulunacağım bir 
temenni ile bitirmek istiyorum. 

Adalet personelinin unvan ve derecelerine göre düzenlenen tazminat oranları 8.1.1992 gü
nü yayımlanan 91-2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4 ve 5 puan yükseltilmiş, ayrıca, yar
dımcı hizmetler sınıfı lehine bu oranlar daha da yüseltilmek suretiyle, tazminatlarda, Adalet 
Bakanlığının yoğun çabaları sonunda önemli iyileştirme yapılmış ise de, adalet özel hizmet taz
minatının yüzde ll'Iik mükerrer ödemesi kesildiğinden, memurlara verilen son altı aylık yüzde 
25, yüzde 32 oranındaki ücret zammı, sonuçta adliye personeline ancak yüzde 13 -14 arasında 
yansımıştır. Dolayısıyla, adliye çalışanları mağdur olmuştur. Bu hususun yeniden gözden geçi
rilerek, adalet personelinin durumlarının iyileştirileceği inancı ve temennisiyle, sözlerimi, Ana
vatan Partisi sözcüsü sayın milletvekili arkadaşımın bir sözüne cevap vererek bitirmek istiyorum. 

Sayın sözcü, kamuoyunda by-pass adıyla anılan yasa tasarısının, Adalet Bakanlığındaki 
bazı yüksek dereceli memurların tayin edilmesi, başka yerlere atanması için çıkarıldığından 
bahsetmiştir. Bizim düşüncemiz öyle değildir. Sayın Adalet Bakanımızın getirmiş olduğu bu 
yasa tasarısı, Koalisyon Hükümetimizin demokratikleşme paketine uygun bir şekilde getirilen, 
hukuk reformu doğrultusunda getirilen bir yasa tasarısıdır; ancak, bakanların istediği memur
ları, istediği yere ataması koşulu, düşüncesi, onların kendi düşünceleri ve kendi zihniyetleridir. 

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Sayın milletvekili, Anayasaya aykırı değil mi? Hâkim 
teminatı nerede kaldı? 

BAHATTİN ALAGÖZ (Devamla) — Bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Der
gisinin Cilt 53, sayfa 240; 14.12.1990 günlü 48 inci Birleşiminde, o zaman Adalet Bakanlığına 
vekalet eden Kâmran tnan'ın bir cümlesini söyleyerek ispatlamak istiyorum. Aynen şöyle di
yor Sayın İnan : "Yani, hâkim teminatı güzel, büyük saygım var; ama, bir sayın bakan, müste
şar veya umum müdürünü değiştiremeyecek, onunla çalışmaya mahkûm mu edilecek? Bu, ada
letin bağımsızlığına ve insan haklarına uygun bir hadise midir? Mümkün müdür efendim?.." 
Bu zihniyet, Anavatan zihniyetidir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bu düşüncelerle, Grubum ve şahsım adına, 1992 Adalet Bakanlığı bütçesinin, bakanlığı
mıza, ulusumuza, toplumumuza hayırlı uğurlu olmasını diler, beni dinlediğiniz için, hepinize 
sevgiler, saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alagöz. 
SHP Grubu adına son konuşmacı Sayın Sedat Yurtdaş; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA SEDAT YURTDAŞ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Erzincan'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ölenlere rahmet, yakınlarına, bütün 
halkımıza ve sizlere başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Adalet Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Grubunun görüş ve düşüncelerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Adalet Bakanlığının 1992 yılı bütçe ödeneğinde, 1991 yılı rakamlarına göre yüzde 100'e 
yaklaşan bir artışın olduğunu görüyoruz; ancak, geçmiş Hükümet döneminde uygulanan eko
nomik politikalar sonucunda, 1991 yılının enflasyon oranı yüzde 66 ve 1992 yılının ilk üç ayı
nın enflasyon oranı da yüzde 71 olması nedeniyle, bu artışın yeterli olamayacağı kanaatinde
yim. Bu kanaatimin oluşmasında diğer bir etken de Hükümetin, yargı alanında yapmayı he
deflediği reformlardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye adalet açısından, adaletin seyri anlamında, sorunlu bir ül
kedir ; ancak, bu sorunların, büyükçe bir bölümünün çözümü, birtakım anlayışların değişti
rilmesi ve yine bü doğrultuda düzenlemelerin yapılmasıyla çözülecek niteliktedir yani, direkt 
olarak paraya bağlı olmayıp, para harcanmadan yapılacak işler niteliğindedir. 

Nedir bu sorunlar; satırbaşlarıyla sıralarsak : 
Her on yılda bir haksız ve dayanaksız nedenlerle kesintiye uğratılan ve bütün toplum ya

şamını altüst eden, süngü ve potinde özetlenen cuntacı askerî müdahalelerin olması, 
12 Eylül generallerince, toplumun sosyolojik gerçeğine aykırı olarak antidemokratik hale 

getirilen Anayasa ve yasaların halen yürürlükte olması, 
Gözaltında, kaybolmalar, ölmeler, sakat kalmalarla sonuçlanan işkencenin, hâlâ bir sor

gu yöntemi olarak, yer yer devam etmesi. 
özellikle seçim bölgemde giderek hızlı bir tırmanış gösteren faili meçhul cinayetlerin de

vam etmesi ve sorumlularının bulunamaması, 
34 ölüm olayının kabul edildiği bir Diyarbakır Cezaevinde olduğu gibi, ceza infaz sistemi

nin, insan hak ve onuruna yaraşır bir düzeye getirilememiş olması, 
70 yıldır birlikte yaşadığımız Kürt sorununun çözülmemiş olması, 
Batılı ülkelerde çok geride bırakılan ve Afrika ülkeleri için öngörülen ILO (Uluslararası 

Çalışma örgütü) standartlarının hâlâ yaşama geçirilmemiş olması, 
Tüm kamu çalışanlarına, grevli, toplusözleşmeli sendikalaşma hakkının sağlanamamış ol

ması gibi... 
Evet, her bir sorun, kanımca, başlıbaşına, çözüm isteyen bir durumdadır; ancak, en acil 

sorun, daha önce de çeşitli kereler kamuoyuna yansıdığı üzere, Kürt sorunudur. Bu konuda, 
Adalet Bakanlığının da, Hükümetle ve diğer bakanlıklarla birlikte gerekli hassasiyeti göstere
ceği ümidindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, bu özetten sonra, önce 12 Eylül cuntasının beraberinde getirdiği 
adalet, hukuk ve demokrasi kavramları üzerinde durarak sözlerime devanuedeceğim : 12 Eylül 
1980 darbesi ile, 1961 Anayasası vebuna bağlı parlamenter demokratik sistem, yasama organı. 
ile birlikte tümden ortadan kaldırılmış ve 5 generalin emirleri, "önce yasama, sonra yürütme" 
olmuştur. Yine 5 generalin kurduğu Danışma Meclisi ile birlikte bu Konsey, toplumun eylem 
ve işlemlerini düzenleyen kanunları, önemli ölçüde düzenlemiş veya değiştirmiştir. 

12 Eylül 1980 müdahalesiyle mevzuatta yapılan bu değişikliklerin Anayasa Mahkemesi ta
rafından denetlenmesi, yine kendilerinin ısmarladığı, yaptırdığı, halen mevcut Anayasanın ge
çici 15 inci maddesiyle yasaklanmıştır, öneminden ötürü, geçici 15 inci maddeyi özetliyorum : 
"Bu madde, Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konsey döneminde kurulmuş hükümetlerin, Da
nışma Meclisinin kararları ve bu kararları uygulayan idare ve yetkililerin işlemlerinden dolayı 
cezaî, hukukî ve malî açıdan sorumlu olamayacakları ve Anayasaya aykırılığın ileri sürüleme
yeceğini hüküm altına alır." İşte, 12 Eylül cuntasının adaleti, demokrasisi ve hukuk anlayışı 
budur. 
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O dönemde, Sıkıyönetim Kanunu, TRT Kanunu Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanun, Yargıtay Kanunu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ka
nunu, Hâkimler ve Savalar Kanunu, Siyasî Partiler Kanunu, Dernekler Kanunu, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve en önemlisi, infazı da yapılan pek çok idamın yerine getirilme
sine ilişkin kanunlar ile toplam 166 sayıda kanun ve kanun niteliğindeki karar ve çok sayıda 
kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. Bu kanunların hemen hemen tamamı bugün yürür
lükte bulunduğundan, bizlerin, ne kadar mesafeyle çağdaş hukuk devletinin gerisinde olduğu
muzu sorgulamalıyız. 

Bu nedenle, uygar ve demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi, her tür işlem ve eyle
min yargı denetimine tabi olması gerekir. Buna göre de, Anayasayla birlikte geçici 15 inci mad
deyi yürürlükten kaldırılarak işlem ve eylemlerine hukukî kılıf uyduranlar yargılanmalıdır. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kaldı ki, mevcut Anayasada, her ne kadar, kuvvetler ayrılığı prensibi varsa da, denge ve 
ibre, yürütme organı lehinedir. Tüni bu nedenlerle, bu Anayasanın, bir an önce ve köklü dü
zeyde değiştirilmesi, kamuoyunun beklediği bir gelişmedir. Bugün, Sayın Bakanın gazetelere 
yansıyan demeci, bize, bu konuda ümit vermiştir. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'de toplumun huzur, barış, refah ve esenliğinin sağlanması-
nın ve bu çerçevede uluslararası platformlarda saygın bir yer edinmesinin koşullarının başında, 
güvenli yaşama hakkının sağlanması gelir. 

Çağımız ileşitim çağıdır; bu nedenle dünya hızla küçülmektedir, bu nedenle herhangi bir 
yerdeki günlük gelişmeler dahi izlenebilir bir hale gelmiştir. Bakınız, seçildiğim bölgede 1991 
yılı içerisinde toplam 36 kişi faili meçhul cinayete kurban gitmiştir. Bunun sorumlularının bir 
an önce açığa çıkarılması, toplumda ve uluslararası alanda beklenen bir gelişmedir. 

Yine, Türkiye İnsan Hakları Vakfının rakamlarına göre, Türkiye'de 1991 yılında 152 şüp
heli ölüm olayı meydana gelmiştir. Bu unsurlar ve veriler bir arada düşünüldüğünde ortaya 
çıkan gerçek, sadece güvenli yaşama hakkının sağlanması bakımından dahi katetmemiz gere
ken çok yol olduğu gerçeğidir ve bu gerçeğin çözümü, bütçeden aynlacak ödeneğe, zorunlu 
olarak bağlı değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği Üzere, 10 devletin imzalamasından sonra yü
rürlüğe giren 3 Eylül 1953 tarihli Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesinin imzacı, ülkesi, tarafı 
durumundayız. Bu anlaşma, Avrupa Konseyinin yasal hedeflerinin başarılmasını şöyle dile ge
tirir : "Bütün üye ülkelerin ortak mirası olan ideallerin korunması ve gerçekleşmesi, tüm ma
nevî ve ahlakî değerlerdir. Kişisel hakların kesintisiz kaynağı, siyasî özgürlük, hukuk düzeni, 
gerçek demokrasiyi oluşturan ilkelerdir" der. tşte bu sözleşmeye 10 Mart 1954'te 6366 sayılı 
Kanunla taraf olmuşuz ve 18 Mayıs 1954'te de yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme 8 adet proto-
kolla desteklenmiştir. 28 Nisan 1983'te üye ülkelerin imzalarına açılmış bir protokolla da Av
rupa'da ölüm cezalarının kaldırılması düzenlenmiştir. 

Yine, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı AGİK, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartının 
imzacı tarafı durumundayız. Nitekim, bu belge, Helsinki Nihaî Senedinin 10 temel maddesini, 
ruhunu ve temel nitelikteki ilkeleri içeren bir evrensel belge haline gelmiştir. 

Bilindiği üzere, bir önceki Hükümet, AGlK'e imza koyduğu gibi, ilk olarak parlamento
sunda onay sağlayan Hükümettir. Hatta, bu çerçevede, Türk Ceza Kanununda faşist Musolli-
ni'den alınma 141, 142 "ve 163 üncü maddeleri yürürlükten kaldırmıştır. Ancak, ne diğer 
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aykırılıklar giderilmiş ne de kaldırılan maddelerin temeli olan düşünce özgürlüğü sağlanmış
tır. Ne yapılmış; yürürlüğe koyduğu 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasıyla bu alanda yaptığı 
iyileştirmeleri bir yana atıp, daha ağır müeyyideler getirmiştir. Konuya, kamuoyundaki önemi 
nedeniyle, çok kısa da olsa değinmeden geçemeyeceğim. 

Bu yasa, ölüm cezalarını, kamuoyunda yargısız infazlar olarak anılan yakalama yöntemir 
ni ve sorgulamada işkence yöntemini ve uygulayıcılara dönük koruyucu hükümler içerdiğin
den, kişi dokunulmazlığını zedeler niteliktedir. Gözaltı süresi, görevlilerin tutuklanmama zo
runluluğu gibi düzenlemelerle, kişi özgürlüğü ve güvenliğini tehlikeye düşürmüştür. Getirdiği 
çok geniş ve belirsiz tanımlamalar ve agırlaştırılarak uygulanan cezalar nedeniyle, suçlar ve 
cezalar halamından gerek uluslararası normlar ve gerekse kaldırılan normlar bakımından ağır
laştırmalar yapmıştır. Türk Ceza Kanununun 141, 142,163 üncü maddelerinde yer alan düşün
ce özgürlüğünü kısıtlayıcı hükümlerini değişik anlatımlarla yürürlüğe koymuştur, basın yayın 
özgürlüğünü sınırlamıştır, tehdit altına almıştır. Bilim ve sanat özgürlüğünü, düşünce suçu kav
ramına yükselterek, bu alanda özgürlüğü tehdit etmiş, sınırlamalar getirmiştir; adil yargılan
ma hakkına sınırlamalar getirmiştir. Tüm bu nedenlerle, Anayasa Mahkemesine Partimizin yap
tığı başvuru doğrultusunda bozmanın gerçekleşmesini dilerim. Aksi halde, bu Meclis, hiç za
man yitirmeden, antidemokratik olması nedeniyle karşı çıktığımız Anayasa ve bu yasa dahil 
olmak üzere, diğer antidemokratik yasaları da yürürlükten kaldırarak, yeni düzenlemeler yap
malıdır. 

Değerli milletvekilleri, gerek Hükümetin gerekse bakanlıklardan herhangi biri veya Ada
let Bakanlığının, toplum hayatının demokratikleştirilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin geliş
tirilmesi veya korunmasıyla; özetle toplum hayatının iyileştirilmesi konusunda atacağı her olumlu 
adımı şiddetle destekleyeceğiz ve bu olumlu adımların şiddetle desteklenmesi gerektiği kanı
sındayız. Bu iyileştirmelerden, Adalet Bakanlığı anlamında ilk örneği, henüz güvenoyu bile 
almadan, Eskişehir Cezaevinin boşaltılması ve kapatılması konusunda Hükümetin kararı ve 
Sayın Bakanın emirleri teşkil etmektedir. Bu konuda, duygusal davranmadan, birkaç şey söy
lemek istiyorum. 

Bu cezaevinin özelliği nedir?.. Bir kere, plansız ve projesiz olarak özel hale getirilmek ve 
Amerikan cezaevi sisteminde 1800'lerin başında uygulanan, ancak mahkûmların bir süre son
ra çıldırmaları üzerine genel af çıkarılan bir sistemle restore edilmesi için, dönemin ANAP Hü
kümeti ve Sayın Adalet Bakanının, içindeki hükümlü ve tutukluları Aydın ve Nazilli cezaevle
rine ilkel bir biçimde sevketmesiyle, bu cezaevi kamuoyunun gündemine girdi; yalnız kendi ka
muoyumuz değil, aynı zamanda dünya ve Avrupa kamuoyunun da gündemine girdi. Ameri
ka'da cezaevi uzmanı olan Sayın Melda Türker'den, cezaevlerinin tarihi ve Eskişehir Cezaevi 
konusunda genişçe bilgilendirildiğim için, burada bu gerçekleri açıkça ifade edebiliyorum. 

Hükümetin aldığı karar ve Sayın Bakanın emriyle, Eskişehir Cezaevi herkesçe bilinen se
beplerle boşaltıldı ve yine bilinen nedenlerle kapatıldı. 206 hükümlü ve tutuklu bu çerçevede, 
başka cezaevlerine sevk edildi. Bunlardan 119'una işkence yapıldığı, doktor raporlarıyla sabit
tir. Gerek sevk sırasında gerekse sevk edildikleri cezaevlerinde hiçbir olay olmamıştır. Bu ne
denle, bu tutumu eleştiren geçmiş hükümet mensuplarını anlamak mümkün değildir. Çünkü, 
yapılan, tutuklu da olsa, hükümlü de olsa, ek bir cezayı reva görmeden, ileride bu insanların 
da tekrar topluma dönecekleri düşünülerek, ceza infaz hukukunun temel prensibi olan uslan-
dırıcı tavır takınmak olmuştur. İşte bu nedenle, Türkiye'nin, cezaevi konusunda, gerek bizim 
ve gerekse uluslararası kamuoyunun gündeminden çıktığını görüyoruz. Bu fark, aynı zaman
da, iki hükümet arasındaki anlayış farkının bir ölçütüdür derim. (SHP ye DYP sıralarından 
alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, işkence, kötü ve keyfî muamelelerin, Türkiye'nin demokratikleşme
sinde büyük engel olduğu açıktır. Bunları önlemenin yolunun yeni Anayasa ve yasalar olduğu
nu söyledik. Bu konuya geçmiş bütün hükümetler seyirci kalmışlardır. Bu nedenle, her geçen 
gün, nicelik ve nitelik olarak, benzer uygulamalar artmıştır. Hükümetin ve Bakanlığımızın bu 
konuya ciddiyetle eğileceğini ve yargı alanında yapmayı düşündüğü reformları; yani, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu ile yeni düzenleme çalışmalarını süratlendireceğini, yapılacak deği
şikliklerle sorguda avukat bulundurma esasını getireceğini, gözaltı süresini kısaltacağını ve bu 
anlamda en önemlisi, işkencenin ve işkenceye ilişkin iddiaların ortadan kaldıracağını bunun 
için de adlî zabıtanın bir an önce kurulacağını hem diliyor hem de bu konudaki çabalara bü
tün gücümüzle her halükârda destek olacağımızı söylüyorum. 

inanıyorum ki, yeterli eğitimden geçmiş, insana saygılı ve insanlık onurunun ne olduğunu 
bilen yetenekli ve ehil kişilerden oluşturulacak adlî kolluğun doğrudan savcının emrinde yapa
cağı hazırlık sorgusunda, işkence ve kötü mamele, ülke ve dünya gündeminden düşecektin Top
lumun buna şiddetle ihtiyacı vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir önceki Hükümetin, toplumu, kanunlarla değil, kanun 
hükmünde kararnamelerle yönetme gayreti içinde olduğunu hepimiz biliyoruz, öyle bir hale 
getirdiler ki, o çok haklı nedenlerle beğenmediğimiz 1982 Anayasasına aykırılıkları nedeniyle, 
pek çok kanun ve kararname iptal edildi, yerine yenileri çıkarıldı. Bunlardan birine çok kısa 
olarak değineceğim. 

Bölgemizde olağanüstü hal uygulaması yetmezmiş gibi, bir de kamuoyunda SS Sansür 
Sürgün Kararnameleri olarak bilinen ve 413 ile başlayıp 430'da noktalanan bir kararname çı
kardılar. Bu kararnamenin pek çok maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve 
Anayasa Mahkemesinin Sayın Başkanı Özden, bunun, sıkıyönetimden daha ileri hükümler içer
diğini söyledi. Kanımca, bu tutum, yasama faaliyetlerinin gölgede kalması ve toplumdaki inan
dırıcılığını yitirmesine neden bir gelişmedir. Bu nedenle, yasama faaliyetinin saygınlığı için, önceki 
Hükümetin takındığı tavırdan özellikle kaçınmak gerekecektir. 

Söz yasamaya gelmişken, şu anda konuştuğum kürsünün masuniyet ve dokunulmazlığın 
önemini hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bu kürsünün dokunulmazlık ve masuniyetine düşen 
en küçük bir gölge, toplumun, sadece kürsüye değil, sadece Meclis ve üyelerine değil, demok
ratik sisteme dahi kuşkuyla bakmasına neden olmaktadır. Son olarak, Doğru Yol Partisinden 
milletvekili arkadaşlarla bölgede yapmış olduğumuz gezide, buna açıkça tanık olduk. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kürsünün dokunulmazlık ve masuniyeti, sadece üye
lerce değil, kuvvetler ayrılığının düzenlediği diğer organlarca da titizlikle korunması, saygı du
yulması gereken bir zorunlu kurumdur. Bu kuruma, hiç kimsenin, hiçbir sıfatla, gölge düşür
me hak ve yetkisi yoktun 

Evet, hepiniz anlamışsınızdır. Benim de aralarında bulunduğum 22 milletvekili hakkında 
idam isteyen Ankara DGM Başsavcısı ve diğer 5 savcının düzenlediği fezlekeden söz ediyorum. 
22 idam; 22 pırasanın başının koparılması değil!.. 

Ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak, fezlekede 10 arkadaşımızın adının sadece giriş ve talep 
kısmında olduğunu, bunun dışında bir basın toplantısına katıldıklarını belirten bir ifade dı
şında, tek bir suçlamanın dahi olmadığını ve bu durumun da ne kadar, komedi-dram bir fezle
ke karşısında olduğumuzu gösterir yeterli neden olduğunu düşünüyorum. Bunu söylerken de, 
yargılanmaktan korktuğumuzu da düşünmeyin sakın. Bu kürsünün, Türkiye'nin en özgür 
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kürsüsü olması gerektiğini savunuyorum. Bu kürsünün, demokratik hayatın güvencesi gibi bir 
özelliği olduğunu tekrar vurguluyorum. Aksi halde, antidemokratik tutumlardan arınmak müm
kün olmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi noktalamadan, gecikmiş adaletin adalet olmaktan çıktı
ğını hatırlatarak, gerek yerel gerekse yüksek mahkemelerdeki davaların bir an önce bitirilip, 
insanların, tarafların çabuk sonuca ulaşması için de gerekli düzenlemelerin, usul değişiklikle
rinin bir an önce yapılması gerektiğini ve doğan yasalar boşluğunda ve zaman boşluğunda, 
hukukun yerini, hukuk dişiliğin, bir çek ve senet mafyasında olduğu gibi, hukuk dışı kurum
larının aldığını hatırlatarak, hepinizi saygıyla selamlayarak, 1992 yılı bütçesinin, Bakanlığımı
za ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahıslar adına ilk söz, lehte, Sayın Mustafa Yılmaz'm. 
Buyurun Sayın Mustafa Yılmaz. (SHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözleri

me başlarken tümünüzü saygıyla selamlıyorum. 
Erzincan depreminde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, yakınlarına 

ve ülkemiz insanlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. 
Değerli milletvekilleri, biraz önce bu kürsüden eski Adalet Bakanımız Sayın Oltan Sun

gurlu, bizim Parti Grubumuzun, örfî hukuku niçin benimsemediğimiz, bunu niçin yadırgadı
ğımızı sordular. Ben önce bu konuya değinmek, daha sonra, özet konuşmama geçmek istiyo
rum : 

öncelikle şunu belirteyim ki, biz, hukuku, hukukun evrensel değerlerini bilen ve buna bağlı 
bir partinin mensuplarıyız. Hukukun, yazılı hukuk yanında, gelenek ve görenekler toplamın
dan da oluştuğunun bilincindeyiz. Bizim yadırgadığımız, örfî hukuk değildir; bizim yadırgadı
ğımız; "Dayanın, bu Koalisyon yakında yıkılacak** mesajının bazı üst düzey bürokratlara ve
rilmesi ye bu Koalisyon Hükümetinin zayıflatılmaya çalışılmasıdır. Bizim yadıgadığımız, öl
dürülen bir polis müdürünün cenaze töreninde, Adalet Bakanının protesto edilmesi gibi bir 
davranış içine girilmesidir. Bizim yadırgadığımız, 1214'lerde çağdaş Batı Ülkelerinde kabul edi
len 24 saatlik gözaltı süresinin, 2000'li yıllarda hâlâ ANAP yöneticilerince ve ANAP mensup
larınca içe sindirilememiş olmasıdır. Bizim yadırgadığımız, ANAP'Itların niçin 12 Eylül huku
kuna ve 12 Eylül adaletine bu denli sıkı sıkıya bağlı olduklarıdır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Geliş sebepleri o... 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Yine, bizim yadırgadığımız, Anayasanın açık hükmüne 

rağmen, sorumsuz ve yetkisiz Cumhurbaşkanının, "Bu ülkede her şey benden sorulur" anla
yışını hâlâ sürdürmekte olmasıdır. Bizim alışamadığımız, yargıç bağımsızlığının ve tarafsızlığı
nın, biraz önce ANAP sözcüsünün burada belirttiği şekilde anlaşılmasıdır. Bizim alışamadığı
mız, insanlık suçu olan işkencenin, sekiz yıllık ANAP İktidarı döneminde 290'ı aşkın millet
vekilleri de bulunduğu halde, niçin kaldırılmadığıdır. Bizim yadırgadığımız, sekiz yıllık ANAP 
İktidarı döneminde Meclisin dışlanması ve kanun hükmünde kararnamelerle bu ülkenin yöne
tilmiş olmasıdır. Bizim yadırgadıklarımız bunlardır ve daha sayabiliceğimiz birçok nedenler
dir; yoksa, örfî hukuku, hukuku, yadırgamıyoruz. Hukuka da, örfî hukukada en az sizler ka
dar bağlıyız. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yargının ve yargılamanın amacı adalete hizmettir, dar
gının işlevini yapmadığı yerde, adelete güven kalmaz. Böyle bir ülkede, hukuk devletinin varlı
ğından söz edilemez. Hukuk devleti, insan haklarına saygı, gösteren, bu haklan koruyucu bir 
hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmeyi amaç edinen devlettir. Bunun sağlanması için de, sa
dece yargısal denetim yeterli olmayıp, temel hakların güvenceye alınması, demokratik rejimin 
gerçekleştirilmesi, yargıçların bağımsızlık ve tarafsızlıklarının sağlanması, yargının sorunları
nın da, kalıcı çözüme kavuşturulmasıdır, öncelikle, yargının karar makamını oluşturan, yargıç 
ve savcılık mesleğinin bugünkünden daha çekici hale getirilmesi zorunludur. Halen, Türkiye'
de, adlî ve idarî yargı olmak üzere 8 886 adet yargıç kadrosu bulunmasına karşın, Türkiye'nin 
tüm adlî sorunlarını, fiilen, 6 534 yargıç ve savcı büyük bir gayret ve özveri içinde çözümleme
ye çalışmaktadır. 2 352 kişilik hâkim ve savcı açığının nedeni, mesleğin çekici olmamasından 
ya da eski saygınlığını yitirmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun sonucu olarak, yargıç ve savcı 
açığı giderek artmaktadır. 

Nitekim, son iki yılda, 1990 yılında 50, 1991 yılında da bu anlamda 54 yargıç istifa yoluy
la meslekten ayrılmışlardır. Bu rakamların, belki rakamsal olarak önemi yok; yalnız, fiilî kad
royla kıyaslandığında, mesleğin özelliği dikkate alındığında, çok önemli bir sayı olduğu açık 
bir gerçektir. 

Yargıç açığım kapatmak için, yargıçların diğer memuriyetlerden ayrı bir statü içerisinde 
değerlendirilmesi, bu kişilere verilecek ücretin, genel ücret politikası içerisinde mütalaa edil
meyip, durumlarına uygun özel bir ücret sistemi getirilmelidir. 

Yargının sorunları, sadece yargıç ve savcıların ücretlerinin belirli bir düzeye yükseltilme
siyle çözülemez; yargıçların bağımsızlığının ve teminatlarının da gerçek anlamda sağlanması 
gereklidir. Bu anlamda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının hukuk devleti ilke
sine uygun bir biçimde değiştirilerek, idareyi temsil eden kişilerin, bu kurulun oluşumuna ka
tılmasının önlenmesi gerekli ve zorunludur. Bu anlamda, hukuk sistemimizde ve Anayasamız
da gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, "Geciken adalet, adalet değildir" ilkesinden hareketle, kanunların, 
tarananak, yargılamanın işleyişini geciktiren," tarafların davayı uzatmalarına neden olan hü
kümlerinin değiştirilmesi, böylelikle yargının hızlandırılması davaların gecikmeksizin çözüm
lenerek, topluma, adaletin kısa sürede sağlanacağı güvencesinin ve duygusunun verilmesi ge
reklidir. 

Yargının sorunlarından biri de, ilk derece adalet personelinin yetersizliğidir. Zabıt kâtibi, 
icra müdürü, kalem müdürü, mübaşirlerden oluşan bir meslek mensuplan adliyenin bir parça
sıdır. Bu meslek mensuplarının ekonomik sorunları çözümlenmeli, lojman temini sağlanmalı, 
657 sayılı Devlet Memurları Yasasında değişiklik yapılarak, bu personelin genel idare hizmet
leri sınıfından çıkarılarak adalet hizmetleri sınıfı ihdas edilmeli ve bu gruba bu personel alın
malıdır. 

Son zamanlarda, bu adalet personeli, hem adalet tazminatı hem özel hizmet tazminatı 
almakta iken, özel hizmet tazminatı kesilmiş ve ödenmemiş bulunmaktadır. Böylece, 385 bin 
lira ile 285 bin lira arasında maddî kayıp meydana gelmiş ve bu kesinti, bu personelin çalışma 
şevkini azaltmıştır. Adalet Bakanlığımızdan, bu konunun üzerine eğilmelerini ve bu soruna 
çözüm getirmelerini dilemekteyiz. 
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Ülkemizde cezaevleri gerçekten bir sorundur. 647 cezaevinde insan kapasitesi 83 830'dur. 
Şu anda bu cezaevlerinde 24 609 personel, tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Cezaevleri bi
rer ıslah müessesesidir. Islah müessesesi olan bu cezaevlerinde bulunan kişilere, bu anlamda, 
çağdaş ceza infaz sistemi anlayışıyla yaklaşılmak ve bunların topluma kazandırılması amaç 
edinilmelidir. 

Yine, cezaevlerinde başka bir sorun ankesörlü telefon olayıdır. 
Değerli milletvekilleri, (E) tipi cezaevleri, bölge cezaevleri niteliğindedir, özellikle, siyasî 

tutuklu ve hükümlüler buralarda bulunmaktadır. Aileler çok uzak yerlerden gelip, bu cezaev
lerindeki yakınlarını ziyaret zorunda kalmaktadırlar. Bunun sonucu olarak hem zaman kaybı
na hem de ekonomik kayba uğramaktadır aileler. 

Başka bir olay da, cezaevinde ailelerin yığılması, görüşmede sorunlar çıkarmakta ve aile
lerle cezaevi yöneticilerinin tartışmalarına neden olmaktadır. Bunu önlemek için ve de ailelere 
kolaylık sağlamak açısından, cezaevlerinin uygun yerlerine telefonlar konularak, tutuklu ve hü
kümlülerin uzaktaki aileleriyle telefonla görüşme olanağı sağlanmalıdır. 

Yine, Malatya'da gördüğüm bir olayı burada anlatmadan ve Sayın Bakanımızın dikkatine 
sunmadan geçemeyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, Malatya (E) Tipi Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerden 
hasta olanlar Malatya Devlet Hastanesine sevk edilmektedirler. Bu hastanede uygun bir yer 
bulunmadığından, hastaneye gönderilen tutuklu ye hükümlüler, morg içinde bir odada alıkon-
makta ve burada tedavilerinin yapılması yönüne gidilmektedir. Sağlıklı bir insan bile morg içinde 
bir odaya bırakıldığında, üç - beş gün içinde sağlığını yitirir, psikolojik nedenlerle bunalıma 
düşebilir, O bakımdan, Malatya Cezaeviyle ilgili olarak, hastalanan tutuklu ve hükümlüler için, 
mutlaka, durum ve konumlarına uygun bir yer temini bu devlet hastanesinden sağlanmalıdır. 

BAŞKAN-—Sayın Yılmaz, süreniz doldu, lütfen konuşmanızı bitiriniz. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, burada sözlerime son verirken, mülkün temeli olan adalet adına gö

rev yapan mahkemelerin sorunlarına Hükümetimizin sağlıklı yaklaşacağına, 3 trilyon 39 mil
yar liralık bütçenin olumlu şekilde hak ve adaletin gerçekleşmesi yolunda harcanacağına ina
nıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bütçenin, Bakanlığımıza, Bakanlık personeline ve Ülkemize ha
yırlı olmasını diliyorum, tümünüze içten saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın milletvekilleri, saat 19.00'a kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.43 
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1 ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

• — — O ' — 7 — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI. — KANUN TASARI E TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEM DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

B) ADALET BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Adalet Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Adalet Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Komisyon ve. Hükümet hazır. 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde söz sırası Sayın Bakana gelmiştir. 
Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay; buyurun. (Alkışlar) 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; sözlerime başlarken, Yüce Meclisin tüm üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Erzincan yöresinde yaşamını yitiren değerli ve aziz yurttaşlarımıza Tanrıdan rahmet, ya
kınlarına ve tüm ulusumuza başsağlığı, hastalara ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. 

Gerek 1992 malî yılı Türkiye bütçesinin ve gerekse Bakanlığımız bütçesinin, ulusumuza, 
ülkemize, tüm adalet camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde grubu ve şahsı adına görüş sunan, eleştiren, analiz eden, 
yargılayan, dilek ve temennilerde bulunan; özetle ifade edecek olursak, adalet sorunlarına dü
şünce bazında katkıda bulunan tüm üyelere teşekkürlerimi sunuyorum. 

Demokrtik toplumlarda aslolan, monotonluk değil, çeşitlilik, renklilik ve yaratıcılıktır, Bu
gün ülkemiz, yasaklardan arınarak, farklılıklar için hoşgörüyü, çoğulculuğu doğallaştırarak, 
özümseyerek, sağlıklı bir ulusal bütünlüğü, sağlıklı bir ulusal dayanışmayı pekiştirmek ve ge
liştirmek gereksinimi içindedir. Karşıt görüşleri tahammülle ve hoşgörüyle karşılamak, demok
ratik erdemliliğin bir gereğidir. Sunulan görüş ve eleştirileri böylesine bir anlayışla değerlen
dirdiğimi ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, 20 Ekim 1991 seçimleri herhangi bir 
partiye tek başına iktidar olanağı vermemiştir. Ulusumuzun, sekiz yıllık bir süreyle bir partiyi 
tek başına iktidarda tuttuktan sonra, hangi nedenle böyle bir sonuca ulaştığı tabiî ki bir yo
rum konusudur. Siyaset ilmi, siyaset tarihi bu hususu elbette değerlendirecektir. Özellikle, 
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12 Eylül askerî harekâtı ve onun getirdiği yapı, sistem ve anlayış ve yaklaşık on yıl süreyle bu 
anlayışın uygulanması sonucunda ülkemiz önemli sorunlarla karşı karşıya gelmiştir. 20 Ekim 
seçim sonuçlarının, bu sorunların, farklı düşünce ve politikaların, farklı siyasal anlayışların 
güç birliği ile çözümlenebileceğine duyulan bir gereksinimin ürünü olarak ortaya çıktığını dü
şünüyorum. Nasıl yorumlarsak yorumlayalım, şu bir gerçektir ki, ülkemizin çözüm.bekleyen 
çok önemli sorunları vardır. 

Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu, bu önemli sorunların üste
sinden gelmek amacıyla gerekçekleştirilmiş olan tarihsel bir uzlaşma niteliğindedir. Her iki parti 
arasında imzalanmış olan ve bu koalisyona vücut veren protokol metni, iki partinin, böyle bir 
amaçla uzlaşmayı gerçekleştirdiğinin tartışmasız bir kanıtını oluşturmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, belki birçok kez bu protokol metnini gözden geçirdiniz; ancak, belli 
pasajlarını yeniden size sunmak istiyorum : 

"12 Eylül 1980 askerî müdahalesi, Türkiye'de, demokratik yaşamı kesintiye uğratmıştır. 
1982 Anayasası ve daha sonra yapılan iki genel seçim, Türkiye'de demokratikleşme sürecine 
biçimsel katkılar sağlamış görünüyor iseler de, rejimin normalleşmesi, demokratik kurum ve 
kuruluşların yerleşmesi, yapay siyasî ortam ve olumsuzlukların giderilmesi mümkün olmamıştır. 

Aradan onbir yıl geçmiş olmasına rağmen, 12 Eylül hukukunun, -başta Anayasa olmak 
üzere- hâlâ geçerliliğini koruması, demokratikleşme yolunda çok ileri ve önemli adımlar atıl
ması gereğini açıkça ortaya koymaktadır." 

Koalisyon protokolünün ağırlıkla üzerinde durduğu konu, devletimizin ve toplumumu
zun, çağdaş, demokratik bir yapıya ve işleyişe kavuşturulması, demokrasimizdeki aksaklıkla
rın, yanlışlıkların ve çelişkilerin giderilmesidir. Bakınız, bu protokolda daha neler var : 

"Türkiye, iç hukukunu, tarafı bulunduğu Paris Şartı ve ekleriyle ortaya konulan çağdaş 
normlara ve diğer uluslararası sözleşmelere uygun hale getirmelidir. Günümüz çağdaş devleti, 
hukukun üstünlüğünü özüne sindirmiş, hukuk kurallarından meydana getirilmiş bir düzenle 
eşanlamlıdır. Hukuk devleti, bu alandaki çağdaş gelişmeleri ve temel ilkeleri, yasalarına, ana
yasasına, özetle hukukuna aktarabilmiş olan devlettir. 

Hukukun temel ve evrensel ilişkilerini içermeyen, yapısı ve İçeriği bakımından vatandaş
larının adalet ve hak duygusuyla bağdaşmayan, sadece şeklî istikrarı amaçlayan düzenlemeler, 
eksik, yetersiz ve çağdışıdır. 

Bir devlette, uygar bir hukuk düzeni ve kişinin hak ve özgürlüklerini her türlü zedeleme
den koruyacak güçlü ve etkin bir adalet uygulaması varsa, o toplum, mutlu ve çağdaş bir top
lum olmaya aday demektir" denilmektedir. k 

Görülüyor ki, ülkemizde, demokratik yaşamımızla ilgili olarak çözümlenmesi gereken çok 
önemli sorunlar mevcuttur. 

Görüyoruz ve izliyoruz ki, dünya değişmekte, kurum ve kurallar değişmekte, yeni görüş
ler ve yeni yapılar oluşmaktadır. Bu yeni gelişim, yeni uluslararası kuruluşlar'getirdiği gibi, 
yeni evrensel ilkeler de getirmekte ve yeni evrensel boyutlar da oluşturmaktadır. 

Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri, artık, bir iyi niyet belgesi ve tavsiye belgesi ol
maktan çıkarak iç hukuka egemen olmakta, oluşturulan mekanizmalarla uyulması zorunlu ku
rallar haline getirilmektedir. Deyim yerindeyse, uluslar, özellikle Avrupa, artık, ortak bir ana
yasal düzene doğru hızla yol almaktadır. Çağımız, teknik açıdan nasıl bilgisayar çağı olarak 
nitelendiriliyorsa, hukuk ve demokrasi açısından da insan haklan çağı olarak nitelendirilmektedir. 
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Ülkemizin de imza koyduğu ve evrensel bir belge niteliği taşıyan, "Yeni Bir Avrupa İçin 
Paris Şartı" belgesinin, "insan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü" başlığını taşı
yan bölümünde; ki, "Paris Şartına imza koyduk" diye Anavatan İktidarı çoğu zaman Övün-
müştür; oysa şimdi, "Ne lüzum var Avrupa hukukuna, bizim örfümüz, geleneklerimiz ve âdet
lerimiz var" deniyor; sanıyorum ki, bu büyük bir çelişki... 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (tçel) — Gazeteden mi okudunuz?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFl OKTAY (Devamla) — Biraz önce, Sayın Sungurlu belirttiler. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Yanlış anlamışsın. 
ADALET BAKANI M. SEYFl OKTAY (Devamla) — Sayın Sungurlu söyledi. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Bir tek cümlesini almışsın ve yanlış anlamışsın... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — "Bizim yabancı hukuka ihtiyacı

mız, gereksinimimiz yok; bizim örf ve geleneklerimiz var" dediler. Tabiî, örfler, gelenekler, 
millet olmanın ürünü ve millet olmanın bir göstergesidir; ama, yalnızca örf ve gelenekle devlet 
yönetimi olası mı değerli arkadaşlarım? 

SABRt ÖZTÜRK (İstanbul) — İngiltere öyle idare ediliyor işte. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Paris Şartının "İnsan Hakları, De

mokrasi ve Hukukun Üstünlüğü" başlığını taşıyan bölümünde şöyle denilmektedir : 
"Uluslarımızın yegâne yönetim sistemi olarak demokrasiyi inşa ve tahkim edeceğini, kuv

vetlendireceğini taahhüt ediyoruz. Bu çabamızla aşağıdaki hususlara uyacağız : 
İnsan haklan ve temel özgürlüklere, her insan, doğduğu anda sahip olur. Bunlardan fera

gat edilemez ve hukukun güvencesi altındadır. Devletin birinci sorumluluğu bunları korumak 
ve geliştirmektir. Bunlara saygı, aşırı güçlü bir devlete karşı aslî bir güvencedir. Bunlara uyul
ması ve eksiksiz işlerlik kazandırılması, özgürlük, adalet ve barışın temelidir. 

Demokratik yönetim, düzenli aralıklarla yapılan özgür ve adil seçimlerle ifadesini bulan 
halk iradesine dayalıdır. Demokrasinin temeli, insanın kişiliğine saygıya ve hukukun üstünlü
ğüne dayanır. Demokrasi, ifade ve basın özgürlüğünün, toplumdaki bütün kesimlere hoşgörü 
gösterilmesinin ve her bir birey için fırsat ve imkân eşitliğinin en sağlam güvencesidir. 

Demokrasi, temsilî ve çoğulcu karakteri ile seçmene karşı sorumluluğu, kamu makamının 
hukuka uyumunu ve adaletin yansız ve nesnel bir şekilde dağıtılmasını da zorunlu kılar. Kim
se, yasaların üstünde olamaz." 

Böyle diyor, imzalamış olduğumuz Paris şartı. 
İşte, Hükümetimiz, gerek İnsan Hakları Bildirgesinde, gerekse Avrupa İnsan Hakları Söz

leşmesinde, "Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı" belgesinde belirtilen doğrultuda, iç hukuku
muzu yeniden düzenlemeyi ve yeniden yapılandırmayı amaçlamaktadır. 

Hem Avrupa Topluluğu gibi insan haklarına dayalı bir topluluğa katılmak, hem de anti
demokratik ve çağdışı yasaları uygulamada tutmakta direnmek olası değildir. Türkiye bu ko
nuda artık çifte standart uygulayamaz. 

Hem bu evrensel belgeleri imzalayacaksın, kabulleneceksin, hem de sanığın kendisini sa
vunacak kişi ile özgürce görüşmesini engelleyeceksin... Olağanüstü koşullarda uygulanan ku
ralları, bu koşulları taşımayan bölgelere de uygulayacaksın; sürgün ve sansür gibi, zorunlu ika
metgâha tabi tutma gibi, matbaa kapatmak gibi... Yargı kararlarını yok sayarak, bu kararlar 
yerine, yasal düzenlemeler yapma gibi -yasama organının yetkilerini de kullanarak- iktidar 
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tekeli yaratma gibi, çağın anlayışına taban tabana zıt olan uygulamalar yapacaksın... Herke
sin, insanlığın yüzkarası olarak nitelendirdiği işkence iddialarına son veremeyeceksin... 

Değerli milletvekilleri, hukuka bağlılığı devletin bir zaafı olarak gören bir anlayıştan, si
yasal yaşamımızın arınması gereğine inanıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Birtakım toplumsal çıkarların sağlanmasında hukuku ayakbağı sayan veya sanan anlayış, 
devleti güçsüz kılan bir anlayıştır. Hukukun üstün ve egemen olmadığı yerde başka güçler ege
menlik kurar. Böyle bir durumda, adaletin gerçekleşmesi, kurumların normal ve sağlıklı işle
mesi, insanlığın, evrensel değerleri paylaşması ve uygulama alanı bulması güvencesinden söz 
edilemez. Böyle bir yapıda, keyfîlik, haksızlık, yolsuzluk, sömürü ve kaba kuvvet doğal hale gelir. 

tşte bu nedenlerle, iktidarımız, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, hukukun üstünlüğü 
ilkesine, bağlı, çağdaş, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü parlamenter demokratik sistemi oluş
turmak ve halkımızı, demokrasinin tüm erdemlerinden yararlandırmak konusunda kararlı ve 
azimli bulunmaktadır. 

Kuşku yok ki, bu yeni yapılanmayı sağlamak konusunda yeni bir anayasaya gereksinim 
bulunmaktadır. Bu konuda, gerek Doğru Yol Partisinin ve gerekse Sosyaldemokrat Halkçı Par
tinin ciddî hazırlıkları var. Bütçe görüşmeleri sonunda bu çalışmalar birleştirilerek, bir senteze 
kavuşturulduktan sonra, bir tartışma ve değerlendirme metni olarak kamuoyunun, tüm siya
sal partilerin ve sivil toplum katmanlarının değerlendirmelerine sunulacaktır. Böylece, bir tep
ki anayasası değil, her düşüncenin, her toplum katmanının, her toplumsal çıkar grubunun üze
rinde uzlaştığı bir anayasanın oluşumu için gereken her türlü çaba gösterilecektir. Diliyorum 
ki, bu Yüce Meclis, böylesine bir anayasayı oluşturarak, bir kurucu meclis olma unvanını da 
kazanabilsin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hukukun üstünlüğünü sağlamak, tüm işlem ve ey
lemleri yargının denetimine sunmakla olasıdır. Kuşkusuz, kendisine böylesine bir işlev tanınan 
yargının, tümüyle yansız olması ve yargıcın, yasalara ve vicdanî kanaatine göre karar vermesi, 
ödün verilmez bir gerekliliktir. 

Yargı bağımsızlığını ve yargıç güvencesini sağlamak, hukukun üstünlüğü ve etkili, yansız, 
adil, kendisinden kuşku duyulmayan bir adalet çarkının işleyebilmesi için zorunlu ve gerekli 
bulunmaktadır. Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin amacı, yargıcı, yasaya ve vicdanî ka
naatine göre karar verebileceği bir moral ortamda tutabilmektir. Şunu yeri gelmişken ifade et
meliyim; yargıcın moral yapısı sağlıksız ise, yargı bağımsızlığını ve yargıç güvencesini anayasa
larda en bilimsel düzeyde düzenlemiş olmanızın pek fazla etkisi ve önemi olmayacaktır. 

Şunu açıklıkla ifade etmek gerekir ki, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi konularında, 
Anayasamızda ve ilgili yasalarda noksanlıklar mevcuttur, özellikle, yalnızca 7 kişi gibi az bir. 
sayıdan oluşan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanının, siyasî otoritenin bir tem
silcisi olan Adalet Bakanı olması, ayrıca, bakanın direktifleri doğrultusunda görev yapmakla 
yükümlü olan müsteşarın bu kurulun üyesi olması ve bu kurulun bağımsız sekreteryasının bu
lunmaması sakıncalar oluşturmakta ve bu yüksek kurulun tarafsızlığını adeta gölgelemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızdaki, bu ve buna benzer sakıncalı hü
kümlerin değiştirilmesi, yeni anayasa çalışmalarımızla birlikte huzurunuza gelecek ve değer
lendirmelerinize sunulacaktır. 

— 238 — 



T.B.M.M. B : 50 14 . 3 . 1992 O : 3 

Değerli milletvekilleri, şimdi, anayasa değişikliğini gerektirmeyen konularda; çağdaş, de
mokratik yapılanma, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alma ve eskimiş, artık yetersiz 
kalmış yasa hükümlerini iyileştirme doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmaların bir bölü
münü açıklamak ve bu çalışmalara esas teşkil eden ilkeler konusunda sizlere bilgi sunmak is
tiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde uygulanan sistemle, keyfî tutuklamalara 
sık sık tanık olunmaktadır. Yıllarca sonuçlanmayan davalarda, onbir oniki yıl süreyle tutuklu 
kalınması, bu tutukluluk sonrasında, sanığın, tutuklama süresinden daha az hürriyeti bağlayı
cı cezaya çarptırılması veya tümden beraat etmesi, hemen hemen olağan hallerdendir. Mevcut 
sistemde işkence iddialarının sona erdirilemediği de inkâr götürmez bir gerçek olarak ortada 
bulunmaktadır. Bütün bunlar, demokrasi ve hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşmayan ol
gulardır. Temel hakların ve özgürlüklerin evrensel boyutlar kazandığı bir çağda, ülkemizde bu 
tür uygulamalara yer vermek çifte standart uygulamasından başka bir anlam taşımamaktadır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında değişiklik sağlamak amacıyla yaptığımız düzenle
meler, Bakanlar Kurulunun inceleme ve değerlendirmesine sunulmuştur, öyle ümit ediyorum 
ki, kısa bir süre sonra Yüce Meclisin gündemine gelecektir. 

Ana hatlarıyla sunacak olursak; 
Bu tasarıyla, tutuklama için, suçun işlendiği yönünde kuvvetli emare değil yeterli delil ara

nacak, basit suçlarda tutuklamaya gidilmeyecek, suç ile tutuklama tedbiri arasında uygun bir 
orantı bulunacak. 

Sanığın kaçması veya delilleri karartması, tutuklama sebebi sayılacak, tutukluluğun deva
mına ilişkin kararlara itiraz edilebilecek; bu suretle, keyfî tutuklama ve gözaltına almalar önle
necektir. -

Soruşturmanın başından itibaren her aşamasında müdafi istenebilecek, yoksul olanlara 
baroca müdafi tayin edilebilecek, hâkim huzuruna getirilen sanığın yanında müdafii olacak, 
tutuklama hakkında olumlu yahut olumsuz karar verilmeden önce müdafi mutlaka dinlenecek. 

Yakalanan veya tutuklanan kişi, yanlarında kimse olmadan müdafii ile her zaman görü
şebilecek, yazışmaları denetime tabi tutulamayacak. 

Gözaltı süresi, bireysel suçlarda en fazla 24 saat olacak, toplu suçlarda bu süre cumhireyet 
savcısının kararıyla 4 güne kadar çıkarılabilecek. 

Gözaltına alınan kişinin yakınlarına derhal haber verilecek. 
- Yakalanmadan dolayı yapılan itirazlar, hâkim, derhal, süresi dolmadan karar verecek. 

Sorgu sırasında, işkence, insanlık dışı ya da küçültücü muamele yapılamayacak. 
Yasak sorgu yöntemleriyle alınan ifadeler delil olarak kabul edilmeyecek, bunlara dayanı

larak karar verilemeyecek. 
Tutuklanan ve yakalanan kimseye, tutuklama nedeniyle, aleyhindeki isnat ve ithamlar bil

dirilecek. 
Ceza yargılamasında ağır bir önlem olan tutuklama, hafif suçlarda uygulanamayacak, bu

nun yerine emniyet tedbirleri getirilecek. 
Yakalanan kişi, yakalama süresinin dolması veya hâkim kararıyla tahliye edilmesi halin

de, yeni ve yeterli deliller olmadan aynı suçtan bir daha gözaltına alınamayacak. 
Müdafi, her zaman, hazırlık belgeleriyle dava dosyasının tamamını inceleme ve istediği 

belgenin örneğini, harçsız alma hakkına sahip olacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, Geza Muhakemeleri Usulü Kanunundan başka, bir diğer hazırlığı
mız da, Avukatlık Yasasındaki yeni hazırlıklarımızdır. Bu konudaki çalışamalarımız da son 
aşamaya ulaşmış bulunmaktadır. Hazırlanan taslak, kısa süre soma Bakanlar Kurulunun de
ğerlendirilmesine sunulacak aşamaya gelmiştir. Bu tasarıyla, avukatlık mesleğinin, baroların 
ve Barolar Birliğinin, siyasal iktidarın vesayetinden kurtarılması, savunmanın güçlendirilmesi 
ve "sav-savunma- yargı" üçlüsünün de diğer iki unsurla dengeli bir düzeye getirilmesi, avukat
lık stajınının daha verimli düzeye yükseltilmesi gibi hususlar amaçlanmaktadır. Tabiî, daha ay
rıntılı bilgi sunma olanağımız yoktur; bu nedenle, değişiklikleri ana hatlarıyla, ana çizgileriyle 
sunmaya çalışıyorum. 

Bir diğer hazırlığımız, çocuk mahkemelerine ilişkindir. Bu husustaki çalışmalarımız da 
tamamlanmıştır. Buradaki temel amaç, mevcut mevzuatımızı, Çocuk Hakları Sözleşmesindeki 
esaslar ve ilkeler düzeyine çıkarmaktır. 

Bu taslakta şu ilkeler öngörülmektedir : 
Çocuk Hakları Sözleşmesinde öngörüldüğü biçimde, suçlu çocuklar için yaş sınırı 15'ten 

18'e çıkarılmaktadır. 
18 yaşını bitirmemiş çocuk suçluların yargılamaya getirilip götürülmesi sırasında, onur kına, 

öz saygılarını zedeleyici nitelikte olan kelepçe ve zincire vurulmaları yasaklanmaktadır. 
15 yaşından küçük çocuk suçluların suçu anlama ve isteme yetenekleri, uzman doktor, 

psikolog, eğitimci ve sosyal hizmet uzmanından oluşan bir kurul tarafından verilecek raporla 
saptanacaktır. 

Soruşturmanın her aşamasında ve duruşmada müdafi bulundurma, sorguda müdafiin din
lenmesi, küçükle görüşmesi, yazışması ve küçüğün, müdafiin yardımından yararlanması im
kânları getirilmektedir. 

15 yaşını doldurmamış küçükler hakkında tutuklama kararı verilemeyecektir. Bunlardan, 
korunmaya muhtaç durumda olanların kabul merkezine alınmaları sağlanacaktır. 

Tasarıyla, kamu davasının ertelenmesi kurumun getirilerek, küçüklerin hafif suçlar bakı
mından mahkeme önüne çıkarılmaları önlenecektir. 

Bir başka çalışma konumuz, Basın Yasasına ilişkindir. Basın özgürlüğünü kısıtlayan ve 
zedeleyen antidemokratik hükümler kaldırılacaktır. Ayrıca, Hükümet protokolünde belirtildi
ği gibi, yurttaşların, gerçekleri öğrenme ve haber alma hakları güvence altına alınacaktır. Bu 
husustaki çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Üzerinde çalıştığımız bir diğer düzenleme, Siyasî Partiler Yasasına ilişkindir. Hazırlanan 
tasarıyla, siyasî partilerle ilgili -elbette ki, Anayasanın elverdiği boyutlarda- mevcut yasaklar 
kaldırılacaktır. Tabiî, bu arada, bir de Anayasa değişikliği düzenlemek suretiyle, Anayasanın 
değişik şekline göre düzenlenen bir Siyasî Partiler Yasası da bununla birlikte hazırlanacaktır. 

Yargı kararıyla kapatılmış, feshedilmiş veya münfesih duruma düşmüş siyasî partiler dı
şında kalan, 2533 sayılı Yasa uyarınca kapatılan siyasî partilerin mal varlıklarının iadesi ve bu 
partilerin yeniden kurulması-cihetine gidilecektir. 

