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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
tçel Milletvekili Ali Er, sebze ve meyve üreticilerinin ihracatçı teşvik primi alamamaları 

nedeniyle düştükleri güç duruma ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
İstanbul Milletvekilleri : 
İsmail Sancak'ın 2886 sayılı Yasanın uygulanmasıyla güç durumda kalan vatandaşların 

yaşadıkları sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuşmasına Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral; 
Halit Dumankaya'nın gazeteci yazar Hekimoğlu İsmail'in maruz kaldığı kötü muamele 

ve Balıkesir'de bir doktor ile hastası arasında geçen olaylara ilişkin gündem dışı konuşmasına 
da Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay; 

Cevap verdiler. 
Brezilya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba

kanlığına Devlet Bakanı Türkan Akyol'un; 
Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un dönüşüne kadar, Dev

let Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun; 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan : 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İs

kân Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin, 
Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı 

M. Seygi Oktay'ın; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının, Bakanlığıyla ilgili icraat ve atama

larında kanunsuz ve keyfî davranışlarda bulunarak Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Ulaştır
ma Bakanı Yaşar Topçu hakkında gensoru önergesi (11/6) ve 

Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisadî teşebbüslerine 
usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak Devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Tahir Köse ile Devlet bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin (9/9); 

Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 44 arkadaşının, Bakanlığı sırasında, usulsüz ve 
haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumarak Devleti zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Re
cep Ercüment Konukman (9/10) ve 

Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfi işlemleriyle 
Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Halil Şıvgın (9/11) 

Haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeleriyle, 
Doğru Yol Partisi Grubu Adına Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-

tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı (UNCED)ın da tartışılan konuları, kabul edilen belgeleri ve alınan kararları görüş
mek, bu konuda yapılması gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık getirmek 
amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/15) 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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'23.6.1992 tarihli "Gelen Kâğıtlarda" yayımlanan, bastırıp dağıtılan ve okunmuş bulunan 
8/15 Esas Numaralı Genel Görüşme önergesinin öngörüşmelerinin.Genel Kurulun 23.6.1992 
Salı günkü Birleşiminde, özel Gündemde Yer Alan Gensoru önergesinin görüşmelerinden sonra 
yapılması, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, Genel Görüşme 
açılmasına karar yerilmesi halinde Genel Görüşmenin Gündemin, özel Gündemde Yer Alacak 
İşler kısmında yer alması ve görüşmeleri Genel Kurulun 30.6.1992 Salı günkü Birleşiminde ya
pılması, Genel Kurulun 23.6.1992 Salı günkü Birleşiminde Sözlü Soruların görüşülmemesine, 

Okunmuş bulunan 11/6 Esas Numaralı Gensoru önergesinin Gündemin, "özel Gündem
de Yer Alacak İşle" kısmınd yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince Gündeme 
alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 30.6.1992 Salı günkü Birleşi
minde yapılması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin: uzatılnmasına, 

23.6.1992 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bulu
nan 9/9, 9/10 ve 9/11 Esas Numaralı Meclis Soruşturması önergelerinin Gündemin, "özel Gün
demde Yer Alacak işler" kısmında yer alması, Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruş
turma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerinin Genel Kurulun 1.7.1992 Çarşamba gün
kü birleşiminde yapılmasına; 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
44 üncü sırasında yer alan 109 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 2 nci sırasına, 43 üncü 
sırasında yer alan 105 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü sırasına, 22.6.1992 tarihli "Gelen 
Kâğıtlar" da yayımlanan 115 Sıra Sayılı Kanunun 4 üncü sırasına, 114 Sıra Sayılı Kanunun 
5 inci sırasına, Gündemin 2 nci sırasında yer alan 81 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 6 nci sırası
na, 3 üncü sırasında yer alan 8 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 7 nci sırasına, 23.6.1992 tarihli 
"Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan 110 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 48 saat geçmeden 8 inci 
sırasına, Gündemin 22 nci sırasında yer alan 75 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu sırasına,' 
23 üncü sırasında yer alan 77 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 10 uncu sırasına, 33 üncü sırasında 
yer alan 94 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 11 inci sırasına, 23.6.1992 tarihli "Gelen Kâğıtlar" 
da yayımlanan 117 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının, 48 saat geçmeden, 12 nci sırasına alınarak 
1 inci sıradan 8 inci sıraya kadar olan Tasarılarının görüşmelerinin Genel Kurulun 24.6.1992 
Çarşamba günkü Birleşiminde yapılması ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma 
süresinin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunması, 8 inci 
sıradan 13 üncü sıraya kadar olan Tasarı ve Tekliflerin görüşmelerinin Genel Kurulun 25.6.1992 
Perşembe günkü Birleşiminde yapılması, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresi
nin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'ten sonra da çalışmalara devam olunması Genel Kuru
lun 24.6.1992 Çarşamba günkü Birleşiminde Sözlü Soruların görüşülmemesine; 