Bir başka çalışma konumuz, adlî kolluk kurulmasına ilişkindir. Bu tarasıyla, polis ve jan
darma teşkilatında adlî polis bölümleri oluşturulacaktır. Bunlar, cumhuriyet başsavcısına bağ-
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lanacaktır. Cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı ve gerekli görülen yerlerde soruşturma yapabi
lecek, sivil soruşturma müfettişliği birimleri oluşturulacaktır. Adlî polisin, terfi, sicil ve dene
timleri cumhuriyet başsavcısı tarafından yapılacak; sivil soruşturma müfettişleri yakalanan ki
şilerin ifadelerini bizzat alacakları gibi, diğer adlî polis birimlerini de cumhuriyet başsavcısı
nın emriyle denetleyebileceklerdir. Bu tasarı, Bakanlar Kuruluna sunuş aşamasına kavuşmuş 
bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir önemli çalışmamız da "Adaletin Hızlandırılması" 
başlığı altında yaptığımız çalışmalardır. Anayasamızın 141 inci maddesinin son hükmü, "da
vaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir" demekte
dir. Yargı hizmeti, 1924 tarihli -adını yanlış okursam bağışlamanızı dilerim- "Mahakimi Şeriy-
yenin İlgasına ve Mahakimin Teşkilatına Ait Ahkâmı Muaddil Kanun" adlı 8 maddelik bir 
yasayla oluşturulan teşkilatla yürütülmektedir. 68 yıllık bir yasa... Dünya değişti; ama, bizim 
bu yasada, ufacık bir değişme ve gelişme hiç söz konusu olmamış... 

Bugün, adalet teşkilatımızın içerisinde bulunduğu 788 binadan yalnızca 61 tanesi Adalet 
Bakanlığına aittir. Bunlardan 506'sı hükümet konakları içerisinde ve genellikle giriş katların
da, 20'si hükümet konağı dışındaki Hazineye ait binalarda, 20'si hükümet konaklarının ayrı 
blok ve bölümlerinde ve 179'u ise kiralık bulunmaktadır. Bu binaların hemen hemen tamamı
na yakım, adliye hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesine, hizmetin gerekli kıldığı koşullara elve
rişli bulunmamaktadır. Arşivleme sistemi ve olanaklarından yoksun veya yetersizdirler. İhtiya
ca uygun bina yapılanması, ihtiyacı karşılayacak sayıda bina inşası konusunda Bakanlıkta her
hangi bir planlama veya çalışma bulunmadığı gibi, böyle bir çalışmayı yapacak herhangi bir 
birim de yoktur. Tabiî, günün ihtiyaçlarına göre, koşulların zorlamasına göre elebette ki bu 
hizmetler yürütülmekye çalışılıyor. Buradaki maksadım, genel bir planlamanın ve gerçekten 
ihtiyacı karşılayacak geniş bir planlama yapımasının söz konusu olmasıdır. 

Hâkim ve savcı açığı 2 352 kişiye ulaşmıştır. Diğer adlî personel ihtiyacı ise, mevcut teşki
latta bulunması gerekenin yüzde 15'i nispetine yaklaşmaktadır. 

Gerek yasalarımızdan kaynaklanan nedenlerden ve gerekse bürokratik yapıdan kaynakla
nan durumlardan; usul yasalanmızdaki hükümlerin eskimişliğinden, yargı örgütünün eskimiş 
ve yetersiz oluşundan, yargı teşkilatına tekniğin sokulamayışından, idarece çözümlenmesi ge
reken birçok hususun gereksiz bir biçimde yargı önüne getirilmesinden ve daha sayısız birçok 
nedenlerden dolayı yargı ağır işlemekte, adaletin gerçekleşmesi gecikmekte; böyle bir işleyişte, 
giderek adalet, kendisinden kuşku duyulacak koşullara terk edilmektedir. 

Bu çok boyutlu sorunun çözümü, kuşkusuz kolay bir iş değildir; ama, mutlaka çözüm
lenmesi, üstesinden gelinmesi gereken bir sorundur. Bu sorun, artık yüzeysel ve palyatif ön
lemlerle çözümlenemez. Yargıtayda daire sayısını artırmakla, yeni mahkemeler oluşturmakla 
çözümlenecek boyutları aşmış bulunmaktadır. Köktenci çözümler peşindeyiz. Bunun için, Ba
kanlığımız yetkilileri yanında, Yargıtaydan, Danıştaydan ve tüm yüksek yargı organlarından, 
yargı teşkilatımızdan, üniversitelerden, Barolar Birliğinden ve barolardan katkılarını talep et
tik. çok sayıda üyeden oluşturulan iki komisyonun, çalışmalara başlamak üzere hazırlıkları 
tamamlanmıştır. Bu çalışmalarla, yargı teşkilatını yeniden yapılandıracağız, istinat mahkeme
lerini oluşturacağız, yargıyı başitleştirip, şeffaflaştıracağız, kararların kalitesine zarar verme
den yargıyı hızlandıracağız, yargıyı kendisinden kuşku duyulmayacak bir işleyişe kavuşturaca
ğız, yargının fizikî yapısına tekniği sokacağız. 

— 241 — 



T.B.M.M. B : 50 14 . 3 . 1992 0 : 3 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuda üzerinde durulması gereken sorunlardan 
birisi de, hâkim ve savcılar ile diğer adalet personelinin durumudur. Biraz önce hâkim ve savcı 
ile diğer adliye personeli açığımızı sundum. Mesleği cazip hale getirmeden adliye sorunlarını 
çözmenin bir hayal olduğuna inanmaktayım. Bir insana, Türk Milleti adına karar verme yetki
sini vereceksiniz, verdiği kararı devlet gücüyle uygulatacaksınız; ama toplumda onu, asgarî sosyal 
ve ekonomik koşullardan yoksun bırakacaksınız... Bu, çelişkiden başka bir şey değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer adliye personelini hâkim ve savcılardan ayır
mak olası değildir. Bunlar, birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Adliye personelini bir bütün 
olarak düşünmek zorundayız. Bir icra müdürünün, bir icra kâtibinin, yeri geldiğinde hâkim 
gibi karar verdiğini unutmamak gerekir. 

ALİ ER (içel) — Ocak ayında ne verdiniz? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Mümkün olduğu kadar artırabil-

dik; yüzde 4 artış sağladık efendim... 
M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — O da enflasyonla gitti. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Tazminatta yüzde 4 artış sağladık. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Genelde yetmez ama... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Tabiî yetmez efendim. 
Değerli arkadaşlarım, bu ulusal bir sorun, herkesi ilgilendiren bir sorun, ülkenin geleceği

ni, yapısını, her şeyini ilgilendiren bir sorun... Adalet sorunu büyük bir sorun. 
ALÎ ER (İçel) — Sayın Bakan, böyle, güzel güzel konuşurlar; ama vermezler... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Eendim, almak için mücadele ede

ceğiz, azimliyiz ve alacağız. Demokratikleşmeyi kendisine amaç edinmiş olan bu iktidar, bunu 
yapacaktır, verecektir; buna inanıyorum. Bunu elbirliğiyle, hepimiz, birlikte yapacağız. 

ALÎ ER (İçel)-—Temmuzda verelim; söz... 
BAŞKAN — Sayın Er, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Tüm hâkim ve savcılarla diğer ada

let personelinin özlük haklarının, sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, Ba
kanlığımızda çalışmalar başlatılmıştır; kısa bir süre sonra Yüce Meclise sunulacağını ümit edi
yorum. By-Pass yasası diye adlandırdığınız yasada, hâkim ve savcılarımıza neler getiriliyor; 
biraz zonra o konuya da geleceğim-. Vergi yasasında olduğu gibi bir engellemeye gitmezseniz, 
kısa süre içerisinde hazırlayacağımız tasarıyı getireceğiz. 

Hazırlayarak yüce huzurunuza getirdiğimiz ve içeriği tümüyle saptırılarak kamuoyuna su
nulan ve Bakanlık teşkilat yasasında ve 2802 sayılı Yasada değişiklik öngörülen tasarıyla, yıl
larca kürsüde başarıyla hâkimlik ve savcılık yapan insanlara birinci sınıf olma yolunu açmayı 
amaçlamış bulunuyoruz. Bu, yargı camiamız için çok anlamlı ve çok önemli bir gelişmeyi sağ
layacaktır. Şimdi, bu konuyu biraz açmak istiyorum, Sayın Oğuz da bu konuda izah istediler, 
konuşmaları sırasında. 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılından itibaren hâkimler arasında bir ayrıcalık yaratılmıştır. 
Kürsüde çalışan hâkim ve savcı ancak birinci sınıfa ayrılabiliyor. Biliyorsunuz, hâkimler sınıf 
sınıftır; üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf olmak üzere. Bir hâkim 
eğer başarılıysa, sicili olumluysa, oniki yıl sonunda birinci sınıfa ayrılıyor ve artık hâkimin ula-
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şacağı son nokta oluyor birinci sınıfa ayrılma. Bundan sonra, ağzıyla kuş tutsa, hâkimin gel
diği nokta birinci sınıf... Oysa ki, hâkimin önünde daha yıllar var, yıllarca çalışacak hâkim, 
daha onbeş yirmi yıl çaışacak. Bir de birinci sınıf hâkim var. Kim bu birinci sınıf hâkimler; 
yargı camiasından Yargıtaya, Danıştaya seçilen hâkimler. Kim seçiyor Yargıtaya Danıştaya, hâ
kimi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçiyor. Kimdir Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunun Başkanı; Adalet Bakanı; üyeleri kimdir; Adalet Bakanının emrinde ve onun direktifiyle 
hizmet yapmak durumunda olduğu yasayla açıklanan müsteşar ve ayrıca 5 kişi. Hadi, .15 kişi 
olsa, 17 kişi olsa, bu 2 kişi belki fazlaca etkili olamayacak; ama 7 kişi içerisinde, görülüyor 
ki, Bakanlık, yani siyasal irade etkili oluyor. Bir hâkimin seçiminde, atanmasında, bir siyasal 
iktidarın, onun mensubunun etkili olması, bir felaketten başka bir şey değildir değerli arka
daşlarım; yargı açısından bir felakettir. 

Şimdi, ne oluyor? Şöyle bir işleyiş var : Oniki yıl sonunda birinci sınıfa ayrılmış hâkim 
-insan doğası, insan tabiatı- ya kendisini bırakıyor, kendi iş disiplinini bırakıyor, nasıl olsa işin 
sonuna geldim diyor ve haline bırakıyor her şeyi veyahut da, ben mutlaka birinci sınıf hâkim 
olacağım diyor. Bunun için ne yapıyor?... Geliyor, Adalet Bakanının eteğine yapışıyor, müste
şarın eteğine yapışıyor, Hâkimler ve Savcılar Yükesek Kurulu üyesi 5 kişinin eteğine yapışıyor. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biz bu tasarıyla, 2 bin hâkimin, kürsüde çalışarak, başarı sağlaya
rak, üstün sicil alarak çalışan 2 bin hâkimin birinci sınıf yapılması imkânını veriyoruz ve bu 
insanların Adalet Bakanının kapısını çalmasını, Adalet Bakanının Müsteşarının kapısını çal
masını engelliyoruz; buna fırsat vermiyoruz! Bu konuda yargı bağımsızlığı gidiyor demek ne 
biçim bir anlayıştır değerli arkadaşlarım... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Onlar anlamazlar ki... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Hani hukukun üstünlüğü? 

Değerli arkadaşlarım, sizi, hukukun üstünlüğünü savunuyor sanıyordum, bundan da çok 
mutlu oluyordum; çünkü, ktidannız süresince, hukukun üstünlüğünü size kabul ettirmek için 
çok uğraşı vermiştim; ama anlaşılıyor ki, siz hukukun üstünlüğünü değil, Sayın Özal'ın üstün
lüğünü sağlamaya çalışıyorsunuz... (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) 

KEMAL NACt EKŞİ (İstanbul) — Adalet Bakanı olarak böyle konuşamazsın! 
ALI ER (îçel) — Özal burada yok, o adam buraya gelip müdafaa yapamaz. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bundan vazgeçmeniz gerekir. Bun

dan vazgeçmeniz gerekir... Böylesine ulusal bir konuda, muhalefet yapmış olmak için muhale
fet yapılmaz... (SHP ye DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oktay burada kendisini müdafaadan mahrum kimselerin isimlerinden 
bahsetmeyin... 

ALİ ER (İçel) — Burada olmayan biri için böyle konuşamazsın! 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Ben sizi söylüyorum, onunla ilgili 

konuşmuyorum... Onunla ilgili konuşmuyorum, sizi söylüyorum. Siz savunuyorsunuz... Ben 
konuşmuyorum; Cumhurbaşkanıyla ilgili bir şey konuşmuyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Konuşuyorsun. 
ALİ ER (İçel) — Gece rüyanda görüyorsun herhalde o zaman. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sizin savunduğunuzu söylüyorum. 
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SABRt ÖZTÜRK (istanbul) — O, devletin başı Sayın Bakan. 
KEMAL NACt EKŞt (İstanbul) — Adalet Bakanının Cumhurbaşkanına böyle bir laf söy

lemesi çok yanlış olmaz mı? 
ALİ ER (İçel) — Burada olmayan adama laf atmak adaletli bir şey mi? 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Ben laf atmadım. 
Ben, adalet camiasının, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının savunucusuyum ve 

böyle bir Adalet Bakanıyım ben... 
BAŞKAN — Sayın Bakan... 
SABRt ÖZTÜRK (İstanbul) — Türk Devletini o temsil ediyor, Adalet Bakanını da o tem

sil ediyor; sen de sahip çıkacaksın... 
ADALET BAKANI* M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Ben size laf attım, daha doğrusu 

size cevap verdim; lütfen... < 
BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan, üç dakikanız kaldı, lütfen toparlayınız. 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Bir Adalet Bakanının Cumhurbaşkanına laf söylemesi 

çok tuhaf oldu. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Nasıl bir laf söyledim? 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Lütfen devam edin Sayın Oktay. Lütfen, Sayın Oktay... 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 

159 uncu maddesi var... Burada, "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adlî ve idarî yargı hâ
kim ve savcıları mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birin
ci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar ver
me, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu oluşturmuş ve hâ
kimlerin, savcıların atama işlemini bu kurula vermiş. Siz, Anayasaya rağmen Sayın Cumhur
başkanına vermek istiyorsunuz; biz ise bu konudaki işlemi Anayasa düzeyine ve Anayasa em
rine çekiyoruz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Dinleyin, dinleyin, çok güzel şeyler söylüyor... 
Sayın Bakan, onlar alışmışlardır tek adamla idare edilmeye. 
BAŞKAN — Sayın Gökalp, lütfen... 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; şimdi biraz da, ceza ve tevkifevleri uygulamaları ve infaz mevzuatımız konusunda sizlere 
sunuşta bulunmak istiyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, görüyorum ki... 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Cezaevleri ve tevkifevleri... 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Sayın Oktay, devam edin efendim, lütfen... Sayın Oktay, acele edin lütfen, 

süreniz doldu... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — "Hapishanelerden kaçanlardan bahsedin" diyor. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — 1990 yılında cezaevlerinden kaçan 

hükümlü ye tutuklu sayısı 453, 1989 yılında kaçanlar 495, 1988 yılında 386. 
SABRt ÖZTÜRK (İstanbul) — Yarış yapın, yarış... 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Son üç ay içinde, kaçanlar azılı teröristlerdir. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 
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SABRÎ YAVUZ (Kırşehir) — Eskişehir Cezaevinden naklettiklerinizden kaçan var mı Sa
yın Bakan?.. 

ADALET BAKANI M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu sekiz yıl
lık süre içerisinde, maalesef, tek başınıza iktidar olmanıza rağmen, cezaevleri sorunlarına eği-
lemediniz. Hemen şunu ifade edeyim; ceza ve tevkifevleri, 1936 tarihli, 56 yaşında, 10 madde
lik bir yasayla yürütülmektedir. Bu yasanın yeterli olmayışı nedeniyledir ki, cezaevleri uygula
ması, yönetmelikle ve zaman zaman çıkan genelgeler ve talimatlar çerçevesinde gerçekleştiril
mektedir. Son defa, birçok hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edilen ve diğer hükümleri de 
halen Anayasa Mahkemesinin incelemesinde bulunan Anti Terör yasasına da, ceza ve tevkifev-
lerinin yapılanmasına ve işleyişine ilişkin hükümler konmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cezaevleri yapılanması ve uygulanmasına ilişkin gö
rüş ve politikalarımızın ana ilkelerini, bir kez daha, huzurunuzda açıkça ifade etmek istiyo
rum. Bunu ifade etmeden evvel şunu söyleyeyim : Bu İktidar, zindancıbaşı değildir; hukukun 
temsilcisidir, hukuk devletinin temsilcisidir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Bir kere, bu 
anlayışı açıkça saptayalım. 

HALlT DUMANKAYA (İstanbul) — Kayseri cezaevini anlat... 
NABt POYRAZ (Ordu) — Eskişehir ve Kayseri cezaevlerini anlat... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Anlatıyoruz... 
Şimdi, birinci ilkemiz şu : Devletin görevi, yargıcın verdiği kararı uygulamak, onu her

hangi bîr ödün vermeden yerine getirmektir. Yargıcın verdiği karar nedir? Hükümlü ve tutuk
luyu cezaevinde tutmaktır. Bu devletin aslî bir görevidir. Tabiî, devletin bu görevini güvenli 
ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi, her şeyden evvel, kaçmaya imkân tanımayacak şekil
de yapılmış binalara sahip olunmasıyla mümkündür... 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — örnek olarak, Eskişehir Cezaevi gibi... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Eskişehir Ce

zaevi, hükümlü ve tutuklunun kaçması açısından Türkiye'nin en güvensiz cezaevidir. Tetkik 
etmek isterseniz, buyurun, beraberce tetkik edebiliriz... 

NABt POYRAZ (Ordu) — Niye boşalttın o zaman?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — En güvensiz yerdir.. 
NABt POYRAZ (Ordu) — Niye oldubittiye getirdin... 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Cezaevleri yönetiminin şeklinin, bu 

görevi noksansız bir şekilde yapabilecek tarzda yeniden düzenlenmesi gerekir. 
Cezaevleriyle ilgili ikinci ilkemiz şu : Yargıç tarafından verilen hapis cezasından başka, 

ek ceza mahiyetinde herhangi bir ceza uygulaması yapılamaz. 
Üçüncü ilkemiz : Hükümlüye, hükümlülüğü süresince, ıslah edici, topluma yeniden ka

zandırmaya yönelik önlemler uygulanacaktır. 
Bakınız, üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, hükümlü ve tutuklu

larla ilgili genel uygulama kurallarında şu hususlara yer vermektedir : 
"Aşağıdaki kurallar tarafsızlık içerisinde uygulanmalıdır : 
Irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya her türlü diğer fikir, ulusal veya sosyal orijin, maddî 

durum, doğum veya her türlü duruma dayalı olarak ayırıcı işlem yapılmayacaktır. 
Hürriyetten yoksunluk, insanlık haysiyetine yaraşır maddî ve manevî -koşullar İçerisinde 

gerçekleştirilecektir." 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan ikaz ediyorlar, o nedenle cezaevleriyle ilgili diğer po
litikalarımızı daha ayrıntılı bir biçimde sizlere sunma olanağım yoktur; ancak, şunu ifade ede
yim : Eskişehir Cezaevi modeli -biraz evvel kürsüden bir arkadaşımızın belirttiği gibi- tama
men tecrite yönelik olarak 1800'lü yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanmış; fakat, 
hükümlü ve tutukluların kısa birsüre içerisinde delirdikleri görülmüş ve vali, derhal bir af çı
karmak suretiyle, hükümlüleri salıvermiş, tşte o tip... Arkadaşlarımız burada beyanda bulun
dukları aman, "E" tipi cezaevi diyorlar. "E" tipi cezaevi değil, bunun tipi yoktur; tipsiz bir 
cezaeviydi burası. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

tnanmanızı dilerim; burası, Bayındırlık Bakanlığı tarafından projelendirilmiş ve inşa edil
miş, arkasından, hiçbir sorun yokken, henüz Terörle Mücadele Yasası dahi ortada yokken, bir 
gardiyan tarafından çizilmiş bir projeye göre, yıkılarak, yeniden yapılmış... (ANAP sıraların
dan, "olur mu; ayıp ayıp!" sesleri) 

Gerçekleri söylediğimiz zaman ayıp diyorsunuz değerli arkadaşlarım; yani gerçeği söyle
mek ayıp şey mi? 

KEMAL NACt EKŞt (istanbul) — Gardiyanın yapması ayıp değil; işi bilen o. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Gardiyan proje yapacak, Bayındırlık Bakanlığı uygu

layacak?!. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sosyal demokratları zor duruma düşürüyor

sunuz; o ayıp. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Şimdi, şunu belirterek sözlerime 

son vereceğim. 
Değerli arkadaşlarım, Kayseri ile ilgili kısa bir bilgi sunmak istiyorum; bir teknik heyetin 

raporudur bu; bakınız ne diyor; "Yukarıda belirtilen bu işlemlerin yapılabilmesi, firar eden 
11 kişinin, en az üç dört ay sürekli ve yılmadan çalışmalarıyla mümkün olabilir. Şartlar müsait 
olmayıp da çalışamadıkları da varsayılırsa, en az beş altı ay gibi bir zaman gerektirir." 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Onu da mı ANAP'a yüklüyorsunuz... Gül
dürmeyin... 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Devamla) T- Değerli arkadaşlarım, olay zuhur 
ettiğinde, derhal yerine gitmişimdir. Bu olayla ilgili iki müfettişimiz görevlendirilmiştir ve o 
iki müfetitişimizin yaptığı işlemlerle, bu yerde çok açık bir şekilde ihmali görülen 10 kişi tu
tuklanmış ve bir savcı da açığa alınmıştır. Bundan daha büyük ibreti müessire olamaz; bu be
nim de tasarrufum değildir, yargının bir tasarrufudur. 

Değerli arkadaşlarım, eleştiren, övgü sunan, her ne şekilde olursa olsun bu bütçeye katkı
da bulunan tüm değerli arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

Adalet Bakanlığı bütçesinin, ulusumuza, ülkemize, halkımıza ve tüm adalet camiasına ha
yırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Teşekkür ediyor; saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. ' • , 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, söz talep ediyorum... 
BAŞKAN — Niçin; mesele nedir Sayın Ergüder? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — 70 inci maddeye göre, zatı âlinize bir arizada 

bulunmak istiyorum. Sayın Bakan, konuşmaları esnasında, "siz özal'a istinat ediyorsunuz, 
hukukun üstünlüğüne inanmıyorsunuz" dedi; biz de itiraz edince, "hayır, ben Cumhurbaşka
nını değil, sizi kastediyorum" dedi. O halde bize söz hakkı doğdu... 
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BAŞKAN — Hayır efendim! (ANAP sıralarından, gürültüler) Efendim, etüt ederim za
bıtları. Rica ederim... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bana bir söz verin, şu kürsüde konuşayım da 
cevap vereyim; sosyal demokratlar adalet görsünler... 

BAŞKAN — Hayır efendim... Lütfen... Lütfen... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bu Bakan, sosyal demokratları zor duruma 

düşürüyor, inanın. 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, lütfen... 
Aleyhte, Sayın Esat Bütün; buyurun. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş

larken, hepinize saygılar sunuyorum. 
Son günlerde, ülkemizde, çığ felaketinde, grizu felaketinde, Erzincan depreminde hayatla

rını kaybeden ve Karabağ'da bir soykırımına duçar olan Azerbaycanlı kardeşlerime Allah'tan 
rahmet, kalanlara da başsağlığı diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime, bir hadisle başlamak istiyorum. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Burası cami mi hadis söylüyorsun? 
ESAT BÜTÜN (Devamla) — Evet, cami değil; ama, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hepimiz Müslümanız... 
ESAT BÜTÜN (Devamla) — Bu kürsünün de dokunulmazlığını siz sağlıyorsunuz, müsa

ade ederseniz, istediğimi konuşayım... 
Hazreti Muhammet buyuruyor ki; bir kavim ki, zayıfı kuvvetlisinden hakkını alamazsa 

-yani, bir ülkede, adalet ve hukukta eşitlik olmazsa- artık o milletten hiçbir hayır gelmez. 
Yine, rahmetli profesör Mehmet Çavuşoğlu, Yugoslav Partisi Yüksek Şûra üyesi ve aynı 

zamanda bir üniversitede profesör olan bir hanımla ilgili bir hatırasını anlatırken, "Osmanlı 
Devletinin yıkılması aslında bizim felaketimiz olmuştur. O dönemde, bir köylünün keçisi ça-
lınsa ve keçi bulunmasa, sahibi Babıaliye gider yörenin valisini şikâyet eder, eğer valinin ihmali 
varsa, görevden alınır, belki de başını verirdi. Bugün ise, bir Yugoslav generali köylüyü ezse 
-çeker gider-şikayet bile edemeyiz" demişti. 

Atalarımız, halkına ve tebaasına bu güven veren adalet ve hak anlayışıyla 600 sene ayakta 
kalabilmişlerdir. Günümüzde ise, mahkemede dayın varsa korkma" anlayışı hâkimdir. Adlî ha
talar, gecikmeler şairlere bile konu olmuş, insanlar; 

"Adalet mülkün temeliydi hani? 
Bizim hak temelde saklı mı yani? 
Çıkarsan da versen kim olur mani? 
Yoksa hırsızlar mı çaldı hâkim bey?" 
Diyerek, aylarca, yıllarca, hatta nesillerce adaleti aramışlardır. 
Mahkemelerin verdiği kararlar seneler geçmeden eskimiş, hatta devlet töreniyle yeniden 

itibar vermek zorunda kalmışızdır. Burada, demokrasi şehitlerini, rahmetle, minnetle anıyo
rum. Demokrasiyi hukukun cambazlığı maharetiyle kullanıp ihtilal çığırtkanlığı yapanlara he
ves edenler olacaktır. Bu gafillerin hedeflerini, genç Türk demokrasisi, hukuka bağlı kalarak 
elbet bir gün aşacaktır, aşmak zorundadır ve başarmak mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, içinde yaşadığımız günler, hepimizin üzerine ağır sorumluluklar yük
lemektedir. Gelecek günler ise daha da zor olacaktır. Önemli olan, bu zorlukları karşılayabilmek, 

— 247 — 



T.B.M.M. B : 50 14 . 3 . 1992 0 : 3 

daha da önemlisi aşabilmektir. Millet olarak, laçka, disiplinsiz, tedbirsiz, sorumsuz ve vur
dumduymaz olmakla hiçbir yere varamayız. Millî bağımsızlığımızı, misakı millînin korunma
sını, 21 inci Yüzyılda lider ülke Türkiye olma sorumluluğunu omuzlayarak çağı yakalayabili
riz. Demokrasi, hürriyet, bağımsızlık, ülke bütünlüğü, zorluklar; yürek ve inançla korunur. 
Hürriyet için hayatlarını öne sürmeyenler, köleliğe mahkûm zavallılardır. 

Evet, şartlar ağırdır, ciddîdir. Bu şartlar iç politika ve parti çıkarları malzemesi olarak kul
lanılamaz; sorumlu insanlar ve vatanseverler kullanamaz. Demokrasi, üstün insanların rejimi 
değil, insanlığın üstünlüğüne inanan bir rejimdir. . 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylülün ihtilal mahkemelerinde idam hükmünü acı bir tebessüm 
ve vakarla dinleyen gençlerin yanında "siyasî haklarım' * diye feryat eden, dünün, bugünün 
ve yarının mesullerini ve bu hükme ciddiyetle eğilmeyen, şahsî ve politik menfaatlannı millî 
menfaatlardan üstün tutan zihniyetleri ve bazı sorumlularını; vakarlı, vatansever Türk gençli
ği, yarınlarda afftmeyecektir. (MÇP sıralarından alkışlar) 

Devlet adamı, milletin büyük geleceğine kendisini adayan, etrafını ışıklandıran adamdır. 
Mum gibi dibini aydınlatan, etrafını aydınlatmayan, nalıncı keseri gibi, hep bana hep bana 
diyenler, devlet adamı olamazlar. 

Hukukun temel kaideleri, milletin vicdanından doğmalıdır. Milletimizin güzel bir sözü 
vardır; zulüm görünce, elini yukarı açar, "adaletine sığınıyorum" der; yanlış bir karar karşı
sında da, adalete gölge düştü diye üzülür. Milletin hukuk konusunda üzerine titrediği iki temel 
düstur vardır; birisi hâkim teminatı, diğeri de tabiî hâkimdir. 

Sözlerimin burasında, Sayın Adalet Bakanımızın gerçekten hâkim teminatına verdiği ehem
miyeti belirten sözlerini dinlerken, Anayasanın 140 inci maddesine de aykırı olmasına rağmen 
getirmiş oldukları yasanın 38 inci maddesiyle Adalet Bakanlığı üst bürokratlarının değiştiril
mesinde uygulanan hükmü kaldırıcı tavırlara girmesini de, bu konuşmalarıyla çelişkili buldu
ğumu belirtmek istiyorum. (MÇP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Elbette, yargı, bağımsız olmalıdır. Yargının üzerinde hiçbir siyasî baskı olmamalıdır. Hâ
kimin teminatı, adaletin teminatıdır. Adalet olmayan bir yerde, bağımsızlık da olamaz, insan 
hakları da olamaz. , 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanım; sözün burasına gelmişken şunu söylemek istiyorum : 
İşkencenin ve haksızlığın, hep beraber karşısında olmalıyız. Burada konuşmaları dinledim; her
kes, bir yerlerden, bir şeyden, hep sanıktan yana oldu; ama, bir de mağdurlar var; onların hak
kını kim koruyacak? (MÇP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hakkım ezelde, 
bir daha dönmemek üzere kayedenlerin hakkını kim koruyacak? Bu nokta üzerinde hiç durul
madı. Evet, biz de isteriz, hepimiz isteriz; ama, öncelikle, mağdur olanı korumamız, mağdu
run yanında olmamız lazım, haksızlık yapanın değil. 

M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Ankara) — Haksızlığa uğrayanın yanında olmamız lazım. 
ESAT BÜTÜN (Devamla) — Sözlerimi bitirirken, üzerinde duracağım bazı tekliflerim var; 

dikkate alınırsa, memnun olacağım. 
Bütün arkadaşlarımın belirttiği gibi, Türkiye'de en büyük problemlerin başında, adaletin 

gecikmesi gelmektedir. Bunun için de, hazırlık soruşturması safhasında en önemli husus olan 
adlî polis teşkilatının derhal kurulması gerekiyor. 

Diğer taraftan, sanıkların ilk sorgularında avukat bulundurabilmelerinin lafı yıllardır söy
leniyor; bunun da bir an önce icraata geçirilmesini istiyoruz. 
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Diğer bir husus da şudur : Sanık, yargılaması bitinceye kadar suçsuzdur. Bu nedenle de, 
hükümlülerle tutukluların ayrılması gerekmektedir; çünkü, cezaevlerimizin içinde bulunduğu 
durumu herkes kabul ediyor; Sayın Bakanımız burada kabul etti, sizler de biliyorsunuz. Aylar
ca, yıllarca, cezaevlerinde, kontrol yapılmıyor. Cezaevlerimiz, bir ıslahevi olmaktan çıkmış, âdeta 
suç imal eden yerler olmuştur. Her türlü şey oralarda tanınıyor; uyuşturucusundan tutun, di
ğer bütün zararlı şeylere kadar her türlü kötülükler, gençlerimiz tarafından, cezaevlerinde ta
nınıyor ve hasbelkader, isnat edilen bir suçtan dolayı tutuklanan bir insan, orada bunları tanı
mak zorunda kalıyor. 

Bu noktada sözlerimi bitirirken, elbette, yargıcın en önemli güvencelerinden bir tanesinin 
de maddî teminatı olduğu hususuna Sayın Bakanımızın dikkatlerini çekmek istiyorum. Yeni 
getirdikleri tasarıda, 983 hâkim ve savayı birinci sınıfa yükseltirken, aylıklarını artırırken, bu
nun gerisinde kalan 5 491 hâkim ve savcı için de bir şeylerin düşünülmesi ve yapılması gerekti
ği görüşündeyim; çünkü, en zor şartlarda, en ücra köşelerde, imkânsızlıklar içinde çalışan on
lardır. 

Bu düşüncelerle, 1992 malî yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin, Türk Milletine ve bütün adalet 
camiasına hayırlı olmasını diler, saygılar sunanm. (MÇP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımızı tespit edelim... 3 arkadaş... 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyenleri tespit işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Ertekin. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın Bakan tarafından açıklanması 

.isteğiyle sorularımı arz ediyorum : 

Yaygın kanaat, cezaevlerinde sabah ve akşam kontrollerinin yapılmadığı veya yapılamadı
ğı şeklinde Teröristlerin ve anarşistlerin bulunduğu cezaevlerinde, cezaevi idaresinin, istese dahi, 
kontrol yaptıramadığı hususu doğru mudur? 

İkinci sorum: Bir müddet evvel, Kayseri Cezaevinden, mahkûm veya tutuklu 11 teröristin 
kaçtığı malumunuzdur. Bunların tünel kazmak suretiyle, kaçtıkları söylenmiştir. Eğer, bu mah
kûmlar, tünel kazmak suretiyle kaçtılarsa; tüneli kazarken çıkarılan toprağın nerede ve nasıl 
muhafaza edildiğini, bundan idarenin nasıl haberi olmadığını ve neticede, kaçanların akıbeti
nin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Güney; buyurun. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, Sayın Adalet Bakanından yöremle ilgili bir 
soru sormak istiyorum : Yeni il olan Bayburt'a yapılacak olan ve kısa bir süre önce ihalesi ya
pılan adalet binası için bu sene ne kadar ödenek ayrılmıştır ve bu sene bitirebilecek misiniz? 
Bunun cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Pamuk; buyurun. 
YUSUF PAMUK (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın cevaplandırmasını istediğim 

bir sorum var : Anayasanın 104 üncü maddesinde Cumhurbaşkanının, devletin başı olduğu, 
başbakan ve bakanları atadığı, ifade edilmektedir. Sizlerin bakan olarak atanmanızı sağlayan 
Cumhurbaşkanı gücünü Anayasadan aldığına göre, atamalardaki yetkisini, Anayasa dışı mı 
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buluyorsunuz? Eğer öyle ise, sizin bu düşünceniz, Anayasanın hangi maddesine dayanmakta
dır? Dunun cevabını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan; buyurun. 
Sayın Bakan, hepsine cevap verecek misiniz; yoksa, yazılı mı cevap vereceksiniz? Yazılı 

cevap vermek, takdirinize bağlı. (DYP ve SHP sıralarından "Yazılı cevap ver, yazılı" sesleri) 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Kaçmak yok, cevap verin. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Cevap vereyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

bir kere, özellikle ülke sınırları içerisinde devletin ulaşamayacağı bir yer olması, böylesine bir 
düşünce -arkadaşımı tenzih ederek ifade ediyorum- Türk Devletine bir bühtandır, özellikle ül
ke sınırları içerisinde, Türk Devletinin ulaşamayacağı, giremeyeceği bir alan, söz konusu ola-
maz. Egemenlik sınırlarımız içerisinde, egemenlik hakkımızı kullandığımız topraklarımız, va
tanımız üzerinde her yer bizimdir; ulaşılamıyor demek, mümkün değildir. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Bakan, cezaevlerinden bahsediyoruz. 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Değerli arkadaşlarım, cezaevleri ola

yı, ülke dışı bir olay değildir herhalde, bunun içerisinde... 
O nedenle, değerli arkadaşlarım, Kayseri Cezaevi olayı, çok büyük bir ihmalin ürünüdür, 

sonucudur; bunu kesinlikle ifade edeyim. Arkadaşlarıma -muhalefete mensup arkadaşlarıma 
da- her türlü bilgiyi sunmakta, her türlü araştırmayı ve incelemeyi yapmakta çok net biçimde 
yardımcı olacağım. Bu, ulusal bir sorundur; sizlerden gizli hiçbir şey yoktur. 

O nedenle şunu ifade edeyim : Ta temmuz ayından bu tarafa denetim yapılmamış burada; 
yani, kendi dönemimize bir başka dönemi de katmak için söylemiyorum, böyle bir yanlış anla
ma olmasın. Temmuzdan bu tarafa, Kayseri Cezaevinde, maalesef bir denetim yapılmamıştır, 
büyük bir ihmal vardır. İşte, 10 kişinin tutuklanması ve 2 savcı aleyhine soruşturma yürütül
mesi, savcılardan birisi için de, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, görevden alınması tek
lifinin yapılması, bu belirttiğim büyük ihmalin bir göstergesidir. 

Gerçekten, çok özenle üzerinde durmak, haftada veya on günde bir fakslar çekmek ve 
yeni bir denetim usulü de ihdas etmek suretiyle, tümü, sürekli olarak; acaba denetim yapılıyor 
mu yapılmıyor mu diye bakanlığımız tarafından denetim altına alınmıştır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Kaçanların akıbeti ne oldu? 
ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Maalesef, kaçanların akıbetiyle ilgi

li, şu anda, bize ulaşmış bir bilgi yoktur. Bu 11 kişinin, 8'i tutuklu ve 3'ü de daha önce olaylara 
karışmış ve oldukça tehlikeli olan -o şekilde adlandırılan- tutuklu durumundalar. 

Efendim, Bayburt adalet binası için 2 milyar liralık bir tahsisatımız var; ama, fondan tak
viye etme imkânımız var. Bitiş aşamasındaysa, 1992 yılı içerisinde tamamlamak için gayret içe
risinde oluruz. 

Anayasayla ilgili, değerli bir arkadaşımın sorusu var. 
Değerli arkadaşlarım, Anayasanın, kime ne yetki verdiği, açık ve net olarak bellidir. Ulu

sal egemenliği kullanma, ulusal erki kullanma, hangi organlara, ne tarzda verilmiştir; bu, 
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bilinen, açık ve net şekilde ifade edilen bir husustur. Arkadaşımız, "104 üncü madde, belli yet
kiler veriyor" dedi. Tabiî, Sayın Cumhurbaşkanının, Anayasaya göre belli yetkileri var; Ana
yasada yazılmış, sınırlandırılmış, belirtilmiş bütün bunlar; ama, hâkim ve savcıların atanması 
konusu, doğrudan doğruya, 159 uncu madde gereği, Hâkimler ve'Savcılar Yüksek Kuruluna 
verilmiştir. Başka hiçbir bakanlık bünyesinde, atamalarla görevli olan, böylesine bir anayasal 
müessese yoktur değerli arkadaşlarım. 

ALİ ER (tçel) — Yani, Anayasada var mı Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Tabiî, var Anayasada. (ANAP sıra

larından gürültüler) 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Müsteşar, hâkim değil, idarecidir. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Hâkim statüsünde, doğrudan doğ

ruya hâkim statüsünde. 
Teşekkür ederim; 
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 70 inci maddesine 

göre söz istiyorum, özgürlük istiyorum. Zabıtları tetkik edin; beyefendi, Grubuma ve bana sa
taşma yaptı; savunma yapacağım. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, zabıtları istedik; geldiği zaman tetkik edeceğiz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — O halde, inanın bana; siz de duydunuz; mü

saade buyurun, savunmamı yapayım. _ 
BAŞKAN — Hayır; zabıtları tetkik ettikten sonra, sataşma olup olmadığına karar ve

receğini. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, o zaman, tutumunuz hakkında söz 

istiyorum; bu celsede olması lazım. 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, daha celse bitmedi; lütfen müsaade buyurun. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Laf atmam, sataşma anlamında de

ğil; yani, yanıt verdim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ben, söz istiyorum; Parlamentoda konuşa

mayacak mıyım; muhalefete söz vermeyecek misiniz? 
BAŞKAN — Sayın Ergüder... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Şikâyet ederim sizi... 
BAŞKAN — Peki, siz şikâyet edin. Zabıtları tetkik edince, bu konuda karar vereceğim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Bakan konuşacak, ben konuşamayacak 

mıyım? Kürsüye çıkar, konuşurum. 
BAŞKAN — Hayır, çıkamazsınız; şu an size söz vermiyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sizi şikâyet ediyorum... 
BAŞKAN — Edin... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Tanr.ı'ya da şikâyet ediyorum sizi. (ANAP sı-

ralarınadan alkışlar, SHP sıralarından gülüşmeler) 
BAŞKAN — Peki efendim... 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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1. -

Prog. 
Kodu 

101 

111 

112 

113 

114 

900 

- Adalet Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

A ç ı k 1 a m a 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yargılama işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükümlülerin eğitimi, cezalarının infazı ve tutukluların mu
hafazası . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Resmî bilirkişilik hizmetlerinin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Seçim Kurulu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

147 678 000 000 

1 548 307 000 000 

1 103 553 000 000 

47 610 000 000 

111 972 000 000 

121 800 000 000 

TOPLAM 3 080 920 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Adalet Bakanlığı 1990 malîydi keşinhesabt 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. A ç ı k 1 a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yargılama işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

I ' mistir. 
«j 112 Hükümlülerin eğitimleri, cezalarının infazı ve tutuklu-

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
toplamı harcama 

27 741 241 341 27 128 041 703 

431 858 080 000 491 690 221 164 

Ertes 
devro 

öde 

la'rm muhafazası 326 764 235 000 366 764 967 033 
BAŞKAN — Kabul edenler... Rmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Resmî birlirkişilik hizmetlerinin yürütülmesi 17 746 104 000 18 627 143 567 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mistir.. 

114 • Yüksek Seçim Kurulu 27 531 128 000 30 426 407 228 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil- ' 
mistir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 34 081360 000 35 514 594 587 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mistir. 



A — CETVELİ 

; ' . - . * - ' • E r t e s 

Genel ödenek Toplam devro 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama öde 

990 2548 sayılı Kanun gereğince toplanan paralarla yaptın-
^ lacak mahkeme bina ve cezaevi giderleri 2 963 053 737 2 313 700 759 649 
*v BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
' mistir. 

GENEL TOPLAM 868 685 202 078 972 465 076 041 649 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Adalet Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Böylelikle, Adalet Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edil
miştir; hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

C) YARGITAY BAŞKANLIĞI 

1. — Yargıtay Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yargıtay Başkanlığı 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Yargıtay Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yerlerinde. 

Yargıtay Başkanlığı bütçesi ve kesinhesabı üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan 
sayın üyelerin adlarını okuyorum : 

Gruplar adına, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Uğur Aksöz, Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Cemal Özbilen, SHP Grubu adına Sayın Mustafa Yılmaz, Refah Partisi Grubu 
adına Sayın Ali Oğuz; şahsı adına, lehte, Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin, ilk söz, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına, Sayın Uğur Aksöz'ün. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA UĞUR AKŞÖZ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
huzurunuza, Yargıtay bütçesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini aktarmak için 
çıkmış bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarken; etrafımızın savaş ateşiyle, 
bölgemizin doğal afetler acısıyla sarsıldığı şu günlerde, ülkenin bütünlüğü için, herkesi, siyasî 
fikrini bir kenara bırakıp, ülke için birliğe davet etmeyi, bir görev sayıyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Anayasamız, Yargıtayı, 154 üncü maddesinde şöyle tarif etmiştir : 
"Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadı
ğı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir." 

Buraya dikkatlerinizi çekmek istiyorum : Maddede, "son inceleme mercii" deniliyor; ya
ni, sizin, bizim, hepimizin, tüm Türk vatandaşlarının, hakkını aramak için gideceği en son 
yer, en son kapı, Yargıtaydır; işte, bunun için, Yargıtay, çok önemlidir. Hepimiz, istediğimiz 
kadar, insan haklarından, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden bahsedelim; eğer, kararla
rın son inceleme mercii olan Yargıtayda zaaf varsa, hiç kimsenin ve dolayısıyla toplumun gü
vencesi kalmamış demektir. Bu sebeple, Yargıtay, âdeta kutsal bir kurum sayılmalı; oraya, as
la, dedikodu, şaibe ve siyaset sokulmamalıdır. Bugünkü dünyada artık hiç kimse, hukuktan, 
hukukun üstünlüğü prensibinden bana ne, diyemez; çünkü, o zaman, kendi varlığını tehlikeye 
sokmuş olur, kendini inkâr etmiş olur. Bugün, hukuk, ekmek gibi, su gibi, hava gibi, herkese 
lazımdır. Böyle olunca, hukukun incelendiği ve uygulamasının kontrol edildiği en son merci 
olan Yargıtay da herkese lazımdır ve bunun için, herkesin, Yargıtayın üzerine titremesi, ona 
toz kondurmamaya gayret etmesi, kendi insanlığının, kendi hak ve özgürlüklerinin yaşama ge
çirilmesinin gereğidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; düşünce böyle; ama, acaba, uygulamada buna uyulmakta 
mıdır? Maalesef, Yargıtay, son yıllarda, hiç de hak etmediği bir biçimde hırpalanmış, hatta, 
bizzat onu korumak ve kollamakla görevli olan kişiler tarafından yaralanmıştır. 
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. Hatırlayacaksınız, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı olan Bakan ve müsteşarı, yargının 
hemen her kademesine müdahale etmişler; bu tutumlarıyla, hem yargıyı tedirgin etmişler hem 
de vatandaşlar arasında yargıya olan güven sarsmışlardır. ANAP döneminin bu tutumu, Yük
sek Hâkimler Kurulunun Başkanı olan Bakan ve üyesi olan müsteşarının, kuruldaki yüksek 
yargıçlara baskı yapmalanyla devam etmiş ve yargıçlarımız, acaba bu iktidarın gazabına ne 
zaman uğrayacağız diye, o dönemde endişeyle beklemişlerdir. 

Yine, Yargıtay üyesi bir hanımefendinin, eşi Başbakanı iken, Anayasa Mahkemesi üyeliği
ne aday gösterilmesi, toplumda, acaba, yüksek yargıya da siyasetin gölgesi mi düştü, sorusu
nun sorulmasına sebep olmuştur. Hukukun katledilmek istendiği her aşamada, hukuka ve yargıya 
müdahalenin izleri bulunan ANAP döneminde, yargıçlar, siyasetçilerin iftar sofralarına otur
maktan medet ummaya başlamış, parti kongrelerine bulaşmamak için, rapor alıp, görevden 
kaçmayı tercih etmişlerdir. Eğer, bir ülkede yargıçlar, dava konusu ne olursa olsun, korkusuzca 
karar veremiyorlarsa, orada hukuk yoktur, orada hukukun üstünlüğü yoktur, demokrasi ise 
hiç yoktur. 

Geçen iktidar döneminde, ANAP'ın, her konuda olduğu gibi, hukuka.saygı konusunda 
da sınıfta kaldığını; hepimizin güvencesi olan hukukun, ANAP İktidarının elinde nasıl suskun 
ve perişan olduğunu belirtmek, hukuka gönül vermiş her Türk vatandaşının görevi olmalıdır. 

Hükümetimizden ve bilhassa Adalet Bakanımızdan isteğimiz, herkesin, tam bağımsız ve 
hiçbir tesir altında kalmayan yargıçlar tarafından ve en çağdaş yasalarla yargılanmasının sağ
lanması ve bunun için çok acil yasal düzenlemeler yapılmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Anayasamızda, devletin, bir hukuk devleti olduğu, açıkça 
yazılıdır. Peki; ama, bunu yazmak yetiyor mu? Hukuk devletinde, hukuku kim koyacak, kim 
uygulayacak; bunların birbirlerine karşı durumları ne olacak? 

İşte, bu noktada, kuvvetler ayrılığı konusu gündeme gelir. Yasama, sadece kanun yapa
caktır; yargı, hukukun doğru uygulanmasını sağlayacaktır; yürütme de, yasamanın ve yargının 
kararlarını, icra organı olarak yürütecektir. Bu üç kuvvetin birbirine kesinlikle müdahale et
memesi ve birinin diğerine üstün tutulmaması, demokrasinin temel ilkesidir. Kuvvetler ayrıdır; 
ama, eşittir. Kuvvetler ayrımı, devlet organları arasında bir üstünlük sıralaması değil, belli devlet 
yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliğidir. 

Üstünlük, kişi veya kurumlarda değil, yalnızca Anayasada, yasalarda ve daha ileri gider
sek, evrensel hukuk kurallarındadır. Her Türk vatandaşı, Anayasadaki ve tnsan Hakları Ev
rensel Bildirgesindeki temel hak ve özgürlüklerden, eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yarar
lanmak, millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürmek, maddî 
ve manevî varlığını bu yönde geliştirmek hak ve yetkisine, doğuştan sahiptir. 

Bir yandan, hukuk devleti demişiz; bir yandan, Anayasa ve yasalar demişiz; öbür yandan 
da, evrensel hukuk, insan hakları, Paris Şartı vesaire demişiz. Bunlar, iyi, güzel şeyler de, bun
ları yaşama nasıl geçireceğiz? Herkesin bu haklardan gerçekten istifade etmesini nasıl sağla
yacağız? 

tşte, bunun yegâne teminatı, bağımsız; ama, tam bağımsız bir yargıdır. Yargı, tam mana
sıyla bağımsız olursa; yargıç, gerçekten bağımsız ise; son sözü söyleyecek olan Yargıtay her tür
lü mühazamn üstünde tutulur, bir mabet gibi korunursa; vatandaş, huzur içinde, onurla ve 
güvenle yaşar; bunun başka bir yolu da bugüne kadar bulunamamıştır. 
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Yargının ve yargıcın bağımsızlığı, hukukun "olmazsa, olmaz" kuralıdır. Yargı bağımsızlı
ğı yoksa, hukuk da yoktur, insan hakları da yoktur. Hukuk bir ağaç ise, onun suyu, özgür 
hukukçulardır. Hukukçular, hâkimiyle, avukatıyla ve savcısıyla, tam bağımsız değillerse, o ağaç, 
bir gün mutlaka kuruyacaktır. Yeşilliğin yerini çölün alması gibi, böyle zamanlarda da huku
kun yerini başka şeyler alır. Hukukun yerini alan güçler ise, önce hukuku, sonra insan hakları
nı ve insanı, en sonra da tüm toplumu yok ederler. 

"Söz gümüşse, sükût altındır" sözü, boş laf söyleyenler içindir. Hukukçu, mutlaka ko
nuşmalıdır; her yerde, her zaman, hiç korkmadan; ama, yalnızca hukuk adına, yalnız huku
kun üstünlüğünü sağlamak için konuşmalıdır. Baroları susturulmuş ve etkisiz bırakılmış, hâ
kimleri sindirilmiş, savcıları memur itaatine alıştırılmış bir toplumda, hangi sorunu çözebilirsiniz? 

Hâkim ve savcının bağımlı olmasına, barolar, tüm güçleriyle karşı çıkmalıdırlar. Öte yan
dan, yargı mensupları da, baroların vesayet altına alınması girişimlerine mutlaka başkaldır-
malıdırlar. Hak aramayı kolaylaştırmak ve hak arama yollarını genişletmek, savunmanın kut
sal olduğunu savunmak, yalnız avukatın değil, yargıcın, savcının ve tüm hukukçuların görevi
dir. Bu anlamda, yargıçlar, kendilerini, herhangi bir memur gibi görmemelidir; onlar, huku
kun Üstünlüğünün garantisi ve demokrasinin bekçileri olduklarını asla unutmamalıdırlar. Yar
gıçlar, hukuk ve demokrasinin katledildiğini görürlerse, ülkenin birliği ve bütünlüğünü tehli
kede görürlerse, asla memur zihniyeti içinde susmamalı, konuşmalıdırlar. Bu konuşma, vere
cekleri kararda kendini göstermelidir; kararın gerekçesinde, hüküm kısmında, cesaretle ve inançla, 
hukuku savunmalıdırlar. Güçlülerin gücü karşısında ezilen yargıçlar, çok çabuk unutulurlar. 
Tek güç olarak evrensel hukuk kurallarını tanıyan yargıçlar ise büyür büyür ve ölümsüzleşirler. 

Eğer, Yassıada mahkemelerine atanan yargıçların hiçbiri, hukuk dışı ve insan haklarına 
aylan olarak kurulan bu mahkemelerde görev kabul etmeselerdi, direnselerdi, bugün, Türk adliye 
tarihinde, Yassıada isimli bir kara sayfa olmazdı veya görevi kabul etseler bile, sizi buraya geti
ren kuvvet böyle istiyor, diyeceklerine, evrensel hukuk kuralları böyle diyor, diyerek, gerçek 
bir yargılama yapsalardı, tarihe altın harflerle yazılırlardı. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ülkemizde yasaları, bu Meclis yapmaktadır; ama, görüyo
ruz ki, Meclisin, gerek çalışma düzeni gerekse siyasî kararların genellikle ihtiyaçların önüne 
geçmesi sebebiyle ülkemiz, hâlâ, 1930'lardan kalma yasalarla yönetilmektedir. Yasalar, don
muş olarak kalmakta ve zamanla köhneleşmektedir. İnsanlık ise, baş döndürücü bir hızla iler
lemektedir. Bu durumda da, yasalar ile insanların yaşamı ve fikriyatı arasında bir uçurum or
taya çıkmakta; bu da, toplumda büyük huzursuzluklara sebep olmaktadır. 

İşte, tam bu noktada, Yargıtay imdada yetişmelidir. Yargıtay, son karar mercii ve, içtihat 
yaratan bir makam olarak, bu boşluğu derhal doldurmalıdır. Yargıtay, kararlarında, yasaların 
katı ve eskimiş kalıpları içinde çıkabilmeli, evrensel hukuk kurallarını ve bilhassa insan hakla
rını, kararlarına, esas olarak alabilmelidir. • 

Toplumsal barış ve huzur; ancak, hukukun dar kalıplı yasa maddelerinin değil, evrensel 
hukukun üstünlüğünün kararlarda sağlanmasıyla ve kararların, toplumun vardığı,en yüksek 
seviyede vicdanları tatmin etmesiyle mümkündür. Y asaların dar kalıpları arasına sıkışıp kal
mış bir yargıç, gerçek anlamda bir yargılamacı değil, olsa olsa, bir noter olur veya bu anahtar 
bu kilide uygun mu, diye araştıran bir mekanikçi ustası gibi olur. Hâkim, sadece, kanunu 
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lafzıyla ele alan değil; sadece, bu iş şu maddeye uygun mu değil mi, diye düşünen değil; olayı, 
bütün ayrıntılarıyla ve olayı oluşturan şartlarla birlikte ele alan; yalnız mevcut yasaları değil, 
ülkenin imzalamış bulunduğu ve her biri yasa hükmünde olan tüm uluslararası anlaşmaları 
ve insan haklarıyla ilgili tüm bildirgeleri göz önüne alarak, tam bağımsız bir şekilde, kimseden 
çekinmeden kararını verebilen kişidir. Böyle yargıçlara, bizim gibi gelişmekte olan toplumlar
da, ekmek gibi, hava gibi, su gibi ihtiyaç vardır. 

Evet, değerli üyeler; Yargıtay bu kadar önemli ve yargıçlara da bu kadar büyük görevler 
düşüyor, işte, bu kadar büyük görev ve sorumluluk yüklenen yargıçlara da, elbette bir şeyler 
vermek lazımdır. Nedir bunlar; bunları kısaca satırbaşlarıyla öneri halinde sunmak istiyorum : 

önce, Yargıtayın, bina, araç ve gereç olarak hiçbir eksiği kalmamalıdır. Hatta, şu anda 
birkaç binada hizmet veren Yargıtaya, tüm ek tesisleriyle, otoparkıyla komple bir bina yapımı 
hazırlığına başlanılmalıdır. 

Yargıtayda boşalan üyelik adedi 10'u bulunca seçim yapılmaktadır. Bizce, 10 adet boşluğu 
beklemek doğru değildir. Adalette boşluk olmaz; 1 üyelik bile boşalsa, yerine derhal seçim ya
pılmasının çareleri araştırılmalıdır. 

Yüksek yargıya üye seçimi, bilindiği üzere, gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşka
nınca yapılmaktadır. Bizce, bu uygulama doğru değildir. Seçilecek kişinin, neticede, yargı me
kanizmasına dahil biri olması, yargı ve yargıç bağımsızlığına tabi bulunması ve bilhassa tatbi
katta, Cumhurbaşkanının, bugün olduğu gibi, bir partiyle bağını devam ettirmesi gibi sebep
lerle, yüksek mahkeme yargıçlarının seçilmesi ij>ini yargıçlara bırakmak ve yüksek mahkeme 
genel kuruluna bunu yaptırmak, bizce, en adaletli çözüm olacaktır. 

Tüm imkânları zorlayarak, Yargıtaydaki tetkik hâkimleri sayısını artırmak lazımdır. Tet
kik hâkimlerine, üstlendikleri göreve uygun çalışma ortamı ve ücret verilmesi ve Yargıtaya üye 
alınırken, önceliğin bunlara tanınması da, kurumun işlerliği ve yargının hızlanması bakımın
dan yararlı olacaktır. 