Genel Kurulun 26.6.1992 Cuma günü de çalışması, bu birleşimde, 10 ilde devam eden ola
ğanüstü halin uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi ile Anayasanın 92 nci maddesi gereğin
ce, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tez
kerelerinin görüşülmesi, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

Genel Kurulun 7 Temmuz 1992 Salı gününden itibaren tatile girmesine, 
İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Ürdün Halk Temsilcileri Meclis başkanı Abdul Latif Arabıyat'ın vâki davetine Türkiye 

Büyük Millet Meclisini temsilen 7 kişilik bir Parlamento Heyeti için siyasî parti gruplarınca 
gösterilen üyelere ait (3/516); -
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Sosyaldemokrat Halkçı Partinin milletvekili sayısında meydana gelen değişiklik sonucu, 
uluslararası grupların oranlarında meydana gelen değişikliğe ilişkin (3/517) 

Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre Görevlerine Son 

Verilenlerin Görevlerine İadeleri Hakkındaki Kanun Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi okun
du; Adalet Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Gru
bu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/515) kabul edildi. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Melih Gökçek ve Kahramanmaraş 
Milletvekil Ahmet Dökülmez'in, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunuıiun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri (2/76) ile, 

Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci ve Yoz
gat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İhsan Haklarının Korunmasına Dair Kanun tekliflerinin 
(2/127) 

İçtüzüğün 38 inci maddesine göre, doğrudan gündeme alınmasına ilişkin istemlerinin ya
pılan görümelerden sonra; 

Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Şevket Kazan'ın, sa
hibi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini kötüye kullanarak devleti zarara uğ
rattığı iddiasıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
(11/5), gündeme alınıp alınmamasına ilişkin öngörüşmelerden sonra yapılan açık oylama so
n u c u n d a ; 

Kabul edilmedikleri; 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı (UNCED)'in da tartışılan konuları, kabul edilen belgeleri ve alınan kararları gö
rüşmek, bu konuda yapılması gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık getir
mek amacıyla genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin (8/15) yapılan öngörüşmelerden 
sonra kabul edildiği ve bu konudaki genel görüşmenin, alınmış bulunan karar uyarınca, Genel 
Kurulun 30 Haziran 1992 Salı günkü Birleşiminde yapılacağı, 

Açıklandı. 
İstanbul Milletvekili Tunca Toskay, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
genin görüşmeleri sırasında, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun kendisine sataşması 
nedeniyle bir konuşma yaptı. 

24.6.1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.52'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Işılay Saygın Halil Çulhaoğlu 
İzmir İzmir 

Kâtip Üye • Kâtip Üye 

o ;— 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

24.6.1992 Çarşamba 

Rapor 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Doğru Yol Par
tisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/376) (S. Sayısı : 
118) (Dağıtma tarihi : 24.6.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/339) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.6.1992) 

2. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia edi
len bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.6.1992) 

3. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, istanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'mn kul
lanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1992) 

4. — Bitlis Milletvekili Edip Safdec Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 vatanda
şın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.6.1992) 

5. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan işçilere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.6.1992) 

6. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/344) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1992) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1992) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andırın, El
bistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1992) 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın - Kızık 
Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (Başkan
lığa geliş tarihi : 18.6.1992) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Köyü 
Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.6.1992) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçesinde 
FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesj (6/349) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1992) 
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}hzılı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, OR-AN Sitesi ilkokulunda yapılan top
lantıda içki içilip PKK gösterisi yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/219) (Başkanlığa geliş tarilıi : 22.5.1992) 

2. — Şırfıak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, tarım işçilerinin grev haklarına ve Güneydo
ğu hudut illerinde döşenen mayınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/220) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.6.1992) 

3. — Konya Milletvekili Servet Turgut'un, Konya İlinde son yıllarda görülen hava kirliği
nin önlenmesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/221) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.6.1992) 

4. — Konya Milletvekili Servet Turgut'un, Ankara - Konya arasında demiryolu yapımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gençlik haftasında bir grup başörtülü 
öğrencinin bayrak seremonisine alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/223) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.6.1992) 

6. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Mardin - Savur İlçesi Fıstıklı Köyünde meydana 
gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/224) (Başkanlığa geliş tarifli 
: 17.6.1992) 

7. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fabrikası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.6.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi im
kânlarından yararlanmada suiistimallerin arttığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/226) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.6.1992) 

9. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, görevinden istifa eden Sakarya eski Valisi
ne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/227) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.6.1992) 

10. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Yalvaç Devlet Hastanesi Başhemşiresinin 
görevden alınış nedenine ilişlcin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/228) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.Ü.1992) 

11. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir bele
diyelerinin kurduğu şirketlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/229) (Başkan
lığa geliş tarihi : 22.6.1992) , ' 

12. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, basında yer alan "bir firmaya ze
hirli atık ithaline izin verildiği" iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/230) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.6.1992) 

13. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis - Adilcevaz Çimento Fabrikasının yapımı
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/231) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 23.6.1992) 

14. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis'te fabrikaya dönüştürülen kapalı cezaevi
ne ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/232) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1992) 

15. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in Tütün Fabrikasına İlişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/233) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1992) 
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16. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1987 yılında Bitlis Tütün Fabrikasında işe alın
mak amacıyla kursa alınan bir grup kursiyere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/234) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1992) 

17. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Köyü, Akyuva GÖleti'-
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/235) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 23.6.1992) 

18. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, Kuzey Irak'ta yapılan seçimlere ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/236) < (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1992) 

19. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık Basın müşavirlerinden biri hak
kında Başbakandan yazılı soru önergesi (7/237) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1992) 

20. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarına ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/238) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1992) 

21. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Bakanlıkta keyfi atamalar yapıldığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/239) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1992) 

22. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin - Arhavi - Borçka - Hopa Çay 
Fabrikalarında işçi alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/240) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.6.1992) 
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BİRlNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Işıl ay Saygın (İzmir), Halil Çulhaoglu (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı bulunmadığından, bir saat ara veriyorum : 

Kapanma Saati : 15.24 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.23 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Höcaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

: ©— ' ~ 

.BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkan, bir dakikanızı rica edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürdal. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkan, bundan önceki dönemde, gene böyle bir 

yoklama esnasında, Sayın Divan Başkanı Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı halinde oldu
ğunu, Komisyondaki üyelerinde yoklamaya dahil edildiğini ve o uygulamanın da İçtüzüğe ay
kırı olmadığını söylemişti. Bu konuya, aydınlanmamız bakımından bir açıklık getirir misiniz? 
Sadece öğrenmek için soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Keşke o imkânımız olsaydı da, buyurduğunuz gibi, mesaisi hem anlamlı hem önemli hem 

değerli hem pahalı Yüce Meclisi daha fazla işletme imkânını bulsaydık. 
Geçmişte, benzer bir müracaatı, değerli Grup Başkanvekillerinizden birisi yaptı. Sayın Gür

dal, o münasebetle, bizzat, özellikle incelettirdim; görevli uzman arkadaşlarım, belki, buyur
duğunuz örneğin vaki olduğunu; ama usulde, yazık ki bu imkânımızın bulunmadığını bildirdi
ler. Zatı âliniz bunu hazırlatırken dahi, şu anda görevli arkadaşım, Değerli Divan Üyemizin 
de işiteceği bir biçimde, bunun usul dışı olduğunu, komisyonda çalışan değerli arkadaşlarımı
zın da var sayılabilmeleri için buraya kadar teşriflerinin zarurî bulunduğunu ifade ettiler. 