.„ Bilindiği üzere, Yargıtay dairelerinde, 5 üyeyle karar verilmektedir. Bu da, zaman almakta 
ve davaların hızlı yürümesine engel olmaktadır. Bizce, 3 üyeyle karar verilmesi, yargının hız
lanması bakımından yararlı olabilir. 

Yüksek mahkeme hâkimleri, görevlerinden ayrılmalarına kısa bir zaman kalınca, avukat
lığa hazırlanmaktadırlar. Böyle olunca, mesleğin son yıllarında, hem verimli olamıyor hem de 
ister istemez çok da tarafsız kalamıyor olabilirler. Bunu önlemek için, yüksek mahkeme yar
gıçları emekli olunca, maaşları, hiç eksiltilmeden ödenmeye devam edilmeli ve böylece, avu
katlık yapmalarına da engel olunmalıdır. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilen yargıçlar, başka hiçbir işe bakmamalı ve onların, Ba
kanlıktan ayrı, bağımsız bir sekreteryası olmalıdır. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna, yürütme organından birinin başkanlık etmemesi, mutlaka 
sağlanmalıdır. Bu konu, çok önemlidir.. Yüksek Hâkimler Kurulunun, Bakanın ve müsteşarın 
hegomonyasından kurtarılması için, gerekli yasal düzenlemenin bir an önce yapılması lazım
dır. Yargıda tam bağımsızlık istiyorsak, adalet müfettişlerinin de Yüksek Hâkimler Kuruluna 
bağlı olarak çalışması için yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Belki gerçekleşmesi bugün için biraz güç; ama, biz, yargının parasız olması çalışmalarına 
da bugünden başlanılması gerektiği kanaatindeyiz; çünkü, devletin temeli adaletse ye yargıç, 
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TürkÜl usu adına karâr veriyorsa, adalet dağıtımının paralı olması, bizce, büyük bir çelişkidir. 
Yeşil kart dağıtarak sağlığı parasız yapan bu ulus, en önemli şey olan adaleti de parasız dağıt
manın yolunu bulmak zorundadır. 

Adalet Bakanlığı, yapacağı çalışmalarla ve yasal düzenlemelerle, tüm hâkimler arasındaki 
ücret, kıdem, makam tazminatı vesaire gibi farkları gidermelidir. Aynı süre çalışmış iki yargıç 
arasındaki ücret farklılığının hiçbir izahı yoktur. Yargıç, nerede olursa olsun, ister Yargıtayda 
ister ülkenin ücra bir köşesinde karar versin, Türk Ulusu adına karar vermektedir. O halde, 
görev yaptığı yerin farklılığına göre birinin diğerinden fazla maaş alması, yargıçlar arasındaki 
barışı bozabilir. Bu konuda, makamlar ve kıdemler göz önüne alınarak en iyi denge kurulma
lı, hiç kimseye, söyleyecek söz bırakılmamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bizce her şeyin başı, insanın kişiliğine saygıdır, hukukun üs
tünlüğüne saygıdır; ana ilke budur. Eğer, insana, yalnızca insan olduğu için ve başka hiçbir 
şart aramadan saygı gösteriyorsamz ve yaşadığınız ülkede, tek üstün güç olarak hukuk varsa 
ve siz, buna inanmış insanlarla birlikte yaşıyorsanız; o ülkede, demokrasi vardır, huzur vardır, 
mutluluk vardır. 

tşte, Türkiye, 21 Ekim sabahından beri, böyle bir ülkedir. Hükümetimiz, Koalisyon pro
tokolüne, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, çağdaş, ço
ğulcu, katılımcı ve özgürlükçü parlamenter sistemi oluşturmak azim ve kararında olduğunu 
açıkça yazmıştır ve bu yolda uygulamalara da derhal geçmiştir. Türkiye'de, bu Hükümetle bir
likte, her sahada olduğu gibi, hukuk alanında da köklü bir reform ve özgürlükler harekatı baş
lamıştır. Avrupa'nın çağdaş bir üyesi olmak isteyen Türkiye'nin, çağdışı yasaları ve çağdışı kal
mış yasakları muhafaza etmesi, artık mümkün değildir. Bunlar, tktidarımızca birer birer te
mizlenecek ve Türkiye'nin aydınlığa giden yolu mutlaka açılacaktır. 

Yüksek Yargıtay bütçesinin, tüm ulusumuza hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinize saygı
lar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksöz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın özbilen; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA CEMAL ÖZBÎLEN (Kırklareli) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; sözlerime başlamadan evvel, bundanbir müddet evvel Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerimizde vuku bulan çığ felaketinde, Zonguldak'taki grizu felaketinde, Azerbay
can'ın Dağlık Karabağ bölgesinde ve son olarak da dün akşam bu saatlerde Erzincan Vilayeti
mizde meydana gelen elim felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrıdan rahmet Yü
ce Ulusumuza başsağlığı diliyorum. 

1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle Yargıtay bütçesi üzerinde Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce He
yeti Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bütçe üzerindeki görüşlerime geçmeden evvel, bugüne kadar feda
kârlıkla ve vazife duygusunu herşeyin üzerinde tutarak görev yapan Yüce Yargıtayımızın de
ğerli mensuplarına teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, tarih sahnesine çıktığı ilk günden itibaren adalet ve yargıya büyük 
önem veren Türk Milleti, "Adalet mülkün temelidir" umdesiyle.devlet teamülünde yargının 
aldığı yeri ve önemi, en veciz bir şekilde ifade etmiştir. 
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Anayasamız, egemenliğin, kayıtsız şartsız millete ait olduğunu açıklamış; Türk Milleti
nin, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanacağını hük
me bağlamıştır. Egemenliğin tezahürü olan yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
dir. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır ve 
yerine getirilir. Yargı yetkisi ise, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 

Bu yıl 124 üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız Yargıtay, Türk yargı sisteminde müs
tesna bir yere sahiptir. Anayasamızın 154 üncü maddesine göre Yargıtay, adlî mahkemelerce 
verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son incele
me merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan 
bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

2797 sayılı Yargıtay Kanununa göre fonksiyon icra eden Yargıtay, Birinci Başkanlık, daire
ler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idarî birimlerden oluşur. Daireler, Yargıtay 
Genel Kurulunca seçilen 1 başkan ve Birinci Başkanlık Kurulunca görevlendirilmiş yeteri ka
dar üyeden teşekkül eder. Dairelerin görevleri, 2997 sayılı Yargıtay Kanununun 14 üncü mad
desinde ayrı ayrı gösterilmiştir. 

\argitayda, son zamana kadar, 9'u ceza, 16'sı hukuk dairesi olmak üzere 25 daire mevcut
ken, 22.5.1991 gün ve 3744 sayılı Yasayla, 1 ceza ve 4 hukuk dairesi eklenmek suretiyle,toplam 
daire sayısı, 20 Ijukuk ve 10 ceza dairesi olmak üzere 30 daireye ve toplam üye sayısı da 236'ya 
yükselmiştir. 

Bu dairelerde görev yapan yardımcı personel sayısı da 966'dır. 
Halen Yargıtay kadrosuna alınmamış ve fiilen Adalet Bakanlığı kadrosunda bulunan tet

kik hâkimleri, ve cumhuriyet savcıları, meslekî bilgilerini yenilemek ve araştırmak üzere Yargı-
tayda muayyen süreler görev yapan kursiyer hâkimler ve stajyer hâkimlerle Yargıtayın mütava- -
zi bütçesiyle her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kaldığı personel sayısı 1 500'e 
ulaşmaktadır. 

Adedi yukarıda belirtilen bu personel, birbirine bağlı üç ayrı binada ve 3 veya 5 Yargıtay 
tetkik hâkimi ve cumhuriyet savcısı da elverişsiz koşullar altında bir odada ve hatta evlerinde 
çalışmak zorunda kalırken; Yargıtaya, Anavatan Partisi İktidarı döneminde tahsis edilen Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı binasıyla, gerek tetkik hâkimleri ve cumhuriyet savcılarının ge
rekse yeni kurulan 5 daire ve 35 yeni Üyenin ve idarî personelin uzun süre ihtiyacını karşılaya
cak şekilde bina sorunu çözülmüş ve Yargıtayımız, huzur içinde çalışacağı, bilgisayarlı bir bi
naya kavuşmuştur. 

'Anavatan Partisi Hükümetleri döneminde, Yüce Yargıtayımız gerek özlük hakları gerek 
lojman ve gerekse çalışma şartları ve sosyal tesisler açısından eskiye oranla oldukça iyi bir noktaya 
getirilmeye çalışılmış ve bu konuda da başarılı olunmuştur; ama, bütün bunlar, ağır bir iş yü
kü altında çalışan Yargıtayımız için yeterli değildir. Yargıtay, hakikaten, bugün büyük bir iş 
yükü altındadır. 

Hukuk dairelerinde, 1991 de gelen iş 263 623, geçen yıldan devir 102 028 adet olup, top
lam 365 651 işten, 250 056'sı sonuçlandırılarak, 115 595 iş 1992'ye devredilmiştir. 

Ceza dairelerinde ise, 1991'de gelen iş 87 779, geçen yıldan devir 14 257 adet olup, toplam 
102 036 işten, 92 850'si sonuçlandırılmış olarak 9 186 iş 1992'ye devredilmiştir. 

Cumhuriyet savcılığında ise 1991'de gelen iş 101 274, geçen yıldan devir 29 503 adet olup, 
toplam 130 777 işten, 89 457'si sonuçlandırılarak, 41 320 iş bu yıla devredilmiştir. 
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Yargıtayın bu iş yükünün yeni kurulan 5 daire ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi netice
sinde azalacağını ümit etmekteyiz. 

Bu konu açıldığında, ilk akla gelen, istinaf mahkemeleri olmuş ve bu suretle, Yargıtayın 
iş yükünün hafifleyeceği, içtihat mahkemesi olarak çalışmasına imkân sağlanacağı ve adaletin 
gerçekleşmesinin süratleneceği yolunda düşünceleri ileri sürülmüştür. Ancak, bu aşamada isti
naf mahkemelerinin kurulması mümkün değildir; çünkü mevcut mahkemelerimiz için bile ye
terli hâkimimiz ve savcımız yoktur. Bu mahkemeler, yetişmiş hâkim ister. Normal mahkemeler 
için birinci sınıf hâkimi -İstanbul ve Ankara için bile- bulamazken, bu konunun düşünülmesi, 
şimdilik çok zordur. Tabiî ki, kadro sorunu halledilse bile, bina ve malî sorunlar nedeniyle, 
şimdilik, bu mahkemelerin kurulması mümkün görülmemektedir. 

Bu sebeple, geciken adalet, adaletsizliktir, prensibinden hareketle her şeyden önce, ceza 
ve hukuk usullerinde davaların uzamasına yol açan hükümler üzerinde durularak, gereken ted
birler süratle alınmalı ve hak arama özgürlüğünün Anayasal esaslarını bozmaksızın, Yargıtaya 
gelecek işlerin kaynağında sınırlandırılması çalışmalarına başlanılmalıdır. 

Adalet yardımcı personelinin aylıkları da,hizmetin gereği gibi yapılabilmesi için artırılma
lı ve hizmet içi eğitimleri de, gereken özen gösterilerek yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, şu anda Koalisyon Hükümetinin Meclis gündemine getirdiği ve ya
kında görüşülecek olan bir kanun tasarısından bahsetmek istiyorum. 

2802 sayılı Hâkimler ve Savalar Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 
270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında, 
büyük bir, hukuk, hâkim teminatı ve Anayasa ihlali yapılmak istenmektedir. 

Daha güvenoyu almadan, Eskişehir Kapalı Cezaevini, hiçbir sebep yokken, insan hakları 
bahanesiyle İcapatan ve cezaevlerinin yol geçen hanına çevrilmesine neden olan Sayın Adalet 
Bakanımız, Adalet Bakanlığında kadro operasyonu yapabilmek üzere bu tasarıyı hazırlayarak 
Meclise getirmiştir. 

Bu kanun tasarısında en önemli yönlerden biri, müşterek kararname olarak bilenen ve il
gili bakanın, başbakanın ve cumhurbaşkanının imzasıyla yürürlüğe girecek olan bir idarî ta
sarruf da, kamuoyunda by-pass olarak da bilinen bir yöntemle değiştirilerek Cumhurbaşkanı
nın İmzasına gerek duymadan, hukukî sonuç doğuracak, hükümet icraatı yapabilmektir. Cum
hurbaşkanının imzası olmadan kararnamelerin yürürlüğe girmesi, 1982 Anayasasının Cum
hurbaşkanına tanıdığı hak ve yetkilere, Cumhurbaşkanlığının konumuna ters düştüğü gibi, Türk 
Anayasa ve idarî hukuku geleneklerine de aykırıdır. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Reisicumhur, her işi engelliyor, Reisicumhurluk yap
mıyor; ANAP'ın liderliğini yapıyor. 

BAŞKAN - r İbrahim Bey, lütfen, hatibi rahatsız etmeyelim. 
Buyurun Sayın özbilen. 

CEMAL ÖZBİLEN (Devamla) — Anayasanın 104 ve 140 inci maddelerinde yer alan hâ
kim teminatına tamamen aykırı olan bu tasarı, Türk hukuk sistemini, büyük bir yara alma 
tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir. 

Yine bu tasarıyla, birinci sınıfa ayrılmış ve bu sınıfa ayrıldıktan sonra altı yılını doldur
muş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını yitirmemiş olan hâkim ve savcılara birinci 
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sınıf hâkimlik kadro ve unvanı verilmesi öngörülmektedir. Tasarı kanunlaştığı takdirde, yerel 
mahkemelerde görevli hâkim ve savcılar, Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle aynı statüye kavuştu
rulmuş olacaktır. 

öncelikle belirtmek gerekir ki, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra meslekte altı yılını doldür-
muş ve sicili müsait olan hâkim ve savcıların malî durumlarının alabildiğine düzeltilmesi, yar
gıdan beklenen görevin tam olarak gerçekleşmesi bakımından olumludur. Ancak, hâkimlik mes
leğinin daha cazip bir hale gelmesi ve adaletin daha süratli ve arzulanan bir şekilde gerçekleş
mesi için, bu düzenlemelerin, mesleğin sadece üst seviyesinde görevli hâkimler ve savcılarla 
sınırlı kalmaması, tamamını kapsaması yerinde olur kanaatindeyiz. 

Bugün, birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerimizin adedi 2 bin civarındadır. Şimdi, bütün bu 
hâkimlerimizi birinci sınıf hâkim yaparsanız, o zaman, Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle aynı 
seviyeye getirmiş olursunuz. O takdirde de, seçilme ve yükselme, bir avantaj olmaktan çıkar. 
Belki bu farkın çok açılmasının da zararı vardır. Onlar, çalışıp Yargıtay üyesi olmaya azmetme-
li, çalışıp birinci sınıf olmaya gayret etmelidir. Otomatik olarak birinci sınıf olursa, neden da
ha çok çalışsın, niye senede 1 000 - 1 500 dosyaya bakmak zorunda kalsın? 

Bu kanun tasarısına, Anavatan Partisi Grubu olarak karşı olduğumuzu, hukuk içinde her 
türlü engellemeyi yapacağımızı ve gerekirse, Anamuhalefet Partisi olarak, Anayasa Mahkeme
sine de gideceğimizi, burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

1992 bütçe yılının Yargıtayımızın, evvelki yıllarda ifade edilen sıkıntılarının büyük ölçüde 
azaldığı ve daha iyi hizmet vereceği bir yıl olmasını diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu görüş ve düşüncelerle, Yargıtay bütçesinin hazır
lanmasında emeği geçenleri kutluyor; bütçenin, Adalet ve Yargıtay camiasına hayırlı ve uğurlu 
olması dileğiyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Cemal Bey. 
SHP Grubu adına, Sayın Mustafa Yılmaz; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Yargıtay Başkanlığı 1992 yılı bütçesi üzerinde SHP Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan, önce, Yüce Meclisin üyelerini, Grubum 
ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yargıtay, adlî yargı mahkemelerince verilen kararların son incele
me yeridir. Görevi, hak ve adaletin gerçekleştirilmesi gibi duyarlı bir alana yöneliktir yargı er
kinin en üstün kuruluşu olan yüksek mahkemenin saygınlığı özenle korunmalı, kararları, hal
ka güven veren, asla kuşku duyulmayacak bir öz ve içerik taşımalıdır. Adalete güvenin sarsıldı
ğı bir ülkede, hukuk devletinden söz edilemeyeceği gerçeği bilinmelidir. 

Yargının genel ve temel sorunları, Yargıtayın da sorunlarıdır. Bu sorunların başında, ağır 
çalışma koşulları gelmektedir. Anılan koşullar, bütün özveri ve iyi niyete karşın, bir türlü iyi-
leştirilememektedir. Olumsuz ortamda, yetersiz araç, gereç ve kadro ile çalışan Yargıtay, Özle
nen verime ulaşamamakta; bu ise, kuruma olan saygı ve güveni azaltmaktadır. 

Halk arasında.dosyaların iyi incelenmediği, kararların çelişik ve gerekçesiz olduğu şeklin
deki yakınmalar, giderek artmaktadır. Bu yakınmaları göz ardı etmek, sorunları, içinden çıkıl
maz hale getirebilir. Sağlıklı yargı için, işin özünde var olan sorunlar iyi saptanmalı ve bunla
ra, yargı işlevinin doğasına uygun çözümler getirilmelidir. 
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Son yıllarda Yargıtayın artan iş yükünü azaltmak için çaba harcandığı inkâr edilemez. Bu 
çaba, Yargıtayda daire ve üye sayısının artırılması biçiminde olmuştur. Daire ve üye sayısını 
artırma, Yargıtayda biriken iş yükünü azaltmadığı gibi, yeni sorunları da beraberinde getirmiş
tir. Belirtilen yeni sorunlar, yer sorunuyla birlikte, benzer konuda çelişik karar verme olgusu
dur. Buna somut örnek, kadastro mahkemelerinden gelen dosyalara bakan 7; 16 ve 17 nci Hu
kuk Daireleridir. Benzer konulardaki davalara bakan bu dairelerden birinden onaylı çıkan ka
rar, diğerinden bozularak geçmektedir. Böylece, iş yükünü azaltmak için başlatılan iyi niyetli 
bir girişim, karşımıza, Yargıtaya güveni sarsacak büyük bir sorun çıkarmaktadır. 

O halde, Yargıtayın iş yükünü azaltmak, biriken dosyaların dönüşünü hızlandırmak için, 
üye ve daire sayısını artırma yerine, nitelikli insan öğesine, bilgi çağına uygun araç donanımına 
ve istinaf mahkemeleri kurulmasına önem ve öncelik vermek, daha gerçekçi çözüm olacaktır. 
Bunlar öncelikle ele alınmadıkça, yeni çözümler getirilmedikçe, Yargıtay çalışmalarından ya
kınmalar artarak sürecektir. 

Nitelikli insan, toplumun bütün kurumları için önemli ve gereklidir; ancak, Yargıtayda 
böyle insanlara gereksinme, diğer kurumlarla kıyaslanmayacak boyutlardadır. O nedenle, Yar
gıtayda, yetişmiş insan öğesi, öncelikli sorun olarak ele alınmalıdır. 

Yargıtay için nitelikli eleman kaynağı, tetkik yargıçlığıdır. Yargıtayda en önemli işi ve işle
vi, bunlar görmektedir. Ancak, tetkik yargıçlarının yeterince yetiştiklerini, görev alanlarında 
uzmanlaştıklarını söylemek mümkün değildir. Yaptıkları işin önemi göz önünde tutulduğun
da, tetkik yargıçlarına gerekli önemi verecek yasal düzenlemeler yapılmalı, alanlarında uzman
lıklarını sağlayacak hizmet içi eğitim ve yüksek lisans yapma olanağı getirilmelidir. Bununla 
ihtiyaç karşılanmadığı takdirde, hukuk fakültesi mezunlarından sınavla alınacaklar eğitimden 
geçirilerek, yüksek lisans yaptırılarak ve uzmanlaştırılarak kadro ihtiyacı karşılanmalıdır. Tet
kik yargıçları, incelediği ve raporunu hazırladığı dosyaların kararlarında da oy sahibi olmalıdır. 

Yargıtayın aslî öğesi olan Yargıtay üyeleri, hukuk mesleğinin en üst düzeyinde yer alan 
yargıçlardır. Yargıtay üyeliğine seçim, her türlü siyasî etkiden uzak olmalıdır/Yargı çevresinde 
bu konuya ilişkin eleştiriler mutlaka sona erdirilmelidir. Üyeliğe seçilmede objektif ölçüler ko
nulmalı, Yargıtayı yıpratan tartışmalar son bulmalıdır. 

Yargıtay, içtihat yaratan yüksek mahkeme olduğundan, hukuk bilimi alanında çalışmala
rıyla tanınmış öğretim üyelerinden de üyeliğe seçim yoluyla yararlanmalıdır. Yargıtayda çığ gi
bi artan iş yükünü azaltmak için, istinaf mahkemeleri mutlaka kurulmalıdır. Bu mahkemele
rin kurulmasıyla, Yargıtayın iş yükünde hatırı sayılır bir azalma olacaktır. îş yükü azalan Yar
gıtay, asıl işlevi olan içtihat üretmeye yönelik ve kararlarında hakkaniyete uygun sonuçlara ula
şacaktır. ' 

Yargıtay kararlarının hatasız ve adil olması yönünden, dosyalan, tetkik hâkimlerinden sonra 
süzgeçten geçirecek, irdeleyip kurula sunacak bir inceleme kurulu mekanizmasına da gerek du
yulduğu düşüncesindeyiz. Tetkik yargıçlarının denetime hazırlayıp inceleme kurullarına suna
cağı dosyanın buradan daireye gitmesi, yanılma payını ortadan kaldıracak, adalete uygun ka-
jarlar çıkacaktır. Bu ise, vatandaşın Yargıtaya olan güvenini artıracaktır. -

Dosyaların temyize hazırlanması sırasında, temyize tabi olmayanlar, belge ve imza noksa
nı olanlar, temyiz süresi geçenler ayıklanmalı, gereksiz iş yığılması, zaman ve enerji kaybı ön
lenmelidir. Bu ise, adalet hizmetinde çalışan kalem personelinin iyi yetişmesiyle olanaklıdır. 
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Yargıtay kararları, üzerindeki kuşkuları gidermek açısından, mutlaka gerekçeye dayandı-
rılmalıdır. Anayasanın 140 mcı maddesine göre kararlar gerekçeli olmalı, formül karar uygula
masından mutlaka vazgeçilmelidir. 

Diğer yandan, yürürlükteki mevzuata göre Yargıtaya başvuru yöntemi, işlerin uzamasına 
ve sürüncemede kalmasına neden olmaktadır. O nedenle, Yargıtayın kuruluş ve işleyişine iliş
kin hükümler yeniden ele alınmalı; ağır işleyen, verimi azalan yüksek mahkeme, çabuk ve ve
rimli işleyen bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu anlamda, usul yasalarında tarama yapılarak, yar
gılamanın işleyişini geciktiren hükümler, uzatmayı gerektiren nedenler saptanmalı ve değişti
rilmelidir. Böylece, yargının hızlandırıldığı, davaların gecikmeden sonuçlandığı duygusu halka 
verilmelidir. 

Yargıtay, son aylarda tahsis edilen, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ait binayla bir
likte, 4 binada, 20 hukuk, 10 ceza.dairesiyle görevini sürdürmektedir. Eski olan bu binalarda, 
Yargıtay üyelerinin, tetkik yargıçlarının ve kalem personelinin rahat çalıştığını söylemek müm
kün değildir. Bu binaların onarımı, yeniden düzenlenmesi ve çağdaş teknolojinin ürünü olan 
bilgisayarla donanımı, Yargıtayın hizmetine hız kazandıracaktır. Dosya yığılmalan ve yeni yıla 
devirler azalacaktır. 

Yargıtaya yetişkin eleman temini, mevcut binalarda rahat çalışma ortamının sağlanması, 
bilgisayar donanımı gibi işlerin yapılması için parasal kaynağa ihtiyaç olduğu açık bir gerçek
tir. 1992 malî yılı bütçesinden Yargıtaya ayrılan pay, geçen yıla göre bir hayli artış göstermesine 
karşın, yine de azdır. 86 milyar 50 milyon lira olan Yargıtay bütçesinin yüzde 68'i tutarındaki 
58 milyar lirası personel giderlerine ayrılmaktadır. Yargıtayın, sayılan işleri çözümlemesi açı
sından bu ödeneğin yeterli olduğu söylenemez. Raportör üyenin raporunda da bu husus açık
ça dile getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ağır borç yükü ve kıt bütçe kaynakları göz önüne alındığında, genel 
bütçeden \argıtaya ayrılan payın azımsanamayacağı da açıktır. Hükümet programında, bağımsız 
yargı, hızlı dağıtılan, hak ve hukuka uygun adalet, temel hedef olarak gösterilmektedir. Bunu 
sağlamak için gereken bütün önlemlerin alınacağı da programda vurgulanmaktadır. Eldeki bu 
somut belge, Hükümetin ve Adalet Bakanlığının önümüzdeki dönemde sorunsuz ve huzurlu 
çalışan, adil ve hızlı adalet dağıtan bir yargı erki ve Yargıtay göreceğimizin güvencesini oluştur
maktadır. Biz grup olarak, Hükümet programında yazılanların gerçekleştirileceğine, bütçeden 
daha büyük paylar ayrılmak suretiyle, gelecekte yargının ve Yargıtayın sorunlarının tümüyle 
çözümleneceğine inanıyoruz. 

Bu inançla, 1992 malî yılı bütçesinin Yargıtaya, çalışanlarına ve ülkemize yarar getirmesi
ni diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaş

larım; Adalet Bakanlığı bütçesinden sonra müzakere konusu yaptığımız. Yargıtay bütçesinin, 
memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu bütçeyle 
ilgili görüşlerimizi Refah Partisi Grubu adına Yüce Heyetinize arz edeceğim, 

Muhterem arkadaşlarım, Yargıtay, 2797 sayılı Kanunla kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasıyla, kendi kanunu ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir Yük-
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sek Mahkemedir. Kuruluş amacı ise, adlî yargıyla ilgili hukuku yaratmak, yurt çapında içtihat 
birliği sağlamak ve bu yolla, adalete karşı olan güven ve saygıyı yüceltmektir. Görevleri, adliye 
mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri 
ilk ve son merci olarak karara bağlamak, Yargıtay Başkan ve üyeleriyle, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili ye özel kanunlarında belirtilen kimseler aley
hindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına 
ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ait ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak ve ka
nunlarla verilen diğer işleri görmektir. Kuruluşu; gene kanununda, Birinci Başkanlık ve sırayla 
diğer kuruluşlar izlemektedir. 

• Muhterem arkadaşlarım, Yargıtayımız, çok önemli bir görevi yüklenmiş, âli bir mahke-
memizdir. Bu âli mahkemenin bütçesinin müzakeresi vesilesiyle, hakkında her türlü sitayişkâr 
sözler etmek fazla olmaz. Ancak, şu kadarını ifade etmek isterim ki, Yargıtay, adliye mahke
melerince verilen şu şu hizmetleri yapar derken, karar organları olarak da daireler, Hukuk Ge
nel Kurulu, Ceza Genel Kurulu, Büyük Genel Kurul, Başkanlar Kurulu, Birinci Başkanlık Ku
rulu, Yüksek Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu olmak üzere sayıldıktan sonra, bu dairelerin 
tek tek yapacakları işler de tadat edilmiştir. Bunlara ait bilgi verip zamanınızı almak istemiyo
rum. Yargıtay dairelerine gelen işlerin yekûnu belli: Ceza dairelerine 27 bin, hukuk dairelerine 
263 bin, cumhuriyet savcılığına da 101 bin adet dosya gelmiş. Bunların intacı ve halledilmesi
nin ne kadar ağır bir mesuliyeti mucip olduğu ve nasıl bir hizmeti gerektirdiği hepinizin malu
mu. Yargıtayımızın, bu yükün altından kalkabilmek için, yıllardan beri bir büyük gayreti, hat
ta caizse çırpınma derecesinde bir hizmeti verdiği, gene hepimizin malumudur. Fakat buna rağ
men, yine de bazı dairelerde dosyaların -beklemekle birlikte- birkaç ay içinde, birkısım daire
lerde de, birkaç sene bekleyerek neticeler alındığı, yine hepimizin malumudur. Bu yükü orta
dan kaldırmanın çaresi, bize göre, bir taraftan hizmeti süratlendirecek, diğer taraftan da Yargı-
tayın asıl yükünü kaldıracak istinaf mahkemelerinin kurulmasının çabuklaştırmasıdır. Bu ko
nu, herkesin ittifak ettiği bir konudur. Bu âli mahkemenin yükü bir an evvel kaldırılmazsa, 
kanaatimiz odur ki, bundan sonra vereceği kararlarda isabet beklemek mümkün değildir. Za
ten zorlanmış olması sebebiyle, elinde bulunan dosyaları daireler arasında, hele hele isabetsiz 
olarak gönderilmiş olan dosyaları daireler arasında göndermekle vakit geçirdiği de, yine her
kesin malumudur. Yüzbinleri bulan bu dosyaların içerisinde, en az 25 bin dosya, dairesini bu
lamadığı için daireler arasında gider gelir. Halbuki, bu dosyaların asıl dairelerini bulması hu
susunda kanunun tarifatı var; dairelerin vazifeleri taksim edilmiş. Buna rağmen, yine de bu 
dosyalar birkaç daire arasında dolaşır ve iş sahipleri de dosyalarını bulabilmek için epeyce bir 
ter dökerler. Bu, Başkanlığın görev taksimatının ikide bir değiştirilmesinden neşet eder. "Bu
nunla ilgili herhangi bir bilgi, bir an evvel ilgililere ulaştı" dersek, doğru olmaz; ilgililer bu 
dosyaları ekseriya gecikerek geriden takip ederler ve malumatları da gecikerek alabilirler. 

Muhterem arkadaşlarım, Yargıtayımızın iki fonksiyonu vardır. Malum, bir taraftan, bi
rinci derece mahallî mahkeme kararlarını inceleyip karar verdikten sonra, asıl fonksiyonu, içti
hat mahkemesi hüviyetinde olmasıdır. Ama, yüzbinlerce dosyanın içerisinde raportörlerin in
celedikleri ve heyete getirdikleri dosyaların içinde, bir içtihat mahkemesi olarak karar vermesi
ni beklemek biraz da hayal olur. Bizim kanaatimize göre, asıl mesele, geniş ve rahat imkânlar 
içerisinde Yargıtay üyelerine çalışma fırsatı vermek ihtiyacındayız. Bunu yapabilmek için de, 
tetkik hâkimlerinin çoğaltılması da bir işe yaramıyor. Çünkü, tetkik hâkimlerinin durumları 
-adliye mensubu olan arkadaşlarımızın hepsi bilirler- yürekler acısıdır. Kucaklarında bir yı-
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ğın dosya -zaten odalarında birkaç kişi bir arada oturuyorlar- orada çalışamazlar, ondan son
ra bu dosyaları çantalarına yerleştirip, o ağır çantaları evlerine taşırlar veya kucaklarında evle
rine götürürler. Bir kısmını evde, bir kısmını da, ancak işyerlerinde okurlar. Artık, ne kadar 
yetiştirebilirlerse, onu getirirler ve bu dosyalardan da böylece bir netice çıkar. Gönlümüz isti
yor ki, bu dosyalardan çıkacak netice, her şeyden evvel, isabetli, adalete uygun, tarafları tat
min eden ve memleket adaletine hizmet eden kararlar olsun; ama, bu ekseriya olmuyor. "Bu
gün şikâyetlerin çoğu, gerek tetkik hâkimlerinin verdikleri bilgilerin noksanlığından, gerek dos
yaların kabarık olmasından, gerekse iş hacminin çokluğundan neşet ediyor" diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, içtihat mahkemesi haline gelme, 30 dairelik Yargıtayımız içeri
sinde mümkün değildir. Çünkü, dünya yüzünde mevcut hukuk literatürlerine baktığımız za
man, 30 daireli bir yargıtay görmek mümkün değil. Batıda, bunu, özellikle istinaf mahkemele
riyle halletmişler. Batı kaynaklarına bakıyoruz; birkısım ülkelerde 20-26 veya ülkenin iş hac
mine göre 5'e kadar istinaf mahkemeleri kurulmuş. Yani, önce bir süzgeç getirmişler, yargıtaya 
gelen işlerin yolunu kesmişler, bu akını durdurmuşlar. Bunu yapmadan, Yargıtaya rahat bir 
nefes aldırmanın imkânı olmadığı hepimizin malumudur. 

Muhterem arkadaşlarım, Yargıtaya gelen hâkimlerin -bugünkü adliye camiamızda- erh-
' sallerini, yine mahallî mahkemelerde çalışan hâkimler arasında bulmanın imkânı vardır. Eğer, 

"Yargıtayda hâkim yokluğu sebebiyle işler yığılıyor ve içtihatlar da birbirini nakşeden içtihat
lar şeklinde çıkıyor; bunun da çaresi hâkim bulmaktır" şeklinde'ifade ediliyorsa, benim kana
atim odur ki, bugün Anadolu'da çok değerli hâkimler vazife görmektedir ve bunlar, Yargıtaya 
geldiklerinde, hiçbir zaman, bir aksama veya bir falso vermedenken güzel şekilde hizmet ede
bilecek kabiliyette hâkimlerdir. Ancak, şu kadarını ifade ediyorum ki, dediğim gibi, bu ağır 
yükün altında birbirini nakşeden kararlar fazlasıyla çıkıyor. Zaten, içtihadı birleştirme karar
ları da bu zaruretten doğuyor. Belki dünyanın hiçbir yerinde "İçtihadı birleştirme kararı" diye 
bir meöele de yoktur. Çünkü, daireler ayrı ayrı karar verdikleri için, bir gün bakıyoruz ki, ayrı 
ayrı dairelerden ayrı ayrı kararlar çıkmış, mecburen bunları telif etmenin zarureti ortaya çıkı
yor ve bununla da, içtihadı birleştirme kararları böylece ortaya çıkmış oluyor. 

Hâkimlerin, her şeyden evvel, dışarıdan gelecek bütün tesirlerden azade olması tabiî ki, 
güzel bir şey; ama bugün, hem mahallî mahkemelerimizde hem de Yargıtayımızda biriken dos
yalar ve iş hacminin ağırlığı, o hâkimleri, hakikaten çalışamaz hale getiriyor, felç ediyor. 

Televizyona akseden bir programı hepiniz hatırlayacaksınız. Bakırköy'den bir ağır ceza 
reisi, "Biz dosyaları okuyamıyoruz, birkısım kararları, sadece dosyalara şöyle bir bakarak ve
riyoruz, dosyaları ariz amik tetkik etmemiz de mümkün olmuyor" dedi. Bu, bir samimi itiraf
tı; ama aradan birkaç gün geçti, baktık ki, bu doğru söyleyen hâkimi almışlar ve riyasetten, 
üyelik noktasına getirmişler. Bu da bir hazin tablo. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmuşlar; 
ama onuncu köyde akibeti ne olmuş, onu da merak ediyoruz; inşallah baştacı edilmiştir. Onun 
için, doğruyu söyleyeni cezalandırmak yerine, bence, hastalığa çare bulmanın daha hayırlı ola
cağı kanaatindeyim. 

Efendim, her şeyden evvel, yargı bütünlüğünün bağımsızlığını, şeffaflığını ve bugünkü de
mokratik esaslara uygunluğunu temin etmenin çaresi, daireleri çoğaltmaktan ziyade, dosyaları 
azaltmak ve kaynağından gelen dosyaların mümkün olduğu kadar daha az olmasını temin et
mektir ve bunun için de, dosya adedini ve ihtilaf adedini artırmayacak tedbirlere gitmenin 
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lüzumuna işaret etmiştik. Adalet Bakanlığı bütçesi müzakeresi münasebetiyle, bunları Yüksek 
Heyetinize ariz amik arz etmiştim. Bu gecikmelerden doğan sıkıntıların giderilmesi, dediğim 
gibi, mutlaka hâkimlerimizin daha gayretli çalışmalarına onlara daha güzel imkânlar verilme
sine, onları daha huzurlu hale getirmeye bağlı. Bugün arkadaşlarım, "Yargıtayın bina meselesi 
halledildi" diyorlar. Bu güzel bir şey; ama bu dosya akımı karşısında, bir müddet sonra yargı-
tayın bu dördüncü binası da ihtiyacını karşılayamayacak. Bundan otuzbeş sene önceki Yargıta-
yın durumunu hatırlıyorum, bir de bugünkü haline bakıyorum; o zaman da sıkıntı içerisin
deydi, bugün de sıkıntı içerisinde, bundan sonra da sıkıntı içerisinde olacak. Demek ki, dosya
ların her gün çoğalmasıyla, iş hacminin bir sel gibi Yargıtayın üzerine akmasıyla, bu sıkıntıyı 
bertaraf etmek imkânı yok. öyleyse, bunu kaynağından kurutmanın tedbirlerini, inşallah, Ba
kanlığımız ve ilgililer alacaklardır. 

Adalet Bakanının, Yüksek Hâkimler Kurulunun başkanlığını yapmasının veya müsteşa
rın bir tabiî üye durumunda olmasının tenkit edilmesini, ben bir bakıma, tabiî ki yerinde ve 
haklı görüyorum. Her şeyden evvel, yargı bağımsızlığının temini için, icranın, yargının üzerin
deki bütün tesirlerini bertaraf etmek zarureti vardır. Aksi halde, icrayı, getirir yargının başına 
oturtursak, burada siyasî ağırlık daha fazla tesir ve rol sahibi olur, tesir kazanır; bunun netice
sinde de, sıkıntı doğar, o zaman da, Adalet Bakanlığının fonksiyonu ne olur diye düşünüyo
rum, Bir cezaevleri kalıyor elinde, onun dışında, da herhalde, bir levazım hizmetinden başka 
yapacak hizmeti, neredeyse kalmayacak; bunu da bir bakıma düşünüyoruz. Bunun ikisinin ge
tirdiklerini ve götürdüklerini birlikte müzakere ettikten sonra, hizmet edilecek veya hizmete 
en uygun olacak yolu bulmak lazım. Bunun tartışmasını, inşallah bununla ilgili kanunlar gel
dikleri zaman, fikirlerimizi arz ederek yapacağız. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, toparlayın lütfen. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Hizmet içi eğitime, ben de önem verilmesini uygun görüyorum; 
çünkü hizmet içi eğitim, içtihatların daha isabetli, daha yerinde yapılmasını temin edecektir. 
Bunların, özellikle bilgisayarlara ve bugünkü tekniğin getirdiği modern imkânlara bağlanma
sının lüzumuna tabii ki biz de inanıyoruz. Ancak, bugün, adliye camiamızda, özellikle ceza 
davalarının çok aktığı savcılıklarda bir tek bilgisayarın çalıştığını ve dosyaların bulunmasına 
yardımcı olduğunu görüyoruz; onun dışında, henüz daha teknik imkânlar getirilmemiş bu
lunuyor. 

Gerek arkadaşlarımın getirdiği teklifler, gerekse benim arz etmek istediğim hususlar gös
teriyor ki, Yargıtayımızı bugün içinde bulunduğu ağır yükten kurtarmanın tek çaresi, istinaf 
mahkemeleridir. Bu sebeple, bunda acele etmekte zaruret vardır. Aksi takdirde, yüksek Yargı-
tayımızın, kendisine yakışan itibarını ve bir içtihat mahkemesi olma vasfını; ilmî, gayet yerinde 
kararları vermesi imkânını temin etmek, bugünkü imkânlarla mümkün görünmüyor. 

Bu duygularla, Yüksek Heyetinizi hürmetle selamlıyorum ve bu bütçenin Yargıtayımıza, 
memleketimize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz -
Sayın Bakan, gruplar adına konuşmalar bitti; söz istiyor musunuz?.. Buyurun. 

ADALET BAKANI M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Yargıtayımız bütçesi üzerinde bazı görüşleri sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bütçe
nin, ulusumuza, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü madde
sinin ilk bendinde görev alanı belirlenen Türk Yargıtayı, Türk toplumunun kendi gelişim ve 
değişim süreci içerisinde oluşturduğu tarihsel ve anayasal bir kurum olup, adliye mahkemele
rince verilen ve yasanın başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son in
celeme merciidir. Kanunda gösterileri belli davalarda ilk ve son derece mahkemesi olarak görev 
yapar. Adlî yargının en üstünde yer alan Yargıtay, düzenleyici, içtihat yaratıcı ve denetleyici 
işlevi yanında, anayasal bir kuruluş olarak, yasama ve yürütmeyle birlikte, hukuk içerisinde 
devlete yön veren ve devletin bağımsız öğesi sayılan yargının en etkin bir kurumudur. Ayrıca 
Yargıtay, toplum içinde yaşayan değişik kurumlardaki her bireyi en geniş biçimde ilgilendiren 
konularda devletin ve rejimin, temel hak ve özgürlüklerin, kendi yetki ve ilgi alanı içerisinde 
koruyucu, kollayıcı, yaptırıcı ve caydırıcı bir görev yapmaktadır. 

Bugünkü "ü&rgıtayın temelini oluşturan ilk bağımsız kuruluş Divanı Ahkâmı Adliyedir. Türk
iye'de Batılılaşma hareketlerinin kendisini göstermeye başladığı 19 uncu Asrın ikinci yansın
da, 6.3. 1868 tarihli padişah iradesiyle, 1.4.1868 tarihli Nizamnamei Esasî ile kuruldu. Divanı 
Ahkâmı Adliye, geçen zaman ve değişen siyasal, toplumsal koşullar içerisinde, önceleri, "Mah-
kemei Temyiz", "Muvakkat Temyiz Heyeti", "Temyiz Mahkemesi" ve en son olarak da 
"Yargıtay" adını almıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da, Kurtuluş Savaşı yıl
larında Sivas'ta ve sonra bir ara Eskişehir'de görev yapan Yargıtay, 1935 yılından bu yana An-' 
kara'da bulunmaktadır. 

Hukukun üstünlüğü ilkesini, devlet ve bir toplum felsefesi olarak benimseyen, çağdaş ve 
laik devlet anlayışında toplum katmanları arasındaki çıkar çatışmasını dengede tutan, gerek 
bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde, gerekse devletle aralarında çıkan uyuşmazlıklarda hak 
dengesini sağlayan, bireyi devlete devleti topluma ezdirmeyen, toplum barışını koruyan bağım
sız yargıdır, bağımsız yargının açık bir gücüdür. 

2797 sayılı Yargıtay Yasası na göre Yargıtay, Birinci Başkanlık, Daireler, "Vargıtay Cumhuri
yet Başsavcılığı, bürolar ve idarî birimlerden oluşur. Karar organları; daireler, Hukuk Genel 
Kurulu, Ceza Genel Kurulu, Büyük Genel Kurul, Başkanlar Kurulu, Birinci Başkanlık Kurulu, 
Yüksek Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulundan ibarettir. 

Yargıtay, 20 hukuk ve 10 ceza daireleriyle görevini sürdürmektedir. Her dairede, Yargıtay 
Genel Kurulunca seçilen 1 başkan, ye Birinci Başkanlık Kurulunca görevlendirilen yeteri kadar 
üye bulunur. 

Yargıtayda 236 üye, 273 tetkik hâkimi, 80 cumhuriyet savcısı ile 1 500 personel görev yap
maktadır. Bu personel, birbirine bağlı 3 ayrı bina ve bunlara ilaveten, Yargıtay Başsavcılığına 
tahsis edilen Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı olmak üzere, 4 binada bugün için görevlerini 
sürdürmektedir. 

Gerçekten, çoğulcu parlamenter demokrasilerle, devletin varlığını koruyabilmesi, işlerli
ğini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini, devlet ve top
lum aleyhine kullanmalarının önlenmesi, devletin yaptırımcı, yol gösterici ve gerektiğinde zor
layıcı gücü arasındaki uyumlu dengenin sağlanabilmesi için gereksinme duyulan anayasal gü
vence, yasama ve yürütme gücü yanında, bağımsız ve yansız bir yargı gücüdür. 

Bilinmelidir ki, çağdaş bir devlette ve uygar bir toplumda, yurttaşlar üzerinde yargı gücü 
kadar doğrudan etkili olan bir güç yoktur. 

— 268 — 



T.B.M.M. B s 50 14 . 3 . 1992 O : 3 

Anayasanın 9 uncu maddesiyle, yargı ile yargı yetkisine sahip bulunan adliye mahkemele
rince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar hüküm ve hükümleri, 
son inceleme mercii olarak karara bağlamak; Yargıtay Başkanı ve üyeleriyle, Cumhuriyet Baş
savcısı, başkanvekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhine görevden doğan tazmi
nat davaları ve bunlann kişisel suçlarına ve yasalarda gösterilen diğer davalara, ilk ve son dava 
mahkemesi olarak Yargıtay bakmaktadır. Kanunlarda verilen görevleri böyle özetlenebilir. 

Yukarıda değinildiği gibi, Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve yasanın başka bir adlî 
yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasası ile bu kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev ̂ apan bağımsız bir 
yüksek mahkemedir. 

Uyuşmazlıkla ilgili karar dosyalarının incelenmesi, çoğunlukla, tetkik hâkimleri tarafın
dan yapılmaktadır. Tetkik hakimlerince hazırlanan raporlarda, uyuşmazlıkla ilgili tüm olgula
ra ve bunların dayanaklarına yer verilirken, somut olayı ilgilendiren hukukî konular hakkında 

-bilgiler bulunmamakta, bunlar, genellikle kurullara bırakılmaktadır. 
Tetkik hâkimlerinin, olayı ilgilendiren hukukî konular hakkında raporlarında bilgiler bu

lunmaması da, bir yerde doğal karşılanmalıdır. Zira, her tetkik hâkimi haftada en az 30-40 
dosya incelemek durumunda olup; ancak, maddî olgularla ilgilenmesi ve bu durumu saptama
sı, tüm çalışma zamanını aldığı gibi, çoğu vakit dinlenme zamanından fedakârlıkta bulunmak 
zorunda kalmaktadır. 

Hâkim, hazırladığı raporu kurula sözlü olarak aktarmakta, kurulda bu açıklama doğrul
tusunda olgular ve hukukî sorunlar tartışılarak, oylamayla ortaya çıkan sonuçla denetim ta
mamlanmaktadır. Bu çalışma yöntemi içerisinde tetkik hâkimliğinin önemi yadsınamayacak 
bir biçimde ortadadır. Mahkemelerde verilen kararları Yargıtay denetimine hazırlayanlar tet
kik hâkimleridir. Denetimin sağlıklı olarak yapılabilmesi için, öncelikle somut olay içinde de
ğerlendirilecek olan hukuk kuralı ve kavramlarının tetkik hakimlerince iyi bilinmesi zorunlu
dur. Bunlar bilinmeden, dosya içeriğinin denetime hazırlanması ve aktarılmasında hata ve ya
nılma payı, elbette ki kaçınılmaz olacaktır. 

Dava dosyasına en yakın olan somut olayla yüzyüze bulunan ve konu üzerinde koşullara 
oranla çok daha fazla düşünme, araştırma olanağına sahip olan tetkik hâkimlerinin, çalıştık
ları alanın uzmanı olması gerekir. Ne var ki, Yargıtay tetkik hâkimliğinin uzmanlığı, bir sorun 
olarak kabul edilememiştir. Tetkik hâkimliğinin çalışma biçimi ve niteliğinin çok önemli bir 
sorun olarak ele alınmasında zorunluluk bulunmaktadır. Kürsü hâkimlerinden -nitelik açısından-
tetkik hâkimliği ihtiyacını karşılama olanağı yoktur; çünkü, yerel mahkemelerde uzman hâ
kim açığı doruğa ulaşmıştır. Kaldı ki, tetkik hâkiminin uzmanlığı, mahkeme hâkiminden daha 
yüksek olmak zorundadır. Tetkik hâkimliği, yeni düzenlemelerle, özendirici hale getirilmeli
dir. Bu konuda, Bakanlığımızda bir süre önce bir çalışma başlatılmış bulunmaktadır; konu, 
genişliğine incelenme durumundadır. 

Yargıtay üyelerinin, hukuk mesleğinde kendini yetiştirmiş ve emsalleri arasında temayüz 
etmiş hâkimler arasından seçilmesi, Yargıtayın işlevini yerine getirmesinde önemli rol oynaya
caktır. Bugün, Yargıtay üyeliğinin belirlenmesinde, yerel mahkemelerde veya Yargıtayda görev 
yapan hâkim ve savcıların bilgi düzeyi ve yeteneği yeterli kabul edilmektedir. Oysa, bu görev
lerde, çalışma, belli bir bilgi düzeyi, belli sınıf ve dereceye gelme yeterli olmamakta ve bu ne
denle çağdaş ölçülere ulaşılamamaktadır. Ne yasalarda ve ne de uygulamada, Yargıtay üyeliğine 
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Yetiştirme ve hazırlamayı amaçlayan bir düzenlemenin olmayışı, sanıyorum büyük bir eksikliktir. 
Yargıtay daireleri, mahkeme kararlarının incelenmesine ilişkin çalışmalarını, 1 başkan ve 

4 üyeden oluşan kurullarda yapmaktadır. Bu kurullarda verilen kararlara karşı yerel mahke
melerin direnme olanağı bulunduğundan, bu tür kararlar kesin nitelikte değildir. Ancak, di
renme üzerine, ilgili genel kurulca verilen karar, kesin niteliktedir. Yerel mahkemeler buna uy
mak zorundadır, öte yandan, Yargıtayca verilen içtihatları birleştirme kararları, Yargıtay genel 
kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlar. 

1991 yılı itibariyle, Yargıtay hukuk dairelerine, ceza dairelerine ve Cumhuriyet Başsavcılı
ğına olmak üzere, gelen toplam iş sayısı 598 464, çıkan iş sayısı ise 432 363'tür. Devredilen 
İŞ sayısı ise, 1991 yılında 145 788 iken, 1992 yılına 166 101 iş devretmiştir. Bu tablo, Yargıtayın 
iş yükünün ne denli ağır olduğunun göstergesidir. Bu iş yükünün, her geçen gün artacağı kuş
kusuzdur. Bu sorunun, yeni daireler kurmak ya da üye kadroları artırılmak suretiyle çözüm
lenmesi beklenemez. Bu tür önlemlerin çözüm getirmediği de uygulamayla görülmüştür. O halde, 
daha köklü önlemler üzerinde durulması zorunludur. 

Bu cümleden olarak, ilk mahkemelerin, nicelik ve nitelik bakımından yeterli hâkim, sav
cı, yardımcı personel, bina, araç ve gereçle donatılması durumunda, kararlardaki isabet oranlı 
artacağından, Yargıtaya gelen iş sayısında azalma olacağı da tabiîdir. Bunun yanında, devlet 
ya da devletin iştirakî olan kuruluşlarda çalışan personelin, sorumluluk korkusuyla kişileri ge
reksiz yere dava açmaya zorlaması, dava sayısını artıran bir nedendir. Kamu görevlilerine veri
lecek yetki ve sorumlulukların dengelenmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağı düşüncesindeyiz.. 

Diğer yönden, dava sayısını azaltacak kesin karar sınırının yükseltilmesi, harç vesaire gi
derlerinin artırılması ya da çekişmesiz yargı yönteminin uygulanması gibi çareler düşünebilirse 
de, Yargıtayın iş yükünü makul bir düzeye indirebilecek temel çözüm, saygın bilim adamların
ca da benimsendiği gibi, istinaf, yani üst mahkemelerin kuruluşunda yatmaktadır. 

Biraz önce Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde sunuşta bulunurken, yargının hızlandırıl
ması konusunda çok kapsamlı bir çalışma başlattığımızı Yüce Heyetinize sunmuştum. Bütün 
bunlar, bu çalışma içerisinde, bu çalışma çerçevesinde ele alınmakta ve gerçekten, yargının hız
landırılması ve Yargıtayımıza yeni bir hüviyet verilmesi konusunda yoğun bir çalışma içerisin
deyiz. Artık, bundan sonra, Yargıtayımız, bir içtihat mahkemesi hüviyetini kazanacaktır. 

Yargıtay bütçemizin, tüm ulusumuza, Yargıtay camiasına ve adalet camiasına hayırlı ve 
uğurlu olmasını yeniden diliyor. Yüce Meclisin tüm üyelerini en içten saygılarla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, lehinde, Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin; buyurun efendim. (MÇP sı

ralarından alkışlar) 
SEYFt ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, Zon

guldak, Erzincan ve Karabağ'da olan felaketler için, bütün milletimize başsağlığı diliyorum. 
Hukuk, fertlerin karşılıklı hakları, ve onların korunması ve dengede olması hali demektir. 

Bugün, memleketimizde, maalesef, fertlerin karşılıklı hukukunun dengesi tam teessüs etme
miştir. Adalet teşkilatımızın, en küçük biriminden Yargıtaya kadar, bütün birimlerinde dosya
ların birikmiş olması; fertlerin şahsî haklarını kendi elleriyle almaya çalışmaları; özellikle 
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iktidar milletvekillerinin kapılarındaki, iş talebi nedeniyle meydana gelen yığılmalar; devlet ka
pısında yapılacak işlere karşı bir güvensizliğin oluşu; hatta bir kasaptan et almak için bile ara
ya adam koyulması; bir doktora gitmek için araya bir başkasının sokulması hepimizin malu
mudur. Karşılıklı güvensizlikler içinde bir toplum halindeyiz. Bunların düzelebilmesi için, icra 
ve yargının tam dengede olması esastır; ancak, eğer icra^ kendi hatalarını, sık sık yargı üstünde 
hükümranlık kurarak gidermeye çalışırsa, o toplamda dengeler bozulur ve fertler birbirlerine 
karşı güvensizlik içinde olurlar. 

Maalesef, üzülerek söylüyorum, bugün, toplumumuz, en alttan en üst birime kadar, hat
ta ailenin birimleri kendi içerisinde bile güvensizlik içerisindedir. 

Hepimizin, özellikle icranın, yargıya müdahalesine bir örnek olması bakımından, yargı
nın bir kusurundan bahsetmek istiyorum. 12 Eylül 1980 İhtilalinden sonra, MHP ve Ülkücü 
Kuruluşlar Davasında, 4 üncü Sıkıyönetim Komutanlığı Mahkemesinde dava görülürken, da
valılar, bir hâkimin, bazı ifadelerinden dolayı, tarafsız olamayacağına dair bir beyanda bulun
dular ve "Bu hâkimin, taraflı davrandığı ifadelerinden anlaşılıyor" diye mahkemeye müracaat 
ettiler. Daha sonra, aynı hâkim, "Ben tarafsız davranamayacağını" dedi ve istifa etti. Ancak,üzü-
lerek söyleyelim ki, adaletsizlikte ve haksızlıkta üstüne olmayan o günün Güvenlik Konseyi, 
bu hâkimi, tekrar o mahkemeye tayin ederek, zorla, "Gideceksin, taraflı olacaksın ve karar 
vereceksin" dedi. Böyle bir yargının, böyle bir adaletin, böyle bir hukukun, insanlar üstünde 
ne derece güveni olabilir? . 

Değerli milletvekilleri, bu devlet ve bu toplum, bizim toplumumuz. Hakkaniyete, adalete 
gerçekten riayet edilmezse, cemiyet içerisindeki bunalımların ve bozuklukların önüne geçile
mez ve insanların birbirlerine olan güvensizliğinin önüne geçilemez. 

Biz, "hukukun üstünlüğü" sözünü sık sık kullanırız; hukukun üstünlüğü, insan hakları 
vesaire... Gerçi, bu "hukukun üstünlüğü" ve "insan hakları" laflarını kitaplara geçirenler, Bir
leşmiş Milletler hükümlerine koyanlar, devletleri buna icbar edenler, kendileri, asla ve kesin
likle, bu, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına riayet etmemişlerdir -Batılıları kastediyorum-
ama, kendi birimleri içerisinde, kendilerinin zayıf oldukları bu konuda sık sık bu iki ibarenin 
gölgesine sığınarak bir propagandaya girişirler. 