Arz ediyorum. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — 18 inci Dönemde, Halim Beyin başkanlığında böyle bir 

şey olmuştu. 
BAŞKAN — Efendim, hangi sayın başkan olursa olsun, uygulamaları bizim için mute

berdir; benimki de dahil tabiî. (Gülüşmeler) 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri vardır. 

1 IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Okkeş Şendiller'in, Sırpların, Bosna - Hersek'te katliama va
ran saldırılarına ilişkin gündem dışı konuşması 
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BAŞKAN — Birinci sırada, Bosna-Hersek ziyaretiyle iglili olarak Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Ökkeş Şendiller'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Şendiller. (MÇP sıralarından alkışlar) 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

sözlerime başlarken, hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. 

Bosna Hersek'teki olaylarla ilgili yapılan ziyaret sonunda bir arkadaşımız Yüce Meclise 
bilgi vermişti; ancak, Bosna-Hersek'te yeterli tedbirler alınamadığı, dünyadaki çifte standartlı 
uygulama devam ettiği ve son günlerde Bosna-Hersek'te daha ciddî gelişmeler olduğu için, Yüce 
Meclise bir kısım tespitlerimizi getirmek ihtiyacını duydum. 

Bosna-Hersek, Birleşmiş Milletlerin üyeliğini kabul etti. Yani, Birleşmiş Milletlere üye di
ğer ülkeler gibi, bağımsızlığına kavuşmuş bir ülke. Yüzde 44'ü Müslümanlardan, kalan kısmı 
da Hırvatlar, Sırplar ve diğer azınlıklardan oluşan, hürriyet şerefine kavuşmuş Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti, Yugoslav Federal Ordusunun desteğindeki Sırp milislerin saldırısına uğramıştır. 

Bilhassa, dünyadaki yeni gelişmelerden sonra, Yugoslavya'da silah ve baskıyla bir arada 
bulunan toplumlar bağımsızlıklarına kavuşmuş; ancak, bu bağımsızlıklarına kavuşma hadise
si, Sırpların, tarihlerinden gelen Kazıklı Voyvoda düşüncesiyle, o toplumlara saldırma ve kan 
dökme şekline dönüşmüştür. Daha önce Slavonya ve Hırvatistan ile, aynı şekilde, kan dökme 
derecesinde çatışmaya giren Yugoslav Ordusu ve Sırp milisler, bu kere, savunmasız ve silahsız 
olan, barışı temel felsefe edinen, onun için de silahlanmaya ihtiyaç duymayan, özellikle bugün 
bile savaşan taraf olmamakta ısrar eden Bosna-Hersek Cumhuriyetine, çok çirkin ve şiddetli 
saldırılarda bulunmaktadırlar. 

Muhterem üyeler, Bosna-Hersek'te bu çatışmalar devam ederken; Birleşmiş Milletler, eko
nomik yaptırım tedbirleri almakta ve bir kısım çareler aramaktadır; fakat, bu tedbirler, Bosna-
Hersek'e yapılan saldırılan ve katiamları durduramamıştır. 

25 Mayıs - 3 Haziran 1992 tarihleri arasında yaptığımız ziyaretteki tespitlerimizi, 3 Hazi
ran 1992 günü, Viyana'da, Avrupanın çeşitli basın ve televizyon kuruluşlarının da katıldığı bir-
toplantıda, dünya kamuoyuna açıklamıştık. Oradaki enteresan tespitlerimizden birisi, şimdi 
yeniden dünya gündemine gelmiştir. Sancak bölgesinde de, Yugoslav ordusu, Sırp milislerle 
birlikte, ikinci bir çatışmayı başlatmak üzeredir. 

Son olarak, Sancak ve Kosova bölgelerinden gelen sesler, Sırpların, katliamı o bölgeye 
de götüreceği gerçeğini ortaya koymaktadır, özellikle Sanck bölgesindeki ziyaretimiz esnasın
da ve Yenipazar Vilayetindeki Müslümanların kurduğu partinin yetkilileriyle yaptığımız gö
rüşme sonucunda, Yenipazar Vilayetinin de tank ve toplarla kuşatılmış durumda olduğunu, 
bilhassa o bölgeye sürekli yığınak yapıldığını da tespit ettik. Oradada, ikinci bir çatışma orta
mı hazırlamak için, Müslümanların ve diğer azınlıkların evlerine saldırılıyor, evleri kurşunla
nıyor, her an bir çatışma çıkması ihtimali üzerinde ciddî tehlikeler görülüyordu. 

Bu tespitlerimizi, Belgrad'ta, İnsan Hakları Komisyonu üyeleri olarak yaptığımız müşte
rek toplantıda Sırp milletvekillerine ifade ettik; ancak, kendilerinin, akıl ve mantık ölçülerinin 
dışındaki iddiaları karşısında da hayrete düştük. Kendileri, oradaki kuşatmaları kabul etmekle 
beraber, kuşatma esnasında çıkan saldırı ve tahrik olaylarını sarhoş askerlerin yaptığını söylü
yorlardı. 
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Dünyanın, Türk kamuoyunun ve Yüce Parlamentonun şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, 
Sırplar, akıl ve mantık ölçülerinin dışında bir hareketle bütün dünyayı kendilerine düşman gör
mektedirler ve Birleşmiş Milletlerin alacağı bu tür kararlardan da etkileneceklerini zannet
miyoruz. 

Bilhassa katliama varan saldırılarıyla ilgili enteresan tespitlerimizden birkaçını ifade ede
rek sözlerimi bağlamak istiyorum. Bu olayları, çok uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra, Zag-
rep'den Split'e, Split'ten de 12 saatte dağ ve orman yollarından ilkel şekillerde geçerek Sarayo-
va'ya 15 kilometre kadar yaklaştığımızda oralarda gördük. 

Orada çarpışan Müslümanlar, inançları gereğince, Kızılhaç ulaştırsa dahi, kendilerine ulaşan 
gıda maddelerini yemekten imtina ediyorlar. Bu bakımdan, Türkiye'den ve Müslüman ülkeler
den yardım bekliyorlar ve en azından, cephede çarpışan, aç kalan, perişan kalan çoluk çocuk 
da dahil herkes, çorbalarında bir kaşık mercimek, bir avuç pirinç olsun istiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, biz, Bosria-Hersek'e ulaştığımız zaman, Türkiye'den oraya gönde
rilen 7 ton ilaç olmasına rağmen; bunun 3,5 ton Belgrad Havaalanında bekletilmiş, ilaçların 
geciktirilmesi için de tek tek kutularında kontrol edilme yoluna gidilmiş, bu nedenle de ilgili 
yerlere henüz ulaşamamıştı. Bu bakımdan, özellikle Türkiye'ye karşı, Bosna-Hersek'teki in
sanların tutumu, bizim beklediğimizin çok üzerinde olmuştur. 

Türkiye'ye, camileriyle, evleriyle, gelenek ve görenekleriyle candan bağlı olan bu insanlar, 
sipere yeşil sancağı çekmiş, orada Allah'ın emri üzerine vatan ve namuslarını korumak için 
cihat ederken; bizim ve diğer Müslüman ülkelerin, buraya daha dikkatli davranması, buraya 
daha bir gayret göstermesi gerekir. Gerçi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son olarak, tslâm Kon
feransını toplantıya çağırarak bu gibi çalışmaları yapıyor, bundan dolayı memnunuz; ama, eko
nomik ambargo gibi bir kısım tedbirler, Sırp katliamını durdurmaya yetmeyecektir. 