Arkadaşlar, gerçekten, adalet mülkün temelidir, devletin temeli de adalettir. Adaletle ida
re edilen devletlerde, toplumlar huzur içinde olurlar. Eğer biz, yasama organı olarak adaleti 
planlarken, gerçekten, suç ile ceza arasındaki dengeyi ayarlayabilirsek, adaleti hakkıyla tecelli 
ettirmiş olabiliriz. Hukukta, suç ve ceza ters orantılıdır. Eğer cezayı artırırsanız suç azalır, ce
zayı hafifletirseniz suçlar artar. Biz, daha önceki dönemlerde sıkça çıkarılan aflardan dolayı, 
nasıl olsa af çıkacak" diye cinayet işleyenleri gördük. O halde, adaletsizliği sadece yargının 
üzerine yüklemek de yetmiyor; yasama da bu işte önemli bir fonksiyon görüyor, özellikle, iki 
gün önceki olayın ve bu gün akşam da olacak olayların temelinde, bu yatar; affın nerede ve 
ne zaman kullanılacağının iyi bilinmesi lazım. Yoksa, işte böyle münakaşalar olur ve şaibeler 
doğar. Bazen de gecikmiş adalet, adalet olmaktan çıkar. 

Değerli arkadaşlar, suç ve cezanın tespiti ve uygulaması, yargı organlanna ait olmakla bir
likte, icranın bu işi hakkıyla yerine getirmesi de önemlidir. Hukukun üstünlüğü buradadır. Devlet 
ve icra organı, kendi koyduğu prensiplere, kendi anayasasına -ki, yanlış bile olsa, kendi çıkar
dığı kanunlara ve yönetmeliklere kesinlikle uymalıdır ve herkes bilmelidir ki, bu suçun cezası 
budur ve bu uygulanır. İşte, bugün, Sayın Adalet Bakanımızın söylediği ve bütün konuşmacı 
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arkadaşlarımızın da şikâyet ettikleri gibi, gerçekten, Türkiye'de dosyaların fazlalığından dola
yı adaletin kısa sürede sonuca erememesi sebebiyle, istinaf mahkemelerinin kurulması yüreği
mizi bir miktar soğutmuştur. İnşallah, adaleti hızlandırarak, memleketimizin ve toplumumu
zun ihtiyaçlarını hakkıyla karşılar olacağız. 

Aslında, bu bütçe, bu en yüksek yargı organının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez, biz da
ha fazla verilmesini arzu ederdik. 

Ben, yine de, yüksek yargı organlarıma güvenimizi bildirerek, bu bütçenin vatanımıza ve 
milletimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan diler, saygılar sunarım. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sual sormak isteyen?.. Yok. 
Yargıtay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
1. — Yargıtay Başkatdtğt 1992 Malî YÛı Bütçesi 

A — CETVEL! 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 30 402 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargı hizmetleri 50 418 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Cumhuriyet Başsavcılığı hizmetleri 6 330 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 1900 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 89050 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylelikle, Yargıtay Başkanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. -— Yargttay Başkanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Şimdi, Yargıtay Başkanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerini okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen „ ödenek dışı 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 6 050 520 000 6 293 012 571 — 242 492 571 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargı hizmetleri 15645 560 000 15 642 183 541 3 376 459 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Cumhuriyet Başsavahgı hizmetleri 286000 000 251264190 34 735 810 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet proijramlanna dağıtılama
yan transferler 809117 400 801523 631 7 593 769 — 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 22 791197 400 22 987 983 933 45 706 038 242 492 571 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Böylelikle, Yargıtay Başkanlığı 1990 malî yılı kesinhesabı da kabul edilmiş bulunuyor. 
Yargıtay Başkanlığının 1992 malî yılı bütçesiyle 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiş

tir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR 

1. — istanbul Milletvekili Halil OrlıanErgüder'in, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın, konuşma
sında partisine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın Ergüder'in bir talebi vardı; gruba sataşılması iddiasıyla söz istemişler
di. Tutanakları getirtip tetkik ettim. Burada şöyle bir ifade bulunuyor : "Siz, hukukun üstün
lüğünü değil, Sayın özal'm üstünlüğünü sağlamaya çalışıyorsunuz." (ANAP sıralarından "Evet" 
sesleri) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — En büyük hakaret bize. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Şimdi, kendilerine söz vereceğim. Kendilerinden bir ricam var. Siz hepiniz hukukçusunuz, 

söz hakkı doğurmayacak şekilde, kısa, heyecanınızı ve temperametriğinizi bir yana bırakarak 
konuşmanızı rica ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)— Tansiyonu yükseltmeden... 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; parlamentoda bir 

kronik meseleyi halletmemiz lazım. O da şudur : Türk, kendine has töresi, atavist terbiyesi 
itibariyle, büyüklerine karşı saygı duyar kendi canibinde dahi olmasa. 

Bendeniz bu kürsüden, Sayın İsmet İnönü Beyefendinin bir memleket kahramanı olduğu
nu, aynı zamanda Sayın Celal Bayar'ın da bir cumhurbaşkanı olarak saygıdeğer olduğunu, 
hele Atatürk'e hiçbir laf söylenmemesi lazım geldiğini her zaman arz ederim. 

Biz, ANAP Grubu olarak, tarihimizde, çok değerli bir başbakanı yasalara uygun olarak 
cumhurbaşkanı seçtik ve kendileri de halen yasal olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cum
hurbaşkanıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İyi mi yaptı, kötü mü yaptı?.. Tarih yazacaktır; ama, yeni bir devir başlamıştır. Genel Baş
kanımız Mesut Yılmaz başkanlığında bir Anavatan Partisiyiz. İkide bir, Sayın özal için yanlış 
şeyler söylendiği zaman, Türk'ün verdiği ahlak ile, büyüklerine saygıyla, mecburen, birtakım 
sözlere cevap vermek istiyoruz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sataşılmasa söz çabuk bitecek. Lütfen sataşmayalım. 
Buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sayın Bakanım, hukukun üstünlüğünü de

vamlı tekrar ediyor. Hukukun üstünlüğü, hukuka olan saygı, tabiî hâkim meseleleri artık, Tür
kiye'de halledilmiştir. Türkiye'de hukukun üstünlüğünün karşısına çıkacak hiç kimse yoktur. 

Beyefendi konuşurken, aynen, "özal'ın üstünlüğüne inanıyorsunuz" demiştir. Bunun üze
rine biz de söz aldık. Bütün mesele buydu. 

Sayın ve kibar Başkanım beni heyecanlı görüyorlar. Ben, aslında hakikaten heyecanlı bir 
adamım; ama terbiye hudutlarını da aşmam. Burada Erdal İnönü için dahi, Süleyman Bey için 
dahi, özal Bey için dahi birisi bir kelime söylediği zaman, evvela ben karşısına çıkarım. Çünkü 
ben, abidelerin yıkılmaması taraftan bir vatandaşım. Bu, çok mühim bir mesele, bunu unut-
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mayınız. Sizin Başbakanınız, aynı zamanda benim de Başbakanımdır. Şek, şüphe yok. Binae
naleyh, ben Başbakana ne kadar saygı gösteriyorsam, siz de Türkiye Cumhuriyetinin, Devletin 
Reisi özal'a saygı göstermek mecburiyetindesiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Ama, ikide bir "özal" derseniz; biz bir tarihî mirası devam ettiriyoruz, mecburen biz de 
sizin karşınızda tenkit edeceğiz, özal'ın yargılanması, artık, beyaz saçlı tarihçiye kalmıştır. Çün
kü, özal, artık dokunulmaz bir mevkidedir. tkide bir maziye dönerek, özal'a mütemadiyen 
laf atmanızın manası yok. Biz devri artık kapadık, özal, Cumhurbaşkanıdır, bizim Genel Baş
kanımız Mesut Yılmaz'dır. Ama, ikide bir, özal'a -haklı veya haksız- sözler söylediğiniz za
man, aldığımız atavist terbiye sebebiyle, müdafaa edeceğiz. 

RAHMl ÖZER (Çanakkale) — Ama, her şeye karışıyor; söyleyin karışmasın. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Biz, mert ve erkek bir partiyiz, buna kani olun. 
Saygılar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun görüşmelerine başlayacağız. 
Kanun görüşmelerine başlamadan önce, birleşime 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 21.53 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 22.10 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Lütfü Escngün (Erzurum) 

— : o -. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. —Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 
20.2.1992 Tarihli ve 3773 Saytlt Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rayoru (1/358, 
3/325) (S. Sayısı : 53) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırıl
ması ve Matrah Artırımı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasasın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rayorunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkanım, daha önce verdiğimiz önergelerimiz vardı, 

onları geri istiyoruz. 

BAŞKAN — 8 inci maddeden sonrakileri mi? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) —• 9 uncu maddeden itibaren efendim; 9 uncu madde dahil... 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Kanunun 8 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddeyle ilgili olarak veri

len iki önerge veriliş sırasına göre okunmuş, Rüştü Kâzım Yücelen ve arakadaşlarının önerge
sine Komisyon katılmış, Hükümet katılmamış ve önergenin oylanmasında kalınmıştı. 

Şimdi, önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3773 numaralı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin tasarıdan çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz. 
Rüştü Kâzım Yücelen 
(İçel) ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

(1) 53 S. Say üt Basmayazt 12.3.1992 Tarihli 48 inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 8 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirlı 
(Manisa) ve arkadaştan 

Madde 8. — Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 7 nci maddede belirtilen usul 
ve esaslar çerçevesinde artırdıkları tutarların yüzde 25'ini Katma Değer Vergisi olarak ödemeyi 
kabul etmeleri halinde, bu mükellefler, nezdinde, söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri 
yıllarla ilgili olarak Katma Değer Vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz. 

Şu kadar ki; artırımda bulunulan yıllarla ilgili olarak kendileri hakkında sonraki dönem
lerde devredilen indirilebilir Katma Değer Vergileri ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı 
doğuran işlemlerden doğan tecil terkin, iade veya mahsup işlemleri isteyemezler. 

Bu madde hükmüne göre ödenen Katma Değer Vergisi, eski yılların Gelir veya Kurumlar 
Vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi 
gereken Katma Değer Vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde mahsup ve iade edilmez. 

Katma Değer Vergisi uygulaması bakımından; bu maddede belirtilen nispet adi, kollektif 
ve adi komandit şirket ortaklarının her biri için hesaplanan Gelir Vergisi matrahları toplamına 
uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde 

kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri taktirde vergi incelemesi yapılan yıl içinde artırımda bulunabilirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsi olunmaz. 

• kr 
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Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı, mahfuzdur. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?.. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına, buyurun Sayın Pakdemirli. 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, çok değerli 
milletvekili arkadaşlarım; bu Kanunun 9 uncu maddesiyle ilgili olarak Grubumun ve şahsımın 
görüşlerini ifade etmek için söz aldım. Sözlerime başlarken hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar!) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugün tarihî bir gün; hakikatan, bizim sıkıntımız çok 
büyük. Böyle üzüntülü bir gecede, bu saatte; kanunun maddelerinin başlıklarına baktığınız 
zaman, vergi kaçakçısını, gümrük vergileri kaçakçısını... 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Karabağ'ı istismar ederek bu cümleyi aynen söyle
miştiniz bir kere daha. 

BAŞKAN — Sayın Gökdemir, lütfen... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Efendim müsaade ederseniz devam etmek istiyorum. 

...çek sahtekârlarını... İşin enteresanı, teşvik sahtekârlarını affetmiyorsunuz... (DYP sıra
larından gürültüler) 

Ben size bunu yine tekrar ediyorum: Bu mübarek gecede size bir şey hatırlatayım; bazı 
insanlar bazı konuları çok duyarlarsa ancak işleme sokabiliyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 
"namaz kılmak" bir defa söylenmiyor; 86 yerinde diyor ki "namaz kıl, namaz kıl." Onu niye 
söylüyor; canım olur da unutuverir diye. Şimdi, biz de, bunu niye tekrar ediyoruz; unutuyor
sunuz da ondan. 

Vergi kaçakçısını, çek sahtekârlarını, gümrük kaçakçısını, dolandırıcıları affediyorsunuz; 
biz bunu tekrar ediyoruz. (DYP sıralarından alıkşlar!) 

Bu tekrardan da vazgeçmeyeceğiz. 
86 defa yapamayız belki bu tekrarı, ama... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Altın ve döviz kaçakçılarını siz affetmediniz mi? 

BAŞKAN Ahmet Bey, lütfen!.. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Şimdi, bu kaçakçıların hepsini siz affediyorsunuz; 
biz gene kısmen affetmişiz demek ki... (DYP sıralarından gürültüler) Biz, 25 milyona kadar 
affederiz demişiz; siz ise, sınırını kaldırmışsınız, hepsini affediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, size bir sitemimi ifade etmek isterim: Plan ve Bütçe Komisyonu bir 
ihtisas komisyonudur, değil mi efendim? Biz bir önerge veriyoruz, Plan ve Bütçe Komisyonu 
"iştirak ediyorum" diyor, siz, "hayır" diyorsunuz. O zaman, bu Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyeleri yerinden kalksın, gitsinler, yenilerini seçin; bunlar, ihtisas sahibi değil demek... (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
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AHMET SAYIN (Burdur) <— iradeye ipotek mi koyuyorsun? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bunu ciddiye alın. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yüce Kurulun kararına saygılı olun. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — İhtisas komisyonu, yani Plan ve Bütçe Komisyo

nu, her defasında, biz, önergeye iştirak ediyoruz diyor, bizi haklı buluyor. Haklı bulan bir ihti
sas komisyonuna, böyle... Hadi bir maddede, iki maddede önergelere "hayır" dediniz; bütün 
önergelere de "hayır" denilir mi? Birkaç defa da onlara itibar edin. Bu arkadaşları siz seçti
niz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Hoca, boşuna engelleme. Bu iş, nasıl olsa biter; müba
rek günde kendini yorma. 

BAŞKAN — Sayın Sümer, lütfen, hatibi rahat bırakalım. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu iş biter de... Biz burada 

ne için uğraşıyoruz? İleride bir tekerrür doğmasın diye uğraşıyoruz; çünkü, nasıl olsa, yedinci 
defa Hükümeti kuran Sayın Başbakan, bunu bir gün bırakacak, sıra bize gelecek, o zaman 
vergi borcu olanlar bize baskı yapacaklar, "Daha önceki hükümet sınırsız bir af çıkarmıştı; 
vergi kaçakçısını, gümrük kaçakçısını, çek sahtekârını affetmişti, siz de affedin" diyecek, biz 
de "yok" diyeceğiz; bakın, o zamanki mücadelemiz bir cilt dolusu tutanaktır; biz buna karşı 
gelmişiz, onun için sizi affedemeyiz, diyeceğiz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bir daha Allah o günleri nasip etmesin. Seçmeler, sizi 
bir daha seçmeyecek inşallah. 

EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Sayın Başbakan 7 nci defa geldiğine inanıyor da, 
gittiğine inanmayacak mı? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Doğduğumuza ina
nıyoruz, öleceğimize de inanacağız. Bu, herkes için öyle... Yani, her sandalyenin bir gelişi, bir 
gidişi vardır. Buna "hayır diyen varsa, çıksın bakalım; tarihte emsali var mı? (DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) * 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Halk bize, hiçbir zaman, "gidin" 
demedi. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — O günleri Allah bir daha nasip etmesin. İnsanları seçi
me sokma, ondan sonra iktidar ol!.. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arkadaşım, Sayın Demirel 7 nci hükümeti
ni kurdu da, bunlardan 2 tanesinde ancak ordu marifetiyle ayrıldı. Geri kalan 4 tanasinde, 
halk "hayır" sen şu tarafa gel otur bakalım, dedi; bunları unutuyor musunuz? (DYP sıraların
dan gürültüler) 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Pakdemirli, kanırta kanırta geldik biz buraya. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Nasıl olur efendim; "bize gidin mi" dedi. Siz koa

lisyon kurdunuz... Biz de burada iktidar olabilirdik. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — İhtilal tellalığı yapamazsın; her zaman bunu yapıyorsun. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Hayır efendim, hiç alakası yok. 

BAŞKAN — Cengiz Bey, lütfen oturun... 
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EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 
CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Her zaman bunu yapıyorsun... 
BAŞKAN — Cengiz Bey... Cengiz Bey... Müzakereleri uzatıyoruz; lütfen... 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Kardeşim, ben burada konuşurum, siz de gelir bu

rada cevap verirsiniz. Burası, hür kürsü değil mi? (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
tBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ne alakası var?! Burayı çadır tiyatrosuna çevirdiniz. 
CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Daha önce buna benzer yasaları siz getirmediniz mi? 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, lütfen... 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Bakın, bu endişeniz, sizin suçluluk psikolojinizin 

bir tezahürüdür. Siz, suçlu olduğunuzu pekala biliyorsunuz. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) Çekten sahtekârlık yapmış bir adamın, burada sınırsız olarak 
affedilmesinin suçluluğunu taşıyorsunuz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ne alakası var?!.. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Taşıyacaksınız da... (ANAP sıralarından alkışlar; 

DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
HAYRt DOĞAN (Antalya) — Devleti soyan sensin!.. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sen taşıyacaksın!.. 

BAŞKAN — Sayın Mahramlı, lütfen... 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Değerli arkadaşlarım^ siz beni konuşturmazsınız... 

(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Tahrik ediyorsun!.. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Niye tahrik edeyim, ben gerçekleri söylüyorum ar

kadaşım. 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, buna benzer mütalaalarınızı kanunun tümü üzerinde ko
nuşurken söylemiştiniz. Şimdi madde üzerindeki konuşmalarınızı bitirin lütfen. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Başkan, bu kanunun her maddesinde, sınır
sız affın getirdiği sıkıntılar mevcuttur. Her maddesinde, dönüp dönüp aynı şeyleri söylemek 
mümkündür. Lütfen, İçtüzüğe bakalım... (DYP sıralarından gürültüler) 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Memleketi ne hale getirdiniz.. 
BAŞKAN — Sayın Üretmen, lütfen... Böylelikle müzakereler uzuyor. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Bu ne Sayın Başkan?.. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Sayın Başkan, siz eğer arkadaşlarımızı sustürmaz-

sanız, ben tabiî ki, bekleyeceğim; arkadaşlarımız sükûnete avdet etsinler de, ondan sonra ko
nuşayım diye. Arkadaşlar, bu şekilde gürültü ederken benim konuşmam bir şey ifade eder mi 
efendim? 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, Grup adına konuşma süreniz dolmuştur; onu da hazırla
tırım. Lütfen... 

EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlar, bu matrah artırımı konusunda belirli eksiklikler olduğu için, ciddî olan 
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vergi mükellefi, gayri ciddînin yanında büyük bir dezavantaja girmektedir. Gayri ciddî olan 
adam, öne çıkacaktır, matrahım artıracaktır; ama, ciddî olan insan da, vergisini zamanında 
vermiş olan insan da, muhasebecisi veya müdürü veya teşkilatı hata yapmış olabilir, bir pürüz 
çıkabilir diye endişesi vardır, defterlerinin incelenmemesini isteyebilir. Nitekim, büyük işlemle
ri olan firmaların böyle endişeleri mutlaka vardır. O firmaları da zorluyorsunuz. Dürüstçe ver
gisini vermiş olan o firma, matrah artırarak yeni vergi verecektir. Verginin adil salınması konu
sunda yine bir eksikliğimiz oluyor, tnaşallah, arkadaşlarımız bu inattan vazgeçer de bu mad
delerin bazı yerlerini değiştiririz. 

Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Refah Partisi Grubu adına, Abdullatif Şener; buyurun. (RP ye ANAP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Sayın Başbakanın bir ifadesini hatırlarım, "Demokrasileri var kılan iktidarlar,değildir, 
muhalefettir." Bu, kendi sözleridir. Gerçekten, zaman zaman, iktidar, muhalefetten rahatsız 
olmakta ise de, muhalefetin zaman zaman sertliğe varan eleştirilerinden rahatsız olmakta ise 
de, en azından, bu kanun tasarısıyla ilgili görüşmeler, muhalefetin sertliklerinin bile faydalı 
olduğunu ortaya koymuş, göstermiştir. Bu bakımdan, rahatsız olmamak lazım. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Sadede gel!. 
ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Bakın daha önce burada tartışılan tasarıda, muha

lefetin eleştirileri, baskılan zaman zaman sertliğe varan tenkitleri neticesinde, bazı olumlu ge
lişmeler maydana geldi. Bu bakımdan, muhalefetin sertliğine fazla kızmanızı doğru bulmadı
ğımı belirtmek isterim. Daha önce bu Meclisten geçen tasarıda bulunmayan bazı hususlar, mu
halefetin eleştirileri sonucunda tasarıya girmiştir; bugün, bu değişik şekliyle tartışıyoruz. Me
sela, yürürlük tarihiyle ilgili olarak itirazımız olmuştu, daha önceki tasarıda "yayımı tarihin
de yürürlüğe girer" denilmişti; eleştirilerimiz sonucunda, şu an tartışıtığımız kanunda yürür
lük tarihi 1 Ocağa çekilmiştir. Bu, muhalefetin gösterdiği tepkinin ortaya çıkardığı bir olumlu 
gelişmedir. 

Bunun dışında, bunun bir vergi affı olduğunu ısrarla belirtmiştik, önceleri, Hükümet yet
kilileri, bunun bir vergi affı olmadığı konusunda ısrarlıydı; fakat, daha sonraki bütçe konuş
malarında, Hükümet yetkililerinin ifadelerinden, Hükümetin kendisinin de bunu bir vergi affı 
olarak kabul ettiği ortaya çıkmıştır. Bu da olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek gerekir 
kanaatindeyim. 

Hepsinden önemlisi, muhalefetin ortaya koyduğu baskılar sonucunda, Hükümet 22 nci 
maddeyi bu tasarıya eklemiştir. Yani, biz, iki hususta sınarlama getirilmesini istiyorduk; fakat, 
bu sınırlamanın bir bölümü, o da kısmen, bizzat İktidar kanadı tarafından tasarıya eklenmiş
tir. Bu da, muhalefetin ortaya koyduğu muhalefet tavrının bir sonucudur. Bunları, olumlu ge
lişmeler olarak kabul etmek ve değerlendirmek gerekir kanaatindeyim. 

Şimdi bu 9 uncu maddede matrah artırımına ilişkin ortak hükümlerle ilgili bazı uygula
malar düzenleniyor. Matrah artırımı dediğimiz olay, Gelir Vergisinde, Kurumlar Vergisinde ve 
Katma Değer Vergisinde mükelleflerin bir miktar matrahlarını artırmaları neticesinde, vergi 
incelemesi kapsamı dışında tutulmalarını esas alıyor. 
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Bildiğimiz gibi, vergi incelemesi, Vergi Usul Kanununun 134 üncü maddesinde tanımlan
mıştır; "Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, 
tespit etmek ve sağlamaktır" ifadeleri kullanılmıştır. Yani, mükellefler, matrahlarını/istedikle
ri gibi beyan ediyorlar, bunların bu beyanlarına karşılık, idare, vergi inceleme elemanları vası
tasıyla matrahın doğruluğunu tespit etmeye çalışıyor, Yani, mükelleflerin eksik bildirimlerini, 
kaçırdıkları vergileri tespit etme yetkisi, görevi vergi inceleme elemanlarına verilmiş vaziyette
dir; fakat, 7 nci, 8 inci ve üzerinde durduğumuz 9 uncu maddeyle, idarenin vergi inceleme yet
kisi ortadan kaldırılmaktadır. Dolayısıyla, Hükümet ısrarla, "Bu tasarıda, vergi aslının affı 
yoktur" dediği halde, bu maddeler, doğrudan doğruya vergi aslına yönelik de bir affı içer
mektedir. 

Dolayısıyla, sadece faizlerin, cezaların affedildiğini söylemek doğru değildir. Kanunda gös
terilen oranlarda mükellefler artırımda bulundukları takdirde, vergi aslından daha fazla kaçır
mış olsalar dahi, bu kaçırdıkları miktar üzerinden kendilerinden vergi alınmayacaktır; bunun 
anlamı budur. Dolayısıyla, vergi aslına yönelik de bir af ortada vardır; bunu kabul etmek lazım. 

Bir de, özellikle üzerinde durduğumuz nokta, şudur: Bugün vergi dairelerinde tahsildar
lar var, zimmetlerine 100 lira para geçirseler, işlerine son verilinceye kadar müeyyide altında-
lar; gerektiğinde işlerine son veriliyor. Ama, fakir fukaradan, dar gelirli vatandaştan Katma 
Değer Vergisi diye tahsilat yapanlar, vatandaştan tahsil ettikleri vergileri götürüp vergi dairesi
ne yatırmıyorlar, karşılıksız bir kredi olarak kullanıyorlar ve biz de burada bunlara bir af hak
kı tanıyoruz. Kimin hakkını kime karşı affediyoruz, bunun üzerinde düşünülmesi ve gerekli 
tedbirlerin alınması gerektiği kanaatindeyim. 

Böyle bir affın ortaya çıkmasıyla ne olabilir; biz, önceki konuşmalarımızda da, bunda 
da, affın teorik olarak lehinde bazı görüşler ileri sürenlerin bulunduğunu her zaman belirttik. 
Yani, mutlak anlamda affın tek taraflı, müspet veya menfi sonuçlar ortaya çıkardığını hiçbir 
zaman iddia etmedik; ama, burada görüyoruz ki, İktidar kanadı mutlak anlamda affın iyi ol
duğu izlenimini vermeye çalışıyor; Anavatan Partisi kanadından da, mutlak anlamda affın çok 
kötü bir şey olduğu izlenimi verilmeye çalışılıyor. Lehinde ve aleyhinde bazı görüşlerin teorik 
olarak bulunmasına karşılık bizim asıl eliştirimiz, tenkidimiz ve üzerinde durduğumuz konu, 
bu affın buraya geliş biçimi ve kapsamı sebebiyle muhalefet edilmesi gerektiğidir. Dolayısıyla, 
bizim asıl muhalefetimizin yöneldiği nokta, bu tasarının buraya geliş biçimi ve kapsamıdır. Daha 
Hükümetin kurulduğu günlerde belirttik; sayın bakanımızın kendi ifadeleri olarak basına geç
ti. "Ben de vergi kaçırdım" ifadelerini kullandı, daha sonra, bazı bakanlar hakkında vergi ka
çırdıklarına ilişkin iddialar ortaya geldi ve o günlerde yaptığım bir konuşmada Hükümet bir 
vergi affına hazırlanıyor; böylesine... 

HAYRI DOĞAN (Antalya) — Sen kaç para vergi verdin? 

ABDULLATÎF ŞENER (Devamla) — öncelikle şunu belirteyim: Ben hayatım boyunca, 
sürekli, ücretli olarak çalışmışımdır; şu ana kadar hiç vergi kaçırmadım. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Almanya'dan transfer ettiğiniz paraları ne yaptınız? 

ABDULLATİF ŞENER (Devamla) — Şimdi, böyle bir ortamda Hükümet vergi affı çı
karmaya çalışıyor. (DYP sıralarından "süresi doldu" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şener, süreniz doldu, bitiriniz lütfen. 
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ABDULLATtF ŞENER (Devamla) — Toparlıyorum. 
Hükümet vergi affı çıkarmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda ve böyle bir başlangıçta bunun 

sakıncalı yönleri olacağını belirttiğim zaman, yine Doğru Yol Partisi sıralarında "öyle bir şey 
yok, nereden icat ediyorsun?" diye laflar atılmıştı; ama, şimdi gördük ki, burada vergi affını 
tartışıyoruz. Demek ki, söylediğimiz sözler, sonradan gerçek olarak ortaya çıkıyor. Bu bakım
dan, bu tasarı üzerinde bu kadar ısrarlı olunmasını da anlamadığımı belirtmek istiyorum. 

Hükümet Programında vergi affı diye bir şey yok. Vergi reformu var; vergilerle ilgili birta
kım düzenlemeler var; asgari ücretin vergi dışı kalacagıyla ilgili ifadeler var; çiftçinin, esnafın 
vergi yükünün hafifletileceğine ilişkin maddeler var; ama, Hükümet Programında olmayan bir 
vergi affıyla neden işe başlanıyor, bunu İktidar kanadına mensup; gerek Doğru Yol Partisine 
mensup, gerekse Sosyaldemokrat Halkçı Partiye mensup milletvekillerinin düşünmeleri ve bu
nun buraya niçin geldiği üzerinde şöyle bir tefekkür etmeleri gerektiğine inanıyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 

SHP Grubu adına, Sayın Genç; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sasyın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, dün gece ülkemizde çok büyük acıya sebep olan büyük bir deprem 

faciası oldu. Şimdi, insanlarımız, bu deprem faciasının acılarını yaşarken, biz, politik birta
kım emellerle, burada bu insanların acılarına saygısızlık yapacak derecede bir iç çekişme için
deyiz; bence, bu Meclisin ayıbıdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu bir. 

Şimdi, olay nedir?.. Olay, Türkiye'nin, işte o Çankaya ormanları içinde oturan bir tane 
zat var ya... (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar ve gülüşmeler)... o zat, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin düşmanlığını yapmaktadır. Bakın, nerede yapmaktadır?.. (ANAP 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Saygılı ol... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, bu kanun... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar, gürültüler) Hiç ona... (Gürültüler) 
Ne kadar sıraya... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Haddini bil... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben geçen dönem size, o sıra kapaklarına vuracağınıza ka

falarınıza vurun demiştim; iyi görüyorum onu... (ANAR sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar, gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan... Meclis kürsüsünden böyle konuşamaz! 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözünü dinleyin lütfen... 
Sayın Genç, lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, bakın bu kanun... (ANAP sıralarından sıra kapak

larına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, Reisicumhur hakkında böyle konuşamaz. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, susturun şunları... (ANAP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde... (ANAP 

sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
CENGİZ BULUT (tzmir) — Cumhurbaşkanına "Devlet düşmanı" diyemez!.. Sözünü geri 

alsın. 

BAŞKAN — Bu gürültüyle müzakereye devam etmemize imkân yok ki... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir dinleyin yahu... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 

vurmalar, gürültüler) . 
CENGİZ BULUT (tzmir) — Sayın Başkan, sözünü geri alsın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, sustursana şunları... (ANAP sıralarından 

sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Cumhurbaşkanına hakaret edemez!.. Sözünü geri alsın... 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim... (ANAP sıralarından "Sözünü geri alsın" sesleri, sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Halinize gülüyorum vallahi. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sözünü geri alsın!... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen sözünüzü tashih ediniz. Bu itiraza... (ANAP sıralarından 
. gürültüler) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, bakın, ben sözümü tashih edeyim. Bakın... 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sözünü geri al! (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, itiraza sebep olan sözünüzü lütfen tasrih edin. Bir yanlış anla
şılma var... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, ben sözümü tashih edeyim. (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Durun işte!... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Cumhurbaşkanına hakaret edemezsin, geri al sözünü! 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)— "Devlet düşmanı" kelimelerini geri alsın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Durun... Sözümü tashih edeceğim, (ANAP sıralarından. 

sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Bakın, sözümü tashih edeceğim. 
Yani, şimdi, Çankaya'da orman yok mu? Var. O ormanın içinde de evler de var. Evlerin 

içinde yaşayan insanlar da var. Niye sizi rahatsız etti?.. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) —Utan... Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı o. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben anlamıyorum yani; Çankaya'da orman da var, orma

nın içinde ev de var, insanlar da var... (ANAP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı için böyle dü

şünemezsin! 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Siz anlamazsınız!.. Oturun, oturun... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim gürültüden konuşmaları anlamaya imkân yok. Lütfen... Konuşma
ların mahiyetini anlayamıyoruz. 

Sayın Genç, lütfen bu reaksiyona sebep olan sözünüzü... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, ben o lafı, arkadaşların anladığı anlamda 

kullanmadım; ormanların içinde temiz hava var, temiz havada insanlar daha güzel yaşar. Onun 
için söyledim ben. 

REFÎK ARSLAN (Kastamonu) — O şekilde konuşamazsın sen. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Bu Meclise yakışır şekilde konuş! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam, tamam. (ANAP sıralarından ayağa kalkmalar) 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Pişkinlik yapma!... 
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen yerimize oturalım. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi bakın bu kanun 20.2.... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — O Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı... Ayıp

tır... Sözünü geri al! Ormanda oturan adam diyemezsin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı demedim ki... 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sözünü geri alsın! 

BAŞKAN — Sayın Genç, biraz önce, bu hususta Meclisimizde sayın milletvekillerimiz ta
rafından bir konuşma yapıldı. Vaziyet anlatıldı. Burada bulunmayan şahıslar için ve Cumhur
başkanı için yaralayıcı sözler kullanılmaması hususunda bilhassa, arkadaşlarımız uyarıldı. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yok canım. Ben, Sayın Cumhurbaşkanına birşey söyleme
dim ki. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sözünü geri alsın!.. -
KAMER GENÇ (Devamla) — Bana bak, Toskaya mısın, tosbağa mısın nesin, otur yerine 

tosbağa. Otur tosbağa, otur. (ANAP sıralarından gürültüler) Oturun, oturun... Ben size ders 
veririm daha... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, sevgili milletvekilleri, bakın, bu kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (ANAP 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 20.2.1992 tarihinde kabul edilmiş... (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) Halinize gülüyorum vallahi... Yani, o kadar gülüyo
rum ki, sıra kapaklarına vurmakla neyi kastediyorsunuz?.. 

Neyse, 20.2.1992 tarihinde Mecliste kabul ediliyor. Cumhurbaşkanının bir kanunu veto 
etmesi için 15 günlük süre var. 15 günü son gününe kadar bekliyor, 5.3.1992 tarihinde veto 
ediyor. Bu ne demektir? (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) Eğer bu kanunu veto 
edecek idiyse, o zaman 7 nci günde, 8 inci günde veto etmesi lazımdı. Halbuki, gösterdiği ge
rekçeler de tutarsız gerekçelerdir. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, bu kanunun 1 inci maddesinde diyoruz ki, bu Ka

nunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (ANAP sıralarından gürültüler) belirli vergi borçlarını 
ödeyenler bu kanundan yararlanırlar. Şimdi burada, şu sıra kapaklarını vuranlar var ya, o zaman 
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bu hükme muhalefet etmediler. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, duyulmuyor; toplantıya ara verin. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, konuşmaları takip etmeme imkân kalmıyor, hiçbir şey 

anlamıyorum... Yalnız, Sayın Genc'in burada bir ifadesi var. "Reaksiyona sebep olduğu zan
nedilen sözlerim arkadaşlarımın anladığı manada değildir" gibi bir ifadeleri var. (ANAP sıra
larından "sözünü geri alsın" sesleri, gürültüler) 

Sayın Genç, sizden tekrar rica ediyorum; bu reaksiyona sebep olan sözlerinizi... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ne diyorlarsa, onu söyleyeyim. Ne diyorsunuz? Biriniz söy

leyin; ne diyeyim?.. , 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sözünü geri alsın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika. Bir dakika... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ne diyeyim; biriniz söyleyin. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, doğrudan doğruya sizin takip et

meniz gereken bir husus var. Hatiple ilgili değil. Burada hatip, Devletin Cumhurbaşkanına, 
"devlet düşmanı" gibi bir sıfat yüklemiştir. Buna mani olmanız lazımdı. Sizin tutumunuzla 
ilgilidir. Orman meselesi değil... Başkanlığın resen müdahale etmesi gereken bir durum var. 

BAŞKAN — Bu sözünüzü tasrih edin Kamer Bey, lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tashih edeceğim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Şimdi, arkadaşlar oturun da sizi ikna edeyim, oturun. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sözünü geri alsın! 

BAŞKAN — Sayın Genç, sizden istirham ediyorum... Müzakereler elektrikli bir hava içinde 
cereyan etmektedir. Bunun ne kadar uzun süreceği hakkında da sizin, muhakkak ki, bir fikri
niz vardır. Reaksiyonlar uzarsa, arkadaşlarım sabaha kadar burada oturmak mecburiyetinde 
kalacaklar ve reaksiyonlar büyüyecektir. Sözünüzü geri alın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz yanlış anladınızsa, Özür dilerim, yanlış ifade etmişim. 
Var mı daha başka bir şey... Oturun yerinize, sakin olun... Tamam... 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Genç, sözünüzü de bitirin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım; 
Bu kanun, başlangıçta, burada ilk görüşmelerinde arkadaşlarımız bu kanuna ciddî bir mu

halefet koysalardı, bütün gruplar da, bir orta yol bulurlardı. 
İLHAN KAYA (tzmir) — Senin önergen reddoldu. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Nitekim, bu kanun ilk olarak görüşüldüğünde arkadaşla

rımız muhalefet etmediler, hatta ben de çıkıp, "Siz de bu kanundan yararlanmak istiyorsunuz; 
ama, laf olsun diye karşı çıkıyorsunuz" dedim. Bunlar tutanaklarda var. 

Bu kanun, Meclisten geçtikten sonra, Cumhurbaşkanı, onbeş günlük sürenin son gününü 
bekliyor ve ondan sonra veto ediyor... 

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Sana mı soracaktı?!. 

BAŞKAN — Efendim, bunların takdirini bırakın... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir şeyi vurgulamak istiyorum. 
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Biliyor ki, onbeşinci günden sonra Mecliste bütçe müzakereleri başlayacak; dolayısıyla da, 
Meclis, bu kanunu çıkarmaya zaman bulamayacak ve devlet de bundan zarar görecek... 

ABBAS İNCE AYAN (Bolu) — Hangi madde?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, biz, eğer bu kanunun bir virgülünü değiştirsek, yi

ne bir bahane bulup tekrar Meclise geri gönderecek; ama bu kanunun bir gün bile beklemeye 
tahammülü yok. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, bu memleketi hepimiz seviyorsak, bu memleketin geleceğini 
düşünüyorsak... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sen sevmiyorsun... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu kanunun, kamuoyunda yarattığı bir beklenti var. Bu 

kanun çıkmadığı için, devlete olan vergi borcunu kimse ödemiyor. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

O halde, ne yapalım; bir an önce bu kanunu çıkaralım. Bu kanunun çıkarılmasına şu an
da engel olan kişiler, devleti zaafa uğratmak isteyen kişilerdir. Bunun başka bir yorumu yok
tur. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Eğer siz, başlangıçta bu muhalefeti yapsaydınız, biz, buna belki bir limit getirirdik; şimdi, 
biz buna limit de getirsek, siz yine bunu engellemeye çalışacaksınız. 

Ben, fazla zamanınızı almak istemiyorum. 
Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıraların

dan gürültüler) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Şahıslar adına söz alanlar: Sayın Pakdemirli, Sayın Tayan, Sayın Yücelen ve Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. 
SIRRI SAKIK (Muş) -— Sayın Başkan, Pakdemirli tiyatro çeviriyor. 

BAŞKAN — Efendim, orasının takdiri bize ait değil; usule göre söz veriyoruz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; benden önce ko
nuşan arkadaşımız, maalesef, gerçekleri saptırmıştır. Biz, çok ciddî olarak -tutanaklara 
bakarsınız- hem Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Mecliste, bu affa sınır konulmak kay
dıyla evet diyebileceğimizi ifade ve beyan ettik. 

Buraya çıkıp da burada olmayan insanlara hakaret etmek, sadece burada konuşanı küçültür. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O küçülmek sana mahsus. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Tabiî, bunu alışkanlık haline getiren insanlar var, 

onların da değerlendirmesi size ait. 
Siz iktidarsınız, muhalefeti sabırla dinlemek mecburiyetindesiniz. Biz muhalefet yapmaz

sak, siz, dilediğinizi alır, geçirir gidersiniz; yanlışlar yaparsınız. Nitekim, bunda, çok büyük 
yanlışlar yapıyorsunuz. Sonra devlet bu yanlışı, fevkalade pahalıya ödeyecektir. Kamu vicda
nında da mahkûm olursunuz... Sıkıntı doğar. Birçok değerli işadamı, bu kanunun çıkmasın
dan sonra töhmet altında bırakılacaktır. Gazeteler şimdiden yazıyor... Bunlara biz niye bahane 
olalım, bunları niye engellemeyelim?.. 
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Cumhuriyet tarihinde, bir tek 1974 yılında, cumhuriyetin 50 nci kuruluş yıldönümü mü
nasebetiyle çıkarılan Af Kanunu var; her türlü adlî, adi cezaî, suçlar affedilmiş, bu arada bir 
de vergi affı gelmiş; ama affın konusu vergi affı değil; cumhuriyetin kuruluşuyla ilgili genel 
bir af kanunu. 

Ondan sonra, 1983 yılında askerî idare tutmuş bir af çıkarmış; ama, böyle değil; mesela, 
kaçakçıyı affetmiyor, çek sahtekârlığı yapanı affetmiyor. O zaman KDV de yoktu. O zaman, 
askerî idare af kanunu çıkarmış; ama, hiçbir şekilde, bir tahsildar görevi yapan işadamına, halk
tan topladığın parayı al cebine indir, ben de seni affediyorum dememiş. Bizim sıkıntımız bura
da. Ondan sonra geliyorsunuz "Anavatan Partisi de çıkardı" diyorsunuz. Yok... Yani, buraya 
gelen arkadaşlar, lütfen, hem kanunlara hem de tutanaklara iyi baksınlar. Bizim çıkardığımız 
kanunlar hep sınırlıdır. 1985 yılında çıkardığımız kanunda 300 bin lira, 1988 yılında çıkardığı
mız kanunda 500 bin lira, 1990 yılında çıkardığımız kânunda 25 milyon lira tavan var. 

Değerli arkadaşım Maliye Bakanı diyecek ki, "Canım, o her bir vergi türü ve her bir vergi 
dönemi içindi." Doğru, öyle hesap ederseniz, teorik olarak bütün imkânlardan faydalanan bir 
işadamı 465 milyon lira yararlanacak; ama, şimdi sınırsız olduğu zaman o teorik hesapla bir 
işadamını, 5-6 trilyon ödemekten alıkoyuyorsunuz. 

Geçen gün şunu da beyan ettim: Değerli arkadaşlar, devlet, bazı tesisleri, vergisini ödeye
mediği için, vergi karşılığında almış, teferruğ etmiş. Danıştay bunlara bakmış bakmış; sonun
da bozmuş. Şimdi çok küçücük bir rakam, 1,5 milyar civarında bir para vererek, mesela 300 
milyarlık tesisi geri alacak... Bu, fakir-fukaranın tesisi, yani... 

AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Hep aynı şeyleri söylüyorsunuz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Canım, dedim ya, Allah bile on defa değil, 36 de

fa "oruç tut" diye tekrar etmiş, sen hâlâ tutmuyorsun, yani 36 defa söyleyince, birisinin yap
ması lazım elbet... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Şov yapıyorsun! 
EKREM PAKDEMÎRLt (Devamla) — Vallahi, şovu movu bilmem, söyleyecek bir şeyin 

varsa, kaçakçıyı müdafaa edebiliyorsan, gel buraya, "kaçakçının arkâsındayım" de... (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Demagoji yapma. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ne biliyorsan anlat... Hayalî ihracatçılar mı?.. 
EKREM PAKDEMÎRLt (Devamla) — Anlatıyorum işte... Kaçakçıyı... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Hayalî kaçakçıları mı?.. ' 
EKREM PAKDEMÎRLt (Devamla) — Ne hayalisi?.. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa)— Anlat bakalım... 
EKREM PAKDEMÎRLt (Devamla) — Bakın arkadaşlar, güzel bir laf attı. Bu hayalî me

selesi ne zaman çıktı? (DYP sıralarından gürültüler) 1980'den evvel... 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, bunun, madde ile ilgisi yok... 
EKREM PAKDEMÎRLt (Devamla) — Hatta, öyle yaptılar ki, 1980'den önce hayalî faiz 

ödediniz yahu... Millete dediniz ki, "dövizini getirirsen, iki yıllık faizini peşin ödeyeceğim. Bunu 
Resmî Gazetede ilân ettiniz. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) Bu hayatî 
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faizi siz yaratmadınız mı? Dövizi getiriyor turist, Türkiye'de bir gün bile kalmadan, parayı ya
tırıyor ve biz diyoruz ki; sana iki yıllık faizi peşin olarak ödüyoruz... Hayalî faiz sizde, hayalî 
yatırım sizde, hayalî ihracat sizde. Pes birader, bu kadar baskın olmayın yani... (DYP ve SHP 
şıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, süreniz doldu... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sekiz senedir çalıp çırptınız... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Eğer bir çalma çırpma varsa, affa engel ol... (DYP 

sıralarından gürültüler) 
' İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Senin toparlayamadığın parayı alıyoruz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) •—Affa engel ol; adam affolamasın... Bu yasayla, af
fediyorsun... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, süreniz doldu, lütfen... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen, sükûneti temin edin de, ko

nuşalım yani!.. 

BAŞKAN — Sükûneti temin etmek zor oluyor, hava elektrikli.. 
Konuşma süreniz S dakikaydı, siz 9 dakikadır konuşuyorsunuz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Muhalefet konuşmayacaksa, muhalefet konuşma

yacaktır diye karar alın; biz, kendin pişir kendin ye sofrasında bu işi halledeceğiz deyin, yapın 
yani. 

HAYRI DOĞAN (Antalya)— Yazıklar olsun sana... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Vallahi, birimize yazıklar olacak; ama, herhalde, 

bana olmayacak; çünkü ben, diyeceğim ki, arkadaş, ben, vurguncunun, kaçakçının, döviz sah
tekârlığı yapanın, çek sahtekârlığı yapanın affına karşı geldim; çırpındım, didindim; ama bu 
arkadaşım, affının taraftarıydı diyeceğim rûz-i mahşerde de yakana yapışacağım. (ANAP sıra
larından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Biz yapışacağız, biz... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Geçen dönem ne yaptın?.. Niye göz yumdun?... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, aynı şeyi söylüyoruz; anlamak 

istemiyorsunuz. Geçen dönem hükümetin buraya getirdiği tasarı 5 milyondu, siz burada bu 
5 milyonu elbirliği ile 25 milyona yükselttiniz. Geçen defa dedim ki, saygım vardır, kantarın 
topu kaçmıştır; ama Meclisin takdiridir. 25 milyon olmuştur. Gelin bu defa istiyorsanız 50 mil
yon yapalım; ama lütfen, sınırsız olarak, bu büyük kaçakçıları, parayı vagonla götüren, vergiyi 
vagonla kaçıran, çek sahtekârlığını alışkanlık haline getiren adamı affetmeyelim diyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahısları adına ikinci konuşmayı Sayın Tayan yapacaklar. _ 
Buyurun Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3773 sayılı Kanunun 

9 uncu maddesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklayacağım. 
Hafızai beşer nisyan ile maluldür. Terlikçiler unutuldu... Bu ülkede kaçakçılığı, hayalî 
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ihracatçılığı, köşe dönmeciliği alameti farika haline getirenler, şimdi zemzem suyuyla yıkan-
. mış gibi piyasada dolaşıyorlar... (DYP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Kaçakçıdan yanaşınız. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Bu kötü şöhret, bu marka kolay oluşmadı. Birkaç ayda 

da kimsenin üzerine ciro edilemez. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sen eskisine bak, eskisine; 1980 öncesine git. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Kimse, bugün meydana gelen afet olayını istismar etme

sin. Bu üzücü olayla ilgili olarak, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, bütün gruplar çıktı
lar; duygularını ve üzüntülerini ifade ettiler. 

Devletin, batak parayı kurtarmaya ihtiyacı var, çok ihtiyacı var. Üst üste gelen felaketler, 
devletin daha fazla gelire ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur. 

Benim kişisel olarak arkadaşlarımdan ricam var; ilmî, siyasî ve pratik değeri olmayan be
yanlara, laf atarak, zaman israfına, demagoji ve polemiğe, iftiraya fırsat vermeyelim. (ANAP 
ve komisyon sıralarından karşılıklı gürültüler) 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkan, komisyon sıralarından tehdit ediyorlar; "Adam 
vururuz, adam keseriz" diyorlar... Yazık, ayıp... 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Kimileri üzüm yemek ister, kimileri bağcı dövmek ister. 
Zaman bizim için önemlidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, demonstrâsyonun yeri burası değildir. Demonstrasyo-
nun zamanı da değildir, yeri de değildir. Bu ülkede, Bilecik ANAP Milletvekili Mehmet Se-
ven'in "Üçkâğıtçı olmayan bu ülkede yaşayamaz" şeklindeki beyanı, henüz tekzip edilmedi. 

9 uncu madde uygundur. 
Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
*M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Senin bakanın "Ben de vergi kaçırdım" dedi; beyanı var. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Tekzip et! 

BAŞKAN — Pek muhterem milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitti, fakat, bu 
madde üzerinde verilmiş pek çok önerge var. önergelerin tetkikinde, 20'yi mütecaviz... öner
gelerin tetkikinde, tabiî İçtüzüğümüz her fıkra üzerine 4 önerge verilmesini amir. 

İçtüzüğün 88 inci maddesinin son fıkrasını okuyorum: "Değişiklik önergeleri ve gerekçe
leri beşyüz kelimeden fazla ise, önerge sahibi önergesine beşyüz kelimeyi geçmeyen bir özet 
eklemek zorundadır. Başkan, değişiklik önergesinden derhal komisyonu haberdar eder" di
yor. Komisyona bildirdik, önerge, gerekçe ve metin 500 kelimeyi geçmez hükmüne rağmen, 
bu önergeler çok geçmektedir ve gerekçelerin hepsi -bizim tetkikimize göre- şimdi verilmiştir. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Hayır! (ANAP sıralarından gürültüler) 
Eğer tetkik ederseniz, her kanun maddesinin yanında gerekçesi vardır. Bütün fıkralar fark

lıdır, gerekçeleri de farklıdır. Böyle bir tutum içinde olamazsınız. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Devam et Sayın Başkan. (DYP, SHP ve ANAP*sırala-

rından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... 
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» Gerekçeler, bizim tetkikatımıza göre, fotokopidir, birbirinin aynıdır. 
EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Hayır efendim; fotokopi yapmamızın sebebi, bura

da takip edebilmemiz içindi. 
KAMER GENÇ (Tunceli) ~ Sayın Başkan, İçtüzüğe göre, 500 kelimeyi geçen önergeler 

işleme konmaz; onları işleme koymayın. 

BAŞKAN — Efendim, 500 kelimeyi geçen önergelerde, gerekçeler birbirinin aynı olduğu 
için, okutmayacağım, yalnız maddeyle ilgili kısımları okutacağım. Bir hakkın suiistimali bahis 
mevzuudur. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Sayın Başkan, burada öyle maddeler var ki, mesela 
19 uncu madde 780 kelime; o zaman hiç gerekçeli önerge vermeyecek miyiz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, gerekçelerin hepsi 500 kelimenin üstünde; okunmaz. (Gürültüler) 
EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Hayır efendim! (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hepsi 500 kelimenin üzerinde. Bizim tetkikimiz... (Gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, imzalar orijinaldir, önergeleri işle

me koyacaksınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, gürültüden anlayamıyorum, konuşmayı takip etme imkânı olmu
yor. (Gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, bir defa okunursa gerekçelerinin 
birbirinden farklı olduğu görülecektir. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, önergelerin gerekçeleri birbirinden 

farklı ve 500 kelimedir, önergeler okunduğunda bu ortaya çıkacaktır. Başkanlığın, bu önerge
leri tetkik etmeden, peşin bir hükümle, 500 kelimeden fazladır diye reddetmesi yanlıştır. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Hayır!.. Şimdi, efendim, peşin hüküm meselesini... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, önergeleri daha şimdi gönderdik; 

ne zaman tetkik ettiniz? (Gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, önergeleri şimdi verdiniz, buradaki ilgili arkadaşlarımız önergeleri 

en kısa zamanda tetkik ettiler ve bana da gösterdiler. (Gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — iki önergemiz okunduğunda gerekçelerinin farklı 

oldukları görülecektir. 
BAŞKAN — Hayır efendim; hepsi birbirinin aynıdır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, geçmişte uygulaması var... 
BAŞKAN — Evet, yalnız maddeyle ilgili kısımları okutacağım efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz burada önerge verdik, Sayın Hocaoğlu "Bu, hakkın sui

istimalidir, gerekçeyi okutmuyorum" dedi. Geçmişte aynı uygulama var efendim. 
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BAŞKAN — Ben yalnız maddeyle ilgili kısımları okutarak önergeleri işleme koyuyorum. 
(Gürültüler) Lütfen, lütfen. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, önergedeki imza sahiplerinden biri
siyim; önergelerimizin gerekçelerini sayarak hazırladık. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Biz tetkik ettik... Lütfen, Yücelen... (Gürültüler) 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, İçtüzük sarihtir; 500 kelimeyi geçen 

hiçbir gerekçemiz yoktur, her maddenin gerekçesi ayrı ayrı olacaktır diye İçtüzükte bir hüküm 
yoktur. Ayrıca da, gerekçeler ayrı ayrı her fıkra için dört gerekçe verme hakkı kullanılmıştır 
ve 500 kelimeyi geçmeyen gerekçe hazırlanmıştır ve sayılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Yücelen, İçtüzüğe göre, metin ve gerekçe 500 kelimeyi geçmemesi la
zım, yalnız gerekçe değil. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — özet diyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim! 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Efendim, özet 500 kelimelik... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) -— Sayın Başkan, burada 7 nci maddeye bakın, kendisi 

ve gerekçesi 1 200 kelimedir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, olmaz. Gerekçe ve önerge 500 kelime olacak. 
İçtüzüğün ilgili maddesini okuyorum: "Değişiklik önergeleri ve gerekçeleri 500 kelime

den fazla..." 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Efendim, İçtüzük der ki, önerge için 500 kelime, 

gerekçe için 500 kelime... 

BAŞKAN'— Sayın Yücelen, 500'er demiyor, yalnız 500 diyor. (Gürültüler). Lütfen... 
önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa İçel 
Tunca Toskay Abbas tnceayan 

İstanbul Bolu 
M. Rauf Ertekin M. Vehbi Dinçerler 

Kütahya Ankara 
Faruk Saydam Engin Güner 

Manisa İstanbul 
Matrah artırımına ilişkin ortak hükümler 
Madde 9. — Bu kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan Gelir, 

Kurumlar ve Katma Değer Vergilerinin nisan, ekim, kasım, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 
4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre... 
(ANAP sıralarından "Sayın Başkan, yavaş okusun, anlaşılmıyor" sesleri, gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Artvinli, anlaşılacak şekilde okuyun lütfen. (Gürültüler) 
Efendim, gürültü olursa, gayet tabiî, anlaşılmaz. Lütfen, gürültüyü keselim, lütfen... 
Buyurun, okuyun: 

...gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsili için yönetmelik çıkarılır. 
Bu kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, Gelir veya Ku

rumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi, herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iadesi konusu yapılmaz. İtiraz bir hafta içinde yapılabilir. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl içinde artırımda bulunabilirler, isteklerini yedi hafta
da bildirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 24 gün içinde yapılır. Bu kanuna göre matrah artırımında bulunulma
sı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir iş
lemlerine engel teşkil etmez, tnceleme veya takdir sonucu tahriyata konu Matrah farkı tespit 
edilmesi halinde bulunan, matrah farkı, bu Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte 
değerlendirilir. İdare 18 hafta içinde yönetmelik çıkarır. 

İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar içinde vergi inceleme yapma mahfuzdur. Bunun 
10 ay içinde yapabilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, önce, bir karar almak istiyorum; çünkü okunacak 
kısımlar uzun olduğu için Kâtip arkadaşın yorulmak ihtimali var. Oturarak okunmasını oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

ürımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa İçel 
Tunca Toskay Abbas tnceayan 

İstanbul Bolu 
Rauf Ertekin Yusuf Pamuk 

Kütahya İstanbul 
Vehbi Dinçerler Cemal özbilen 

Ankara Kırklareli 
Engin Güner Faruk Saydam 

İstanbul Manisa 
Matrah artırımına ilişkin ortak hükümler: 

Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan Gelir, 
Kurumlar ve Katma Değer vergilerinin Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim 1992 aylan sonuna kadar 
4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre ge
cikme zammı ile birlikte takip ve tahsiline tevessül edilmez. 
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Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler Gelir veya Ku
rumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi, herhangi bir ne
denle indirim, mahsup veya iade konusu yapılmaz. İtiraz iki hafta içinde yapılabilir. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl içinde artırımda bulunabilirler. İsteklerini altı haftada 
bildirirler. ' 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 25 gün içinde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleriyle takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tahriyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmüyle birlikte değerlendirilir. İdare, 19 hafta içinde yönetme
lik çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. Bu
nu 11 ay içinde yapabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, bu önergenin gerekçesi okunmadı. 