Batı'nın, insan hakları savunucularının, demokratik ve hür ülkelerin, Avrupalı basın men
suplarının, Avrupalı televizyon kuruluşlarının hiçbirini Bosna-Hersek'te göremedik; çoluk ço
cuk demeden, yaşlı genç demeden herkesi katleden Sırplara karşı bunların orada bulunup, dün
yaya haber vermemeleri de enteresandır. Biz, en azından, Bağdat'ın üzerine binlerce ton bom
ba atılırken, sabaha kadar oradan yapılan yayını devam ettiren âvrupalı televizyon kurulaşları-
nı da orada göremedik. Batılı ülkelerin, buradaki katliama, Karabağ'daki katliama, Nahcı-
van'daki katliama seyirci kalması, dünyanın bir çifte standart uyguladığının en güzel misalidir. 

Türkiye'deki karakollarda oluşan en ufak hadiseyi bile teftiş etmeye kalkışan insan hakla
rı savunucularının bu hareketleri takdirle karşılanabilir; ama, en azından, bu çalışmaların Bosna-
Hersek'i de kapsaması gerektiği inancındayız. Oradaki olayları katliama dönüştüren, Bosna-
Hersekîileri topla tüfekle olduğu kadar, açlıktan ve ilaçsızlıktan ölüme mahkûm eden eski Yu
goslavya'daki Sırplara karşı daha ciddi tedbir.alınması gerektiğine inanıyoruz. 

İnsanın aklına şu geliyor : Eğer bu hadise -ki, bu düşüncemizi Viyana'da da belirttik- Ku
veyt'te olduğu gibi, Amerika'nın petrole dayalı menfaatlarının olduğu bir ülkede olsaydı, Bosna-
Hersek'e bu derece kayıtsız kalamazlardı; menfaatlarının olmadığı yerde yoklar; ama, Birleş
miş Milletleri, Amerika Birleşik Devletlerinin bir yan kuruluşu gibi kullanmalarından da, yine 
menfaatlarına göre davrandıklarını görüyoruz. 

Muhterem Meclisin muhterem üyeleri, şunu açıklıkla ifade edelim ki, -Viyana'da da ifade 
ettik- şu anda, eski Yugoslavya'daki bu hadiseler nedeniyle 2,5 milyon insan mülteci haline 
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gelmiştir; evlerinden barklarından edilmişlerdir; yaşlılar yollarda ölmüştür, yine çocuklar yol
larda açlıktan ölmüşlerdir. Avrupa'nın ortasında, ikinci bir Filistin meydana geliyor. Buna dünya 
daha fazla seyirci kalır, bu İcatliamlar devam ederse ve bir tedbir de alınmazsa, öyle inanıyoruz 
ki, Avrupa'nın ortasında, vatanı ve namusu için mücadele eden Müslümanlar, ikinci bir Viet
nam olayını oraya getireceklerdir; bu tavır da, hem dünyayı hem de hür Avrupa'yı rahatsız ede
cektir. 

Bilhassa mülteciler konusunda devletimizin daha fazla gayret göstermesi gerekitiğine ina
nıyoruz. Türkiye'de yakınları bulunan ve Türkiye'ye geçici olarak gelmek isteyen oradaki in
sanlarımız, en azından konsolosluklarımız aracılığıyla Türkiye'ye gönderilmeleri hususunda 
Türkiye'nin biraz daha gayret göstermesini bize hassaten söylediler ve rica ettiler. Bu bakım
dan, Yüce Meclisimizin, son gelişmelerle birlikte -öyle zannediyoruz, Sancak'ta da bu çatışma 
tehlikesi başlamıştır- daha dikkatli olmasını, biraz daha gayret gösterir duruma gelmesini, en 
azından, orada ölümü bekleyen insanlar da bizden bekliyorlar. 