BAŞKAN — Gerekçeleri hakkındaki fikrimizi daha önce söyledik, arz ettik. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hasan Bey, bir dakika... önergelerin okunmasına mani olmayalım lütfen 
efendim. ' 

Buyurun efendim: 
...ve Matrah Artırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa İçel 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) —• Sayın Başkan, bir defa, bu hükme göre ikisini top

lasanız bile 500 kelimeyi geçmez, böyle bir şey yapmaya hakkınız yok; bu nedenle, tutumunuz 
hakkında konuşmamız lazım. 

BAŞKAN — Şu işi bitirelim, konuşuruz. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — İşi bitirdikten sonra konuşmanın ne anlamı var... 

O zaman, konuşmayalım burada. 

BAŞKAN — Konuşmaz olur musunuz Sayın Pakdemirli, sizden daha çok konuşan yok 
ve hakkınız, gayet tabiî ki, konuşmak. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Ben, yasal hakkımı kullanmak istiyorum; bana atı
fette mi bulunuyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, hiçbir zaman sizin konuşma hakkınızı burada engelleyen yok. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Konuşma hakkımı engelliyorsunuz. 
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BAŞKAN — Biraz önce siz indiniz kürsüden Sayın Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Efendim, benim verdiğim önergemi okutmuyorsunuz. 
BAŞKAN — Okutuyorum efendim önergeyi. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Nerede bunun gerekçesi? 

BAŞKAN — "Gerekçeler hep birbirinin aynı, gerekçeler 500 kelimeyi geçiyor" dedik. Ge
rekçeler fotokopi. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Aynı olsun efendim. 

BAŞKAN — Hayır, aynıysa aynı olmaz! Bu, hakkın suiistimali olur. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Siz takdir edemezsiniz bunu; aynıysa aynıdır... Hakkı 

siz suiistimal ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Kim ediyor canım; rica ederim... Benimle ne alakası var bu işin? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Bugüne kadar hakkı siz suiistimal ettiniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... Kim hakkı suiistimal ediyor? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Efendim, iki gün evvel burada yaptığımız müzake

rede önergelerin 800 kelimelik gerekçesi burada okundu. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, okuyun önergeyi: 
Tunca Toskay Yusuf Pamuk 

İstanbul İstanbul 
Rauf Ertekin Vehbi Dinçerler 

Kütahya Ankara 
Engin Güner. Faruk Saydam 

İstanbul Manisa 
DİVAN KÂTtBt HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — Adını yazmasını bile bilmi

yorlar. 
ALİ ER (İçel) — Hop hop, oradan laf atamazsın... Ayıp! 
DİVAN KÂTİBİ HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — Yani, siz laf atacaksınız biz 

susacak mıyız burada? (ANAP sıralarından "Başkan, dışarı" sesleri, gürültüler) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Başkanlık Divanı kendisini inkâr ediyor. 

ALİ ER (tçel) — Sayın Başkan, tarafsızlığınıza aykırı davranış sergileniyor, lütfen müda
hale edin. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, lütfen, tarafsız olalım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, Başkanlık Divanı tarafsız olur efendim; Sa
yın Kâtip Üye Grubumuza laf atarak, tarafsızlığını bozmuştur efendim; kendisini lütfen de
ğiştirin. 

BAŞKAN — Ben ihtar ettim efendim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Efendim, ihtar etmekle olmaz; lütfen kendisini değiştirin. 

BAŞKAN — Bir dakika... Kendilerinin konuşmaya hakkı olmadığını ben ihtar ettim efen
dim; yeni oldukları için bunu bilmiyorlar. 
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BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, gerek sizin tutumunuz ve gerekse Baş
kanlık Divanının tutumu hakkında söz istiyorum; burada Başkanlık Divanının haysiyeti söz 
konusudur, bunu tutanaklara geçiriyorum. 

BAŞKAN — Biz haysiyetimize dokunacak bir şey mi yaptık? 
BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Bakın, gerek önergeler hakkındaki davranışınız, ge

rekse kâtip üyenin davranışı, Başkanlık Divanının tarafsızlığını ortadan kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —- Neyi kaldırmıştır?.. 
BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Gerek sizin ve gerekse kâtip üyenin biraz önce yaptı

ğı davranış, sekiz senedir burada görülmemiştir. 

BAŞKAN — Efendim, bu kadar elektrikli havayla bu olmaz... Tamam, buyurun... 
ALt ER (içel) — Kâtip Üyeyi değiştirmeniz lazım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, okuyunuz: 
Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan Gelir, 

Kurumlar ve Katma Değer Vergilerinin Nisan, Haziran, Ekim, Kasım 1992 ayları sonuna ka
dar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklanmn Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsiline yazı yazılır. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, Gelir veya Ku
rumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi, herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. İtiraz 3 ay içinde yapılabilir. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl içinde artınmda bulunabilirler, isteklerini sekiz hafta
da bildiriden 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle Dahilî Tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 23 gün içinde yapılır. 

Bu kanuna göre matrah artırımında bulunulması, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle, başlanılmış olan vergi incelemeleriyle takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı bu 
kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmüyle birlikte değerlendirilir. İdare, onyedi hafta içinde yö
netmelik çıkarır. İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mah
fuzdur. Bunu dokuz ay içinde yapabilir. 

EKREM PAKDEMlRLt (Manisa) — Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi için söylüyorum; 
bu maddenin gerekçesi 500 kelimenin altındadır. Kaldı ki, böyle olsa bile... 

BAŞKAN — Yalnız gerekçesi değil, beraber olduğu takdirde... 
EKREM PAKDEMlRLt (Manisa) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Değil efendim; arkadaşlarımız baktılar. 
EKREM PAKDEMlRLt (Manisa) — Beraber de olsa, 500 kelimeyi tamamlayacaksanız, 

tamamlamanız lazım. 
BAŞKAN — Ne demek tamamlamamız lazım? Niçin 500 kelimeyi tamamlıyoruz anla

mıyorum. 
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EKREM PAKDEMtRLİ (Manisa) — Peki, o halde niye ben maddeyi kısaltacağım? 
" BAŞKAN — Eğer siz önergeleri vaktinde -ki, böyle bir mecburiyet yok- vermiş olsaydı

nız, biz sizlere bunun 500 kelimeye indirilmesi hususunda ricada bulunacaktık; fakat, şu anda 
verdiniz. 

EKREM PAKDEMtRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, iki gün evvel burada, 7 nci madde 
Üzerinde verilen önerge 800 küsur kelimeyle geçmiştir; lütfen, açıp bakın. Yani, böyle çifte stan
dartlı olur mu?.. 

BAŞKAN — O zaman belki bu unutulmuş; fakat, İçtüzüğe göre, 500 kelimeyi geçmemesi 
lazım. 

EKREM PAKDEMtRLİ (Manisa) — Böyle bile olsa, 500 kelimeyi okursunuz, gerisini ka
ralarsınız... 

BAŞKAN — Yok efendim yok. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Olmaz Sayın Pak-
demirli, olmaz... Lütfen... 

Devam edin efendim. 

EKREM PAKDEMtRLİ (Manisa) — Hiçbir önergenin gerekçesi okunmadan olmaz. 

HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Efendim, ben, zatı âlinizin tutumu hakkında söz 
istedim. Başkanlığın tutumu hakkında söz istedim. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — önergenin okunması bittikten sonra söz vereceği
nizi söylediniz; ikinci önergeye geçiyorsunuz. İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre, tutumunuz 
hakkında söz istiyorum ve ısrar ediyorum efendim. (DYP sıralarından "otur yerine" sesleri) 

BAŞKAN — Okuyun efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 
Manisa İçel 

Tunca Toskay Abbas tnceayan 
İstanbul Bolu 

Yusuf Pamuk Vehbi Dinçerler 
İstanbul Ankara 

Cemal özbilen Rauf Ertekin 
Kırklareli Kütahya 

Faruk Saydam Engin Güner 
Manisa İstanbul 

Matrah artırımına ilişkin ortak hükümler 
Madde 9. — Bu kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan Gelir, 

Kurumlar ve Katma Değer Vergilerinin Nisan, Ağustos, Eylül, Ekim 1992 aylan sonuna kadar 
dört eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin kanunda belirtilen şekilde ödenmesi halinde, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre ge
cikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline tevessül edilir. 
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Bu kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi, herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. İtiraz üç hafta içinde yapılabilir. Defter ve 
belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledikleri takdirde 
vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini beş haftada bildirirler. 

Bu kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz yirmialtı gün içinde yapılır. 

Bu kanuna göre matrah artırımında bulunulması, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleriyle takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde bulunan matrah farkı, bu 
kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmüyle birlikte değerlendirilir. İdare yirmi hafta içinde yönet
melik çıkarır. İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mah
fuzdur. Bu oniki ay içinde yapabilir... 

BAŞKAN — Hasan Bey, usulün neresinde hata yaptık? 
HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Efendim, 64 üncü maddeye göre, zatı âlinizin tutu

mu hakkında söz istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından "otur yerine" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Madde güzel de, usulün neresinde hata yapmışız? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Ama, burada en çok bağıranın sözü mü geçecek? 

BAŞKAN — Bir dakika lütfen... Usul hakkında konuşuyoruz. 
Kürsüye gelmeyin lütfen, oradan söyleyin. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Efendim, Başkanlık Divanının tarafsızlığını ihlal 

ettiği iddiasındayım; o konuda konuşacağım. (DYP ve SHP sıralarından "otur yerine be" sesleri) 
BAŞKAN — Hiçbir şekilde tarafsızlığı ihlal etmiyoruz. Çok rica ederim... Çok rica ederim... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Tamamen taraflısınız. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bu, ağır bir itham. Geçenlerde de arkadaşlarınız beni 

aynı şekilde itham etti. Beni tanıyorsunuz; bütün arkadaşlarınızla beraber... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, müsaade edin konuşayım, yanlış 

bir şeyse söylediklerim, özür dilemesini de bilirim efendim. 
BAŞKAN —Hayır, istirham ediyorum... Lütfen... Lütfen... 
Devam edin lütfen. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Devam edemezsiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Niçin efendim? Bende, usulde bir hata yaptığıma dair bir kanaat hâsıl olmadı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte Olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa İçel 
Tunca Toskay Yusuf Pamuk 

İstanbul İstanbul 
Engin Güner , Vehbi Dinçerler 

İstanbul Ankara 
Faruk Saydam 

Manisa : 
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Matrah artırımına ilişkin ortak hükümler 
Madde 9. — Bu kanunun 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre hesaplanan Gelir, Ku

rumlar ye Katma Değef Vergilerinin Nisan, Haziran, Ağustos, Aralık 1992 ayları sonuna ka
dar dört eşit taksitle Ödenmesi şarttır. Bu vergilerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi ha
linde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine gö
re gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsili güvenceye alınır. 

Bu kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, Gelir veya Ku
rumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi, herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. İtirazlar incelemeye alınmaz. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini dokuz haf
tada bildirirler. 

Bu kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz yirmiiki gün içinde yapılır. 

Bu kanuna göre matrah artırımında bulunulması, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleriyle takdir işlemlerine engel teşkil etmez, İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı bu 
kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmüyle birlikte değerlendirilir. İdare onaltı hafta içinde yönet
melik çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. Bu
nu sekiz ay içinde yapabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa İçel 
Yusuf Pamuk Tunca Toskay 

İstanbul İstanbul 
Rauf Ertekin Vehbi Dinçerler 

Kütahya Ankara 
Faruk Saydam Engin Güner 

Manisa İstanbul 
Matrah artırımına ilişkin ortak hükümler 
Madde 9. — Bu kanunun 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre hesaplanan Gelir, Ku

rumlar ve Katma Değer Vergilerinin Nisan, Haziran, Eylül ve Aralık 1992 ayları sonuna kadar 
dört eşit taksitle ödenmesi şarttır. Bu vergilerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsili şarttır. 

Bu kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, Gelir ve Kurum
lar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi, herhangi bir nedenle 
indirim mahsup ve iade konusu yapılmaz. İtirazlar incelenebilir. 
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Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini on haftada 
bildirirler. Bu kanuna göre artırılan matrah nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplan
maz ve tahsil olunmaz. İtiraz yirmibir gün içinde yapılır. 

Bu kanuna göre matrah artırımında bulunulması, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmüyle birlikte değerlendirilir. İdare onbeş hafta içinde yönet
melik çıkarır, idarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mah
fuzdur. Bunu yedi ay içinde yapabilir, 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) —• Sayın Başkan, gerekçesi okunmuyor. Gerekçesi 
kısadır. 

BÜLENT AKARACALI (İstanbul) — Gerekçe kısa, Sayın Başkan 500 kelimeden aşağı. 

BAŞKAN — Efendim, biz hepsini tetkik ettik; lütfen... 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Olmaz ki, matematik olay var orada... Talimatla iş yapı

yorsunuz... O kadar aceleniz ne yahu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa İçel 
Tunca Tbskay Yusuf Pamuk 

İstanbul İstanbul 
Engin Güner Vehbi Dinçerler 

İstanbul Ankara 
Faruk Saydam 

Manisa 
Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Mayıs, Haziran, Ağustos, Kasım 1992 ayları sonuna ka
dar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre . 
gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsili cihetine gidilir. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. İtiraz yolları açıktır. ' 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini 11 haftada 
bildirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 20 gün içinde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme 
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veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, 
bu Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. İdare 14 hafta içinde yönet
melik çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
Bunu 7 ay içinde yapabilir. 
EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Gerekçeyi okumuyorsunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa İçel 
Tunca Toskay Rauf Ertekin 

istanbul Kütahya 
Yusuf Pamuk Vehbi Dinçerler 

istanbul Ankara 
Faruk Saydam Engin Güner 

Manisa istanbul 
Matrah Artırımına ilişkin Ortak Hükümler 
Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Mayıs, Temmuz, Ağustos, Aralık 1992 aylan sonuna ka
dar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsili ciheti için yazı yazılır. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Bu konuda itiraz edilemez. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler, isteklerini 12 haftada 
bildirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz, itiraz 19 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez, inceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir, tdare 13 hafta içinde yönetme
lik çıkarır. 

idarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
Bunu 6 ay içinde yapabilir. 
EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Sayın Başkan, gerekçeyi okutmadınız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 500 kelimeyi geçtiği için okutmuyoruz. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Hayır efendim! 
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BAŞKAN — Geçiyor efendim. 
HASAN KORKAMZCAN (Denizli) — Geçmiyor! 
BAŞKAN — Sayın Akarcalı, sayıyorum; geçiyor efendim. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Bu metin kısaltılmış metindir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Yusuf Pamuk 

İstanbul 
Melike Haşefe 

İstanbul 
Halil İbrahim özsoy 

Afyon 
Engin Güner 

İstanbul 
Sabri öztürk 

İstanbul 
Abbas Inceayan 

Bolu 
Cemal özbilen 

Kırklareli 
İlhan Kaya 

İzmir 
Rüştü Kâzım Yücelen 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Faruk Saydam 
Manisa 

Esat Canan 
Hakkâri 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van İçel 

Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Haziran, Eylül, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 
4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre ge
cikme zammıyla birlikte takip ve tahsili Bakanlıkça yapılır, 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Bu konuda tüzük çıkarılır. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini 13 haftada 
bildirirler. 
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Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 18 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farb, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. İdare 12 hafta içinde yönetme
lik çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
Bunu 5 ay içinde yapabilir. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçesini okumadınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 500 kelimeyi geçtiği için okumuyoruz. Birbirinin de hep aynı. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 500 kelime değildir, daha azdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Engin Güner 
İstanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Sabri öztürk 
İstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Fevzi tşbaşaran 
İstanbul 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Adem Yıldız 
Samsun 
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Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Haziran, Kasım, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 
4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Sİ inci maddesine göre ge
cikme zammıyla birlikte takip ve tahsili yoluna gidilir. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Bu konuda kararname çıkarılır. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik- -
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini 14 haftada 
bildirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi lıesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 17 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan yergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İncelemeye 
veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, 
bu Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. İdare 11 hafta içinde yönet
melik çıkarır. 

İdarenin artıranda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. Bu
nu 4 ay içinde yapabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rauf Ertekin 

Manisa Kütahya 
Hasan Korkmazcan Yusuf Pamuk 

Denizli İstanbul 
Şerif Bedirhanoğlu Gürhan Çelebican 

Van İstanbul 
Melike Haşefe Elaattin Elmas 

İstanbul İstanbul 
Halil İbrahim özsoy E. Safder Gaydalı 

Afyon Bitlis 
Engin Güner Mahmut Orhon 

İstanbul , Yozgat 
Sabri Öztürk Gaffar Yakın 

İstanbul Afyon 
Cemal özbilen Abbas Inceayan 

Kırklareli Bolu 
Faruk Saydam İlhan Kaya 

Manisa İz) mır 
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Esat Canan Tunca Toskay 
Hakkâri . İstanbul 

Naci Ekşi Rüştü Kâzım Yücelen 
İstanbul İstanbul 

Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim 1992 ayları sonuna 
kadar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi ha
linde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Sİ inci maddesine gö
re gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline karar ittihaz olunur. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Bu konuda yönetmelik çıkarılır. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha Önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini 17 haftada 
bildirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 14 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İncelemeye 
veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, 
bu Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. İdare sekiz hafta içinde yö
netmelik çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. Bu
nu bir ay içinde yapabilir. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, kısa gerekçesini okumadınız; 500 ke
limenin altındadır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Pakdemirli, 500 kelimeyi geçtiği için okutmuyoruz. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, bir kere okuyun, geçip geçmediğini 

Meclis görsün. Bir kere bile tahammülünüz yok. 

BAŞKAN — Sayın Akarcalı, biz tetkik ettik efendim. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Kaç kelime geçmiş açıklar mısınız? 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Kaç kelime geçmiş Sayın Başkan? 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) ~ Başkan değil, robot halindesiniz. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Gülünecek bir şey yok Sayın Başkan. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Yusuf Pamuk 
istanbul 

Gürhan Çelebican 
tstanbul 

Elaattin Elmas 
tstanbul 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Abbas tnceayan 
Bolu 

tlhan Kaya 
İzmir 

Naci Ekşi 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Engin Güner 
tstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Melike Haşefe 
tstanbul 

Halil tbrahim Özsoy 
Afyon 

Tunca Toskay 
tstanbul 

Sabri Öztürk 
tstanbul 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Faruk Saydam 
Manisa 

Esat Canan 
Hakkâri 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel tstanbul 

Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
Madde 9. —Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna, ka
dar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır, Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline karar verilir. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Bu konuda sirküler çıkarılır. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini 16 haftada 
bildirirler. . " • ' . 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 15 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. İdare 9 hafta içinde yönetmelik 
çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. Bu
nu iki ay içinde yapabilir. 
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EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Sayın Başkan, gerekçesi okunmadı; gerekçesi kısa
dır; 500 kelimenin altındadır. 

BAŞKAN — 500 kelimeyi geçtiği için okunmadı Sayın Pakdemirli. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Faruk Saydam 
Manisa 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 

Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Temmuz, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsili idarece yapılır. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Bu konuda tebliğ çıkarılır. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini 15 haftada 
bildirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 16 günde yapılır. 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Engin Güner 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Sabri öztürk 
İstanbul 

İlhan Kaya 
İzmir 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 
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Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez, incelemeye 
veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, 
bu Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir, İdare 10 hafta içinde yönet
melik çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
Bunu bir ay içinde yapabilir. 
EKREM PAKDEMtRLÎ (Manisa) — Sayın Başkan, gerekçesi okunmadı; gerekçesi kısadır. 
BAŞKAN — Kısa değil efendim. Tetkik ettik, 500 kelimeyi geçiyor. 
EKREM PAKDEMtRLÎ (Manisa) — O halde, kaç kelime olduğunu oradan açıklayın. 
ABBASi ÎNCEAYAN (Bolu) — Kaç kelime olduğunu açıklayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemîrli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa tçel 
Yusuf Pamuk Tunca Toskay 

İstanbul İstanbul 
Engin Güner Vehbi Dinçerler 

İstanbul Ankara 
Faruk Saydam 

Manisa 
Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Temmuz, Ağustos, Eylül 1992 aylan sonuna ka
dar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunmaz. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz, ttaraz 15 haftada yapılabilir. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini 6 ayda bil
dirirler. -

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 13 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. İdare bir hafta içinde yönetme
lik çıkarır. 

• i' 
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İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
İdare bunu 30 hafta içinde yapabilir. 
ERKEN PAKDEMİRLt (Manisa) — Sayın Başkan, gerekçesi okunmadı. 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, 500 kelimeden fazla olduğu için okunmadı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, buraya bir papağan getirin. 
BAŞKAN — Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

ürımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa İçel 
Tunca Toskay Yusuf Pamuk 

İstanbul İstanbul 
Vehbi Dinçerler Engin Güner 

Ankara İstanbul 
Faruk Saydam 

, Manisa 
Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Eylül, Kasım, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 
4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre ge
cikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline gidilir. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz, ttaraz 10 haftada yapılabilir. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini 11 ayda 
bildirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz -
ve tahsil olunmaz. İtiraz 8 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. İdare 6 hafta içinde yönetmelik 
çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için yergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
İdare bunu 25 hafta içinde yapabilir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, kısa gerekçesi, okutmadınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, buraya bir papağan getirin. 
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BAŞKAN — Efendim, rica ederim Sayın Genç... Siz lütfen burada polemik yapmayın. 
önerge 500 kelimeyi geçiyor ve özeti de yok. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa İçel 
Tunca Toskay Yusuf Pamuk 

İstanbul istanbul 
Vehbi Dinçerler . Engin Güner 

Ankara istanbul 
, . ' - . . ' * Faruk Saydam 

Manisa 
Matrah Artırımına ilişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Mayıs, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline gidilmez. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Itaraz 9 haftada yapılabilir. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler, isteklerini 12 ayda 
bildirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz, itiraz 7 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez, inceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir, idare 7 hafta içinde yönetmelik 
çıkarır. 

idarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
idare bunu 24 hafta içinde yapabilir. • ' • ' . . , 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, kısa gerekçesi, okunmadı. 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, 500 kelimeyi geçiyor ve gerekçe de eklenmediği için oku
tamıyoruz. 

Buyurun: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa tçel 
Yusuf Pamuk v Tunca Toskay 

İstanbul İstanbul 
Vehbi Dinçerler Engin Güner 

Ankara İstanbul 
Faruk Saydam 

Manisa 
Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Temmuz, Ekim, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 
4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre ge
cikme zammıyla birlikte takip ve tahsili yapılmaz. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz, ttaraz 11 haftada yapılabilir. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini 10 ayda 
bildirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 9 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. İdare 5 hafta içinde yönetmelik 
çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
İdare bunu 26 hafta içinde yapabilir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, kısa gerekçesi, okunmamıştır. 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, 500 kelimeyi geçtiği ve özet de ilave edilmediği için okun

mamıştır. (ANAP sıralarından "geçmiyor" sesleri) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa İçel 
Yusuf Pamuk Vehbi Dinçerler 

İstanbul Ankara 
Tunca Toskay Engin Güner 

İstanbul İstanbul 
Faruk Saydam 

Manisa 
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Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 1992 ayları sonuna ka
dar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halin
de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 
gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsili yapılır. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. Itaraz oniki haftada yapılabilir. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini 9 ayda bil
dirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 10 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. İdare 4 hafta içinde yönetmelik 
çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
İdare bunu 27 hafta içinde yapabilir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkanım, kısa gerekçesini, okutmadınız. 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, tekrar aynı şeyi söyleyeceğim: 500 kelimeyi geçiyor ve özel

likle ilave edilmiş. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Zabıtlara geçmesi için ifade ettim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirh' Rüştü Kâzım Yücelen 

Manisa İçel 
Tunca Toskay Yusuf Pamuk 

İstanbul İstanbul 
Mehmet Vehbi Dinçerler Engin Güner 

Ankara İstanbul 
Faruk Saydam 

Manisa 
Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, 

kurumlar ve katma değer vergilerinin Mayıs, Haziran, Ağustos, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 
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4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre ge
cikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam edilir. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, gelir veya ku
rumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz, ttaraz 13 haftada yapılabilir. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler. İsteklerini 8 ayda bil
dirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 11 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 nci ve 8 inci maddesi hükmü ile birlikte değerlendirilir. İdare 3 hafta içinde yönet
melik çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. 
İdare bunu 28 hafta içinde yapabilir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, önergenin kısa gerekçesi okunmadı. 
BAŞKAN — Son önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Rüştü Kâzım Yücelen Yusuf Pamuk 

İçel İstanbul 
Mehmet Vehbi Dinçerler Ekrem Pakdemirli 

Ankara Manisa 
Tunca Toskay Engin Güner 

İstanbul İstanbul 
Faruk Saydam 

Manisa 
Matrah Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan Gelir, 

Kurumlar ve Katma Değer Vergilerinin Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos 1992 ayları sonuna 
kadar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi ha
linde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine gö
re gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam edilmez. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, Gelir veya Ku
rumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. İtaraz 14 haftada yapılabilir. 
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Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl için de artırımda bulunabilirler, isteklerini 7 ayda bil
dirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle dahili tevkifat ve geçici vergi hesaplanmaz 
ve tahsil olunmaz. İtiraz 12 günde yapılır. 

Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı, bu 
Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmüyle birlikte değerlendirilir. 

idare iki hafta içinde yönetmelik çıkarır, tdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için ver
gi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. İdare bunu 29 hafta içinde yapabilir. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Gerekçesi okunmadı Sayın başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergelerin geliş sıralarına göre okunmaları bitmiştir; 
aykırılık derecelerine göre işleme koymadan evvel, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 64 üncü maddeye göre söz talebimizde ısrar 
ediyoruz. 

Kapanma Saati : 00.05 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 00.20 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

. e ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — Bazı Kamu Alacaklarının Talısilatının Hızlandırılması ve Matrah artırımı Hakkında 
20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Dalıa Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/358, 
3/325) (S. Sayısı : 53) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Şimdi, görüşülmekte olan madde üzerinde verilmiş önergeleri aykırılık sırasına göre oku

tup, işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-
ürımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
(Manisa) 

ve Arkadaşları 

Matrah artırımına ilişkin ortak hükümler 
Madde 9. — Bu Kanunun 7 ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre hesaplanan gelir, ku

rumlar ve katma değer vergilerini Nisan, Ekim, Kasım, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit 
taksitte ödenmesi şarttır. Bu vergilerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme 
zammıyla birlikte takip ve tahsili için yönetmelik çıkarılır. 

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre hesaplanarak ödenen vergiler, Gelir veya Ku
rumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği gibi, herhangi bir ne
denle indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. İtiraz 1 hafta içinde yapılabilir. 

Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, diledik
leri takdirde vergi incelemesi yapılan yıl içinde artırımda bulunabilirler. İsteklerini 7 haftada 
bildirirler. 

Bu Kanuna göre artırılan matrahlar nedeniyle Dahili Tevkifat ve Geçici Vergi hesaplan
maz ve tahsil olunmaz. İtiraz 24 gün içinde yapılır. 
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Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunulması, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. İnceleme veya 
takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkının tespit edilmesi halinde, bulunan matrah farkı; 
bu Kanunun 7 ve 8 inci maddesi hükmüyle birlikte değerlendirilir. îdare 18 hafta içinde yönet
melik çıkarır. 

İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar için vergi inceleme yapma hakkı mahfuzdur. Bu
nu 10 ay içinde yapabilir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTÂŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. : 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
(Manisa) 

ve Arkadaştan 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bir önceki önergeyi anlaşılır biçimde okuttuk, oyla

dık, şimdi bir önceki önergenin birkaç sözcük değişiği olan bir başka önerge var, sadece o de
ğişiklikleri okuyup, oylarınıza sunacağım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

NABt POYRAZ (Ordu) — Olur mu böyle şey? t 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, o zaman, önergenin bir anlamı kal

maz; okutacaksınız... Olmaz böyle şey!.. 
BAŞKAN — Olur efendim olur, anlamı kalır efendim... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Müsaade eder misiniz lütfen?.. Böyle müzakere olmaz. 
Amacımız, verilen değişiklik önergesini, yani, o önergeden değişik olan kısımlarını oyla

mak. (ANAP sıralarından gürültüler) Hayır, o ifadeleri aynen okuyacak. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Efendim, tek tek konuşun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, İçtüzük der ki, "önergeler okuna
rak oya sunulur" önergeyi okutacaksınız, değişik kelimeleri değil. 

BAŞKAN — Hayır, öyle değil efendim, öyle değil.. Daha önceki uygulamalar var, izin verin. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Uygulamayı söyleyin. 
BAŞKAN — İzin verine lütfen... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İçtüzükte açık hüküm var. Usul hakkında söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, usulsüzlük yapmıyorum; lütfen... 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan bir şey arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 1988 yılında, bu şekilde yaptığı

nız uygulama, Vergi Kanunu geçerken yapılmıştır. Polis Kanunu geçerken yapılmıştı, onun için, 
uygulamanız doğrudur efendim. . 

RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (tçet) — İçtüzükte sarih ifade var Sayın Başkan. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Ne zaman yapıldıysa, o tutanakları getirtin. 
BAŞKAN — Efendim, yerleşik uygulamayı yapıyorum zaten. Farklı bir şey yapmıyorum, 

yapılmış şeyler... Yapılmış şeyler... Çok itiraz ederseniz, bu uygulamayı oya sunmak zorunda 
kalırım. Yapmayın... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — O zaman, o tutanakları getirtin. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, benim tutumum doğru. 

VIII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
1. — Değişiklik önergelerinden, okunup oya sunulan önergeye benzer bir diğer önergenin tamamının 

mt yoksa sadece değişik kısımlarının mı okunması lazım geldiği hakkında 
HASAN KONKMAZCAN (Denizli) — İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre, usul hakkın

da söz istiyorum. ,' ' 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu akşamki 

müzakerelerde, alışık olmadığımız tarzda, Başkanlık Divanının usule aykırı bir tutumuna şa
hit oluyoruz. Ara verilmeden önceki Sayın Başkan, Başkanlık Divanının, bütünlük ve tarafsız
lık içinde görev yapmasını temin edememiştir. Biz, ara verildikten sonra ikinci bir Başkanveki-
limizin oturuma Başkanlık etmesi olayını, bunun, ara sırasında değerlendirildiği şeklini anla
mıştık ve Başkanlık Divanının taraflı bir tutuma girmeyeceği düşüncesiyle, iyi niyetle meseleye 
bakmıştık; ama, şimdi, Sayın Başkan, açıkça, bir önerge değişikliğinin İçtüzükteki sarih ifade
lere rağmen, okunmadan, sadece değişik kelimeleri okutmak suretiyle, işleme konulacağını ifade 
ediyorlar. Bu yolda henüz bir işlem yapmadılar; işleme geçmeden önce, ben, Sayın Başkanı 
uyarmak istiyorum. İçtüzüğün açık hükmü» Başkanlık Divanınca dikkate alınmak zorunda
dır. Ayrıca, şu anda açtıkları usul müzakeresi sonucunda, bir oylama yapmak suretiyle de bu 
lazımeyi ortadan kaldırmak mümkün değildir o türlü bir kararı almaya Genel Kurulun da yet
kisi yoktur. Genel Kurul, ancak İçtüzük değişikliği yapmak suretiyle bu uygulamayı değiştire
bilir. İçtüzük de, sarih olarak, "önergelerin aykırılık sırasına göre, okunarak oya sunulacağını 
ifade eder. Önerge, bu sebeple iki defa okunur. Birincisinde önerge Genel Kurulun bilgisine 
sunulur, önerge üzerinde müzakere açılır; müzakere bittikten sonra önerge tekrar okunarak 
oylamaya sunulur. Bunun dışında bir işlem yapıldığı takdirde bu kanun şekil yönünden sakat 
doğmuş olur. 

Diyeceksiniz ki, kanunun şekil yönünden sakat doğması önemli değil, nasıl olsa Anayasa 
Mahkemesi bunu iptal etse dahi, bizim kayırmak isteğimiz çevrelere borcumuzu ödemiş olu
ruz. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) Ama, bu, Sayın Başkanın ve 
Meclis Başkanlık Divanının iştirak etmemesi gereken bir husustur. Belki buradaki iktidar grupları 
böyle düşünebilirler; ama, Yüce Meclis adına görev yapan ve Yüce Meclisin usul çerçevesinde 
işlem yapmasından birinci derecede sorumlu olan Başkanlık Divanının böyle bir niyete iştirak 
etmemesi lazım. 
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Yani, bu kanun, şekil noksanlıkları dolayısıyla iptal edilirse, bundan Meclis Başkanlık Di
vanı yara alır. Genel Kurulda şu ana kadarla müzakerelerde maalesef çok açık usul hataları 
yapılmıştır ve bu Genel Kurulda, ilk defa, gerekçe okutulmadan önergeler işleme konulmakta
dır. Halbuki, yazılı olan gerekçeye hiçbir kayıt ve şart konulmadan, "okutmuyorum" diyebil
me hakkı yoktur Başkanlık Divanının. Olsa olsa, önerge komisyona verilir, komisyonun tetki
ki sırasında 500 kelimeden fazla bulunur ise, önerge sahiplerine onu 500 kelimelik bir özetle 
tekrar sunma imkânı tanınır. Sağlıklı kanun böyle yapılır. 

Yani, yangından mal kaçırır gibi ve üstelik, kanunun özelliği dolayısıyla, Anayasa Mahke
mesinde iptal edilse dahi, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye işlemezliği gibi bir anayasa 
hükmüne güvenerek yapılacak bir işlem, Meclisimize ve Başkanlık Divanımıza çok şey kaybettirir. 

Sayın Başkanlık Divanının bu görüşleri dikkate alarak hiç olmazsa bundan sonraki uygu
lamaları daha dikkatli yürüteceği inancımı da ifade eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, biz teşekkür ederiz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan ben de usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Lehte mi aleyhte mi? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) —Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Aleyhte konuşuldu, 
BAŞKAN — tki kişiye söz verilir... Başkana müdahale etmeyin. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; İçtüzü

ğümüz, değişiklik önergelerinin nasıl ele alınacağını çok açık, yoruma imkân vermeyecek bir 
şekilde düzenlemiş bulunuyor. 

Bu konudaki hükmü aynen okuyorum; "Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra aykırılık 
sırasına göre okunur ve işleme konur. Başkan her önerge için komisyona, katılıp katılmadığını 
sorar. Komisyonun katılmaması halinde, önerge sahibi, isterse, 5 dakikayı geçmemek üzere açık
lama için söz alabilir." 

Değişiklik önergeleri, mademki, önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okutuluyor, bun
dan anlaşılacak tek mana, bu önergelerin tamamının okutulacağıdır. 

İki önergenin bazı yerleri birbirine benziyor diye, bazı yerlerinde aynılık var diye, o kısım
lar çıkartılarak farklı okunduğu takdirde, önerge olmaz; o, başka bir şey olur. Bu kadar açık 
bir düzenleme varken, Değerli Başkanımızın da bir İçtüzük hatası yapmaması gerekir. Eğer, 
ortaya konan bu gerekçelere dayalı olarak tatbikat yapmayı arzu eder de bunu yaparsa fevkala
de faydalı olacağına inanıyorum. Mecliste, tçtüzğün, bir kanun hükmünde olduğunu da hepi
miz biliyoruz, İçtüzük bir kanundur. Burada bir oylamayla değişemeyeceği de belli olduğuna 
göre, başka bir davranışın yapılması mümkün değildir. Sayın Başkanı, bu önergeleri İçtüzüğe 
uygun olarak okumaya davet ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, lehinde... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zunguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin 

yüksek malumları olduğu üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi, mevcut İçküzük birleşik tç-
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tüzük ve cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar oluşan teamüllere göre yönetilmektedir. 
Tabiî, tarafsız Meclis başkanlarının yönetiminde yönetiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1988 yılında bu Mecliste aynı mealde bir vergi tasarısı daha görü
şüldü. Yine, kamu alacaklarının tahsilini öngörüyordu. Sayın Pakdemirli'nin çok iyi hatırla
ması lazım. 

EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Af değildi^ aynı değildi. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Biz de o zaman birçok Önerge hazırlamıştık ve oluşan 

teamüle göre, o gün yapılan uygulamayla, bugün Sayın Başkanın yaptığı uygulamanın arasın
da en ufak bir fark yoktur. O günle bugünün arasında olan tek fark, o gün ANAP'Iılar bu 
tarafta oturuyordu, biz öbür tarafta oturuyorduk. Onun için, arkadaşlarımızın itiraz etmeye 
hiç hakları yok. Kaldı ki, sekiz yıldır iktidarda olanlar, birtakım bakanlıklarda bulunan arka
daşlarımız, ne yazık ki, daha bir tek önerge hazırlamasını öğrenememişler ve buraya çıkıyorlar 
500 kelimeden fazta önergenin okunması yolunda iddia da bulunuyorlar ve âdeta, 501'in 499'dan 
küçük olduğunu iddia etmek durumunda kalıyorlar. 

EKREM PAKDEMÎRLt (Manisa) — Siz saydınız mı? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bundan böyle, önergelerinizi doğru hazırlayınız, 

önergelerinizi doğru getiriniz... 
Bakınız, yaptığınız değişikliklerde, siz ki Maliye Bakanlığı yaptınız, maddenin arasında 

diyorsunuz ki, "İtiraz üzerine, idare 17 haftada yönetmelik çıkarır." Bir diğer önergede "İdare 
1 hafta içinde yönetmelik çıkarır." Bir diğer önergede "tdare 10 haftada yönetmelik çıkarır" 
diyorsunuz. Bunlar, bir hakkın suiistimali değil midir değerli arkadaşlarım? (DYP Ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

Lütfen, eğri oturalım, doğru konuşalım... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bir virgül bile yeter. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Yaptıklarınız temelden yanlıştır. Türkiye Büyük Mil

let Meclisinde oluşan teamül budur, Sayın Başkanın yaptığı uygulama doğrudur, tasvip ediyoruz. 
Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İçtüzüğün 88 inci maddesi yürürlükten mi kalktı?!.. • 
BAŞKAN — Usul hakkında görüşmeler tamamlanmıştır. 
Başkanlık olarak bir şeyi daha bilginize sunmak istiyorum. 
önce, bu önergelerin tamamı okunmuştur, Genel Kurulun bilgisi dahilindedir. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Gerekçeler okunmadı. 
BAŞKAN — Veriliş sırasına göre... 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Birinci seferde gerekçeler okunmadı. 
BAŞKAN — Zaten, şimdi gerekçe okumuyoruz, aykırılık sırasına göre işleme koyuyoruz. 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (tstanbul) — Gerekçesiz... 

BAŞKAN — Bir saniye efendim... Lütfen... 
Ben sizi dinledim, söz kesmedim. 
önce, bu önergelerin tamamı okundu. Bir örnek : Yasanın birinci maddesinde "Nisan, 

haziran, ağustos, ekim 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit taksitte ödenmesi şarttır" diyor ve de
vam ediyor. Daha önce tümü okunan, reddedilen önergedeki teklif, nisan, ekim, kasım, aralık 
olarak geçiyor ve reddediliyor. Şimdi bir başka önergede de mayıs, haziran, eylül, ekim olarak 
geçiyor, değişiklik bu... 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Efendim, zaman değişikliği var. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz... Karşılıklı konuşmuyoruz; ben izah ediyorum. Yani, 

böyle bir sohbet usulü yok. Sayın Pakdemirli, susacaksınız, beni dinleyeceksiniz şimdi. (DYP 
ve SHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Farkı okutacağım tabiî, bu farkı oylayacağım. Genel Kurul neyi oyladığımızı bilecek, neye 
oy verdiğini bilecek; hakkın suiistimali olmayacak, böylece zamanınızı değerlendireceğiz, sizi 
de fazla yormayacağız. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Usul hakkında görüşmeler tamamlanmıştır. 
Başkanlık Divanının uyguladığı usulün doğru olduğunu kabul edenler işaret buyursun

lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

2. — Bazı Kamu Alacaklarınin Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 
20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 
3/325) (S. Sayısı : 53) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi, Genel Kurlun kararını uyguluyorum. (ANAP sıralarından "Böyle uy
gulama yapılamaz" sesleri, gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, İçtüzüğü değiştiremezsiniz. Karar 
geçerli değildir. 

BAŞKAN — Gereğini yaparsınız. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yapacağız. 
BAŞKAN — Şimdi farkı okuyorum; Birinci paragrafta "mayıs, haziran, eylül, ekim 1992" 

diye öneriliyor, sonra... 
EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa) — Hangisiyle farklı efendim?.. 
BAŞKAN — Şimdi, aykırılık sırasına göre, o verilen önerge. Daha önce dinlediğiniz önerge. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Unuttuk... 
BAŞKAN — Unutmayacaksınız. Bu kadar unutkanlık yanlış. Yanlış bu kadar unutkanlık. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Önce, siz okuyacaksınız... 
BAŞKAN — Sonra, "tahsiline devam olunur" birinci paragrafın sonundaki cümle yeri

ne, "tevessül edilmez" deniyor. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Neye deniyor? 
BAŞKAN — "Tahsiline" efendim. 
Ondan sonra, ikinci paragrafın sonuna bir eklenti var fark olarak. "İtiraz iki hafta içinde 

yapılabilir" 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Gerekçesi neymiş? Daha önce yoktu. 
BAŞKAN — Üçüncü paragrafın sonunda "İsteklerini altı haftada bildirirler." Dördüncü 

paragrafın sonunda, "İtiraz 25 gün içinde yapılır." 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan, siz, istediğiniz şekilde, kanunu yazın 

o zaman... 
BAŞKAN — Sizin önergenizi okuyorum efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Neye oy veriyoruz o zaman? 
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BAŞKAN — Beşinci paragrafın sonunda "İdare ondokuz hafta içinde yönetmenlik çıka
rır", son paragrafın sonunda da "Bunu 11 ay içinde yapabilir." 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Gerekçeleri neymiş Sayın Başkan? 
' BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN —- öenergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Genel kurul karar verdi, böyle olacak... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Genel Kurul böyle karar veremez. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu Maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Şimdi, bu önergedeki farkları da bilgilerinize sunuyorum : 
EKREM" PAKDEMİRLİ (Manisa) — Hangisiyle farklı efendim? 
BAŞKAN — Yasa ile. önerge madde üzerinde; maddeden farkını okuyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Başkanların böylü bir görevi var mı? 
BAŞKAN — Madde okundu efendim. Birinci paragrafta, "Nisan, Haziran, Ekim, Kasım" 

Birinci paragrafın sonunda "yazı yazılır." 
BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Gerekçeleri neydi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — İkinci paragrafın sonunda "İtiraz üç ay içinde yapılabilir". 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Ben yoktum; gerekçeleri tekrar okuyun!.. 
BAŞKAN — Efendim, "ben yoktum vardım"... Olur mu öyle şey? Buranın sürekliliği vardır. 
BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Bunların gerekçesi neydi, onu okusunlar. 
BAŞKAN — Üçüncü paragrafın sonunda "İsteklerini sekiz haftada bildirirler" Dördün

cü paragrafın sonunda "İtiraz 23 gün içinde yapılır" 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, bu, kanun çıkarmak değil, bir in

fazdır. 
BAŞKAN— Beşinci paragrafın sonunda "idare onyedi hafta içinde yönetmelik çıkarır" 

Maddenin sonunda "Bunu 9 ay içinde yapabilirler" 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. . 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
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BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Birinci fıkrada; "devam olunur" yerine, "tevessül edilir" 
İkinci fıkraya ek; "itiraz üç hafta içinde yapılabilir." 
Üçüncü fıkraya ek; "İsteklerini beş haftada bildirirler" 
Dördüncü fıkraya ek;'"itiraz yirmialtı gün içinde yapılır" 
Beşinci fıkraya ek; "İdare yirmi hafta içinde yönetmelik çıkarır"" 
Altıncı fıkraya ek; "Bunu 12 ay içinde yapabilir" 
BAŞKAN — Hepsini bilgilerinize sunuyorum. 
Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — ... Kabul edilmemiştir. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, Komisyonun sayısı yeterli değildir. 
BAŞKAN —• Yeterli efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — 15 kişi var; oynayamazsınız. 
BAŞKAN — Yeterli!.. Otur yerine, otur!.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — 14'Ie topla

nır... İçtüzüğü oku. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Sinirlenmeyin, ramazanın mübarek günü, rahatlayın, sakin olun... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Neyi oyladınız belli değil. 
BAŞKAN — Belli efendim, siz biliyorsunuz, özellikle siz biliyorsunuz... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Ben biliyorum da, diğer arkadaşlar bilmiyor. 
BAŞKAN — Hepsi biliyor efendim; onlar, bilmeden "Hayır" demezler. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — O halde, bir arkadaş kalksın da anlatsın. 
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BAŞKAN — önergeyi okuyunuz efendim. 
Birinci fıkrada "Aralık ayı" ilave edilmiş yine birinci fıkrada, "devam olunur" yerine "gü

venceye alınır". 
İkinci fıkrada "itirazlar incelemeye alınmaz"; 
Üçüncü fıkrada "İsteklerini dokuz haftada bildirirler". 
Dördüncü fıkrada "İtiraz yirmiiki gün içinde yapılır". 
Beşinci fıkrada "İdare onaltı hafta içinde yönetmelik çıkarır. 
Altıncı fıkrada "bunu sekiz ay içinde yapabilir" 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Ne kaldırılmış?.. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

Birinci fıkrada "Eylül, Aralık" ayları değiştirilmiş; birinci fıkranın sonuna "şarttır" eki 
getirilmiş. 

İkinci fıkrda "İtirazlar incelenebilir". 
Üçüncü fıkrada "İsteklerini on haftada bildirirler". 
Dördüncü fıkrada "İtirazlar yirmibir gün içinde yapılır". 
Beşinci fıkrada "İdare onbeş hafta içinde yönetmelik çıkarır" eki; 
Altıncı fıkrada "Bunu yedi ay içinde yapabilir" eki. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Silinen var kardeşim!.. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. (ANAP sıralarından gürültüler, sıralara vurmalar) 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Kaldırılan kelimeleri okutun. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesini aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

ı (Manisa) 
ve Arkadaşları) 

Birinci fıkrada "eylül ayı" yerine "kasım ayı" eklenmiş; "tevessül edilmez" yerine "cihe
tine gidilir" eki; 

İkinci fıkrada "itiraz yolları açıktır" ilavesi, 
Üçüncü fıkrada "İsteklerini onbir haftada bildirirler", 
Dördüncü fıkrada "İtiraz yirmi gün içinde yapılır, 
Beşinci fıkrada "İdare ondört hafta içinde yönetmelik çıkarır", 
Altıncı fıkrada "Bunu yedi ay içinde yapabilir" eki eklenmiş. 
BAŞKAN — Sayın üye, iyi anlaşılmadı, duyulmadı galiba; değişiklikleri bir daha okuyun. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, silinen yerler var. 
BAŞKAN — Hepsi okunuyor efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Oy kullanmıyoruz... 
BAŞKAN — önergeyi yeniden okutuyorum : 
Birinci fıkrada "kasım ayı" ilave edilmiş, 
İkinci fıkrada "cihetine gidilir" ilave edilmiş, 
Üçüncü fıkrada "İtiraz yolları açıktır", 
Dördüncü fıkrada "İsteklerini onbir haftada bildirirler", 
Beşinci fıkrada "İtiraz yirmi gün içinde yapılır", 
Altıncı fıkrada "İdare ondört hafta içinde yönetmelik çıkarır", 
Yedinci fıkrada "Bunu yedi ay içinde yapabilir". 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

Birinci fıkrada "temmuz, aralık ayı" değiştirilmiş; birinci fıkranın sonunda "ciheti için 
. yazı yazılır" değiştirilmiş, 
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ikinci fıkrada "Bu konuda itiraz edilemez" eklenmiş, 
Üçüncü fıkrada "İsteklerini oniki haftada bildirirler" eklenmiş, 
Dördüncü fıkrada "İtiraz ondokuz günde yapılır" eklenmiş, 
Beşinci fıkrada "İdare onüç hafta içinde yönetmelik çıkarır" eklenmiş, 
Altıncı fıkrada "Bunu altı ay içinde yapabilir" eklenmiş. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. ; 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

Urımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) -
ve Arkadaşları 

Birinci fıkrada "eylül ayı" değiştirilmiş; 
9 uncu maddenin birinci fıkrasına "bakanlıkça yapılır" eklenmiş. 
İkinci fıkrada, "bu konuda tüzük çıkarılır" eklenmiş. 
Üçüncü fıkrada, "İsteklerini 13 haftada bildirirler" eklenmiş. 
Dördüncü fıkrada, "İtiraz 18 günde yapılır" eklenmiş. 
Beşinci fıkrada, "İdare 12 hafta içinde yönetmelik çıkarır" eklenmiş. 
Altıncı fıkrada, "Bunu beş ay içinde yapabilir" eklenmiş. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Bir kelime dahi, anlam değiştirir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN—Hükümet?,. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
(Denizli) 

." ve Arkadaşları 
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9 uncu madde birinci fıkra, "Kasım, aralık ayı" eklenmiş, birinci fıkrada "yoluna gidilir" 
eklenmiş : İkinci fıkrada, "bu konuda kararname çıkarılır" eklenmiş, 

Üçüncü fıkrada, "İsteklerini 14 haftada bildirirler" eklenmiş, 
Dördüncü fıkrada, "İtiraz 17 günde yapılır" eklenmiş, 
Beşinci fıkrada, "İdare 11 hafta içinde yönetmelik çıkarır" eklenmiş, 
Altıncı fıkrada, "Bunu dört ay içinde yapabilir" eklenmiş. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. • 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge reddedilmiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Bir şey çıkarılmış; hiç olmazsa onu söyleyin Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hasan Korkmazcan 

(Denizli) 
ve Arkadaşları 

9 uncu madde birinci fıkrada, "eylül" ayı eklenmiş, "karar ittihaz olunur" eklenmiş. 
İkinci fıkrada, "bu konuda yönetmelik çıkarılır" eklenmiş, 
Üçüncü fıkrada, "İsteklerini 17 haftada bildirirler" eklenmiş, 
Dördüncü fıkrada, "İtiraz 14 günde yapılır" eklenmiş, 
Beşinci fıkrada, "İdare 8 hafta içinde yönetmelik çıkarır" eklenmiş, 
Altıncı fıkrada, "Bunu bir ay içinde yapabilir" eklenmiş. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, önerge yanlış okunuyor; ben takip 

ediyorum. 
BAŞKAN— Çok güzel anlaşıldı. 
Komisyon katılıyor mu efendim önergeye? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hasan Korkmazcan 

(Denizli) 
ve Arkadaşları 

9 uncu madde birinci fıkrada, "Temmuz, mayıs" ayı eklenmiş "karar verilir" eklenmiş, 
ikinci fıkrada, "bu konuda sirküler çıkarılır!' eklenmiş, 
Üçüncü fıkrada, "isteklerini 16 haftada bildirirler" eklenmiş, 
Dördüncü fıkrada, "kiraz 15 günde yapılır" eklenmiş, 
Altıncı fıkrada, "idare 9 hafta içinde yönetmelik çıkarır" eklenmiş, 
Yedinci fıkrada "Bunu iki ay içinde yapabilir" eklenmiş. 
EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Sayın Başkan, kaldırılanlar var, ilave edilenler var... 
YUSUF PAMUK (İstanbul) — Önergede, "Eklenmiş" kelimesi yok. 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hasan Korkmazcan 

(Denizli) 
ve Arkadaşları 

9 uncu madde birinci fıkrada, "temmuz" ayı eklenmiş, "idarece yapılır" eklenmiş. 
İkinci fıkrada, "bu konuda tebliğ çıkarılır" eklenmiş, 
Üçüncü fıkrada, "İsteklerini 15 haftada bildirirler" eklenmiş, 
Dördüncü fıkrada, "İtiraz 16 günde yapılır" eklenmiş, 
Beşinci fıkrada, "İdare 10 hafta içinde yönetmelik çıkarır" eklenmiş, 
Altıncı fıkrada, "Bunu 3 ay içinde yapabilir" eklenmiş. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katalıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
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YUSUF PAMUK (istanbul) — Sayın Başkan, bizim önergelerimizde, "Eklenmiş" keli
mesi yok. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
_ Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
. Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) -— Sayın Başkan, önerge yanlış okunuyor; ben takip 
ediyorum. 

BAŞKAN — Yanlış okumaz efendim. Hem anlaşılıyor... Komisyon katılıyor, bakın!.. (Gü
lüşmeler) 

Buyurun, devam edin. 
Birinci fıkrada, "temmuz, ağustos, eylül" ayları değiştirilmiş. "Olunmaz" eklenmiş. 
İkinci fıkrada, "İtiraz 15 haftada yapılabilir" eklenmiş. 

- Üçüncü fıkrada, "İsteklerini 6 ayda bildirirler" eklenmiş. 
Dördüncü fıkrada, "İtiraz 13 günde yapılır" eklenmiş. 
Beşinci fıkrada, "İdare bir hafta içinde yönetmelik çıkarır" eklenmiş. 
Altıncı fıkrada, "İdare bunu 30 hafta içinde yapabilir" eklenmiş. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. > 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

9 uncu maddenin birinci fıkrasında, "eylül, kasım, aralık" ayı değiştirilmiş, "gidilir" ek
lenmiş. - . -'. 

İkinci fıkrada "itiraz 10 haftada yapılabilir" eklenmiş. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Önerge yanlış okundu. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Üçüncü fıkrada "isteklerini 11 ayda bildirirler" eklenmiş, 
Dördüncü fıkrada "İtiraz 8 günde yapılır" eklenmiş, 
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Beşinci fıkrada "İdare 6 hafta içinde yönetmelik çıkarır" eklenmiş, 
Altıncı fıkrada "tdare bunu 25 hafta içinde yapabilir" eklenmiş. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
(ANAP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

; ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, yoklama yapılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtim efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Hayır efendim; oylamaya geçmediniz... 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yoklama yapmanız gerekirdi. 
BAŞKAN — Oylamaya geçmiştim efendim... Tutanağa bakarsınız... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Öyle bir beyan yok. Niye yalan söylüyorsunuz? 

Oylamaya geçildiği beyanı yok. 
BAŞKAN — Oturun lütfen! (ANAP sıralarından gürültürer) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu kadar küçük şeylere tenezzül etmeyin. 
BAŞKAN — Okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Erkem Pakdemirli 
(Manisa) 

ve Arkadaşları 
9 uncu madde birinci fıkrada "Mayıs" ayı değiştirilmiş, "Gidilmez" eklenmiş, 
İkinci fıkrada "İtiraz dokuz haftada yapılabilir" eklenmiş; 
Üçüncü fıkrada "İsteklerini oniki ayda bildirirler" eklenmiş, 
Dördüncü fıkrada "İtiraz yedi günde yapılır" eklenmiş, 
Beşinci fıkrada "İdare yedi hafta içinde yönetmelik çıkarır" eklenmiş, 
Altıncı fıkrada "İdare bunu yirmidört hafta içinde yapabilir" eklenmiş. 
(ANAP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, yoklama yapılmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — İsimleri alalım efendim : Sayın Yusuf Pamuk, Sayın Burhan Kara, Sayın 

Tunca Toskay, Sayın Ekrem Pakdemirli, Sayın Orhan Ergüder, Sayın Ülkü Güney, Sayın Ha
san Korkmazcan, Sayın Melike Tugay Haşefe, Sayın Lutfullah Kayalar, Sayın Bülent Akarcalı 
yoklama isteminde bulundular. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Çoğunluk olduğu belliyse, yoklama yapmayabilirsiniz. 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
Sayın Genç lütfen... 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere devam ediyoruz. 

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

2. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatıhın Hızlandtrümast ve Matrah Artırımı Hakkında 
20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 
3/325) (S. Sayısı : 53) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor muydunuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN— Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. > 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
(Manisa) 

ve Arkadaşları 
Birinci fıkrada "temmuz, ekim, aralık" ayları değiştirilmiş, "yapılmaz" ibaresi eklenmiş. 
İkinci fıkrada "İtiraz onbir haftada yapılabilir" ibaresi eklenmiş. 
Üçüncü fıkrada "İsteklerini on ayda bildirirler" ibaresi eklenmiş. 
Dördüncü fıkrada "İtiraz dokuz günde yapılır" ibaresi eklenmiş. 
Beşinci fıkrada "İdare beş hafta içinde yönetmelik çıkarır" ibaresi eklenmiş. 
Altıncı fıkrada "İdare bunu yirmialtı hafta içinde yapabilir" ibaresi eklenmiş. 
BAŞKAN — .Komisyon Önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Maırah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

Birinci fıkrada "mayıs, haziran, temmuz" değiştirilmiş, "yapılır" ibaresi eklenmiş. 
İkinci fıkrada "İtiraz oniki haftada yapılabilir" ibaresi eklenmiş. 
Üçüncü fıkrada "İsteklerini dokuz ayda bildirirler" ibaresi eklenmiş. 
Dördüncü fıkrada "İtiraz on günde yapılır" ibaresi eklenmiş. 
Beşenci fıkrada "İdare dört hafta içinde yönetmelik çıkarır" ibaresi eklenmiş. 
Altıncı fıkrada "İdare bunu yirmiyedi hafta içinde yapabilir" ibaresi eklenmiş. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan, Komisyonun toplantı yetersayısı 

yoktur. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan, Komisyonun toplantı yetersayısı 

yoktur... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER.ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

Birinci fıkrada "aralık ve mayıs" ayları değiştirilmiş, "edilir" ibaresi eklenmiş. 
İkinci fıkrada "İtiraz onüç haftada yapılabilir" ibaresi eklenmiş. 
Üçüncü fıkrada "İsteklerini sekiz ayda bildirirler" ibaresi eklenmiş. 
Dördüncü fıkrada "İtiraz onbir günde yapılır" ibaresi eklenmiş. 
Beşinci fıkrada "İdare Üç hafta içinde yönetmelik çıkarır" ibaresi eklenmiş. 
Altıncı fıkrada "İdare bunu yirmisekiz hafta içinde yapabilir"*ibaresi eklenmiş. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Bu önerge bizim değil... Sizin mi? 
BAŞKAN — Arkadaşım okudu; ama bir daha söylesin. Kimin önergesi olduğunu bir da

ha söyleyin lütfen... 
"Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları" 
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BAŞKAN — Unutmuşsunuz Sayın Pakdemirli, o kadar çok mükerrer önergeniz var ki... 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Usulsüzlük var. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Usulsüz oylama var... 
BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırma Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
(Manisa) 

ve Arkadaşları 
9 uncu madde birinci fıkrada "Haziran, temmuz, ağustos" değiştirilmiş; "edilmez" iba

resi eklenmiş. 
İkinci fıkrada "İtiraz ondört haftada yapılabilir" ibaresi eklenmiş. 
Üçüncü' fıkrada "İsteklerini yedi ayda bildirirler" ibaresi eklenmiş. 
Dördüncü fıkrada "İtiraz oniki günde yapılır" ibaresi eklenmiş. 
Beşinci fıkrada "İdare iki hafta içinde yönetmelik çıkarır" ibaresi eklenmiş. 
Altıncı fıkrada "İdare bunu yirmidokuz hafta içinde yapabilir" ibaresi eklenmiş. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. 
9 uncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler..^ 

Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar 

MADDE 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
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Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 1.1.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uygu
lanacak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratılmış 
ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük 
cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapatma 
cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 nci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 1.1.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç du
yurusunda bulunulup soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan Kamu dava
ları ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suç
larına ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi ziyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezalan, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 1.1.1992 tarihinden önce ya
pılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılmaması 
veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanunun Hükümlerinden yararlanılarak ödenme
si halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezaları
nın uygulanmasında dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Şahısları adına; Sayın Ekrem Pakdemirli, Sayın Adnan Kahveci, Sayın Tur
han Tayan; grupları adına; ANAP Grubu adına Sayın Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Gru
bu adına Sayın Oğuzhan Asiltürk söz istemişlerdir. 

ANAP Grubu adına, Sayın Korkmazcan; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; bugün üzerinde çalışmakta olduğumuz kanunun bir af kanunu olmadığı, Sayın 
Maliye Bakanı tarafından, Hükümet adına, defaatle ifade edildi ve zannediyorum bu kanuna 
olumlu oy verme kararlılığı içinde görülen gruplarımız adına da, bu kanunun bir af kanunu 
olmadığı ifade edildi. 

Şimdi, bu kanunun 10 uncu maddesini kısaca bilgilerinize sunuyorum. Af kanunu olma
dığı iddia edilen bu kanunun 10 uncu maddesiyle kimleri affediyoruz? 

10 uncu maddenin ikinci fıkrası "344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve ka
çakçılığa teşebbüs suçlarını 1.1.1992 tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında..." 
diye devam ediyor. 

Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi nedir? Vergi Usul Kanununun 344 üncü madde
si kaçakçılığı tarif eder. Orada kimlerin affedildiği fıkralar halinde yazıyor. 

Birinci fıkrada, "Vergi kanunlarına göre tutulması mecburî olan defterlere kaydı gereken 
hususları, vergi matrahının azalmasını tevlit edecek tarzda, tamamen veya kısmen diğer defter 
ve kayıtlara kaydetmek" diyor. Şimdi, bunu yapanları affediyorsunuz. 
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İkinci fıkrada, "Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bun
ları bilerek kullanmak" diyor. Yetimin hakkını yemek için, sahte ve muhteviyatı itibariyle ya
nıltıcı belgeler düzenleyenleri affediyorsunuz, Hiç af hükmü taşımıyor dediğiniz, vergi topla
mak maksadıyla çıkarıldığını ifade ettiğiniz kanunla, bunları affediyorsunuz. 

Üçüncü fıkrada, "Vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim 
etmek veya tahrif edilmiş vesikalarla, asıllarına uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika ve su
retleri bilerek kullanmak" diyor. Bu fiilleri işlemiş olanları affediyorsunuz. 

Dördüncü fıkrada, "Vergi kanunlarına göre tutulması mecburî olan defter kayıtlarını tahrif 
etmek veya bu defterlerde mevhum adlara hesap açmak veyahut her türlü hesap ve muhasebe 
hileleri yapmak" diyor. Hile yapanları affediyorsunuz mevhum adlara hesap açanları affedi
yorsunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) Bunun, vergi ahlakında ne gibi tahribat yapacağını 
da hesaba katmıyorsunuz. 

Beşinci fıkrada, "Vergi kanunlarına göre tutulması mecburî olan defterlerin sayfalarını 
yok ederek, yerlerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak" diyor. Bu fiilleri 
işleyenleri affediyorsunuz. 

' 'Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası mecburi olan defter veya vesikaları yok 
etmek veya gizlemek, mevcudiyetleri noterlik tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu 
halde, vergi incelemesine yetkili kimselere, inceleme sırasında defter ve vesikaları ibraz etmemek" 
diyor ki, bu gizleme demektir; bu gizlemeleri yapanları affediyorsunuz. 

Beyan esasına dayanan mükelleflerde, vergi dairesinin ıttılaı dışında, birtakım faaliyetleri 
yapan ve kazanç elde edenleri affediyorsunuz ve bunlara -358 inci maddeye göre- teşebbüs edenleri 
affediyorsunuz. 

Peki, bunların cezası nedir?.. Bu fiilleri işleyenlerin cezası, sadece ekonomik yaptırım de
ğildir. Vergilerin, birtakım katlamalarla, faizlerle, gecikme zamlarıyla beraber tahsilinden iba
ret değildir. Bu fiiller aynı zamanda cezaîlnüeyyide gerektirmiştir ve bunu, kanunumuz koy
muştur. Biraz önce saydığım fiilleri işleyenlerin cezaları, Vergi Usul Kanununun 359 uncu mad
desinde yazılmıştır ve ' '344 üncü maddenin bir ve altıncı bentlerinde yazılı fiilleri işleyenler 
hakkında, 345 inci maddede yazılı vergi cezalarından ayrı olarak üç aydan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir" denmiştir. 

Şimdi, üç yıla kadar hapis cezası verilecek fiilleri, vergisini ödememek maksadıyla ve ev
rak sahtekârlığı yaparak, kamu görevlilerini yanıltarak, toplumu yanıltarak, ahlakî her türlü 
ölçünün dışına çıkarak ika etmiş olanları affediyorsunuz; hem de bunlar hakkında savcılığa 
suç duyurusu yapılması imkânını da ortadan kaldırıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bu özellikleri biline biline bu kanunun çıkarılmış olması
na, İktidar Gruplarımız açısından da anlam vermek mümkün değil; ama, bizi asıl şaşkınlığa 
sevk eden husus şudur : Bu kanunun önceki gün görüşüldüğü saatlerde, Türkiye Cumhuriyeti
nin Başbakanı ve Bakanlar Kurulunun üyeleri buradaydılar; bu kanunu çıkarabilmek için bu
radaydılar; yani, evrak sahtekârlarını, vergi kaçakçılarını, yetim hakkı yiyenleri affedebilmek 
için buradaydılar. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama aynı saatlerde, Azerbaycan'da, Dağlık 
Karabağ Bölgesinde Ermeni çetecileri katliam yapıyorlardı ve bunun tedbirini düşünmek, saat 
saat, dakika dakika düşünmek mevkiinde olan insanlar, burada kaçakçıların affıyla uğraşıyor
lardı. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu, büyük talihsizliktir. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Bırak şimdi!.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — tki tarafa da yetişiyorlar... Sizin yaptığınız gibi, 

Çankaya'dan yönetilmiyor burası. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bugün de şu saatlerde Erzincan'da... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Kanun bizim kanunumuz, altında im

zamız var; nerede olacağız?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... (Gürültüler) 
Sayın Başbakanın burada, sizin bütçeniz de görüşüldü; bütçenizde bile yoktunuz. Bu iti

nayı başka kanunlarda da göstermiyorsunuz; ama, bu kanunda özellikle gösteriyorsunuz... 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Saptırıyorsun olayı, yakışmıyor sana; in oradan!.. 
Çok ayıp!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bunun sebebini kamuoyu merak edecektir. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

la İspanya'dan buraya kalkıp gelen Sayın İnönü'nün, bugün Erzincan'a gitmesini bekli
yordu kamuoyu; ama buraya gelmiş. (SHP sıralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER, (Diyarbakır) — Yarın gidiyor... Ne diyorsun sen! Otur yerine! 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Yani, Sosyalist Enternasyonel toplantısından, top

lantıyı yarım bırakarak buraya gelen Sayın Erdal İnönü'nün maksadı, bu kanunun çıkarılma
sına destek vermekmiş; bunları da kamuoyu kaydedecektir. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır)— Sen ne anlarsın; özal'm kuyruğuna takılmış gidiyorsun... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu kanunun, bu talihsiz 

kanunun... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Yakışmaz sana! Demagoji yapıyorsun... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ben sadece bir gerçeği tespit ediyorum; tutanak

lara geçirmeye çalışıyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Yazık, yazık... Ayıp! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ben tutanaklara geçirmeye çalışıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu kanunun üçüncü bir talihsizliği, Başkanlığın bu konuda... (SHP 

sıralarından gürültüler) 
Sayın Başkanım, sataşmaları durdurursanız, herhalde daha rahat ifade edebileceğim. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Konuşmacıya müdahale etmeyin. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Doğru dürüst konuşsun o zaman, madde üzerinde ko

nuşsun! 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Sümer... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ayıp yani! Sana yakışmıyor,. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Size yakışır mı? Sayın İdare Amiri, size yakışır 

mı oradan sataşmak? 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Size yakışmıyor, yakışmıyor size. 
BAŞKAN — Devam edin efendim, lütfen. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ben, bir gerçeği tespite çalışıyorum. (DYP sıra

larından "Geçmişine dön de bak" sesleri) 
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Parlamenterler Birliği Başkanlığını yapan birisisin; sana 
yakışmıyor. 

BAŞKAN— Lütfen efendim... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, benim... 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, usul hakkında... 
BAŞKAN — Efendim, usulsüzlük yok; lütfen oturun, lütfen oturun. 
Buyurun efendim; süreniz doldu, sözünüzü bağlayın. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Kime diyet borcunuz var bizim; söyle bakayım? Şeref

siz insan!.. Yazıklar olsun sana! 
BAŞKAN— Lütfen!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkanım, benim hakkımda "saygısız" 

ve "şerefsiz" kelimelerini kullanan üyeler hakkında gerekli işlemi yapmanız lazım. Benim, al
nı açık, şerefli bir insan olduğumu, 34 yıldan beri kamuoyunun önünde kamu hizmeti yapan 
bir insan olarak, Türk kamuoyu bilir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Hiç de değil! Şüphelisin, şüphe duyuyoruz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Öğrenmeyen arkadaşlarımıza bunu bir hatırlat

manızı rica ediyorum. Yani, kürsüdeki bir hatibin, sataşmaların ötesinde, böyle tezyif edilme
sine herhalde İçtüzük müsamaha etmiyordur. 

BAŞKAN — Efendim, müsamaha etmiyoruz; lütfen... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Gerekli işlemi yapınız, 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Yağcı!.. 
BAŞKAN — Lütfen!.. 
Sürekli uyarıyorum ve sizin sözünüzü kesmemeye çalışıyorum... 
Buyurun. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Oturun efendim! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu kelimelerin bana yakışmayacağını Türk ka

muoyu bilir; arkadaşlarıma iade ediyorum; üzerine herhangi bir zam yapmadan, onu söyle
yenlere iade ediyorum. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — İktidar elinizden gidince ne yapacağınızı şaşırdınız. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın Gökalp. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bizi hayrete sevk eden hu

suslardan birisi de, böyle bir kanunun çıkması için Meclis Başkanlık Divanının ve Meclis Ge
nel Kurulunun birtakım usulsüzlüklere yol açmış olmasıdır. Bu, bundan sonraki Meclis çalış
maları... 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşun efendim! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Meclis çalışmaları bakımından da sıkıntı... (Ha

tibin mikrofonu Başkan tarafından kapatıldı) Yaratacaktır. 
Anlatacağım, asıl... (DYP ve SHP sıralarından "İn aşağı" sesleri) 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacaksınız! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum. 

. ' • " . - • • " • • • i -. . 

— 336 — 



T.B.M.M. B : 50 14 . 3 .1992 0 : 5 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşacaksınız. Demin konuştuğunuz, usul hakkındaydı... 
(Hatibin mikrofonu Başkan tarafından açıldı) 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Madde üzerinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşun! Başkanlık Divanı hakkında konuşamazsın!.. 
ALİ ER (içel) — Başkan terörü bu... 
BAŞKAN — Yapmayın artık, bu kadarı da fazla... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu maddenin niye böyle bir telaş içerisinde... 
BAŞKAN — Yani, burada azınlık çoğunluğa tahakküm mü edecek? Lütfen yani... Genel 

Kurul karar aldı. , 
EKREM PAKDEMtRLİ (Manisa) — Kanuna aykırı karar aldınız. 
BAŞKAN — Sözünüzü bağlayın efendim, süreniz bitti. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkan, ben, 10 uncu madde üzerinde ko

nuşuyorum. 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Sözünü kesmeyin. 
BAŞKAN — Lütfen... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu kanunun af kanunu olmadığını söyleyen ki

şileri, kanun metninin, yani 10 uncu maddenin tekzip ettiğini ortaya koymaya çalışıyorum ve 
bunun arkasındaki maksadı aramak, kamuoyunun hakkıdır. Kamuoyuna yarın gösterebilece
ğimiz tutanakları da bu kürsüden tespit ettirmek benim hakkımdır. 

BAŞKAN — Haklısınız efendim... 
Süreniz tamamdır... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Başkanlık Divanının da bu telaşa... 
BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
(Hatibin mikrofonu Başkan tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, inin aşağıya! (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 

sesleri, alkışlar) 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — İniyorum efendim. 
BAŞKAN — Sözünüz bitti efendim, süreniz tamam. (ANAP sıralarından sıra kapakları

na vurmalar) 
ALÎ ER (içel) — Olmaz böyle şey Sayın Başkan!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkan... ' 
BAŞKAN — Oturun efendim, yerinize oturun!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Son cümlemi söyleyeceğim... 
BAŞKAN — Oturun efendim... Tamam, sözünüz bitmiştir! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben, süre çalmak gibi bir 

hususa gayret etmem... 
BAŞKAN — Sözünüz bitmiştir, buna rağmen konuşamazsınız; oturun yerinize! (DYP ve 

SHP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, ANAP sıralarından gürültüler) 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Son cümlemi söyleyeceğim, Meclise saygılarımı 

sunacağım... 
BAŞKAN — Hayır efendim, sunmayın! 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Meclise saygılarımı sunacağım. 
BAŞKAN — Hayır, anlaşılmıştır saygınız, buyurun, oturun lütfen... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Meclise saygılarımı sunmak istiyorum... 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim, buyurun oturun. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Evet, Sayın Korkmazcan Meclise saygılar sunuyor efendim; onu da duyurmak istedi... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Benim önergelerimi okumadığınız gibi, benim 

saygılarımı da zatı âliniz, vekâleten duyurdunuz... 
Teşekkür ediyorum. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurunuz efendim. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
Yeter ama, bu kadar da olur mu? 
ALt ER (İçel) — Olmaz böyle şey Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Olur, olur; sizin yaptığınız oluyor da benimki niye olmuyor... 
ALt ER (içel) — Taraflı davranamazsınız. 
BAŞKAN — Ben usulü uyguluyorum; süresi kadar konuşacaktır. 
ALt ER (tçel) — Taraflı davranamazsın Başkan! 
BAŞKAN — Oturun yerinize; size söz vermedim. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Bir de, konuşanları dövün bari... Bir tek sopanız eksik... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Konuşmama başlarken... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sadece sopanız eksik... Bir sopa verelim elinize... 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Konuşmama, Sayın Başkanın bu Mecliste çok na
dir rastlanan bu tutumunu protesto ederek başlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan "azınlık çoğunluğa tahakküm mü edecek?" dedi.. Şimdi, çoğunluk azınlı
ğa tahakküm ediyor, tkisi arasında ne fark var? (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Onu da yaptırmayız Sayın Asiltürk, onu da yaptırmayız... Lütfen... Madde 
üzerinde söz aldınız... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Bu, Özal'in sesi değil, milletin sesi... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Özal'in sesi beni ilgilendirmez. 
BAŞKAN — Konuya gelin efendim, konuya... Lütfen... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Ben, özal'in sesi olarak bir şeyi müdafaa ediyor 

değilim; beni ilgilendirmez... 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Madde üzerinde konuş. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Hatta, şunu ifade edeyim : Burada söylediğim şey

lerin pek çoğunda, şu değerli arkadaşlarım dışarı çıktığı zaman, benimle beraber olduğunu 
ifade ediyorlar; birçokları, benimle konuştuğu zaman, bunu ifade ediyorlar... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli)— Siz öyle düşünüyorsunuz. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Siz öyle kabul edin. 
Bu kanun, işte, 10 uncu maddesiyle neyi getirdiğini ifade ediyor. Başlık, "İşyeri Kapatma, 

Kaçakçılık, Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller ve Bununla İlgili Şartlar" 
dır. Siz burada bunun için varsınız, Sayın Hükümet bunun için var; niye itiraz ediyorsunuz? 
(RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sen niye buradasın? 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — tşte bu kanunu geçirmek için buradasınız. (RP 

ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Kaçakçıları affetmek için buradasınız, tşte getirdiğiniz kanun... (RP ve ANAP sıraların

dan "Bravo" sesleri, alkışlar) İşte... 
Bunu ben değerlendirme olarak yapmıyorum, bu bir yorum değil, tşte kanun; işte 10 un

cu maddenin başlığı: tşyeri Kapatma, Kaçakçılık, Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulan
mayacağı Haller ve Bununla tlgili Şartlar" deniyor. Bunu getiriyorsunuz ve söylenince de gü
cünüze gidiyor... Getirmeyin! (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu 10 uncu madde, kaçakçılığı savunmak için, kaçakçılığı meşru hale getirmek için, ka
çakçı hakkında takibat yaptırmamak için gelen bir maddedir. Bunun söylenmesi gücünüze gi
diyor da, bunu kanun haline getirmek için mücadeledeki bu direnciniz ne? (RP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sana ne!.. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Ha, bana şu... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Millet beni seçmiş, sana ne! 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Ben bu kaçakçılığın affedilmesini istemiyorum. 

Bana olan tesiri bu. Siz de bunu affettirmek için bütün gücünüzle çalışıyorsunuz... (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) Ne istiyorsunuz?.. Yani, biz de sizi alkışlayalım mı istiyorsunuz?.. Çıkıp 
elbette bunları ifade edeceğiz. 

Bu kanun... 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — 1974'te, bakan olarak aynı şeyi imzalamadınız mı? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Hayır, imzalamadım. 
BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin sayın milletvekilleri, lütfen. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Hayır, imzalamadım. Onu Sayın Bakan da bili

yor... Hayır, imzalamadım. Böyle, kaçakçıyı af diye bir şey yoktu, kesinlikle yoktu, kaçakçının 
affı diye bir şey yoktu. 

Sonra, başka bir şey söyleyeyim. 1974'te bir kanun çıktı diye zorlanmayın... Zorlanma
yın... Vicdanınız sizi mahkûm ediyor da onun için bu reaksiyonu gösteriyorsunuz. (RP ve ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

A. HAMDt ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - - Allah seni ıslah etsin... 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bu kanun, kamuoyunda, büyük, ciddî reaksiyon
lar uyandırmıştır; bu kanun sınırsız af getirmektedir. 

Burada bana laf atacağınıza, 5 milyon liraya kadar olan çiftçi borçlarını affederken -bunu 
15 milyon liraya çıkarmak için teklif verdim arkadaşlarımla beraber ve bunu reddettiniz- ne 
oluyor da holdinglerin, ne oluyor da 468 milyar lira -isim söylememe lüzum yok- borcu olan 
kimselerin affı için bu kadar çırpmıyorsunuz?.. Hani sosyal adalet nerede, eşitlik nerede? Bu
radan laf atmak kolay. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Çiftçi olunca, köylü olunca, dar 
gelirli olunca onun 5 milyon lirasını affedeceksiniz; ama, komprador olunca -edebiyat yapar
ken karşısına çıkacaksınız- Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak 400 küsur milyar lira, bir tek 
zengine af getireceksiniz; sonra da laf atarak bizi burada engellemeye çalışacaksınız... 

SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Al-Baraka Türk'ü affedelim... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Edersiniz, sizin için hiç mesele yok. 
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SALİH SÜMER (Diyarbakır) —. Faisal Finansı da... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Onu da affedersiniz, kompradorları da affedersi

niz, holdingcileri de affedersiniz; sonra çıkar sosyal demokratız dersiniz, haktan, adaletten bah
sedersiniz. (SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Şüphen mi var sosyal demokrat olduğumuzdan? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Elbette; bir sosyal demokrat, bu kadar gayri adil 

bir kanuna oy vermez. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — O senin ifaden... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Katma Değer Vergisi, fakir fukaradan alınan ver

gidir. Katma Değer Vergisi toplandıktan sonra... 
Eğer gücünüz varsa, samimiyseniz, bu kabil sahtekârlık yapanlar için bir şey getiriyorsa-

nız, ben, yüzde yüz, Grubumla arkanızdayım; hangi hırsız varsa ve ona karşı bir şey gevriyor
sanız, kesin olarak, bütün Grubumla sizi destekliyorum. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Ne istiyorsanız... Finansmış, başka şeymiş, hangisini istiyorsanız, hangi kuru
luş için bir şey getiriyorsanız, hangi sahtekâr için bir şey getiriyorsanız, bütün Grubumla yüz
de yüz sizinle beraber onun hesabını sormaya hazırım; ama, milletin Katma Değer Vergisini 
alıp da bunları ödemeyenleri affetmeye çalışıyorsanız; buna da karşı çıkmaya mecburum ben; 
inancım gereği mecburum, adalet gereği mecburum. Ben de şimdi huzurlarınızda bunu savu
nuyorum... 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Gel, özal'a gidelim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — İstediğim şey nedir? İstediğim şey şudur : Affedi

yorsanız, hiç olmazsa belli bir miktarını affedin, milyarları affetmeyin. Hatta, bir miktar üze
rinde anlaşmamızı isterseniz; biz 30 milyon teklif ettik, siz 50 milyon deyin, 100 milyon deyin, 
ama bir sınır getirin... Kesinlikle buna da niyetiniz yok. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sen de Köşkten talimat almışsın. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) —• Bu kaçakçılığı, bu kaçakçılığa teşebbüs cezaları

nı; yani birkaç cümleyle ifade edersem, defterleri, bilerek sahte olarak tutanları, sahte (naylon) 
faturayla defter tanzim edenleri, vesika ve faturalarda bilerek, rakamları değiştirerek, onu az 
göstererek, az vergi vermek için bu tahribatı yapanları, hesap hilesi yapanları, defterlerini belli 
şekilde tahrif edip, değiştirip, sayfa yırtıp, sayfa ekleyerek düzenleyenleri bu kanunla affedi
yorsunuz, bu kanunla bütün bunlara af getiriyorsunuz. Bu, doğru değildir. Bunun doğru ol
madığına inandığım için ifade ediyorum. 

Tabiî, bunun müeyyidesi de var... Bunun müeyyidesi, toplumun karşısına çıkıldığı zaman, 
o toplumun buna karşı vereceği vicdanî karardır. Hiç zannetmiyorum ki, gidip de, hiçbir arka
daşımız... Buradaki arkadaşlarımı -yine samimî olarak bir inancımı söyleyeyim ki- bu kanunu 
çıkarmak için arzulu kabul etmiyorum. Çünkü, bu kanun kaçakçıyı affediyor. Arkadaşlanm 
bunu istemezler; ama, belli bir mecburiyet meydana gelmiş, bir parti disiplini var ve bu kanun, 
bu disiplin içerisinde çıkarılmaya çalışılıyor. 

Niçin dün bu çoğunluğu sağlayamadınız da, Sayın Başbakan geldiği zaman buralarda bu 
çoğunluğu sağlayarak oturuyorsunuz? Bu bir parti disiplinidir; ancak, bu parti disiplini bura
da müspet yolda kullanılmıyor... 

Bunu ifade ediyorum, bu kaçakçıları affetmenin elbette millet vicdanını zedeleyeceğini bir 
kere daha tekrar ediyorum ve saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Asiltürk'e teşekkür ederiz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, söz is

tiyorum... 
BAŞKAN — Buyurun. 
LATİF SAKICI (Muğla) — Sayın Başkan, bilmeyen arkadaşlara İçtüzüğün 68 inci mad

desini hatırlatın; öyle konuşsunlar... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bilerek konuşuyorlar. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; gerek bu kanunun, gerek diğer kanunların görüşülmesi sırasında hep şunu ileri 
sürmüşümdür : Eleştiri bütün milletvekillerinin hakkıdır. Bütçe Komisyonunda da enine bo
yuna eleştirilmiştir, burada da eleştirilecektir. Yalnız, altını çizerek ifade ettiğimiz müessesele
ri, şöyle veya böyle, kenarından alıp, değiştirerek değil, olduğu gibi ortaya koymak ve onun 
üzerinde tartışma yapmak lazım. Yoksa, bir maddeyi alıp -kendi düşüncenize göre- belli istika
metlere sevk etmek, meseleyi aydınlığa çıkarmaz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Maddeyi konuşuyoruz Sayın Bakan, 10 uncu madde 
üzerinde konuşuyoruz... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — ... bilakis, ortalığı ka
rıştırır. 

Baktılar ki bu 10 uncu maddenin üzerinde "kaçakçılık" ifadesi var, hemen burada, uzun 
uzun anlattılar... Eğer bu arkadaşlarımız vergi kanunlarını, vergi tatbikatını biraz bilseler, bu 
konuşmayı yapmazlar. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biz, vergi kaçırmak için uğraşmadık hiç... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Tabiî, nedense, bu ko
nuda konuşan, fikir beyan eden arkadaşlarımızın vergi konusundaki bilgileri fevkalade sınırlı. 
Niye sınırlı? Çünkü, sınırlı olmasa gelip bu tür konuşma yapmazlar. O kanunun metninde var
dır o ifade. Kalkıp, bu maddeye göre, kaç kişi giriyor bu kapsama, kaç kişi bundan yararlana
cak diye bir istatistik sorsalar... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Vergi kaçakçılarını sayar mısınız Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Bunun uygulamada hiç 
önemi yoktur. Bakınız, kaçakçılık diyorsunuz... 1985 yılında mevzuatımıza bir hüküm geldi 
ve kaçakçılık yapanlar kaçakçılığın ağırlığına göre teşhir edilir dendi. 1985 yılından, 1992 yılı
na kadar, yedi sene geçti. Bugün, Danıştayda daha kaçakçılığı tasdik edilen hiçbir olay yoktur. 
Hiçbir olay olmadığı için de teşhir edilmemiştir. Teşhir, kademe kademe yapılacaktı; kimisi ma
hallî gazetede, eğer kaçakçılık daha büyükse daha büyük gazetelerde, hatta televizyonda yapı
lacaktı; ama, hiçbir kaçakçılığı Danıştay tasdik etmediği için, bu madde de uygulanmadı... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Koymayın efendim, işlemiyorsa koymayın o 
maddeyi... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Ama, burada yakala
mışsınız "kaçakçılık" kelimesini, gelip veryansın ediyorsunuz... 

Bakınız, kaçakçılık vardı... Siz, Anavatan Hükümeti olarak, 1985 yılının haziran ayında 
bir kanun çıkardınız ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Ait Kanunda değişiklik yaptı
nız. Onunla ne yaptınız? 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O, gümrük kaçakçılığı Sayın Bakan, ayrı bir şey... 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Değişiklik yapıp, bazı 
fiilleri kaçakçılık olmaktan çıkardınız. Değişiklik yapıp, yürütülmekte olan kaçakçılık davala
rını düşürdünüz ve mahkûm olup içeride olanları da affettiniz... Onlar sizin bildiğiniz işler, 
sizin yaptığınız işler; ama, şimdi geldiniz, burada, günah çıkarır gibi kendinize ortak birisini 
arıyorsunuz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Ama» yanlış kapıya geldiniz; çünkü, biz, ne 
kaçakçıları affetmiş ne de kaçakçılara bir imkân sağlamış kişileriz; yaptığımız işte de öyle şey
ler yoktur. 

Siz, sadece, "yaptıklarımıza acaba bir ortak bulabilir miyiz?" diye çıkıyorsunuz ortaya; 
ama, yanlış kapı çalıyorsunuz. 

Ben de, konuyu zabıtlara geçirmek ve değerli arkadaşlarımın bilgisine sunmak için.söz 
aldım. Vaktinizi aldığım için de özür diliyorum. • • - • ' . 

Yüce Meclise, saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oral. 
MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Başkanım, Sayın Korkmazcan az önceki konuş

masında, Sayın Genel Başkanımız için, "buraya kaçakçıları affettirmek için geldi" şeklinde 
bir ifade kullandı... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Öyle demedim... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Genel Başkanımız partimizi temsil etmektedir; dolayı

sıyla, sataşma, Grubumuza yönelik bir sataşmadır; izin verirseniz cevap vermek istiyorum... 
BAŞKAN — Tutanağı inceleriz... 
Zaten, o amaçla söylemediğini ifade ediyor Sayın Korkmazcan; öyle mi efendim?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O maksatla bir şey söylemedim; ben, ne söyleye

ceğimi bilirim. 
BAŞKAN — Buyurun, oturun efendim. 
Gene de tutanağı inceleriz... 
Şahsı adına, Sayın Pakdemirli; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gecenin bu saa

tinde, ne sizlerin tansiyonunu yükseltmek isterim ne de sizleri üzmek isterim. 
Ben, şahsen, Sayın Başbakandan, çok istifade etmiş, çok şeyler öğrenmiş bir kimseyim; 

ama, maalesef, Sayın Paşbakanı tanıyamamışım; yani, hatanın üzerinde bu kadar çok ısrar 
edebileceğini hiç düşünmemiştim. O kadar net bir hata var ki... 

Bakın, 10 uncu madde... Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı burada inanarak konuşmadı
lar. Suçu bir kişi işlese bile, bir tane kaçakçı olsa bile, buna bizim müsaade vermememiz gere
kir; fakat, ne oluyor biliyor musunuz; bu kanun görüşülmeye başlandığından beri herkesi suça 
teşvik ediyoruz. Bakın, maddeyi ben size bir okuyayım... Dün, bugün, yarın, adam milyarları 
götürdüğü zaman, bu kanundan istifade edecek; yarın da istifade edecek, öbür gün de... Ta, 
bu kanun yürürlüğe girinceye kadar Bugün basmak mümkün değil, yarın da... Cumhurbaşka
nı da iki-üç gün bir bakayım derse ne olacak?.. 

Bakın, okuyayım size... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Pakdemirli, kaçakçılığı bir tarif eder misiniz?.. 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla)— Lütfen... 
Bakın, ben sakin sakin konuşuyorum. Biraz evvel, kanunun maddelerini arkadaşımız Ha

san Korkmazcan okudu; çok net olarak, vergi kaçakçısının kim olduğunu söyledi size. 
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Biz burada, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanının söylediğiyle bağlı değiliz. Maliye ve Gümrük 
Bakanı diyor ki; siz, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanununu değiştirdiniz. O kanun 
Batılı ülkelerde var mıydı; soruyorum size, Batılı ülkeler, cebinde 3 dolar gezdiren adamı ka
çakçı diye içeri mi atıyorlardı?.. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından al
kışlar) Siz, iki şeyin arasındaki farkı anlamak istemiyorsunuz. 1918 sayılı Kanunda değiştirdi
ğimiz hususlar, bütün Batılı medenî ülkelerde suç kabul edilmeyen şeylerdi, ama, bütün Batılı 
ülkelerde, vergi kaçakçılığı birinci derecede suçtur; hatta, Amerika'da, "önce Allah'tan, on
dan sonra vergi kontrolöründen korkarım" derler. 

Bakın, size maddeyi okuyayım; belki, Sayın Başbakan yumuşar, sizlere bir talimat verirde 
böylece maddeyi değiştiririz. Bakın ne diyor madde : "1.1.1992 tarihinden önce -yani yılbaşın
dan önce-işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği..." 

Bakın, bu kanun ne zaman yürürlüğe girecek? En erken yarın. Kaç günden beri konuşu
luyor? (DYP sıralarından "üç gün" sesleri) Olur mu canım; birinci defa geldi, görüşüldü, kâ  
bul edildi, Cumhurbaşkanına gitti... Herkes bunu biliyor. 

Bakın, devamında ne diyor : "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Sav
cılığına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulamaz." 

Yani, adam, yarın suç işleyecek, bununla ilgili yürürlük tarihi de öbür gün olacağı için, 
suç duyurusunda bulunamayacaksınız..; Adamı ister istemez suça teşvik ediyoruz... Yani, mil
letvekilleri olarak, Hükümet olarak, vatandaşımızı, işadamımız! suça teşvik edebilir miyiz? 
Elinsaf!.. ' 

NÎHAT MATKAP (Hatay) — Hayır Hocam, yanılıyorsunuz; 1.1.1992'den önce deniyor... 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Hayır efendim, okuyun lütfen... Olur mu yani?.. 
Burada, yarın suç işleyecek olan, yarın Katma Değer Vergisini vermeyecek, iç edecek olan 

adamı da affediyorsunuz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Hayır efendim, öyle şey 

yok! "1.1.1992" deniliyor; doğru okuyun!.. 
EKREM PAKDEMtRLÎ (Devamla) — "1.1.1992'den önce işleyen ve bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten önce" deniyor. Yani, öbür günden önce, yani bugün, cumhuriyet savcılık
larına suç duyurusunda bulunmadıysam, bulunamayacağım demektir; bu kadar basittir ve Türk
çe anlatılmaktadır. 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Kanun o tarihe yetiştirilemezse tabiî... . 
EKREM PAKDEMtRLÎ (Devamla) — Efendim, adamı suça teşvik ediyorsunuz; lütfen 

anlayın... 
NÎHAT MATKAP (Hatay) — Hayır Hocam, yanılıyorsunuz. 
HÎLMÎ YÜKSELEN (Kırşehir) — Hayır efendim, öyle değildir. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin sayın milletvekilleri; bırakın, düşüncesini açıkla

sın Sayın Milletvekili. 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Ben, size bu bildiklerimi anlatmak mecburiyetin

deyim. Çünkü, kanuna, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken de karşıydım, burada ilk 
görüşülmesi sırasında da karşıydım, şimdi de karşıyım. 

Çok net olarak okuduğunuzda maddeyi, göreceksiniz ki, yarın suç işleyecek olan adamı 
savcılığa veremeyeceksiniz; 1.1.1992 tarihi değildir geçerli olan. 
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BAŞKAN — Toparlayın efendim, süreniz doldu. 
EKREM PAKDEMtRLİ (Devamla)'— Bakın, "burada biz, bunun virgülüne ellersek, iki 

kelimesini değiştirirsek, Turgut özal, bunu tekrar veto eder" fobisinden kurtulun lütfen. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Siz de, o zaman, bu kanuna kabul oyu verin 

ve geçmiş sekiz senenin vebalinden kurtulun... 
EKREM PAKDEMtRLİ (Devamla) — Allah Allah... Birisi kendi yasal hakkını kullanır 

veya kullanmaz... Ondan korkarak yanlış bir şey yapmamız doğru değildir. 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, lütfen toparlayın efendim; süreniz doldu. 
Sayın milletvekilleri, lütfen müdahale etmeyin. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bakın, bura-

- da birçok arkadaşımız, meselenin özünde küçük esnaf, köylü veya tüccar olduğu takdirde -
mademki siyasî bir kuruluşsunuz- tabiî tercih yapabilirsiniz diyorlar. Kimse size böyle bir ka
nunu çıkarmayın demiyor; ama, dediği çok mantıklı bir şey; bazı değişiklikleri yapın, buna 
biz de oy verelim dedik; aynı cümleleri Plan ve Bütçe Komisyonunda da söyledik, geçen görüş
mede de söyledik, şimdi de söylüyoruz. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Özal kızar, kabul edemezsiniz... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Yani, saçağın altından yürüseniz, korkacaksınız; 

yukarıdan bir özal taşı düşecek diye yahu! Allah, Allah... (ANAP sıralarından alkışlar) Yani, 
bu fobiden kurtulun, merak etmeyin, saçaktan size özal taşı düşmez... 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Pakdemirli. 
Sayın Adnan Kahveci?.. Yok. 
Sayın Turhan Tayan; buyurun. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin geç saatinde 

yapılan bir sinir mücadelesidir bu; sinirlerine hâkim olan kazanacaktır. 
Sayın Pakdemirli, günlerdir önerge yazıyor. Bu kadar gücü önerge yazmaya harcayacağı

na şu ülke için harcasaydı da böyle bir manzarayla karşılaşmasaydık; daha iyi olmaz mıydı?.. 
(DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından "Ooo!..n sesleri) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yazarım tabi... 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Ekonomiyi beceremedikleri gibi önerge yazmayı da be-

ceremediler. 
Değerli arkadaşlarım, yüzlerce önergenin altındaki imzalara bakınız; hep, Sayın Pakde

mirli, Sayın Kahveci, Sayın Çelebi... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Madde üzerinde konuş. 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Soruyorum size : Kimdir bunlar; bunlar, on senedir bu 
ülkenin ekonomisini idare edenler... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Madde üzerinde konuşsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, bir dakika efendim... Lütfen madde üzerinde konuşun. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Yani, ülkeyi borca batıranlardır. Vergiyi tahsil edeme

yenler; şimdi, vergiyi tahsil etmek için teşebbüse geçmiş, işi ciddî tutmuş, devlet ciddiyetiyle 
olaya yaklaşmış olanların teşebbüsüne karşı çıkıyorlar. 
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Değerli arkadaşlarım, yine yıllardır içlerindekini dökemeyenler, ezeli ve ebedî nefretlerini, 
içlerindeki birikimi dökmek için buraya çıkan bazıları -o bazıları ki, kişileri karalamakla ün 
yapmıştır- bunları söyleyebiliyor. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşun efendim. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 10 uncu maddenin, gayet isabetle 

tanzim edildiğini -Sayın Maliye Bakanımızın da ifade ettiği gibi- kaçakçıları korumak gibi bir 
maksadı olmadığını ifade ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına göre önergeler tümüyle okunacaktır. 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Okutma Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Hayır, okunacak; istemeseniz de okunacak efendim; usulüne uygun olarak 

işlem yapılacak. Ancak, birinci önergenin gerekçesi de okunacak -bunu, iyi dinlemeniz için 
söylüyorum- diğer gerekçeler, hep, fotokopi olduğu için, zamanınız alınmayacaktır. Gerekçeyi 
iyi dinleyin; diğerleri fotokopi olduğu için, zamanınızı almayacağız; çünkü, burada harcanan 
elektrik bile paradır. 

tik önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Ergun özdemir 
Giresun 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

Adem Yıldız 
Samsun 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Esat Canan 
Hakkâri 
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MAHMUT ORHON (Yozgat) — Soyadımı düzgün okusun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet efendim; Sayın kâtip üye, yazıldığı gibi pkumuş; ama, ben bildiğim için, 

"Orhon" diye düzeltiyorum. Bundan sonra. "Orhon" diye yazın lütfen. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, acaba imza kendisine mi ait? 
BAŞKAN — Kendisine ait efendim. Sayın üye yanlış birşey yapmaz. 
önergenin okunmasına devam ediyoruz : 

Dördüncü Bölüm 
Çeşitli Hükümler 

İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar. 

MADDE 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun. 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 1.2.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uygu

lanacak safhaya gelen işyerleri hakkına; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratılmış 
ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük 
cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapatma 
cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 1.2.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç du
yurusunda bulunulup, soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan kamu dava
ları ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suç
larına ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi zıyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 1.2.1992 tarihinden önce ya
pılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılmaması 
veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yararlanılarak ödenmesi 
halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezalarının 
uygulanmasında dikkate alınmaz. 

Gerekçe : 
Ayrıca 1918 sayılı Kaçakçılığı Men ve Takip Kanunu çerçevesinde işlenmiş olan suçların 

affının toplumda açacağı daim yaraları dikkate almak kaçınılmazdır. 1985 yılına kadar bu Ka
nunun kapsamı içindeki birçok fiile bedenî ceza öngörülmüşken, bugün bu tür fiillere sadece 
ekonomik ceza verilmektedir. Bu cezanın dahi çok hafif kaldığı tartışılırken, bugün bu Kanun
la cezaları da kaldırmak doğru değildir. 

Kaçakçılık fiilini, Türk Parasını Koruma Mevzuatına göre işlemiş olabilir. 
Kaçakçılık fiilini, ateşli silah ve patlayıcı maddeler konusunda işlemiş olabilir. 
Kaçakçılık fiilini, uyuşturucu bulundurmak veya satmak suçundan işleyebilir. 
Buna benzer daha birçok konuda suç işleyip de 1918 sayılı Kanuna muhalefet işlenebilir. 

Bu Kanunda bu tür Suçların affedilmemesi doğrudur. Ancak, gümrük vergi kaçakçılığıyla ver
gi kaçakçılığında getirilmiş olan bu madde, kamuoyunu tatminden çok uzaktır/Birçok ülkede 
vergi kaçakçılığı bedenî cezayı gerektirmekte ve ağır müeyyideleri olan bir durumu ortaya çı
karmaktadır. 
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Bilindiği gibi birçok Batılı ülkede, mesela Amerika Birleşik Devletlerinde önce Allahtan, 
sonra vergi idaresinden korkulmaktadır. Dinimizde de verginin kul hakkı olduğu düşünülürse, 
dinî yönden de çok ağır bir suç olduğu apaçıktır. Cenabı Hak, "Benim karşıma kul hakkıyla 
gelme" diyor, "ben affedemem" diyor. Bu bilincin yerleşmesi için vergi kaçırmanın mutlaka 
cezalandırılması, affedilmemesi ve sıkı takip altında tutulması gerektirmektedir. Böyle çok önemli 
bir müessesenin tahrip edilmesi, toplumumuzu derinden yaralar, tamiri imkânsız bir sıkıntıya 
sokar. Bundan ötürü, asgariden bu tür suçların affı için bir sınır konulmasını talep etmekteyiz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Melike Haşefe 
istanbul 

Ergun özdemir 
Giresun 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Fevzi tşbaşaran 
İstanbul 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Esat Canan 
Hakkâri 

Adem Yıldız 
Samsun 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Naci Ekşi 
İstanbul 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar 

"MADDE 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 17.2.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uy

gulanacak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yara-
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tılmış iftilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüz
lük cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapat
ma cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 nci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 17.2.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç du
yurusunda bulunulup soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan kamu dava
ları ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suç
larına ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi ziyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 17.2.1992 tarihinden önce 
yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılma
ması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun Hükümlerinden yararlanılarak öden
mesi halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezala
rının uygulanmasında dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Sayın Başkan, önergenin gerekçesini lütfen okutun. 
BAŞKAN — Fotokopi efendim; demin ben size, dikkatli dinleyin dedim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Efendim, bu ikisinin gerekçeleri değişiktir. 
BAŞKAN — Aynı... Aynı... 
EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Şimdi siz, hak suiistimali yapıyorsunuz; bizim ko

nuşma hakkımızı kısıtlıyorsunuz. Gerekçeleri okutun lütfen... 
BAŞKAN — Tamam efendim; gerekçeler aynı. 
EKREM PAKDEMİRLt (Manisa) — Ayrı, ayru.. 
BAŞKAN — Aynı, evet... Niçin hakkın suiistimali?.. Dinlediniz, duydunuz; siz yazdınız. 

Üstelik, yazmayan istemiyor da, siz istiyorsunuz... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, bu, sizin demokratik anlayışınıza 

sığmıyor; neredeyse Doğru Yolcu oldunuz. 

BAŞKAN — Ne münasebet... Lütfen... Hiçbir kimsenin konuşmasına ne engel olurum 
ne de engel ettiririm kimseyi. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Rauf Ertekin 
Manisa Kütahya 

Hasan Korkmazcan Yusuf Pamuk \ 
Denizli İstanbul 
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Burhan Kara 
Giresun 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Esat Canan 
Hakkâri 

Melike Tugay Haşefe 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Ergun özdemir 
Giresun 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Adem Yıldız 
Samsun 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Sayın Başkan, ben, İstanbul Milletvekiliyim, 
Giresun Milletvekili diye okundu. 

BAŞKAN — önergeye yazılmamış efendim; bir daha, yazarsanız, okurlar; ama, ben, "İs
tanbul Milletvekili" olarak düzeltiyorum. 

önergenin okunmasına devam ediyoruz : 
İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 

ve Bununla İlgili Şartlar 

"MADDE 10. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 21.3.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uy

gulanacak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratıl
mış ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüz
lük cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapat
ma cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 21.3.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç du
yurusunda bulunulup soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan kamu dava
ları ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suç
larına ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi zıyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 
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353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 21.3.1992 tarihinden önce 
yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılma
ması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yararlanılarak öden
mesi halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezala
rının uygulanmasında dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
EKREM PAKDEMÎRLt (Manisa) — Gerekçeyi okutmadınız. 
BAŞKAN — Okundu efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Burhan Kara 
Giresun 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

Yaşar Er yılmaz 
Ağrı 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Ergun özdemir 
Giresun 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Adem Yıldız 
Samsun 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Esat Canan 
Hakkâri 

İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar; 

Madde 10.—213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 16.2.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uy

gulanacak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratıl
mış ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüz
lük cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapat
ma cezası uygulanmaz. 
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344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 16.2.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç du
yurusunda bulunulup soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan kamu dava
ları ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suç
larına ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi zıyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 16.2.1992 tarihinden önce 
yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılma
ması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yararlanılarak öden
mesi halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezala
rının uygulanmasında dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı 
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Burhan Kara 
Giresun 

Gürhan Çelebican 
tstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

E. Safder Gaydalı 
'Bitlis 

Elaattin Elmas 
tstanbul 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Tunca Toskay 
tstanbul 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Esat Canan 
Hakkâri 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
tstanbul 

Halit Dumankaya 
tstanbul 

Melike Tugay Haşefe 
tstanbul 

Ergun özdemir 
Giresun 

Naci Ekşi 
tstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Fevzi tşbaşaran 
tstanbul 

Sabri Öztürk 
tstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Rüştü Kâzım Yüceleri 
tçel 

Adem Yıldız 
Samsun 
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İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar 

Madde 10. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 15.2.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uy-

gulancak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratıl
mış ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüz
lük cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapat
ma cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 15.2.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç du
yurusunda bulunulup soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan kamu dava
ları ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suç
larına ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi zıyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen, süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 15.2.1992 tarihinden önce 
yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılma
ması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yararlanılarak öden
mesi halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezala
rının uygulanmasında dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
EKREM PAKDEMtRLl (Manisa) —• Gerekçesi okunmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

Urımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Yusuf Pamuk 
Manisa İstanbul 

Halit Dumankaya Rauf Ertekin 
İstanbul Kütahya 

Hasan Korkmazcan ' Burhan Kara 
Denizli Giresun 

Gürhan Çelebican Melike Tugay Haşefe 
İstanbul İstanbul 

Halil İbrahim özsoy Ergun özdemir 
Afyon Giresun 

E. Safder Gaydalı Elaattin Elmas 
Bitlis İstanbul 

Gaffar Yakın Tunca Toskay 
Afyon İstanbul 
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Ali Kemal Başaran Naci Ekşi 
Trabzon İstanbul 

Mahmut Orhon Fevzi İşbaşaran 
Yozgat ^ İstanbul 

Sabri öztürk Cenap Gülpınar 
İstanbul Şanlıurfa 

Esat Canan Adem Yıldız 
Hakkâri Samsun 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar 

Madde 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 25.3.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uy

gulanacak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratıl
mış ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüz
lük cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapat
ma cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 25.3.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç du
yurusunda bulunulup soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan kamu dava
ları ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suç
larına ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi zıyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 25.3.1992 tarihinden önce 
yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılma
ması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yararlanılarak öden
mesi halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezala
rının uygulanmasında dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önegeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rauf Ertekin 

Manisa Kütahya 
Hasan Korkmazcan Yusuf Pamuk 

Denizli İstanbul 
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Burhan Kara 
Giresun 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

. Ergun özdemir 
Giresun 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Tevzi Işbaşaran 
İstanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 

İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar 

Madde 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 7.3.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uygu

lanacak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratılmış 
ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük 
cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapatma 
cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 incimaddelerinde yer- alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 7.3.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç du
yurusunda bulunulup soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan kamu dava
ları ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suç
larına ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi zıyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 7.3.1992 tarihinden önce 
yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılma
ması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yararlanılarak öden
mesi halinde bu cezalara dayanak olan tespitler işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezala
rının uygulanmasında dikkate alınmaz. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Adem Yıldız 
Samsun 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutoyurum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

ürımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Esat Canan 
Hakkâri 

Burhan Kara 
Giresun 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Ergun özdemir 
Giresun 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Fevzi tşbaşaran 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Adem Yıldız 
Samsun 

Tunca Tbskay 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar 

Madde 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 10.3.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uy

gulanacak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratıl
mış ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüz
lük cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapat
ma cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 10.3.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaz, suç duyu
rusunda bulunulup soruşturma, kovuşturma ile yangılama safhasında bulunan kamu davaları 
ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçları
na ilişkin fiiller nedenyile ortaya çıkan vergi zıyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
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eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zalan, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 10.3.1992 tarihinden önce 
yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılma
ması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yararlanılarak öden
mesi halinde, bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs ceza
larının uygulanmasında dikkate alınmaz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçesi okunmadı. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Burhan Kara 
Giresun 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Ergun özdemir 
Giresun 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Sabri öztürk 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Adem Yıldız 
Samsun 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Esat Canan 
Hakkâri 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

İşyeri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar 

Madde 10.—213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 11.3.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uy

gulanacak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya ya-

— 356 — 



T.B.M.M. B : 50 14 . 3 . 1992 O : 5 

ratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usul
süzlük cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri ka
patma cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 11.3.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç du
yurusunda bulunulup, soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan kamu dava
ları ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için, kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suç
larına ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi zıyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2. numaralı bent hükümlerine göre 11.3.1992 tarihinden önce 
yapılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılma
ması veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun hükümlerinden yararlanılarak öden
mesi halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezala
rının uygulanmasında dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık durumlarına göre işleme koyacağız. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçesini de okuyarak..« 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
(Manisa) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu değişiklik önergesini, arkadaşımız, hem yüksek ses

le anlaşılır şekilde okuyacak hem de biz iyi dinleyeceğiz; çünkü, bundan sonraki önergelerde 
sadece tarih değişiklikleri var; 1.2; 15.2;30.2 diye sadece tarihleri okuyacağız. 

Buyurun efendim; 

İşleri Kapatma, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Teşebbüs Cezalarının Uygulanmayacağı Haller 
ve Bununla İlgili Şartlar 

MADDE 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
Mükerrer 354 üncü maddesi uyarınca 1.2.1992 tarihi itibariyle işyeri kapatma cezası uygu

lanacak safhaya gelen işyerleri hakkında; bu cezaya karşı ihtilaf yaratılmaması veya yaratılmış 
ihtilaftan vazgeçilmesi ve 353 üncü maddenin 4 numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük 
cezalarının bu Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ödenmesi halinde işyeri kapatma 
cezası uygulanmaz. 

344 ve 358 inci maddelerinde yer alan kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 1.2.1992 
tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaz, suç 
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duyurusunda bulunulup soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan Kamu da
vaları ortadan kalkar. Bu hükümden yararlanabilmek için kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs 
suçlarına ilişkin fiiller nedeniyle ortaya çıkan vergi zıyaı dolayısıyla yapılmış olan tarhiyata isabet 
eden vergi aslının tamamı ile bu vergiye bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük ce
zaları, gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamının ödenmiş olması veya bu Kanun hüküm
lerinden faydalanılarak bu Kanunda öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmesi şarttır. 

353 üncü maddesinin 1 ve 2 numaralı bent hükümlerine göre 1.2.1992 tarihinden önce ya
pılmış tespitler için kesilen ve kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarının; ihtilaf yaratılmaması 
veya yaratılmış ihtilaftan vazgeçilmesi ve bu Kanun Hükümlerinden yararlanılarak ödenmesi -
halinde bu cezalara dayanak olan tespitler, işyeri kapatma ve kaçakçılığa teşebbüs cezalarının 
uygulanmasında dikkate alınmaz. 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Gerekçesi okunmadı. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

Birinci fıkra : 17.2.1992 
İkinci fıkra : 17.2.1992 
Üçüncü fıkra : 17.2.1992 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa)—Gerekçesi okunmadı. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
^ ve Arkadaşları 

Birinci fıkra : 21.3.1992 
İkinci fıkra : 21.3.1992 
Üçüncü fıkra : 21.3.1992 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — önergenin gerekçesi okunmamıştır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

Birinci fıkra : 16.2.1992 
İkinci fıkra : 16.2.1992 
Üçüncü fıkra : 16.2.1992 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — önergenin gerekçesi okunmamıştır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 
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Birinci fıkra : 15.2.1992 
İkinci fıkra : 15.2.1992 
Üçüncü fıkra 15.2.1992 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Kaühyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçe okunmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN—Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

Birinci fıkra : 25.3.1992 
İkinci fıkra : 25.3.1992 
Üçüncü fıkra : 25.3.1992 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Kaühyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçe okunmamıştır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

ürımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

Birinci fıkra : 7.3.1992 
İkinci fıkra : 7.3.1992 
Üçüncü fıkra : 7.3.1992 - . ' ' . • 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Gerekçesi okunmamıştır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
- ' ve Arkadaşları 

Birinci fıkra : 10.3.1992 
İkinci fıkra : 10.3.1992 
Üçüncü fıkra : 10.3.1992 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge reddedilmiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçe okunmamıştır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

tırımı Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

Birinci fıkra : 11.3.1992 
İkinci fıkra : 11.3.1992 
Üçüncü fıkra : 11.3.1992 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Önerge bizim değildir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeler tamamlanmıştır. 
10 uncu maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
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ödeme Kaydedici Cihazların Süresi İçinde Alınmaması 
MADDE 11. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihaz

ları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre 31.12.1990 tarihine kadar mecburiyeti 
başladığı halde ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan mükellefler hakkında; en geç bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bu cihazları almaları, ihtilaf 
yaratmamaları, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçmeleri şartıyla haklarında Cumhuriyet Savcılık
larına suç duyurusunda bulunulmaz, soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulu
nan Kamu davaları ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, grupları adına, Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuzhan 
Asiltürk, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Tunca Toskay, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına sayın Nihat Matkap; şahısları adına, Sayın Ekrem Pakdemirli, Sayın Turhan Tayan söz 
istemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; 11 inci madde -üzülerek ifade edeyim ki, ilk defa oluyor ama- tasvip ettiğimiz, des
teklediğimiz bir madde; çünkü, bu ödeme kaydedici cihazları alamayanlar, maddî gücü fazla 
olmayan gariban insanlardır. Maddî gücü olmayan gariban insanlar, bu yazarkasaları alma
mışlardır bunların affedilmesini, elbette, biz de destekliyoruz; yani, ödeme kaydedici cihazları 
süresi içinde almayanların bütün cezalarının -her ne hal ise, meydana gelmiş olan her türlü 
cezaî ve ödemeleri gereken diğer bütün hususların- kaldırılmasına yürekten iştirak ediyoruz. 