Bu duygularla, hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ederim. (MÇP, ANAP ve RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendiller. 
2. — istanbul Milletvekili Güneş Taner'in, Türkiye'nin bugünkü ekonomik durumuna ilişkin gün

dem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'tn cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak için genel ekonomik konular üzerin
de, İstanbul Milletvekili Sayın Güneş Taner'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Taner. (ANAP sıralarından alkışlar) 
GÜNER TANER (tstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, keşke, Yüce Mecliste 

böyle bir konuşma yapmak için kürsüye çıkmamış olsaydım; keşke, Türkiye'nin bugünkü du
rumunu ve bugünkü durumun ifade ettiği beklentileri yanlış anlıyor olsaydım; ama, maalesef, 
durum, hiç de iç açıcı değildir; ondan da öteye, her gün, her dakika, her saniye kötüye git
mektedir. 

Tabiî, bunu söylerken, hemen şunu söylemek de mümkündür : Dünyada henüz, ölümden 
başka her şeyin çaresi vardır. Bugünkü kötü gidişin de mutlaka bir çaresi vardır. Bugünkü kötü 
gidişin engellenmesinden görevli bir de Hükümet vardır. 

Koalisyon Hükümeti, bugünlerde ikiyüz günlük zamanını doldurmuş, beşyüz güne doğru 
-kendi hesaplarıyla- gitmek arzusundadır; ama, gelin, bugünkü Türkiye'ye rakamlarla bir ba
kın. Çok değil, yılbaşından bugüne kadar, Türkiye, rakamlarla ne kadar değişmiş ve bu ra
kamlarla devam ederse, acaba, sene sonunda veya 1993 senesinin bugünlerine gelindiğinde bu 
güzel memleketimiz ne duruma gelebilir? Müsaade ederseniz, bunları size kısaca arz etmek 
istiyorum. 

Hükümet, icraatı, daha ziyade lafla yaparken; tabiî, her hükümet gibi, bazı icraatlar da 
yapmıştır. Bunların en önemlisi, bürokrasinin sadece kilit noktalarına değil, her noktasına kendi 
yandaşlarını, partililerini getirmiş, tayin etmiştir; haklıdır, yapabilir, buna hiçbir itirazım yok; 
her iktidarın bunu yapma hakkı vardır. Vardır; ama, göreve getirdiği insanların ehil kişiler ol
ması şartı aranmaktadır; aranmalıdır da. Gidip baktığınızda, göreve gelen kişilerin, durumu 
bilmedikleri için, duruma müdahale edemedikleri için, vazifelerini yapmadıkları için, bugün 
Türkiyemizin bürokrasisi kilitlenmiştir. Bürokrasi o kadar kilitlenmiştir ki, eğer bugünkü 
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gazeteleri okuduysanız, bunu görmüşsünüzdür. Geçen sene 600 küsur milyar lira zarar eden, 
muhtemelen 1992 senesi içerisinde de 2 trilyon lira zarar edecek olan Türk Hava Yollarının 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürüyle beraber sekiz on kişi, kuruluşun uçağını alıp 
Nis'e (Nice) gidip gelmişlerdir. Bunu yapmaya cüret edebilen bürokratları düşünebiliyor mu
sunuz? Türkiye'nin geçmişinde böyle bürokrat var mıydı? Var mıydı?.. Var idiyse, Hükümet 
ve yetkili organlar, o bürokrat hakkında gerekeni anında yaparlardı. Daha fazla söylemek iste
miyorum. 