Biraz önce, üzülerek, dedim; çünkü, ancak bu maddeye iştirak edebiliyoruz, bunun dışın
daki maddelere maalesef iştirak edemiyoruz. 

Saygılar sunarım. (RP ve DYP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk'e teşekkür ederiz. 
ANAP Grubu adına, Sayın Tunca Toskay; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; önümüze getirilen bu vergi kanununun 11 inci maddesi hakkındaki görüşlerimizi kısa
ca arz etmek istiyorum. 

Ödeme kaydedici cihazlar, Türk vergi sistemine getirilmiş olan çağdaş bir yeniliktir ve 
Türkiye'deki vergi sisteminin kendi kendini kontrol etmesi; yani, otokontrolü sağlaması ve bel
ge sisteminin oturması bakımından fevkalade önemli bir adım teşkil etmektedir. Bu konuda 
alınacak olan tedbirler ve yapılacak olan düzenlemelerin, sistemin özünü zedeleyici, toplumda 
genel kabulü yavaşlatıcı ve fonksiyonunu icra edici anlamda da gelişmelere mani olucu nitelik
te olmaması gerekir. Bu bakımdan, bu konuda yapılan düzenlemelerde, vergi sisteminin oto-
kontrol düzenini zedelememesi açısından fevkalade dikkatli olmak gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izin verirseniz, biraz da, bununla ilgili olarak önü
müze getirilen kanun hakkındaki görüşlerimi size arz etmek istiyorum. (DYP sıralarından "Mad
de üzerinde konuş" sesleri.) Maddeyle ilgili, efendim; müsaade buyurun... 

Kanunun gerekçeler yönünden görünen iki cephesi var : 
Birincisi: Tahsilatın hızlandırılması; yani, vergi dairelerinde, ufak tefek alacaklar veya ih

tilaflar yüzünden birikmiş olan birtakım bürokratik yığılmaları önleyecek, bunları tasfiye ede
cek ve vergi dairelerinin daha sistemli, daha etkili çalışmasına imkân verecek bir düzenleme. 
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İkincisi : Kanunun genel gerekçesinde ifade edildiği gibi, şu ana kadar tahsil edilemeyen 
alacakların önemli bir bölümünü tahsil ederek 1992 bütçesine gelir açısından bir katkıda bu
lunmak. Ancak, görünen o ki, bu ikinci esas gerekçe, verginin tümü incelendiğinde ve şimdiye 
kadarki tatbikatlar da dikkate alındığında, gerçekleşmesi mümkün görülmeyen bir amaç. 

Böylece bunun altını çizdikten sonra, bu kanunda bizi huzursuz eden ve tereddüte sevk 
eden bir iki Önemli noktayı, izin verirseniz, kişisel görüşüm olarak arz etmek istiyorum. 

Birincisi şu : Bu tip, af içeren vergi kanunlarında bir üst limit getirilmediği zaman, kimin 
affedileceği ve ne kadarlık bir alacak kaynağının affedileceği ortada kalmaktadır. 19 uncu Dö
nemde, şimdiye kadar, bu Meclisin huzuruna getirilmiş olan ekonomik içerikli birçok kanuna 
baktığımız zaman, hepsinde bir limit vardı; ama, bu kanunda bir limit yok. Kanunda limit 
olmayınca, karşımıza bir konu çıkıyor; o da şu : Hükümet ortağı olan iki partinin değerli men
suplarıyla yaptığımız özel görüşmelerde, onların da bazı tereddütlerinin olduğunu samimî ola
rak ifade ettiklerini müşahede ettik. Bizde de aynı tereddüt var. Bu, bir, siz yaptınız biz yaptık, 
meselesi değil... 

FUAT ÇAY (Hatay) — Bunlar, 11 inci maddeyle mi ilgili? 
TUNCA TOSKAY (Devamla) — ... buradan çıkacak olan kanunun, millet tarafından ge

nel kabul görmesi meselesidir. Bu üst limiti koymadığımız zaman, kamu vicdanında birtakım 
soru işaretleri beliriyor; acaba, birtakım kimselere ne kadar ekonomik çıkar sağlıyoruz; ne ka
darlık bir cezayı affediyoruz diye... Bu, çok önemli. Bu tereddütü gidermek için, bir üst limit 
koymak lazımdır. 

Üst limit konmadığı zaman, o takdirde, bu tereddütü, bu sıkıntıyı, başka tedbirlerle gi
dermemiz gerekir diye düşünüyorum; o da şu : O zaman, bundan kimler yararlanacaksa o ya
rarlananları, kanun maddesiyle açıklamak... O zaman, vatandaş da bilir ki, kim, ne kadar, 
bu kanundan yararlanmış. 

Üst limit getirmediğimiz zaman, karşılaşacağımız ikinci büyük sıkıntımız şu olacaktır : 
Biz, bir Parlamentoyuz; bu Parlamentonun saygınlığı, demokrasinin mihenk taşını oluşturmak
tadır. Bunun hiçbir şekilde, bizim bir tasarrufumuzla yıpratılmaması gerekir. 

ALt ŞEVKİ EREK (Tokat) — Yahu, bunların maddeyle ne alakası var? 
TUNCA TOSKAY (Devamla) — Burada da hepimizin hemfikir olduğunu düşünüyorum. 

O zaman... , 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Bunların yazarkasayla ne alakası var? 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Madde üzerinde açıklama yapsın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
Buyurun efendim. 
FUAT ÇAY (Hatay) — Konu üzerinde konuşmuyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, görüşünü açıklıyor; bırakın lütfen... Madde üzerinde konuşacak. 
TUNCA TOSKAY (Devamla) — O zaman, Parlamento üzerindeki tereddütleri gidermek 

için Parlamentoya mensup olan milletvekilleri, bakanlar, Sayın Başbakanımız ve Sayın Cum
hurbaşkanımızın kendileri, birinci ve ikinci derecede usul ve fürularının ve onların ortak ol
dukları şirketlerin bu kanundan yararlanamayacaklarına dair bir maddenin kanuna ilave edil
mesi, Parlamento ve bu kişiler üzerinde haksız olarak da teşekkül edecek olan tereddütleri da
ğıtacaktır. Bu da önemli bir noktadır. 

tzin verirseniz, bu Kanunun Meclisteki müzakereleri ve yasalaşma prosedürüyle ilgili bir 
iki görüşümü de ifade etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — 11 inci madde Sayın Toskay... 
TUNCA TOSKAY (Devamla) — 11 inci madde ile ilgili efendim. 
Demokrasilerde, ben yaptım, oldu olmaz. Sizin döneminizde de şu yapıldı bu edildi diye 

birçok itirazlar var. Şunu söyleyeyim : Partimin bütün icraatını, mensubu olarak taşırım da; 
suimisal, misal olmaz. O günkü icraattan biz mesulüz, bugünkü icraattan siz mesulsünüz. Da
ha evvel sizin hatalı yaptığınızı iddia ettiğimiz şeyler, bugün sizin hatalı icraatınızın mazereti 
olamaz. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Ama, bunu sizin söylemeniz uygun olmuyor. 
TUNCA TOSKAY (Devamla) — Biz burada filerimizi söyleriz sayın milletvekili. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Bırakın da başkaları söylesin. 
TUNCA TOSKAY (Devamla) — Şimdi, karşımızda öyle bir kanun var ki, bu kanunun, 

kapsamı, sınırı belli değil, ekonomik olarak affettiği çıkarın da sınırı belli değil. Böyle bir ka
nuna, hep beraber, evet dememiz çok zor. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-—Sayın Toskay'a teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Matkap. 
SHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; sözlerime, Sayın Asiltürk'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. 
Bu 11 inci maddeyle ilgili görüşümü belirtmeden önce, Sayın Pakdemirli Hocamın biraz 

önce 10 uncu maddeyle ilgili olarak yanlış okudğu bölümü... 
BAŞKAN — Sayın Matkap, 11 inci madde efendim... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Hayır; okuyacağım... 
BAŞKAN—11 inci madde efendim; lütfen... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Peki Başkan. 
Yalnız, bir şey söyleyeyim Sayın Başkan. "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmamış olanlar" dedi. Halbuki, orada 
"1.1.1992 tarihinden önce" ibaresini bilerek atladı; yani, ben, bu saptırma üzerinde durmak 
zorundayım. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Beyannameler daha verilmedi. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 11 inci maddede öyle bir şey yazmıyor. 
BAŞKAN — Buyurun sayın konuşmacı. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — 11 inci maddeyle ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Kanunla 

ilgili olarak, ilk günden şu ana kadar, sayın muhalefet sözcülerinin getirdiği iki husus vardı: 
Birinci hususta, kanundan faydalanacaklar için sınır konulması isteniyordu. Bunun da nedeni, 
üst gelir grupları faydalanmasın, orta gelir grupları faydalansın şeklindeydi. Kurulduğu gün
den bu yana, ÂNAP'ın dar ve orta gelirliyi hatırlamayıp da muhalefete düşünce hatırlaması, 
her şeye karşın, olumlu bir gelişmedir. 

Hakikaten, 11 inci madde, sadece, fakir olup, kendisini geçindiremeyenlerle ilgilidir. Bun
lar, önceki dönemde, değil vergisini ödemek, evini bile geçindiremeyen küçük esnaflardır ve 
bu madde de, bunlar için konulmuş bir maddedir. Çoğu küçük esnaf yazarkasayı alamadı, bu 
yüzden, çoğu savcılıklarda kötü durumda. Bu, sadece küçük esnafı kollayan bir madde. Buna 
rağmen, ANAP sözcüsü, çıkıp bu maddeyi desteklemedi. O zaman, aklımıza şu geliyor : Bu
güne kadar, yıllardır yapılan uygulamada, ANAP Grubu, hep üst gelir gruplarını savunurdu; bu-
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gün, küçük esnafı, dar gelirliyi ve orta gelirliyi savunuyor. Eğer bu savunmaları da doğruysa, 
en azından, bu 11 inci maddeyle ilgili olarak, çıkıp yüreklice burada, bu maddeyi savunuyoruz 
derlerdi Sayın Asiltürk gibi. Acaba nereye dayanıyorlar, hangi gruba dayanıyorlar; ister iste
mez merak ediyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bir şeyi anımsatmak istiyorum : Sahur için ara vermeyeceğiz; arkadaşları

mız, yemeklerini yiyip gelebilirler. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, izin verir 

misiniz?.. ' 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, kanunun 

11 inci maddesi, esas itibariyle, ödeme kaydedici cihazların kullanılmasında meydana gelen ek
sikliği tamamlamaktadır. 

ödeme kaydedici cihaz kullanması gerektiği halde almamış olanlar vardır ve vergi dairele
rince de bunlar tespit edilmemiş olabilir; ama, zamanla incelemeler sırasında bunlar ortaya 
çıkar. O zaman, bunlara, belli bir miktarda usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Şimdi, bu ta
sarı, bu cihazları almamış olan kişilere bu cihazları alma imkânını sağlıyor ve ödemesi gereken 
usulsüzlük cezasını ve onunla birlikte, hürriyeti bağlayıcı kısa cezayı kaldırıyor; dolayısıyla, 
onları sanki daha önce cihaz almış kişiler gibi bir işleme tabi tutuyor. Bu da belge nizamini 
destekleyici, onu sağlayıcı bir tedbirdir, ödeme kaydedici cihaz kullanmamış kişilerin, cihaz 
kullanmasını öngörmektedir. Madde, belge nizamını sağlama bakımından fevkalade isabetli 
tedvin edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Toskay dediler ki, "bu kanunların belli sınırı olması lazım; sınırı, kapsamı 
olmayınca, maksadın da dışına çıkılıyor." Bizim kanunumuzda maksat ve kapsam fevkalade 
belli ve sınırlıdır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kapsamına giren alacaklar sadece bu ka
nundan yararlanabilmektedir. Bunun dışında, bir tek ecrimisil olayı vardır; onun dışında, kap
samına giren başka bir şey yoktur. Dolayısıyla, kapsam gayet açık ve nettir; ama, meseleyi or
taya getirirken, değişik bir tarzda getirirseniz, sanki kapsam genişmiş gibi mütalaa edilebilir. 
Nitekim, biraz evvel görüştüğümüz bu kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçunda, "Kaçakçı
lar affediliyor, kaçakçılık affediliyor, kaçakçılık teşebbüsü affediliyor" denildi. Esasında, madde 
iyice okunduğu zaman görülecektir ki, böyle bir şey yok; ne kaçakçı affediliyor ne de kaçakçı
lık olayı affediliyor. Kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs olayıyla ortaya çıkan tarhiyata isabet 
eden verginin tamamı alınıyor ve vergiyle birlikte kesilmiş cezalar ve faizlerin tamamı öden
mişse veya ödenmemişse, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, diğer maddelerde olduğu gibi, 
yüzde 30'unu ödediği zaman, geri kalanı siliniyor. Zaten amaç bu. Yani, siz kaçakçılık veya 
kaçakçılığa teşebbüsle tespit ettiğiniz parayı ve cezayı almak istiyorsunuz; yapmak istediğiniz 
bu, tahsil etmek isteğiniz bu, amaç bu. Amacı sağlıyorsunuz ve amacı sağladıktan sonra, mua
meleyi bırakıyorsunuz bir tarafa. Yani, muameleyi devam ettirseniz, alacağınızı aldıktan son
ra, yapacağınız başka bir şey yok ki... Ama, mesele, değişik boyutta ele alınıyor. 

Gene, Sayın Pakdemirli arkadaşımız, "Efendim, bu kanun çıktıktan sonra veya halen gö
rüşülüyor ya, yarın ya da yarından sonra kaçakçılık suçu işleyen affedilecek" diyor. Kanun 
gayet açık; kaçakçılık veya kaçakçılığa teşebbüs yaratacak fiilin, behemehal 1.1.1992 tarihin
den önce işlenmesi lazım. Kanun aynen şunu söylüyor : "344 ve 358 inci maddelerde yer alan 
kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarını 1.1.1992 tarihinden önce işleyen ve bu Kanunun 
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yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmamış..." 
diyor. Fiil, 1.1.1992 tarihinden önce işlenmiş olacak; 1.1.1992'den bir gün sonra işlenen fiiller 
dahi bu kanuhdan yararlanmaz; ama burada "Hayır, yarın da olsa affediliyor, yarından sonra 
işlese de affediliyor; şimdi herkes kaçakçılığa hücum edecek, bu fiillere gidecek" deniliyor. Ka
nunun maddesi böyle değil. Bu kanundan başka türlü mana da çıkmaz. 1.1.1992'den önce ola
cak olay, yoksa yarın, yarından sonra değil. 

Meseleyi böyle vazediyorsunuz, ondan sonra bir başka arkadaş geliyor, "Canım, kapsamı 
falan belli değil" diyor. Esasında, kapsamı da belli, maksadı da belli; ama kafaları ona denk
leştirmek lazım. Yani, bana göre olay ondan ibarettir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
, BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Şahsı adına, Sayın Ekrem Pakdemirli; buyurun efendim. (SHP sıralarından "madde 11" 
sesleri) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Matkap, 
"ANAP eskiden böyle davranmazdı, o, patronların yanında olurdu" dedi. Yalnız, çok basit 
bir şeyi unuttu galiba; ANAP döneminde 3 tane vergi kanunları değişikliği dolayısıyla, rejim
den rejime geçişi sağlamak için, bir geçici maddeyle -böyle değil- bir af getirdi; ama hepsinin 
sınırı var. Ne kadar sının var?.. 1985'te 200 bin lira... (SHP sıralarından "madde 11" sesleri) 

Evet, biraz önce madde ll'i mi anlatıyordu Sayın Bakan? İnsan bu kadar çifte standartlı 
olur mu yani? Ben onu anlatıyorum... 

Ondan sonra, 1988'de 500 bin lira... 
NİHAT MATKAP (Hatay) — Ben diğer uygulamaları kastettim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bir dakika... Demek ki, Anavatan Partisi, orada, 

küçük sanayiciye, esnafa, tarımcıya, köylüye çok küçük bir imkân getirmiş... Biz de, hâlâ kar
şıyız demiyoruz ki... Bu kaydedici cihazlar, yalnız küçük esnaf tarafından mı kullanılıyor? Gi
din İstanbul'a bakın, milyarlık cirosu olanlar hâlâ daha kaydedici kasa almamışlar. Buraya ko
yalım 50 milyon lira sınırını, küçük esnafı tanımlasın; bak nasıl el kaldırıyoruz biz. Sizden da
ha hızlı el kaldıracağız, sizden daha önce koşacağız. (DYP sıralarından "Kaldırmazsınız" sesleri) 

Yapın da bakın, kaldırıyor muyuz, kaldırmıyor muyuz? 
MEHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — İçiniz el vermiyor, mamleketin işi düzelecek 

diye içiniz el vermiyor. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Niye elvermesin?.. 
Sayın Bakan, burada 11 inci madde görüşülürken, 10 uncu maddeye döndü, bize de bir 

taş attı. Maddenin bir kısmını okursanız başka türlü anlarsınız, beraber okursanız başka türlü 
anlarsınız. Eğer birçok kişi bunu okuduğunda, benim burada ifade ettiğim gibi anlıyorsa, iki
sinden birisi yanlış olabilir. Doğrudur, ya bakan haklıdır ya benim gibi düşünenler; ama şurası 
gerçek ki, bir muğlaklık var o zaman. 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Çok açık ve net. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Eğer bizim gibi anlayanlar... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)'—. Ben öğretmen olsam, seni sınıfta koyardım. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Olabilir, ben zaten geçen gün sizden özür de dile

dim; "Ben biraz kabiliyetsizim galiba" dedim, size meseleyi anlatamıyorum, anlatabılsem size 
meseleyi* hemen "evet" diyeceksiniz. Dedim zaten, ben aksini iddia eden bir kimse değilim 
ki, hiçbir zaman, çıkıp burada, "ben akıllıyım, ben anlarım" demedim yani. Onun için, bunu 
bana söyleyemezsiniz. 
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FUAT ÇAY (Hatay) — öğrencileri nasıl okuttunuz? Yanlış okutmuşsunuz. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Ben, her türlü yüceltici sıfatlardan yoksun olan 

bir kimseyim; ama ben böyle anladığımı söylemek durumundayım; çünkü, benim gibi anlayan 
çok insan var. O halde, en azından muğlaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada biz kaçakçılığı -niye tevil ediyoruz canım- bal gibi affediyo
ruz. Efendim, vergisinin tamamını alıyoruz... Yahu, bugünün parasıyla almıyorum ki; yani, 
dört sene öncenin parası, bugünün parasıyla aynı mı? Bu, kördövüşüne döndü. Biz diyoruz 
ki affediyoruz, arkadaş diyor ki, yok affetmiyorum, paranın aslını alıyorum... Artık, paranın 
anası olmuş bu kadar, yavru gibi küçülmüş. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayenizde. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Anlaşıldı. Sizi göreceğiz bu aralık ayında, baka

lım enflasyon ne olacak? Enflasyonun hızı üç rakamlı koşuyor, üç. Göreceğiz sizi bakalım... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Göreceksiniz. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Enflasyon 100'leri vurduktan sonra, aralıkta gelip 

burada soracağız : Arkadaş, 100'ü geçti, ne haber diyeceğiz. (DYP sıralarından "Sorun sorun" 
sesleri) İnşallah o günleri görürüz, sağlığımız elverir de, görürüz. 

Değerli arkadaşlarım, yine iddiamız şu : Bu maddede de, gelin sınırı koyalım, sizinle bera
ber oy verelim ve ihtilaf olmasın. Bizim, istediğimiz, burada, küçük esnafa dönük bir şey ya
pın. Siz, taahhüt etmemenize rağmen, etmemiş olmanıza rağmen, yapın, siyasî tercihtir; ama 
bizim de katkımız olsun yani, biz küçüğe "evet" diyoruz, büyüğe "evet" demiyoruz ki... 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Bir şeye "evet" demeniz lazım, yoksa çifte standart olur. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Anlaşıldı efendim, bazı arkadaşlarımız bu rakam

ları mukayese etmede hâlâ zorluk çekiyor; ama doğrudur, saat 03.00 oldu, olabilir. Ben, daha 
fazla sizin vaktinizi almayayım. 

Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli'ye teşekkür ederiz. 
Sayın Turhan Tayan; buyurun. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanunun 11 inci mad

desiyle ilgili görüşlerimi ifade etmeden evvel, kanunun genelinden bahsetmek ve 11 inci mad
deye de böyle girmek istiyorum. 

Kanunun esprisinde, özünde af yok. Bu kanunu af kanunu şeklinde niteleyen, peşin hü
kümlü arkadaşlarımızdır. Burada bir ödeme kolaylığı var. Az önce 10 uncu madde görüşülür
ken tartışıldı, sanki bir kaçakçılık almış yürümüş, biz de bunları affediyoruz... Aslını alıyoruz, 
cezasını alıyoruz, gecikme faizini alıyoruz, gecikme zammını alıyoruz, Cumhuriyet Savcılığına 
intikal etmiş muameleyi de bir tarafa bırakıyoruz... Bunu, sağa sola saptırmanın bir anlamı 
var mı? 

11 inci madde, yine aynı espri, aynı özle hazırlanmıştır, uygundur ve isabetlidir. 
Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum. (SHP sıraların

dan "kaç tane önerge verilmiş" sesleri) Dört tane önerge vardır; üç önergenin gerekçesi aynı
dır, bu nedenle bir tanesinin gerekçesi okunacaktır. Değerli milletvekilleri iyi dinlesinler. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

s 
• 

Naci Ekşi 
istanbul 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Sabri öztürk 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Esat Canan 
Hakkâri 

İlhan Kaya 
İzmir 

MADDE 11. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihaz
ları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre 31.4.1991 tarihine kadar mecburiyeti baş
ladığı halde ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan mükellefler hakkında; en geç bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bu cihazları almaları, ihtilaf ya
ratmamaları, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçmeleri şartıyla haklarında Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmaz, soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan 
Kamu davaları ortadan kalkar. Bu durumdaki mükellefler 1992 yılının son altı aylık safi ka
zançlardan eski yıla ait vergi öderler. 

Gerekçe : Objektif vergi mükellefiyetine ilişkin istisnaların geniş tutulması, bir yandan vergi 
matrahının aşınmasına ve vergi sisteminin "içsel yeknesaklığının".bozuImasına, diğer yandan 
-ileride ayrıntılı olarak ele alacağımız vergilemede "yatay" eşitlik (aynı durumda olan kişilerin 
aynı vergi) ve "dikey" eşitlik (farklı gelir düzeyinde bulunan kişilerin arasında adil gelir dağıtı
mı) ilkelerinin uygulanma şanslarının azalmasına yol açabilir. Bu nedenle, vergi tekniğine dü
şen en önemli görevlerden biri de istisnaların "iyi" bir vergi kanununun tutarlılığını bozmaya
cak ve siyasî baskıların ürünü olan "yönetici" (dirijik) tedbirlere konu olmayacak şekilde ya
pılmalarını sağlamaktır. 

Vergi kanunlarına formüle edilmesi bakımından karşılaşılan bir başka sorun, somut ver
gilendirmeye esas teşkil edebilecek vergi matrahının saptanmasıdır. Matrah, bir kişi tarafından 
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ödenecek somut vergi miktarını, bir başka deyişle vergi borcunu hesaplamak amacıyla, vergi 
konusunun indirgendiği teknik -fizikî veya ekonomik- parasal büyüklüktür. Gerçekten vergi 
borcunun hesaplanması için, konunun yanı sıra gerekli olan matrahın tespitinde esas olarak 
alınacak büyüklük, bazen teknik, bazen ekonomik niteliktedir. Birinci durumda vergi, ağırlık, 
sayı, hacim, yüzölçümü, uzunluk, içkilerde alkol derecesi gibi teknik miktarlar üzerinden he
saplanıp alınan "spesifik" bir vergidir. (Mengensteuer) İkinci durum ise, fiyat veya bedel gibi 
ekonomik miktar üzerinden alınan "ad valorem" bir vergi Wertstever söz konusudur. 

İşte yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerle bu affın sınırsız olmamasını, çek sahtekârlığı ya
pan, gümrük kaçakçılığı yapan, vergi kaçakçılık suçu işlemiş veya vergi kaçakçılığına tam te
şebbüste bulunanların bu affın kapsamından çok dar manada yararlanması öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 11 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Rauf Ertekin 
Manisa Kütahya 

Hasan Korkmazcan Yusuf Pamuk 
Denizli İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu Gürhan Çelebican 
Van İstanbul 

Halil İbrahim özsoy Melike Haşefe 
Afyon İstanbul 

Elaattin Elmas Gaffar Yakın 
İstanbul Afyon 

E. Safder Gaydalı Mahmut Orhon 
Bitlis Yozgat 

Sabri öztürk Abbas Inceayan 
İstanbul Bolu 

Cemal özbilen Faruk Saydam 
Kırklareli Manisa 

İlhan Kaya Naci Ekşi 
İzmir İstanbul 

Hınca Toskay Esat Canan 
İstanbul Hakkâri 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Madde 11. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre 31.1.1991 tarihine kadar mecburiyeti başla
dığı halde ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan mükellefler hakkında; en geç bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bu cihazları almaları, ihtilaf ya
ratmamaları, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçmeleri şartıyla haklarında Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmaz, soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan 
Kamu davaları ortadan kalkar. Bu durumdaki mükellefler 1992 yılının son altı aylık safı ka
zançlarından eski yıla ait vergi öderler. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 11 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Faruk Saydam 
Manisa 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Sabri öztürk 
İstanbul 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

İlhan Kaya 
İzmir 

Madde 11. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre 31.3.1991 tarihine kadar mecburiyeti başla
dığı halde ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan müküllefler hakkında; en geç bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bu cihazları almaları, ihtilaf ya
ratmamaları, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçmeleri şartıyla haklarında Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmaz, soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bulunan 
Kamu davaları ortadan kalkar. Bu durumdaki mükellefler 1992 yılının son altı aylık safî ka
zançlarından eski yıla ait vergi öderler. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 
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Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Esat Canan 
Hakkâri 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Faruk Saydam 
Manisa 

Naci Ekşi 
İstanbul 

İlhan Kaya 
İzmir 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

"Madde 11. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihaz
ları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre 31.2.1991 tarihine kadar mecburiyeti baş-

,. ladığı halde ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan mükellefler hakkında; en geç bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bu cihazları almaları ihtilaf ya
ratmamaları, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçmeleri şartıyla haklarında Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmaz, soruşturma, kovuşturma ile yargılama saflıasında bulunan 
Kamu davaları ortadan kalkar. Bu durumdaki mükellefler 1992 yılının son altı aylık safi ka
zançlarından eski yıla ait vergi öderler." 

Gerekçe : Objektif vergi mükellefiyetine ilişkin istisnaların geniş tutulması, bir yandan vergi 
matrahının aşınmasına ve vergi sisteminin "içsel yeknesaklığının" bozulmasına, diğer yandan 
-ileride ayrıntılı olarak ele alacağımız- vergilenmede "yatay" eşitlik, (aynı durumda olan kişi
lere aynı vergi) ve "dikey" eşitlik (farklı gelir düzeyinde bulunan kişiler arasında adil gelir dâ  
ğılımı) ilkelerinin uygulanma şanslarının azalmasına yol açabilir. Bu nedenle, vergi tekniğine 
düşen en önemli görevlerden biri-de, istisnaların "iyi" bir vergi kanununun tutarlılığını boz
mayacak ve siyasî baskıların ürünü olan "yönetici" (drijik) tedbirlere konu olmayacak şekilde 
yapılmalarını sağlamaktır. 

Vergi kanunlarına formüle edilmesi bakımından karşılaşılan bir başka sorun, somut ver
gilendirmeye esas teşkil edebilecek vergi matrahlarının saptanmasıdır. Matrah, bir kişi tarafın
dan ödenecek somut ferdi miktarının; bir başka deyişle vergi borcunu hesaplamak amacıyla, 
vergi konusunun indirgendiği teknik -fizikî veya ekonomik- parasal büyüklüktür. Gerçekten, 
vergi borcunun hesaplanması için konunun yanı sıra, gerekli olan matrahın tespitinde esas ola
rak alınacak büyüklük, bazen teknik, bazen ekonomik niteliktedir. Birinci durumda, vergi, ağır
lık, sayı, hacim, yüzölçümü, uzunluk; içkilerde alkol derecesi gibi teknik miktarlar üzerinden 
hesaplanıp alınan "spesifik" bir vergidir. (Mengensuer) İkinci durum ise, fiyat veya bedel gi
bi, ekonomik miktar üzerinden alınan "advalorem" bir vergi Wertsteuer) söz konusudur. 
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İşte, yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerle bu affın sınırsız olmamasını, çek sahtekârlığı ve
ya vergi kaçakçılığına tam teşebbüste bulunanların bu affın kapsamından çok dar manada ya
rarlanması öngörülmektedir. 

Gümrük vergileri; bir toplumun kendi ürettiği mallar ile başka toplumların ürettiği malla
rın tüketicinin menfaatlerine özleyişlerini ve beklentilerini de dikkate alarak dengeleyen mües
seselerdir. Gümrük Vergilerinin konulması ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Ülkemizde de Os
manlı Devleti devrinde müstelzimler gümrük vergilerini toplar ve Devleti Âli Osmanlı Hazine
sine getirirdi. 

Gümrük vergilerinin hiç ödenmemesi, kısmen ödenmesi, toplumumuzda gümrük kaçak
çılığı olarak sınıflandırılmış ve vergi kaçakçılığından daha kötü bir suç intibaı yerleşmiştir. Bu
nun böyle oluşmasının Düyunu Umumiye İdaresinin büyük dâhli olduğu şeklinde yaygın bir 
kanaat vardı. Sigara ve Tütün İnhisar İdaresinin bu türlü kaçakçılığa karşı göz açtırmayan tu
tumu ve topluma bunun ağır bir suç olduğunu yerleştirmiş olması, bugün bizim de, yukarıda 
da ifade edildiği gibi, gümrük kaçakçılığının vergi kaçakçılığından daha ağır bir suç olarak 
görmemizi sağlamaktadır. Toplumda bu şuur yerleştiğinde, ülkenin açmazı küçülecektir. • 

Tabiatıyla gümrük kaçakçılığı, yurt içinde bulunan tesislerimizle haksız bir rekabete yol 
açılmaktadır. Çünkü, malını Türkiye'ye ihraç eden bir işadamına kendi ülkesi açık veya kapalı 
bir şekilde kendisine destek olmakta ve düşük fiyatla o malın ülkemize girmesini mümkün kıl
maktadır. Bu tür bir kaçakçılığı önlemek için Antidampink Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla 
kendi sanayicimizi koruyacak maddelerimiz olmakla birlikte, gümrük kaçakçılığıyla acımasız 
mücadele etmemiz gerikiyor. Aksi halde, kendimizin yarattığı sağlıksız bir ortam, ülkemizi güm
rük kaçakçılarının cenneti haline getirir, mevcut sanayimiz kan kaybetme durumunda kalır. 
Sanayimiz haksız rekabete karşı korunmalıdır. 

Bu gerekçeyle gümrük kaçakçılarının affını sınırlı tutmak kendi sanayimize ihanet anla
mını taşıyan bu tür fiilleri yapanları mükafatlandırmak yerine cezalandırmak durumundayız. 
Onun için affın sınırlı olması ve 50 milyon TL.'yi geçmemesi istenmektedir, önerimiz bu ama
cı taşımaktadır. Yüce Meclisin önerimizi ciddî bir değerlendirmeye tabi tutacağını ümit ediyo
rum. Bu kanun yaralayıcıdır. 

BAŞKAN — Evet, şimdi, aykırılık sırasına göre önergeler işleme konacaktır. Birini tam 
okuyacağız, sonra da tarih değişiklikleri var, onları okuyacağız : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 11 inci niaddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
• ' ve Arkadaşları 

Madde 11. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre 31.3.1991 tarihine kadar mecburiyeti başla
dığı halde ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan mükellefler hakkında; en geç bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bu cihazları almaları ihtilaf ya
ratmamaları, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçmeleri şartıyla haklarında Cumhuriyet Savcılıkla
rına suç duyurusunda bulunulmaz, soruşturma, kovuşturma ile yargılama safhasında bu-
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Iunan Kamu davaları ortadan kalkar. Bu durumdaki mükellefler 1992 yılının son altı aylık safî 
kazançlarından eski yıla ait vergi öderler. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. . 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, gerekçe okunmadı. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
Okundu efendim, okundu. Hatta o kadar ki, Gümrük Vergisiyle ilgili olanı da okuduk. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — yazarkasa gümrüğü yazmıyor mu yani? Vergi, vergidir. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum efendim. 
Madde ll'deki değişiklik : 31.4.1991 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçe okunmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 11 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

Madde ll'deki değişiklik : 31.2.1991 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçe okunmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

Urımı Hakkındaki Kanunun 11 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli , 

(Manisa) 
ve Arkadaşları) 

Madde ll'deki değişiklik : 31.4.1991 
BAŞKAN— Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ILYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
EKREM PAKDEMtRLÎ (Manisa) — Gerekçe okunmadı Sayın Başkan. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bunun da gerekçesini okutmadınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Red

dedilmiştir. -
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

Urunı Hakkındaki Kanunun 11 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 
ve Arkadaşları 

Madde ll'deki değişiklik : 31.1.1991 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Gerekçeyi okumadınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Maddeyi, okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 

Eçrimisil Alacaklarına İlişkin Gecikme Zammında ve Çeşitli Cezalarda İndirim 
MADDE 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının 
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tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının % 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihti
laflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit tak
sitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamına giren ve 
miktarı 200 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer 
para cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vaz
geçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkumlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 100 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
°7o 10 nispetindeki cezaların tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken °/o 10 nispetin
deki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu zam
mın % 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar öden
mesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan °/o 70'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahısları adına Ekrem Pakdemirli, Adnan Kahveci, Turhan 
Tayan söz almışlardır. Bu arkadaşları, hazır bulunsunlar diye önceden uyarıyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Orhan Ergüder'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; yüksek huzurunuzda bulunan kanunun, müsaade ederseniz evvela sebebini arz 
edeyim. 

Bize verilen yazılı beyandan, Hükümet, "Vergi dairelerinde birikmiş takipli dosyaların azal
tılması, idarenin daha etkin bir çalışma ortamına kavuşması, yargı mercilerine intikal eden dos
yalatın tasfiyesi, Hazineye malî kaynak temini..." diyor. Gerçekten de bir hükümet, bir kanu
nun mucip sebeplerini bu şekilde söyleyebilir ve.bu doğrudur da; ancak, sevk edilen kanunun, 
kanunlar sistematiğine göre, uzvî ve şeklî bakımdan berhayat olması lazım. 

Şimdi, bu kanuna baktığımız zaman, kanun sistematiğinde, en yetkili ağızlar ve düşünce
ler değişik oluyor. Bir profesör, kalkıyor, 10 uncu maddenin kaçakçılığa girdiğini söylüyor, Hü
kümeti temsil eden yetkili Maliye ve Gümrük Bakanı, "Hayır, kaçakçılığa girmez" diyor. De
mek ki, maddelerin şevkinde, kastın temayüz etmediği ortaya çıkıyor. Kanunların istarında -
Rahmetli Hocamız Ebulullah Mardinli'nin bize öğrettiğine göre- kanun, sarih cümlelerle 
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ifade edilecek, herkes tarafından anlaşılacak şekilde vazedilecek ve maddeler arasında tena
kuzlar olmayacak... Bu sistematik yürüdükten sonra, şekil meydana geliyor; kanun, berhayat 
demektir. ~ 

Bu kanun, maalesef, acele olarak hazırlanmış, bir fors tarafından kalmış gibi geliyor bana. 
Hemen şurada bir pencere açayım. Bu kanundan, herhangi bir parlamenterin veya değerli 

Hükümet azalarının ve onların yakınlarının istifade edeceğine dair iddiaları, şiddetle, nefretle 
reddediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunda, 70 inci sene-i devriyeye gelen çok katı
lımlı bir Parlamentoda, bir bakanın, bir milletvekilinin şahsî menfaatları için bu kanunu ileri
ye sürebileceğini düşünemem; o zaman, bütün hayallerim yıkılır. Ancak, ne olabilir? Maale
sef, bu, bizim gibi sanayi sürecinden yavaş yavaş yukarıya doğru çıkan ülkelerde olduğu gibi 
aslında çağdaş bir devlet ve millet olmamıza rağmen -henüz sanayileşmemiş olmamızdan do
layı, birtakım çevrelerin baskılarıyla olabilir. Bu baskılar, bizim tarafımızdan iyi karşılanabilir 
de; fakat, baskı yapan insanın kötü niyeti vardır, işte, Parlamentomuza ara sıra gelen bu tür 
kanun tasarıları, bizi zor duruma düşürmektedir. 

Bilhassa, yeni gelen genç milletvekillerine hitap ediyorum : 1983'te biz buraya geldik, bir 
sene sonra bir bira kanun teklifi geldi. Koridorda, puro içen, altın kolyeli, pahalı elbiseler giy
miş kapitalistleri görmeye başladık. Biracılarla meşrubatçıların kavgasıydı. Bizi, birbirimize 
düşürmeye çalıştılar. Allah'a şükür, muhalefetiyle, iktidarıyla, herhangi bir tesir altında kal
madan, vicdanlar neyi icap ettiriyorsa, o şekilde çıkarılmıştır kanun. 

Bana göre, bu kanun tasarısını, değerli ve Sayın Başbakanımın bir kast-ı cürmü ile, De
ğerli Maliye ve Gümrük Bakanımın muayyen yerlerden gelen herhangi bir şeyle getirdiği kana-
atında değilim ve tenzih ederim. Tekrar ediyorum... Ancak, iğfal edilebiliriz; bu muhakkak. 

Bakınız, istitradan bir şey arz edeyim : Sayın eski Maliye ve Gümrük Bakanı ile yeni Mali
ye ve Gümrük Bakanı suçun tekevvününde bir ihtilafa düştüler, "1.1.1992 tarihinden evvel" 
dediler... Müteşebbis mükellef yakalandığı takdirde 1.1.1992 tarihi cari olur Sayın Bakanım; 
fakat, bü kanun çıkar çıkmaz, derhal defterlerini kendi odasında, kendi fabrikasında tahrif 
edecek. Türkiye'de, sizin kontrol elemanlarınız bütün mükellefleri dolaşabiliyor mu? Hayır. 
bu kanuna intibak için, Perşembe Pazarında, Beyoğlu'da, Ankara'nın büyük ticaret merkezle
rinde, Bursa'da» güneyde, kuzeyde* her yerde, defterlerini bu kanuna uydurmaya çalışacaklardır. 

Aslında, kanun vazıı olarak siz iyi niyetle geliyorsunuz; ama, 1.1.1992 tarihinde yakalan
madıktan sonra ne olacak? Hemen kitabına uyduracak. Bilhassa Perşembe Pazarı ve civarı... 

Onun için, bu kanunu çıkarırken, çok dikkatli olmamız lazım geldiği ikazından başka bir 
düşüncemiz yoktur ve bu muhalefeti biz yapmak mecburiyetindeyiz, bize saygı gösterin rica 
ederim. Lütfediyorsunuz, bu saatlere kadar kalıyorsunuz; ama, sonunda hepimizin mutlu ol
ması lazım. * 

Mevcut thale Kanununu sizlere okumaya mecburum -özür dilerim- genç dimağlara mane
vî bakımdan tesir etmek için. Katiyen kötü niyetli değilim. 

Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi, "Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan taşınmaz malların" diyor. Bunlar nelerdir? Ormanlar, turistik alan
lar, açık limanlar -biliyorsunuz ki, Ege'nin o inci sahillerindeki birtakım koylar benim iktida
rımın devrinde verilmiştir, doğru- ve buna mümasil, turistik alanlar ecrimisil olarak verilmiş. 
Bizde bir merak var, moda başlayınca bütün tüccar oraya yatar; fakat, sonradan otel paraları
nı ödememeye başlar. 

— 376 — 



T.B.M.M. B : 50 14 . 3 . 1992 O : 5 

işte turistik tesislerde, özel limanlarda, dağ turizmli ormanlarda, tarım arazilerinde ve dalyan 
alanlarında devletten ihale ile yer alan tüccar, akılsız bir yatırım yaptığından dolayı, sıkışmış. 
Ecrimisil de ağır basıyor, devletin kuvveti gelmiş, "parayı tahsil edeceğim" diyor. Sayın Baka
nım, işte, yatırımcı burada ağlamaya başlıyor, geliyor hükümet kapılarına, "Efendim, ben ya
tırım yaptım; fakat ecrimisili ödeyemeyeceğim" diyor. 

Beyefendiler, isterdim ki ve öyle zannediyorum ki, yüz sene sonra Parlamentoda, Maliye 
Bakam geldiği zaman, bu 12 nci maddenin malî portesini çıkaracak. Bana göre, 12 nci madde
nin hitap ettiği gayrimenkullerin Türk parası değeri, en aşağı 20 trilyondur; inanın bana. Ege 
sahillerinde bir koyu baştan aşağı almanın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Bodrum'dan ma
vi yolculuğa çıkan bir tekne fiyatının ne olduğunu biliyorsunuz. 

Genç arkadaşlarıma hitap ediyorum : İşte burada nef'i Hazine; yani Hazinenin savunma
sı, Hazine havuzunun savunması konusu vardır ve maalesef burada yine Hazinenin ve hükü
metin hiçbir menfaati olduğu kanaatinde değilim. 

Sayın Süleyman Beyefendi, bendenizin Genel Başkanıydı, benim Başkanımdır, kendisini 
tanırım, memleketsever bir insandır; onun bakanları da öyle. Düşünebilir miyim ki, acaba bu 
bakanlar veya bu milletvekilleri, bu kanunun çıkmasından dolayı bir menfaat elde etsinler?.. 
Asla ve İcat'a; ama, kontrpiyeye düşerler ve işte şimdi kontrpiyeye düştüler. Göreceksiniz, bu 
kanun çıktıktan sonra uzun uzun hikâyeler anlatılacak, karikatürize edilecek. 

Şu dakikada bendeniz konuşurken -özel sektör güçlüdür- dinliyor, inanın bana dinliyor, 
ajan provakatörleriyle dinliyor; ne yapıyor yapıyor, dinliyor, öyle telefonlar geliyor ki... Kime 
biliyor musunuz? Muhalefete, "Fazla direnmeyin, sonra size fena olur" deniliyor. Evet, biz 
güçlüyüz, muhalefette siz de güçlüydünüz. En iyi vesikalar bize geliyor, hatta ayyıldızlı vesika
lar geliyor. Haksızlık yapıp kovduğunuz bürokratlar tarafından geliyor; hayat böyle. Onuncu 
günü gelmediler, yirminci günü gelmediler; ama şimdi rahat geliyorlar, enformasyon yapıyor
lar. Biz de bu memlekette yaşıyoruz; bu memlekette tüccar dostlarımız, tacir çocuklarımız, ak
rabalarımız var, bu kanunu bize soruyorlar. 

Şimdi, bizim en çok üzerinde durduğumuz bir konu var. Ben yetkili değilim; ama, Gru
bum bana "hayır" demez : Affedeceğiniz vergi cezası miktarına bir limit koyun, sınırlayın, 
vallahi, billahi bitirelim bu işi. İşte, size bir pazarlık ve inanın buna. 

HlLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Pazarlık yetkisi size bağlı değil, yukarıya bağlı. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Elini uzatma dostum, inan, sonra canın ya

nacak. Dünyada en güzel şey bir parlamenter için, horlayarak uyumaktır; sabaha kadar sağa 
sola dönüp, aspirin yahut başka.ilaçlar alıp midesinin rahatsızlığını gidermek değildir. Bunu 
yaparsanız ne kadar rahat uyursunuz biliyor musunuz? 

İnanın bir milletvekilinin tarihî mesuliyeti vardır. Siyasî tarihte vardır, 1800'lerde Fransa'
da milletvekilleri bir araya gelerek Panama Kanalını satmaya kalktılar. Bizim de siyasî tarihi
mizde, 15-20 tane bakanın tahtı mahkemeye alındığı vardır ve halen bir tanesi içeridedir; ama 
ben, bunları hiçbirinize kondurmuyorum. Sayın Başbakanıma, değerli kabine üyelerine kon
durmuyorum; ama, maalesef, bu kapitalistler var ya, bu toplumüstü kuvvetler var ya, bu ege
men sınıflar var ya, bizim ahlakımızı bozuyorlar. İnanın bana, inanın bana... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bu sözlerinizle nereye gelmek istiyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, süreniz doldu, toparlayın lütfen. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Sayın Başkanım, adalete çok saygım var, si
zin saygılı olduğunuz gibi. Merak etmeyin. 

Demek istiyorum ki, turistik tesisler -dikkat buyurun- limanlar, özel limanlar, dağ turizmli 
ormanlar, tarım arazileri, dalyan alanları... Tasavvur edin, Hazinemizde o kadar çok paraya 
ihtiyacımız var ki, bu paraları bir kalemde atıyoruz beyler. 

Sayın Başbakanı takip ediyorum; ne kadar üzüntü içerisinde. Sabahleyin Erzincan'a gitti, 
o fecaati gördü, Allah'ın afetini gördü, üzüldü geldi, bir de bu kanunlarla meşgul oluyor. Ba
na sorarsanız, benim bildiğim Süleyman Demirel, değerli arkadaşları bir tarafa egale eder, çı
kar bu kanunu müdafaa ederdi. Edemiyor; çünkü, o da inanmıyor. İnanın bana, inanmıyor. 
Çıkar ve en iyi şekilde müdafaa ederdi. Nerede hukukun üstünlüğü burada? Eşitlik ve fırsat 
eşitliği nerede bu kanun tasarısında? Bu kanun tasarısında mükellefler kastlara ayrılmıştır. Oraya 
uzvî bakımdan koymuşsunuz; 200 bin lira trafik borcu olanlar da affa giriyor. O, işin reçeli. 
Ama, 10 uncu maddedeki kaçakçılar -Onların bir çoğunla, avukatları olarak bir müddet de
vam ettim- korkunç adamlardır; aynı zamanda tezyidi suçlardandır Türk Ceza Kanununa gö
re. İtibarları yoktur. "Kaçakçı" demek, memleketin proteinini emen insan demektir, toplumu 
zayıflatan insan demektir; yani, bizi zatürree, zatülcenp yapan, verem yapan insan demektir. 
O , alacak gidecek, ondan sonra tekrar rahat edecektir. 

Adalet Komisyonunda yeni konuştuk, bir kanun daha geliyor. 
BAŞKAN — Sayın Ergüder, çok geçtiniz efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Çok heyecanlandım Sayın Başkan, savunma 

yapıyorum. Savunmaya saygılı olalım. 
Adalet Komisyonundan yeni bir tasarı çıktı; o da geliyor buraya. Nedir biliyor musunuz?.. 

Dışarıda kazanılan dövizlerini zamanında ibraz etmeyenlerin affına dair bir tasarı. Allahım 
Yarabbim... Dolarlar, yenler, marklar kazanmış; İsviçre'de kumarhanede oynamış, yâtırmamış 
ve şimdi getirmek istiyor; ama, "Beni affedersen gelirim" diyor... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Yüzbin liraya trilyonları affettiniz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bu hal şunu gösteriyor : Sayın Demirel, para 

bakımından sıkıntıda ve bu paralan af kanunları ile toplamak istiyor; helal olsun. O toplaya
cağı para benim memleketime yarayacak; ama, Maliye Bakanı, sevdiğim ve dürüst bir arkadaş
tır; o da çok ıstırap içerisinde; çünkü istemediği bir kanunu müdafaa ediyor. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Geçen dönem böyle konuşmuyordunuz; ama, bu 
tarafa konuşuyordunuz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Pardon üstadım; zatı âlinize bir şey öğrete
yim. Biz oradaydık... Müsaade buyurun, biz oradaydık, iyi çalışmamışız ki, halk bizi buraya 
getirdi, oradan da sizi oraya gitirdi; ama getirdi ne yaptı yavrum?.. Üç puan var aramızda. Biz, 
kendi devrimizde yaptık... 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, lütfen efendim... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Değerli arkadaşlar, bu kanunun, memlekete fayda yerine, zarar vereceğine kaniim. Genç 

arkadaşlarıma bilhassa hitap ediyorum; uzun seneler Parlamentoda çalışanları kolay kolay ik
na edemem, Sayın Başbakanıma ve kabineye de rica ediyorum. Bir ara takip ediyorum, Maliye 
Bakanıyla istişareler yaptılar; dönemiyorlar, çünkü yukarıdan tekrar döner diye. Bu kanun ha
yırlı olsun, benim niyazım bu. Ama, bunun öyle reprodüksiyonları olacak ki, öyle karika-
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türlere gireceksiniz ki, öyle köşe yazarları yazacak ki; o pipolu, purolu, şişkin göbekli kapita
listler sizlere neler söyleyecekler... Ama biz, sizi korumaya çalışıyoruz, biz sizi seviyoruz; buna 
kani olun. 

Hepinizin gözlerinden öperim; saygı ve sevgilerimle. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Refah Partisi adına, Sayın Abdullatif Şener; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; bu Af Kanununun yavaş yavaş bütün maddeleri geçiyor. Anlaşıldığına göre, bunun tama
mının geçirilmesi kararlaştırılmış, ahdedilmiş ve bu konuda misak yapılmış. Bu haliyle de, so
nunda "Hayırlı, uğurlu olsun" diyebilecek miyiz, diyemiyecek miyiz, bilmiyoruz ama... (DYP 
ve SHP sıralarından "Diyeceksiniz" sesleri) Şu ana kadar 11 madde geçti, 12 nci maddeye gel
miş bulunuyoruz. 

Bu 12 nci madde, tasarının genel görünümü içerisinde, ecrimisillere, trafik para cezaları
na, diğer para cezalarına af getiren bir madde. 

Bu madde ile ilgili olarak bu affın düzenlenmesinde, 1 inci maddeden itibaren görünen 
genel ilkeler, prensipler, aşağı yukarı, bir kısmına yansımış vaziyette, diğer bir kısmında ise 
sınırlandırmalar getirilmek suretiyle, genel görünümüne aykırı bir düzenlemede oluşturulmuş 
bulunuyor. 

Ecrimisillerle ilgili olarak yüzde 30 gecikme zammı ödenmesi halinde, kalanının ve aslının 
tahsil edileceği ifade ediliyor. Bu haliyle, 1 inci maddeden itibaren gördüğümüz yüzde 30 tahsil 
ve yüzde 70 af ilkesi esası, bu ecrimisillerle ilgili olarak korunmuş bulunuyor. Fakat, maddenin 
devamına doğru bir göz attığımızda, sınırsız gibi getirilen affa, bazı sınırlamalar koyulduğu 
da hemen anlaşılıyor. Nitekim, 200 bin lirayı aşmayan trafik para cezalan affediliyor. Yine ay
nı şekilde, miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer para cezaları affediliyor. Bu sınır getirilmesine 
bu kadar karşı olanlar, acaba trafik para cezalarıyla, diğer para cezalarında böyle bir sınır ge
tirme zorunluluğunu niçin hissettiler; bunu sormak lazım. Eğer, bu madde güzelse; yani bir 
tasarının güzel olan maddesi bu ise -ki, güzelliği nerededir; eğer tasarıyı hazırlayanlar bir fazi
let arıyorlarsa, bu sınırlardadır- o halde, buraya tanınan sınır, diğer maddelere niye tanınmı
yor? Tanınsaydı, daha adil olurdu, yani tasarı kendi bütünü içerisinde de tutarlı olurdu. Bu 
bakımdan, aslında, bizim de tasarıyla ilgili olarak buna fazla bir itirazımız yok. Diyoruz ki, 
"Tamamına bir sınır getirelim ve birlikte bu Mecliste oylayalım, bütün parti grupları buna ka
bul oyu versinler ve geçsin." Meclisin üzerinde anlaştığı, ittifak ettiği bir kanun, daha anlamlı 
olur, daha manidar olur ve bunu sağlamak da güç bir şey değildir, bunu sağlamak için yapıla
cak şeylerden biri, bir tavan sınırı getirilmesidir, diğeri de, bazı siyasilerin af kapsamı dışında 
tutulmasıdır. 

İkinci husus kısmen hükümet tasarısına ilave edilmiştir. Bu üst tavan sınırı getirilmesiyle 
ilgili olarak da; madem 12 nci maddede bunu siz de düşündünüz, "Bu uygundur, yerindedir" 
dediniz, o halde, 1 inci maddeden itibaren bütün maddelerde bu sınırlandırılma esasına gidile
bilir. Bu, tasarıyı hazırlayanların yaklaşımına da uygundur, muhalefetin ısrarla üzerinde dur
duğu esasa da uygundur. Bu bakımdan, şu ana kadar, daha önceki maddeler sınırsız olarak 
geçmiş olmakla birlikte, sondaki maddelere bir ek ilave yapılabilir ve bu ek ilave sonucunda, 
buradaki trafik cezalarıyla, diğer para cezalarıyla ilgili sınırlamalar korunabilir. 
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Bu maddenin son paragrafında da, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun 58 inci maddesine göre ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkan
lardan tahsili gereken yüzde 10 nispetindeki zammın, belli esaslar dahilinde affedileceği ifade 
ediliyor; yani, yaptıkları itirazlar nedeniyle haksız çıkanlar da af kapsamı içine alınıyor. Dola
yısıyla, afla ilgili olarak ifade edilen, genel gerekçelere aykırı bir düzenleme var burada. Bu 
düzenleme de nedir? Deniliyordu ki, "Yargı mercilerindeki, idaredeki ihtilaflı dosya sayısını 
azaltma kastımız var." Halbuki, bu son paragrafta, haksız çıktıkları tescil edilmiş, kesinleşmiş 
borçlardan dolayı da bir af düzenlemesi var. Demek ki, her ne kadar, afla ilgili olarak ileri 
sürülen gerekçelerde, ihtilaflı dosya sayılarının azaltılması, tahsilatın artırılması gibi birtakım 
görünüşte nedenler ileri sürülüyorsa da, bunların, gerçek niyetler ve sebepler olmadığı ortaya 
çıkıyor. 

Bütün maddeler incelenip, tahlil edildiği zaman, aslında, bu afla ilgili olarak gerçek ve 
hakikî sebep, yeni kurulmuş olan Hükümetin üzerinde, bazı baskı güçlerinin, böyle bir tasarı
nın oluşmasını sağlamasıdır. Bunun başka bir izah tarzı yoktur; çünkü, kendi içerisinde tutarlı 
değil. Kesinleşmiş olan alacaklara bile af getiren bir tasarı görünümündedir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Nereden biliyorsun kesinleşmiş olanları?.. 
ABDULLATlF ŞENER (Devamla) — Son fıkrayı okursanız, "itirazları nedeniyle haksız 

çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispetindeki" diyor. İtiraz etmiş, haksız çıktığı kesinleş
miş, buna da af getiriyor. 

Tüm bu tutarsızlıktan birlikte değerlendirdiğimizde, aslında, bu affa getirilmesini istedi
ğimiz sınırlamanın da gerekli olduğu, bir kez daha kanıtlanmış olur. 

Bu maddeyle ilgili olarak fazla bir şey ilave etmek istemiyorum. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim?.. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, kişisel olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Var efendim, daha önce söz alanlar var. 
Sayın Ekrem Pakdemirli... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Hükümet mi?.. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Pakdemirli'nin yerine söz alabilir miyim? 
BAŞKAN — Oluyor mu öyle usul? 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) Olur efendim, takabbül ederler... 
BAŞKAN — Başkanvekilisiniz... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sırasını verebilir Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; görüşülmekte olan kanunun 12 nci maddesiyle ilgili görüşlerini beyan eden ar
kadaşlarımız, 10 uncu maddeye de atıfta bulunarak bir açıklamada bulundular ve "Bu, ka
çakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs suçunun, her ne kadar 1.1.1992 tarihinden önceye isabet etmesi 
gerekirse de, 31 Marta kadar verilecek 1991 beyannameleri üzerinde birtakım kaçakçılık veya 
kaçakçılığa teşebbüs suçunu işleyebilirler, o da bu kanunun kapsamına girer" dediler. Hatta, 
Sayın Ergüder, "Beyannamelerin üzerinde, evrakın üzerinde her türlü oynama yapılır" dedi. 
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Oysa, madde okunduğu zaman, böyle bir endişeye kesinlikle mahal olmadığı görülecek. Çün
kü, 10 uncu maddenin ikinci paragrafını baştan sona okuduğunuzda, iki şartının olduğunu 
görürsünüz. Birincisi, olayın, 1.1.1992'den önce cereyan etmesi lazım; ikincisi, kanun yürürlü
ğe girmeden önce, o olayla ilgili tarhiyatın yapılmış olması lazım. Halbuki, 1991 beyannamesi 
mart ayında verilecektir, onunla ilgili bir inceleme, ancak nisandan itibaren yapılabilir; dolayı
sıyla, kanun yürürlüğe girdikten sonra tarhiyat yapılacak ki, bu maddenin kapsamına girmez. 

Kaldı ki, meseleyi daha açık bir şekilde ortaya koyan kapsamla ilgili 2 nci maddenin son 
cümlesi vardır. Kapsamla ilgili son cümle aynen şöyle der: "Bu madde hükmüile 1 inci madde 
hükmü (yani, tamamen kapsamı ifade ediyor) 1.1.1992 tarihinden önceki dönemleri ve beyana 
dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsar." Dolayısıyla, Mart 
1992 ayı içerisinde verilecek olan 1991 yılı matrahlarını ve nisan ayında verilecek Kurumlar 
Vergisi beyannamesini kapsamaz; kapsam dışında kalır bu olaylar. 

Dolayısıyla, kıymetli arkadaşımız Sayın Ergüder'in endişelerine pek gerek yok. Çünkü, 
bu, biraz evvel okuduğum maddelerle zaten kapsam dışına çıkarılmış. 

Sayın Başkan, meselenin daha doğru olarak ortaya konması ve tutanaklara geçmesi için 
söz aldım. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Ekrem Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Söz hakkımı Sayın Maruflu'ya devrediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, sırayla söz isteyenler var, onları okuyacağım, buradalarsa onlara 

söz vereceğim. Sayın Maruflu'nun ismi var zaten. 
Sayın Adnan Kahveci?.. Yok. 
Sayın Turhan Tayan, buyurun. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın üyeler; görüşülmekte olan maddeyle 

ilgili, kişisel olarak görüşüm olumludur, uygun olduğunu beyan ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kamer Genç?.. Yok. 
Sayın Selçuk Maruftu, buyurun. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan 12 nci madde, kanunun tümü üzerinde ifade edilen; Anayasanın eşitlik ilkesine uygun ol
mayan, vergisini tam ve zamanında ödeyen dürüst vatandaşları cezalandıran, vergi ödemeyen
leri ödüllendirip, vergi ödememeyi teşvik eden kanunun genel hükmüne tamamiyle uymaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bizim burada yapmak istediğimiz husus şudur : Bu maddede, bir ba
kıma, daha geniş kapsamlı bir af öngörülüyor. Maddenin 2 nci bölümünde ise, trafik cezaları
nın affı gibi, nispeten daha küçük kapsamlı aflar var. Bizim, esas itibariyle üzerinde durduğu
muz konu yüksek düzeyde vergi affına mani olmak; ama, eğer bu maddeler buradan geçecekse 
(ki, öyle anlaşılıyor, burada herkesin kararlı olduğu görülüyor; Başbakan, Başbakan Yardımcı
sı, Hükümet burada) o zaman bir orta yol bulmak gerekiyor. 

Bu nedenle, ben bu madde üzerinde değişik bir alternatif getirmek istiyorum ve şöyle di
yorum. "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 nci maddesi ile 6183 sayılrAmme Alacakları
nın Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu kanunun yü-
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rürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanların 50 milyon 
liraya kadar..." Yani, burada, daha fazla vergi kaybına mani olma bakımından, bir üst sınır 
getirmeyi teklif ediyoruz ve... "bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun ihtilaf yara
tılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi ve Mayıs, Haziren, Ağustos, Ekim 1992 ayları 
sonuna kadar 4 eşit taksitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'inin tahsi
linden vazgeçilir" diyoruz. 

Devam ediyoruz : "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği hal
de ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kap
samına giren ve miktarı 100 bin lirayı aşmayan trafik cezaları ile miktarı 50 bin lirayı aşmayan 
diğer para cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gerekenler para cezaları hariç) tahsi
linden vazgeçilir" diyoruz. 

Ayrıca, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde 
ödenmemiş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alı
nacak Harçlar ve Mahkûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan 
yiyecek bedelleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların faizleri ile birlikte miktarı 200 bin 
lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilir" hükmünü burada getirmek istiyoruz. Diğer hükümler 
ise aynen devam ediyor. 

Bunun da gerekçesi; biraz evvel ifade ettiğim gibi, bu madde yeniden yazılırken, affın sı
nırlı olması amaçlanmıştı. Affın sınırsız olması, vergi adaletini, çok kazanandan çok az kaza
nandan az vergi alma ilkesini zedeler. Ayrıca toplumdan, tahsildarlarda toplanan vergilerin kendi 
işlerinde kullanılmamasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu nedenle, trafik cezalarının da, kapsa
mı çok geniş vatandaş kitlelerini içerdiği için, bir sınır dahilinde affedilmesinde yarar görüyoruz. 

Sayın Başkanım, benim arzım bu kadar. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Maruflu. 
Madde Üzerinde 21 kadar önerge var. Bu önergelerin gerekçeleri aynı. Bir gerekçeyi okuta

cağız, iyice dinleyeceğiz, ondan sonraki gerekçeler aynı ve fotokopi olduğu için, zamanınızı 
israf etmeyeceğiz. 

Şimdi, bu önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
, Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

ürımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
, Manisa 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Melike Haşefe 
istanbul 
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Naci Ekşi Safter Gaydalı 
İstanbul Bitlis 
Ali Er Tunca Toskay 

İçel İstanbul 
Halil İbrahim Özsoy Ergun Özdemir 

Afyon Giresun 
Elaattin Elmas Rüştü Kâzım Yücelen 

İstanbul İçel 
Mahmut Orhon Sabri öztürk 

Yozgat İstanbul 
Ahmet Kabil Adem Yıldız 

Rize Samsun 
Refik Arslan Abbas tnceayan 
Kastamonu Bolu 

Şerif Bedirhanoğlu Gaffar Yakın 
Van Afyon 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesiyle 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulununların ta
mamıyla bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun ihtilaf yaratılmaması ve yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Ağustos, Ekim, Kasım 1992 aylarının sonuna kadar dört 
eşit taksitle ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'in tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun kapsamına giren 
ve miktarı 181 OOO'i aşmayan trafik para cezaları ile, miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer para 
cezalarının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları, Inşaası Karşılığı Olarak Alınacak 
Harçlar ve Mahkûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiye
cek bedelleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı da 87 000 lirayı 
aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneleri adına uygulanan gecikme zamlarıyla ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/15'inin tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispe
tindeki cezanın bu kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde bu zam
mın yüzde 30 unu dört eşit taksitle Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 aylarının sonuna ka
dar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan yüz
de 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları yedi kat olarak 
uygulanır. 
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Gerekçe : 
Üretimi yerel açıdan (uluslararası düzeyde) rasyonel olarak striktürünün bilinçli bir bi

çimde saptırılması, vergilemenin hedefi olabilir. Bu maksatla, dışarıdan çok daha ucuz temin 
edilebilecek olan malları üreten belli üretim dalları vergileme vasıtasıyla teşvik edilmek sure
tiyle bütün ülkeler için en elverişlisi olan kuruluş yeri dağılımının meydana gelmesine engel 
olur ve dolayısıyla uluslararası müdahalenin faydalarından vazgeçilir. Böylece, ülke ekonomi
sinin kendine yeterli olmasını gerçekleştirmek gayesiyle toplam iaşede bir azalmanın meydana 
gelmesine katlanılır. Bunların en güzel örneği, gelişmiş ekonomilerde tarım sektörü gelişmekte 
olan ülkelerde sanayi sektörü taşır. Diğer yandan ulusal düzeyde yerel açıdan optimal olan üre
tim sektörü striktüründe vergisel tedbirler vasıtasıyla sapmalar meydana getirmek suretiyle, 
rasyonellik ilkesine uygun düşebilecek olan sanayi kuruluş yerleriyle yerleşim merkezlerinde 
eşit bir şekilde dağılımını sağlamak, böylece harp halinde halkın ve ekonomik potansiyelin yüz 
yüze gelebileceği tehlikeyi azaltmak ve ayrıca halk sağlığına ilişkin yaşama koşullarını iyileşti
rebilmek amacı güdülebilir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. ^ 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Safder Gaydalı 
Bitlis 

Ali Er 
İçel 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Rüştü Kazım Yücelen 
İçel 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Fikri Arslan 
Kastamonu 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Ergun Ersümer 
Giresun 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Ahmet Kabil 
Rize 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Adem Yıldız 
Samsun 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 
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Madde 12. — 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 75 inci maddesiyle 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödememiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi, Nisan, Haziran, Ekim, Aralık 1992 ayları sonlarına kadar dört eşit 
taksitle ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'in tahsilinden vazgeçilir. Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulunan ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamına giren ve miktarı 188 
bin lirayı aşmayan trafik para cezalarıyla 100 bin lirayı aşmayan diğer para cezalarının tahsi
linden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2S48 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları tnşaası Karşılığı Olarak Alınacak 
Harçlar ve Mahkûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiye
cek bedelleriyle 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 98 bin lirayı aş
mayanların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların 1/17 tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispe
tindeki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu 
zammın yüzde 15'inin 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 aylan sonuna kadar 
ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan yüzde 
85'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları sekiz katı olarak 
uygulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Manisa) — Sayın Başkan, biraz yavaş okusun, anlamıyoruz. 
BAŞKAN — Anlarsınız... 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Manisa) — Ben yazdım, biliyorum da, arkadaşlar anlamıyor. 
BAŞKAN — Arkadaşlar da anlıyor efendim. Bir şikâyet yok kimseden. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli M. Rauf Ertekin 
Manisa Kütahya 

Hasan Korkmazcan Yusuf Pamuk 
Denizli İstanbul 

Burhan Kara Halil İbrahim özsoy 
Giresun Afyon 
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Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi ve Mayıs, Temmuz, Ekim, Kasım 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit 
taksitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve miktarı 
182 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile 100 000 lirayı aşmayan diğer para cezalarının 
tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 188 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/18'inin tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispe
tindeki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu 
zammın yüzde 10'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan yüz
de 80'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları 4 katı olarak uy
gulanır. 
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İstanbul 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
-İstanbul 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Sabri Öztürk 
İstanbul 
Ali Er 

İçel 
Naci Ekşi 
İstanbul 

Adem Yıldız 
Samsun 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının °/o 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihti
laflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Temmuz, Kasım, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit tak
sitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanununun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bu
lunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarmm Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamına giren ve 
miktarı 190 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer 
para cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vaz
geçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binalan İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde helirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 96 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. - • % • 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Thhsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
1/21'nin tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken % 10 nispetin
deki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu zam
mın % 19'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar öden
mesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 83'ünün 
tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları üçbuçuk kat ola
rak uygulanır. . 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Melike Tugay Haşefe 
tstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Süha Tanık 
İzmir 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Mehmet Rauf Ertekin 
Kütahya 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Elaattin Elmas 
tstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Ahmet Kabil 
Rize 

Adem Yıldız 
Samsun 

Tunca Toskay 
tstanbul 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Ali Er 
İçel 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisüTerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanların ta
mamıyla, bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun, ihtilaf yaratılmaması, yara-
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tılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi ve Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 
4 eşit taksitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanununun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bu
lunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve 
miktarı 165 bin lirayı aşmayan trafik para cezalarıyla, miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer 
para cezalarının, 1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç tahsilinden vaz
geçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Mahkeme İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara 
ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre, yiyecek bedelleriyle 6200 sayılı Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 32 nci maddesinde be
lirtilen alacakların ferileriyle birlikte miktarı 81 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamlarıyla, ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/10'unun tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispe
tindeki zammın, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu 
zammın yüzde 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla yüzde 70'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları 10 kat olarak uy
gulanır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli Rauf Ertekin 

Manisa Kütahya 
Burhan Kara Nabi Poyraz 

Giresun Ordu 
Yusuf Pamuk Süha Tanık 

istanbul İzmir 
Gaffar Yakın Elaattin Elmas 

Afyon İstanbul 
Mahmut Orhon Tunca Toskay 

Yozgat İstanbul 
Ahmet Kabil Sabri öztürk 

Rize İstanbul 
Abbas Inceayan Adem Yıldız 

Bolu Samsun 
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Naci Ekşi Rüştü Kâzım Yücelen 
İstanbul İçel 
Ali Er Refik Arslan 

tçel Kastamonu 
Madde 12. — 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 75 inci maddesiyle, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanların ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun, ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Haziran, Eylül, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit taksitte 
ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve miktarı 
187 bin lirayı aşmayan trafik para cezalarıyla, miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer para ceza
larının, 1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Mahkeme İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara 
ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre yiyecek bedelleriyle, 6200 sayılı Devlet 
Su işleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 32 nci maddesinde be
lirtilen alacakların ferileriyle birlikte miktarı 99 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanununun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ve Postaneler adına uygulanan gecikme zamlarıyla ilgili kuruluşların sorumluları adına hesap
lanan yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/8'inin tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 58 inci maddesine 
göre ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 
nispetindeki zammın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde 
bu zammın yüzde 20'sinin dört eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonu
na kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla yüz
de 80'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları ikibuçuk kat ola
rak uygulanır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli M. Rauf Ertekin 
Manisa Kütahya 

Burhan Kara Nabi Poyraz 
Giresun * Ordu 

Yusuf Pamuk Süha Tanık 
İstanbul İzmir 
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Gaffar Yakın 
Afyon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Ahmet Kabil 
Rize 

Abbas Inceayın 
Bolu 

Adem Yıldız 
Samsun 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Naci Ekşi 
istanbul 
Ali Er 

içel 
Refik Arslan 
Kastamonu 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 75 inci maddesiyle, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresini geçtiği halde ödenmemiş bulunanların ta
mamıyla bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unu ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ih
tilaflardan vazgeçilmesi ve Haziran, Temmuz, Ağustos, Aralık 1992 ayları sonuna kadar dört 
eşit taksitle ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği ve tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve miktarı 
186 bin lirayı aşmayan trafik para cezalarıyla, miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer para ceza
larının 1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde Ödenmemiş 
bulunan 2548 sayılı Mahkeme Binaları inşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûm
lara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre giyecek bedelleriyle, 6200 sayılı 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 32 nci madde
sinde belirtilen alacakların ferileriyle birlikte 75 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkındaki Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamlarıyla ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/7'sinin tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispe
tindeki zammın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde bu 
zammın yüzde 21'inin dört eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaraülmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla yüzde 75'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları kat olarak uygulanır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Burhan Kara 
Giresun 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Adem Yıldız 
Samsun 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Nabi Poyraz 
Ordu 

. Süha Tanık 
İzmir 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Mahmut, Orhon 
Yozgat 

Ahmet Kabil 
Rize 

Abbas İnceayan 
Bolu 

AH Er 
İçel 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesiyle 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanların ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unün ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi ve Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit tak
sitte ödenmesi halinde, gecikme zamlarından kalan yüzde 70'in tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve miktarı 
17S bin lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer para cezala
rının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mah
kûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleriyle 6200 
sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 32 nci mad
desinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 80 bin lirayı aşmayanların tahsilinden 
vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamlarıyla ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/3'ünün tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispe
tindeki zammın, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu 
zammın yüzde 10'unun 4 eşit taksitte, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan yüz
de 90'ının tahsilinden vazgeçilir. 
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Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları bir kat olarak uy
gulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçesi okunmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
Burhan Kara 

Giresun 
Yusuf Pamuk 

İstanbul 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
Gaffar 'Kikin 

Afyon 
Sabri öztürk 

İstanbul 
Ahmet Kabil 

Rize 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 
Ali Er 

tçel 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Süha Tanık 
İzmir 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Adem Yıldız 
Samsun 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesiyle 6183 sayılı Amme 
Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanların ta- ' 
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun ihtilaf yaratılmaması; yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Haziran, Ağustos, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit 
taksitte ödenmesi halinde, gecikme zamlarından kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde Ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve miktarı 
183 bin lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer para cezala
rının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mah
kûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre, yiyecek bedelleri ile 6200 sa
yılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 32 nci mad
desinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 78 bin lirayı aşmayanların tahsilinden 
vazgeçilir. , • 
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Bu Kanunun, yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamlarıyla ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
yüzde 10 nispetindeki para cezalarının 1/4'ünün tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispe
tindeki zammın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu 
zammın yüzde 24'ünün dört eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna 
kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan 
yüzde 76'sının tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları dört katı olarak 
uygulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli ' . - ' Rauf Ertekin 
Manisa Kütahya ' 

Burhan Kara Nabi Poyraz 
Giresun Ordu 

Yusuf Pamuk Tunca Toskay 
İstanbul İstanbul 

Süha Tanık Gaffar Yakın 
İzmir Afyon 

Elaattin Elmas Mahmut Orhon 
İstanbul Yozgat 

Sabri öztürk Abbas Inceayan 
İstanbul Bolu 

Ahmet Kabil Adem Yıldız 
Rize Samsun 

Naci Ekşi Ali Er 
İstanbul İçel 

Refik Arslan Rüştü Kâzım Yücelen 
Kastamonu İçel 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesiyle 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile, bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi ve Mayıs, Haziran, Ağustos, Aralık 1992 ayları sonuna kadar dört 
eşit taksitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'in tahsilinden vazgeçilir. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu-
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nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren mikta
rı 184 bin lirayı aşmayan hafif para cezaları ile miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer para ceza
larının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mah
kûmlara ödettirilecek Giyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri ile 
6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 32 
nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 77 bin lirayı aşmayanların tah
silinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/5'inin tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispe
tindeki zammın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde bu 
zammın yüzde 23'ünün dört eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna 
kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan 
yüzde 77'sinin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları üç kat olarak uy
gulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Burhan Kara 
Giresun 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Rauf Er tekin 
Kütahya 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Süha Tanık 
İzmir 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Mehmet Kabil 
Rize 

Adem Yıldız 
Samsun 
Ali Er 

tçel 
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Madde 12. — 2886 sayılı Devlet thale Kanunun 75.inci maddesiyle 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre öngörülen ecrimisillerden, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlann tamamı ile bunlara 
bağlı gecikme zamlannın yüzde 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazge
çilmesi ve Nisan, Haziran, Ağustos, Kasım 1992 ayları sonuna kadar dört eşit taksitte öden
mesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanununun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bu
lunan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve 
miktarı 177 bin lirayı aşmayan trafik para cezalarıyla, miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer 
para cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vaz
geçilir. • . . " - . 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Borçlar ve Mah
kûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri ile 
6200 sayılı Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 32 
nci maddesinde belirtilen alacakların ferileriyle birlikte miktarı 83 bin lirayı aşmayanların tah
silinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve 
postaneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesapla
nan yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/11'inin tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispe
tindeki zammın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu 
zammın yüzde 30'unun dört eşit taksitte, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 aylan sonuna 
kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla, kalan 
yüzde 70*in tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezalan 7,5 katı olarak 
uygulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Rauf Ertekin 
Manisa Kütahya 

Burhan Kara Nabi Poyraz 
Giresun Ordu 

Yusuf Pamuk Süha Tanık 
İstanbul İzmir 
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Gafar Yakın Elaattin Elmas 
Afyon tstanbul 

Refik Arslan Tunca Toskay 
Kastamonu tstanbul 

Mahmut Orhon Sabri Öztürk 
Yozgat tstanbul 

Abbas tnceayan Naci Ekşi 
Bolu tstanbul 

Ahmet Kabil Adem Yıldız 
Rize Samsun 

Rüştü Kâzım Yücelen Ali Er 
tçel tçel 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 75 inci maddesiyle 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanların ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi ve Nişan, Haziran, Ağustos, Kasım 1992 aylan sonuna kadar dört 
eşit taksitte ödenmesi halinde gecikme zamlanndan kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren mikta-
n 178 bin lirayı aşmayan trafik para cezalarıyla miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer para ceza-
lannın (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezalan hariç) tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mah
kûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleriyle 6200 
sayılı Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 32 nci mad
desinde belirtilen alacakların ferileriyle birlikte miktarı 84 bin lirayı aşmayanların tahsilinden 
vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumlulan adına hesaplanan 
yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/13'ünün tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nis
petindeki zammın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde 
bu zammın yüzde 30'unun dört eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonu
na kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla ka
lan yüzde 70'in tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları dokuz katı olarak 
uygulanır. • • , . . • 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Gerekçesini okutmadınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandmlması ve Matrah Artırımı Hakkındaki Ka

nunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Ekrem Pakdemirli , Rauf Ertekin 
Manisa Kütahya 

Burhan Kara Nabi Poyraz 
Giresun Ordu 

Yusuf Pamuk Süha Tanık 
İstanbul İzmir 

Gaffar Yakın El aattin Elmas 
Afyon İstanbul 

Tunca Toskay Refik Arslan 
İstanbul Kastamonu 

Mahmut Orhon Sabri öztürk 
Yozgat İstanbul 

Ahmet Kabil Adem Yıldız 
Rize Samsun 

Naci Ekşi Ali Er 
İstanbul İçel 

Rüştü Kâzım Yücelen Abbas tnceâyan 
İçel Bolu 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde, ödenmemiş bulunanların tamamı 
ile bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaf
lardan vazgeçilmesi ve Nisan, Temmuz, Ekim, Kasım 1992 ayları sonuna kadar dört eşit taksit
te ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. Bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulunan ve 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve miktarı 180 bin 
lirayı aşmayan trafik para cezalarıyla miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer para cezalarının (1615 
sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mah
kûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleriyle 6200 
sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 32 nci mad
desinde belirtilen alacakların gelirleriyle birlikte miktarının 86 bin lirayı aşmayanların tahsi
linden vazgeçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/14'ünün tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine gö
re ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 
nispetindeki zammın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde 
bu zammın yüzde 30'unun dört eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonu
na kadar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla ka
lan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 
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Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları sekiz kat olarak 
uygulanır. 

EKREM PAKDEMtRLt (Manisa) — Sayın Başkan, gerekçeyi okutmadınız efendim. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte Olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Burhan Kara 
Giresun 
Ali Er 

tçel 
Süha Tanık 

tzmir 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
Sabri Öztürk 

istanbul 
Ahmet Kabil 

Rize 
Adem Yıldız 

Samsun 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Yusuf Pamuk 
tstanbul 

Elaattin Elmas 
Jstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Tunca Toskay 
tstanbul 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Naci Ekşi 
tstanbul 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının % 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihti
laflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Temmuz, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit tak
sitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamına giren ve 
miktarı 160 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer 
para cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vaz
geçilir. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları tnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 60 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir.. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumlulan adına hesaplanan 
Vo 10 nispetindeki cezaların 1/2'sinin tahsilinden vazgeçilir. ^ 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken % 10 nispetin
deki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu zam
mın %25'i 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 aylan sonuna kadar ödenmesi 
ye ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 75'inin tahsi
linden vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezalan 4,5 kat olarak uy
gulanır. 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Sayın Başkan, gerekçeyi okutmadınız efendim. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli Rauf Ertekin 
Manisa Kütahya 

Burhan Kara Nabi Poyraz 
Giresun Ordu 

Yusuf Pamuk Süha Tanık 
tstanbul tzmir 

Tunca Toskay Gaffar Yakın 
tstanbul Afyon 

Elaattin Elmas Mahmut Orhon 
tstanbul '"• Yozgat 

Sabri Öztürk Abbas tnceayan 
tstanbul Bolu 

Refik Arslan Ahmet Kabil 
Kastamonu Rize 
Naci Ekşi Adem Yıldız 
tstanbul Samsun 
Ali Er Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel tçel 
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MADDE 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının °/o 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihti
laflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Haziran, Eylül, Kasım 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit taksit
te ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamına giren ve 
miktarı 179 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer 
p^ra cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vaz
geçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkumlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 85 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
% 10 nispetindeki cezaların 1/12'sinin tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken % 10 nispetin
deki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu zam
mın % 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar öden-

- mesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla °/o 70'inin tahsilin
den vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları altıbuçuk kat ola
rak uygulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Halit Dumankaya Rauf Ertekin Hasan Korkmazcan 
İstanbul Kütahya Denizli 

Yusuf Pamuk Gürhan Çelebican Melike Haşefe 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Tunca Toskay Halil İbrahim özsoy Mehmet Sağdıç 
İstanbul Afyon Ankara 
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Elaettin Elmas 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Ali Er 
içel 

' Naci Ekşi 
istanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Sabri Öztürk 
istanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Adem Yıldız 
Samsun 

Süha Tanık 
izmir 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Ahmet Kabil 
Rize 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

MADDE 12. — 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının % 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihti
laflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Temmuz, Ağustos, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit tak
sitte ödenmesi halinde gecikme zarcılarından kalan °IQ 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Mahkeme Binaları inşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mah
kûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre yiyecek bedelleri ile 6200 sa
yılı Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 32 nci mad
desinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 76 000 lirayı aşmayanların tahsilinden 
vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine gö
re ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken % 10 nispe
tindeki zammın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu 
zammın yüzde 32'sinin 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları* sonuna ka
dar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan yüz
de 78'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları iki kat olarak uy
gulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

crem Pakdemirli 
Manisa 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
istanbul 

Elaettin Elmas 
istanbul 

Burhan Kara 
Giresun 

Süha Tanık 
izmir 

Tunca Toskay 
istanbul 
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Mahmut Orhon • Sabri öztürk Ahmet Kabil 
Yozgat istanbul Rize 

Refik Arslan Abbas tnceayan Naci Ekşi 
Kastamonu Bolu ~ istanbul 

Adem Yıldız Ali Er Rüştü Kâzım Yücelen 
Samsun İçel İçel 

"Madde 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış 
ihtilaflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Haziran, Eylül, Kasım 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit taksitte 
ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamına giren ve 
miktarı 179 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer 
para cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vaz
geçilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 85 bin lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/12'sinin tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci madesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispe
tindeki zammın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu 
zammın yüzde 30'unun 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaraülmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla yüzde 70'inin 
tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları 6,5 kat olarak uy
gulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 
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Refik Arslan 
Kastamonu 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Ahmet Kabil 
Rize 

Sabri öztürk 
. İstanbul 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Naci Ekşî  
İstanbul 

Adem Yıldız 
Samsun 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Ali Er 
İçel 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

MADDE 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının % 30'ununun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ih
tilaflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Temmuz, Ekim, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit tak
sitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ye Mahkumlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 97 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken % 10 nispetin
deki zammın; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu zam
mın °/o 16'sının 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 aylan sonuna kadar öden
mesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan % 84'ünün 
tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezalan 6 kat olarak uy
gulanır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. • 

Ekrem Pakdemirli Rauf Ertekin Hasan Korkmazcan 
Manisa Kütahya Denizli 

— 404 — 



TJÎ.M.M. 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Refik Arslan 
Kastamonu 

B : 50 1 4 . 3 

Burhan Kara 
Giresun 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Ergun özdemir 
Giresun 

Ahmet Kabil 
Rize 

Sabri öztürk 
İstanbul 

. 1992 O : S • 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Afi Er 
İçel 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Rüştü Kazım Yücelen 
İçel 

Adem Yıldız 
Samsun 

Abbas Inceayan 
Bolu 

MADDE 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının Vo 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihti
laflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Temmuz, Eylül, Ekim 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit taksitte 
ödenmesi halinde gecikme zamldrından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamına giren ve 
miktarı 176 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer 
para cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vaz
geçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkumlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 79 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
°/o 10 nispetindeki cezaların 1/16'sının tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken % 10 nispetin
deki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu zam
mın yüzde ll'inin 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar öden
mesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan yüzde 89'unun 
tahsilinden vazgeçilir. 
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Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları 5,5 katı olarak 
uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırıması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Elaettin Elmas 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Tunca Toskay 
İstanbul 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Gaffar 
Afy 

Yakın 
on 

Ahmet Kabil 
Rize 

Sabri t 
İstan 

İztürk 
bul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Ali Er 
İçel 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Ergun özdemir 
Giresun 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Adem Yıldız 
Samsun 

Abbas Inceayan 
Bolu 

MADDE 12. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanlarının ta
mamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının % 30'unün ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihti
laflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Ağustos, Eylül, Aralık 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit taksit
te ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamına giren ve 
miktarı 200 000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 000 lirayı aşmayan diğer 
para cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezalan hariç) tahsilinden vaz
geçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkumlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek be
delleri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanu
nun 32 nci maddesinde belirtilen alacakların ferileri ile birlikte miktarı 95 000 lirayı aşmayan
ların tahsilinden vazgeçilir. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
% 10 nispetindeki cezaların 1/25'inin tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken % 10 nispetin
deki zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu zam
mın °/o 18'inin 4 eşit taksitte Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna kadar öden
mesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan °/o 82'sinin 
tahsilinden vazgeçilir. 

Bu kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezaları 5 katı olarak uy
gulanır. 

BAŞKAN — önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
önergelerin okunması tamamlanmıştır, aykırılık sırasına göre işleme konulacaktır: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ekrem Pakdemirli 
•' . Manisa 

ve arkadaşları 

Madde 12. — 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş bulunanların ta
mamı ile bunları bağlı gecikme zamlarının yüzde 30'unun ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ih
tilaflardan vazgeçilmesi ve Nisan, Ağustos, Ekim, Kasım 1992 ayları sonuna kadar 4 eşit tak
sitte ödenmesi halinde gecikme zamlarından kalan yüzde 70'in tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulu
nan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun kapsamına giren ve 
miktarı 181 bin lirayı aşmayan trafik para cezaları ile miktarı 100 bin lirayı aşmayan diğer para 
cezalarının (1615 sayılı Kanun uyarınca tahsili gereken para cezaları hariç) tahsilinden vazgeçi
lir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenme
miş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harç
lar ve Mahkûmlara ödetilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedel
leri ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 
32 inci maddesinde belirtilen alacakların verileriyle birlikte miktarı 87 bin lirayı aşmayanların 
tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve pos
taneler adına uygulanan gecikme zamlarıyla ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan 
yüzde 10 nispetindeki cezaların 1/15'inin tahsilinden vazgeçilir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre 
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ödeme emirlerine yapılan itirazlar nedeniyle haksız çıkanlardan tahsili gereken yüzde 10 nispe
tinde zammın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olması halinde, bu 
zammın yüzde 30'unun 4 eşit taksitle Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim 1992 ayları sonuna ka
dar ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla kalan yüz
de 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanundan faydalandıktan sonra kaçakçılık suçu işleyenlerin cezalan'7 kat olarak uy
gulanır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. (ANAP sıralarından, "Komisyonun çoğunluğu yok" sesleri) 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
* MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz.. ı _ :'-

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

Birinci fıkra: "Ekim, Aralık" 
İkinci fıkra: "188 bin" 
Üçüncü fıkra: "98 bin" , 
Dördüncü fıkra: "1/17'sinin" 
Beşinci fıkra: "yüzde 15'inin, yüzde 85'inin" 
Altıncı fıkra: "8 kat" 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
(ANAP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. (DYP ve SHP sıraların

dan "çoğunluk var" sesleri) 
Adaletinize inanıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Yoklama isteyen arkadaşlarımızın isimlerini tespit ediyorum: Sayın Güney, 

Sayın Pakdemirli, Sayın Toskay, Sayın Kabil, Sayın Maruflu, Sayın Yusuf Pamuk, Sayın Nabi 
Poyraz, SAyın Bahri Kibar, Sayın Mehmet Fuat Ertekin ve Sayın Refik Arslan olmak üzere 
10 değerli milletvekili yoklama isteminde bulunmuşlardır. 
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III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklamaya başlandı) 

BAŞKAN — UIuç Gürkan... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkanım, şu anda salonda 

yoklama isteminde bulunan 10 kişi yok efendim. 
MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Onlar daha önce sayıldılar Sayın Başkanım. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Onlar yoklama isteminde bulunurlarken sayıldılar efendim. 

(DYP sıralarından gürültüler) 
' BAŞKAN — Oturur musunuz lütfen. 

Aslında, biz onları var sayıyoruz. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — O başka efendim. 
BAŞKAN — Arkadaşlarımız yoklama istemişlerdir; ama aslında salonda bulunmak du

rumundalar, en asgarîden nezaketen bulunmak durumundalar. 
VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Eğer yeterli sayıları yoksa önergeleri de düşer ve yok

lama işlemine de gerek kalmaz Sayın Başkanım. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Yoklama isteminde bulunan arkadaşların salonda olup 

olmadıklarını kontrol edelim Sayın Başkanım.-

BAŞKAN — Efendim, yoklama isteyen arkadaşlar buradalar mı? 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Burada değiller Sayın Başkan. İsimlerini kontrol ede

lim; sahtekârlığın âlemi yok. 
BAŞKAN — Bir saniye müsaade edelim efendim, lütfen... (SHP sıralarından gürültüler) 
Başkanlık Divanı görevini yapıyor efendim, lütfen müsaade edin. 
Sayın Güney?.. Burada. 
Sayın Pakdemirli?.. Yok. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Takabbül ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim, yoklama isteminde takabbül edeceksiniz, sonradan ancak 

yoklamaya girebilirsiniz siz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) —- Bu, teamüllere aykırıdır, ayıptır. (ANAP sıralarından gü

rültüler, ayağa kalkmalar) 
BAŞKAN — Hayır efendim. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
Evet, görünüşte de çoğunluk var; görüşmelere devam ediyoruz efendim. 

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

2. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 
20.2.1992 Tarihli ve 3773 Saydı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 
3/325) (S. Sayısı: 53) (Devam) 

BAŞKAN— Buyurun okuyun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Oturun efendim, oturun lütfen. (DYP ve ANAP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültü

ler) Lütfen oturun efendim. (DYP ve ANAP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler) 
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idare Amirleri, lütfen efendim... Sayın milletvekilleri, lütfen oturun. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — (ANAP sıralarına hitaben) Kes lan kes sesini, hem sah

tekârlık yapıyorsunuz hem bağırıyorsunuz. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Konuşma be, ne konuşuyorsun! 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ne demek konuşma... 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Konuşma tabii. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... İdare Amirleri, lütfen efendim... (DYP ve ANAP 

sıralarından gürültüler) Oturur musunuz efendim, oylama yapacağım. 
önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

MADDE 12. — Mayıs, temmuz, ekim, kasım; birinci fıkra. 
İkinci fıkra: 182 bin, 
Üçüncü fıkra: 188 bin, 
Dördüncü fıkra: 1/18'inin, 
Beşinci fıkra: yüzde 19'unun, yüzde 81'inin, 
Altıncı fıkra: dört kat. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?., 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

ve arkadaşları 
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12 nci maddenin birinci fıkrası, temmuz, kasım, aralık. 
İkinci fıkrası 190 bin; üçüncü fıkrası 96 bin; dördüncü fıkrası 1/21'inin; beşinci fıkrası 

yüzde 19'unun, yüzde 83'ünün; altıncı fıkrası 3,5 kat. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte plan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

ve arkadaşları 
12 nci madde birinci fıkra, mayıs, temmuz; ikinci fıkra 165 bin lira; üçüncü fıkra 81 bin 

lira; dördüncü fıkra 1/10; altıncı fıkra 10 kat. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. -
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

Birinci fıkra eylül, aralık; ikinci fıkra 187 bin lira; üçüncü fıkra 99 bin lira; dördüncü fıkra 
1/8'inin; beşinci fıkra yüzde 20'sinin, yüzde 80'inin; altıncı fıkra 2,5 kat. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Tekrar yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Hayır efendim, beş dakika evvel, çoğunluk var dedim ben. (ANAP sırala

rından gürültüler) 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Yoklama istiyoruz yeniden. (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Çoğunluk var efendim, oturun. (ANAP sıralarından ayağa kalkmalar, gü

rültüler) Oturun, çoğunluk var. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Reddedilmiştir. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
önergeyi okutuyorum: 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biraz önce, Sayın Pakdemirli dışarıda olduğu için 

yoklamayı kestiniz. Şimdi, usule uygun yoklama istiyoruz. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Yok öyle şey! Suiistimal edemezsiniz. 5 dakika önce çoğunluk olduğunu ifa
de ettim ve işlem yaptım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. (DYP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Yok öyle şey! 40 tane önerge vereceksiniz, yoklama isteyeceksin ve çıkacak
sın... Yok öyle şey! (ANAP sıralarından gürültüler) 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Mecbursunuz söz vermeye. 
BAŞKAN — Oturun yerinize! 
Okuyun efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. ' . . ' ' ' . . 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
"Birinci fıkra: Haziran, Temmuz, Aralık, 
İkinci fıkra: 186 000 
Üçüncü fıkra: 75 000 
Dördüncü fıkra: 1/7'sinin 
Beşinci fıkra: Yüzde 21, Yüzde 75*inin." 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
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BAŞKAN —önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red
dedilmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

M. VEHBÎ DINÇERLER (Ankara) — Usulsüzlük yapıyorsunuz. Tutumunuz hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumumda yanlışlık yok efendim; oturun! 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Mecbursunuz söz vermeye. 
BAŞKAN — Oylamalara geçtik; oturun lütfen. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. -

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 

M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkanım, usulsüzlük yapıyorsunuz; tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oturun efendim; söz vermedim. Usulsüzlük siz yapıyorsunuz. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Usulsüzlük yaptıysak gereğini yaparsınız. 
BAŞKAN — Burada, önerge okunuyor efendim... Susunl Söz vermedim size. 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Söz vermeye mecbursunuz. 
BAŞKAN — Vermiyorum! 
Okuyun efendim. 
"Madde 12. — Birinci fıkra: Mayıs, Eylül; 
İkinci fıkra: 175 000... (ANAP şuralarından gürültüler) 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Tüzüğü çiğneyemezsiniz. Söz vermek mecburiye

tindesiniz. 
BAŞKAN — Vermiyorum efendim. 
"Üçüncü fıkra: 80 000... (ANAP sıralarından gürültüler) 

M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Tutumunuz karşısında söz istiyorum, mecbursu
nuz söz vermeye. Tüzüğün üstünde değilsiniz, hukukun da üstünde değilsiniz. Söz vermek mec
buriyetindesiniz. 

BAŞKAN — Tutumumda bir şey yok. Oylamaya geçtim. Oturun... Oylamadan sonra ve
ririm. 

"Dördüncü fıkra: 1/3'ünün, 
Beşinci fıkra: Yüzde 10'unun, yüzde 90'ının... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Komisyon önergeye katılıyor mu? (ANAP sıralarından gürültüler) 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 
(ANAP sıralarından "yoklama istiyoruz" sesleri) 

Devam edin. (DYP ve ANAP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları, yumruklaş
malar) Arkadaşlar oturun!.. (ANAP sıralarından "Bunları siz yapıyorsunuz" sesleri) Siz ya
pıyorsunuz siz! (DYP ve ANAP milletvekillerinin yumruklaşmaları) 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 05.38 

1 o : 

ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati : 05.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Ali Günaydın (Konya) 

, e _.— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 50 nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açı
yorum. 

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

2. — Bazı Kamu. Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında 
20.2,1992 Tarihli ve 3773 Saydı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 
3/325) (S. Sayısı: 53) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
önergeleri işleme koymaya devam edeceğim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; biraz önce burada, 

zannediyorum ki, hiçbirinizin tasvip etmediği, hiçbir zaman etmeyeceği müessif bir olay yaşa
dık. Bizler, ülkenin muhtelif yerlerinden, yurdumuzun muhtelif köşelerinden gelen ve milleti
mize hizmet için, gecenin bu saatinde birlikte çalışan ve milletimizin yararına bir şeyler yap
mak için burada toplanan insanlarız.- Burada hiç kimseyi kınamak veya bu saatte, bu gergin 
sinirlerde hiç kimseye herhangi bir şekilde, hiç kimseyi kıracak bir kelime kullanmadan; ama 
şunu ifade etmek istiyorum: Bizim burada yapacağımız şeyler fikir münakaşalarıdır. Biz, ülke
miz için en iyiyi bulmak için buradayız. Yoksa, çanta atmakla, tekme atmakla, kavga etmekle 
bir noktaya varamayız, hiçbir şekilde bir noktaya gidemeyiz. (DYP sıralarından gürültüler) Bunu, 
biz de yaparsak yanlıştır, siz de yaparsanız yanlıştır. Bu Parlamentonun şerefi hepimizin şerefi
dir. Yarın sokakta gezdiğimiz zaman, yarın seçim bölgelerine gittiğimiz zaman, vatandaşlar 
bunun hesabını bizden soracaklardır. 

— 414 — 



T.B.M.M. B : 50 14 . 3 . 1992 O : 6 

Benim istirhamım şudur: Muhalefet olarak bizim, kendi imkânlarımızla İçtüzüğün ve ya
saların elverdiği ölçüde hakkımızı kullanmak, engelleme yapmak en tabiî hakkımızdır. Bunu 
sizin engellemeniz... (DYP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun. Bunu sizin engelleme
niz doğaldır; ama bu engelleme, hiçbir zaman, kavga, küfür veyahut da daha ileriye giden ha
reketlerle olmamalıdır. Yarın, yine yüzyüze bakacağız. Bu Meclisteki her üye benim için çok 
değerlidir, her üye çok saygılıdır, her üyeye de daima hürmet eden bir arkadaşınızım. 

Geliniz, bundan böyle, bu tip şeylere tevessül etmeyelim. Parlamentoyu yüceltelim. Şahıs
larla, bir anlık sinir neticesi karşı karşıya geliriz; ama on dakika sonra çok utanırız. Yarın, yine 
yüzyüze bakacağız, akşam yine yüzyüze bakacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan bir yoklama yaptılar, -asıl söylemek istediğim nokta
ya geleyim- Ad okunarak yoklamaya başlandı. İçtüzük sarih. Biz 10 kişi olarak yoklama iste
dik, 10 kişi olarak, varız bu Mecliste... 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Yoktunuz... 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Bir dakika müsaade buyurun. 
Yani, biz 10 kişi olarak bu Mecliste yoklamada var olarak yazılmış insanız. Bir arkadaşı

mızın veya iki veya üç arkadaşımızın, o anda herhangi bir nedenle dışarıya çıkmasını bahane 
ederek, bu işi önlemek de yanlıştır. Teamülde bunlar yoktur. Şimdiye kadar bu hiçbir zaman 
böyle uygulanmamıştır. Bu bakımdan, Değerli Başkanı, sevgili arkadaşımı kınıyorum. Yanlış 
yapmıştır. 

Engelleme bizim tabiî hakkımızdır. Siz bu kanunu geçireceksiniz, geçirin, hayırlı olsun; 
ama bizim engellememizi lütfen kaba kuvvetle ve bu Meclise yakışmayacak şekilde bizim kar
şımıza çıkmayın; bunun sonunoja siz mahcup olursunuz. Yarın, yine yüz yüze bakacağız. 

Lütfen arkadaşlar, buna dikkat edin. Ben, benim Grubumdaki arkadaşlarım herhangi bir 
yanlışlık yapmışlarsa, onlar namına da bu kürsüden özür dileyebilecek bir insanım ve bunu 
da yaparım; ama en asgarisinden, bu müessif olaya sebep olan arkadaşın ve arkadaşların bu 
kürsüden, bizden Grubumuzdan özür dilemeleri de demokrasinin bir gereğidir; bunu sizden 
bekliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Güney'e teşekkür ederim. . 
Kınanacak bir tutum içinde olmadım. Aslında, bu tutumunu kınamak gerekiyor. Burada 

İçtüzük açık; İçtüzükte, yoklama kısmı, "Başkan tereddüte düşerse yoklama yapar" başlığıy
la başlıyor. Bu akşam Meclis çalışsın diye başından beri, benden önceki Başkanvekilimiz ra
hatsız olduğu için konuklarımı da bir tarafa bırakarak, Meclisin çalışmasına katkıda bulun
maya geldim. Bir amacım yok, kimseye bir kastım yok; ama bir hakkın suiistimaline de izin 
vermem; Başkan olarak, bu kadar istismara izin vermem. Hakkınızı kullanın, engelleme ya
pın, görüşlerinizi açıklayın; burada bir tek milletvekiline dahi müdahale edildiğinde benim içim 
sızlıyor ve sürekli o müdahale süresini de arkadaşlarıma tanıyarak, bir bakıma, müdahale eden
leri, laf atanları bu biçimde etkisiz hale getirmeye çalışıyorum. 

Kınanacak bir durum yok Sayın Güney. Hepimiz görüyoruz ki, bir hak, aşırı biçimde zor
lanarak -kendiniz de, vicdanen üzülerek hissediyorsunuz- suiistimal ediliyor. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — İşte, peşin hükümlüsünüz, peşin kararla hareket ediyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim!,.. Ben görüyorum... Ben, oturumu açtığım zaman böyle bir 
şey söylemedim size; ta bu noktaya geldikten sonra söylüyorum ve diliyorum ki, Meclisin 
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çalışmasına, özellikle siz grup başkanvekilleri katkıda bulunursunuz. Başkanlık Divanının gö
revi, Meclisi verimli çalıştırmak, milletvekillerine sahip çıkmak; görevim bu. Ben, Meclisi ve
rimli çalıştırmaya uğraşıyorum, bu konuda katkınızı bekliyorum. 

Evet, önergeleri okumaya devam ediyoruz: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatın Hızlandırılması ve Matrah Artı
rımı Hakkındaki Kanununun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
, Manisa 

ve arkadaşları 

Madde 12. — Birinci fıkra, aralık; ikinci fıkra 183 bin; üçüncü fıkra 78 bin; dördüncü 
fıkra 1/4'ünün; beşinci fıkra yüzde 24'ünün, yüzde 76'sınıh; altıncı fıkra 4 kat. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Kanlı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (ANAP sıralarından ayağı 

kalkmalar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Çoğunluk var efendim, tereddüttüm yok, ben tereddüt etmiyorum; Birleşim 

yeni açıldı ve okuyorum... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, lütfen sayın, lütfen sayın... 
BAŞKAN — Okuyorum: "Madde 58." 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Okuyun, benim de önümde... 
BAŞKAN —. "Madde 58.- Başkan, birleşimi açtıktan sonra -açtık- "tereddüte düşerse yok

lama yapar." Tereddütüm yok efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — O zaman, kolay; peşin hükümlü olduktan sonra mesele yok. 
BAŞKAN — Yok efendim; tereddütüm yok... O zaman, 10 dakikada bir 10 kişi kalkar, 

bu Meclis hiç çalışamaz... Olmaz öyle şey! (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — İçtüzüğe uymuyorsunuz. 
BAŞKAN — Devam ediyoruz efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakbndaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
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Madde 12. — Birinci fıkra; "mayıs, aralık" 
lldnd fıkra; "184 bin lira." 
Üçüncü fıkra "177 bin Ura" 
Dördüncü fıkra; "1/5'ini" 
Beşinci fıkra; "yüzde 23'ünün, yüzde 77'sinin" 
Altıncı fıkra; "3 kat." 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
/ BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge redde

dilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tınım Hakkındald ICanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ye arkadaşları 
Birinci fıkra; "kasım." 
İkinci fıkra; "177 bin lira." 
Üçüncü fıkra; "83 bin lira." 
Dördüncü fıkra; "1/11'ini." 
Beşinci fıkrada değişiklik yok. 
Altıncı fıkra; "yüzde 7,5 kat." 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
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Madde 12. — Birinci fıkra; "kasım." 
ikinci fıkra; "178 bin lira." 
Üçüncü fıkra; "84 bin lira." 
Dördüncü fıkra; "1/13'ünün." 
Beşinci fıkrada değişiklik yok. 
Altıncı fıkra; "9 kat." 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
Madde 12.—Birinci fıkra; "temmuz, ekim, kasım." 
ikinci fıkra; "180 bin lira." 
Üçüncü fıkra; "86 bin lira." 
Dördüncü fıkra; "1/14'ünü." 
Beşinci fıkrada değişiklik yok. 
Altıncı fıkra; "8 kat" 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
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Madde 12. — Birinci fıkra; "temmuz." 
İkinci fıkra; "160 bin lira." 
Üçüncü fıkra; "60 bin lira." 
Dördüncü fıkra; "1/2'sinın." 
Beşinci fıkra; "yüzde 75'inin." 
Altıncı fıkra; "4,5 kat." 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandınlması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
Madde 12. — Birinci fıkrada; "eylül, kasım." 
İkinci fıkrada; "179 bin lira." 
Üçüncü fıkra; "85 bin lira." 
Dördüncü fıkra; "1/12'sinin" 
Beşinci fıkrada değişiklik yok. 
Altıncı fıkra; "6,5 kat." 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önergeye? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Kanlı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

ve arkadaşları 
Madde 12. — Birinci fıkra; "eylül." 
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İkinci fıkra; "170 bin lira." 
Üçüncü fıkra; "82 bin lira." 
Dördüncü fıkra; "1/20." 
Beşinci fıkrada değişiklik yok. 
Altıncı fıkrada; "birbuçuk kat" 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — önergeyf oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. . , . • -

Halit Dumankaya 
İstanbul 

ve arkadaşları 
Birinci fıkra; "mayıs" 
İkinci fıkra; "150 bin lira" 
Üçüncü fıkra; "50 bin lira" 
Dördüncü fıkra; "1/9" 
Beşinci fıkra; "mayıs" 
Altıncı fıkra; "6,5 kat" 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — önergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklahnın Tahsilatının Hızlandırılması ve matrah artı
rımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

ve arkadaşları 
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Madde 12. —Birinci fıkra; "temmuz, aralık" 
ikinci fıkra; "185 bin lira" 
Üçüncü fıkra; "76 bin lira" 
Dördüncü fıkra; "1/6 sı" 
Beşinci fıkra; "yüzde 32, yüzde 78" 
Altıncı fıkra; "iki kat" 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Refik Arslan 
Kastamonu 

ve arkadaşları 
Madde 12. — Birinci fıkra; "temmuz, ekim, aralık" 
ikinci fıkra; "189 bin lira" 
Üçüncü fıkra; "97 bin lira" { 

Dördüncü fıkra; "1/24 ünün" 
Beşinci fıkra; "yüzde 16 sının, yüzde 84 ünün" 
Altıncı fıkra; "altı kat" 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenlen.. öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

- ve arkadaşları 
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Madde 12. — Birinci fıkra; "temmuz, eylül" 
İkinci fıkra; "176 bin lira" 
Üçüncü fıkra; "79 bin lira" 
Dördüncü fıkra; "1/16 sının" 
Beşinci fıkra; "yüzde ll'inin, yüzde 89 unun" , 
Altıncı fıkra; "5,5 kat" 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: , . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
Madde 12.—Birinci fıkra; "ağustos, eylül, aralık" 
Üçüncü fıkra; "95 bin lira" 
Dördüncü fıkra; "1/25'inin" 
Beşinci fıkra; "yüzde 18 inin, yüzde 82 sinin" 
Altıncı fıkra; "5 kat" 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red

dedilmiştir. .*,•.-' 
12 nci maddeyi, okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (ANAP sıra

larından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 15 Mart 1992 

pazar günü (bugün) saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 06.10 
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IX. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Halk Kütüphanesi binasına ilişkin soru
su ve Kültür Bakam Durmuş Fikri Sağlar'm yazdı cevabı (7/43) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

İki yıl öncesine kadar, Kütahya Vahit Paşa Medresesinde, rutubetli bir ortamda, bugün 
ise öğretmen evinin 2 nci katında dar ve ihtiyaca cevap veremeyen bir odaya taşınan, 3 086 
adet el yazması, 4 500 adet taş baskı olmaküzere yaklaşık 50 000 adet çok değerli kitaba sahip 
Kütahya tli Halk Kütüphanesine bir bina tahsis edilerek hem eserlerin muhafazası hem de isti
fadeye sunulması sağlanacak mıdır? 

T.C. . 
Kültür Bakanlığı 9.3.1992 
Sayı: ÖZK/1895 

Konu: Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Genel Sekreterliğinin (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 10.2.1992 ta
rih ve 7/43-575/2708 sayılı yazıları. 

İlgi yazı ekinde yeralan Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in "Kütahya ti Halk Kü
tüphanesi binasına ilişkin" sorularının yanıtları aşağıya çıkarılmıştır. 

Halk Kütüphanelerimizin, belirli bir plan ve program doğrultusunda modern hizmet bi
nalarına kavuşturulması, kitaplarımızın uygun koşullarda korunması ve okuyucuya sunulması 
Bakanlığımızın temel amaçları arasındadır. Bu amaç doğrultusunda da, yapılan planlama ge
reği, önceden arsası sağlanmış yerleşim birimlerinde, kütüphane binası yapımı her yıl yatırım 
programına teklif edilmekte ve programa alınanların yapımına hızla başlanılmaktadır. 

Bunun yanısıra, yerel yönetimlerimiz ve il özel idareleri ile işbirliği yapılarak bina ya da 
arsa sağlanması durumunda yeni kütüphaneler kurulmakta, mevcut kütüphaneler genişletil
mektedir.. 

Bu doğrultuda, Kütahya Vahit Paşa ti Halk Kütüphanesinin modern bir binada hizmet 
verebilmesi için, 9 Aralık 1991 tarihinde mülkiyeti hazineye ait bir arsa bulunması' 'çok acele" 
kaydıyla istenilmiş ancak, bugüne kadar arsa temini mümkün olamamıştır. Kütahya Kültür 
Müdürlüğümüze, 20.2.1992 tarihinde yeni bir talimat verilerek arsa temini çalışmalarının hız
landırılması istenilmiştir. Arsa sağlandığında kütüphane binası yapımı yatırım programımıza 
alınacak ve Kütahya'ya modern bir kütüphane binası kazandırılacaktır. Kütüphanede bulunan 
yazma ve basma eserlerin daha sağlıklı koşullarda korunması ve okuyucuya sunulması da sağ
lanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

<sm> 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
50 NCÎ BİRLEŞİM 

14 . 3 . 1992 Cumartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

XI. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) 
(S. Sayısı: 25) (Dağıtma tarihi: 6.3.1992) 

X2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı: 48) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.1992) 

X3..— Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 6.3.1992) 

X4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. 
Sayısı: 46) (Dağıtma tarihi: 6.3.1992) 

3 • • • • . ' 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

• 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 