Rakamlarla konuşalım... Hazine, acz içerisinde yüzmektedir. Sayın Maliye Bakınımız bu
rada; kendisini her zaman takdir etmişimdir. Maliye Bakanlığı, elinden gelen en büyük gayreti 
göstermekle beraber, devletin Hazinesine para yetiştirememektedir. Hükümet, Türkiye Cum
huriyetinin son yüz senedir hiç görmediği bir şekilde, memur maaşını öderken her ay sıkıntı 
çekmektedir. Hükümetin Başbakanı, o fona bu fona, sağa sola telefon ederek, memurun o 
ayki maaşını ödeyebilmek için çareler aramaktadır. Nitekim, o günlere geldik, katsayıyı açık
lamaya kaç gün kaldı? 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)— Yanında miydin? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Maliye Bakanı, hiçbir şekilde, katsayının kaç olaca

ğı hakkında bir ifadede bulunmuş mudur? Bulunamaz. Kendisini katiyen bu konuda... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sanki yanında miydin? Sen benim kürsüden konuş

tuklarımı dinlemedin. Neredeydin sen üç aydır? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Kendisini saygıyla karşılıyorum. Hangi rakamla, hangi im

kânla verecektir? Mümkün değildin 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Neredeysin sen üç aydır, onu söyle. Biz sabahlara ka

dar çalışıyoruz. (ANAP sıralarından "Otur yerine" sesleri) 
Üç aydır neredeydi? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Beyefendi, ben hükümet değilim, bu memlekette bakan 
değilim, ben bu memlekette muhalefetim. Muhalefetin sesini dinleyeceksiniz ve öğreneceksi
niz; yerine getirilebilecek olanı da yapacaksınız; yapmazsanız da gideceksiniz. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

. HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sen bir şey bilmiyorsun. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Oturun oraya!.. Oturun ve vazifenizi idrak edin! Siz, kal

kıp burada, bana vazife öğretemezsiniz! 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Öğretirim! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Eğer sizin kuvvetiniz, gücünüz varsa, kendi Hükümetini

ze nüfus edin, Hükümetin çalışmasını sağlayın. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Millet biliyor sizi; millet sizi reddetti. (ANAP sırala

rından "Otur yerine" sesleri) 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu memleketin Hazinesi, nakit açığını azaltmak için ça
lışma yapmak yerine, Merkez Bankasını bir banknot matbaası olarak görüp, devamlı ona sa
rılmıştır. O kadar ki, çok değil, bundan beşbuçuk ay evvel, Hazinenin kullandığı kısa vadeli 
avans miktarı 12 trilyon liradır. Şu anda kaçtır; bu rakam, 30 trilyon liraya gelip dayanmıştır. 
Beşbuçuk ayda 17,8 trilyon lira artmıştır. Belki daha da, artmıştır; benim rakamlarım 17 Hazi
ran tarihi itibariyledir; Hükümette değiliz ki, bütün rakamlar bizim elimizde yok. 
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Peki, ne olmuştur; Merkez Bankasından verilen krediler artırılmaya devam edilmiştir. 21 
trilyon liradan 52 trilyon liraya çıkmıştır bu kredi miktarı. 

Bir an için düşünün : Merkez Bankasının, kredi verecek, hangi gücü vardır, hangi parası 
vardır? Merkez Bankasının elinde, bu imkânları sağlayabilmek için sadece ve sadece para bas
maktan başka bir hüneri yoktur. Nitekim, Merkez Bankası, bu parayı, siyasî baskılar altında 
şakır şakır basmaktadır. Basılsın, ne olacak, diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz; ama, basılan para
nın, devlete hükümete, millete getireceği yük hakkında verebileceğiniz hesap var mıdır? Müsa
ade ederseniz bu noktaya da değineyim. 

Ben, hükümeti devrettiğimiz zamandan bahsetmiyorum, sene başından bahsediyorum. Sene 
başındaki 20 trilyonluk emisyonu, almış, 35 trilyon liraya getirmişsiniz. Dış ticaret hacmi da
ralmaktadır; ihracat yavaşlamaktadır, tki ayda, senenin sadece ilk iki ayında ödemeler denge
sinin net hata noksanı eksi 372 milyar liradır. 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Daha, sizin çiftçi borçlarını ödüyoruz... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Çok güzel söylediniz. Şimdi çiftçilere ödeme yapacaksı

nız. Bu ödemeyi nasıl yapacaksınız; ben de onu merak ediyorum. 
Bu ülkenin Merkez Bankası rezervleri ne olmuştur? 4,9 milyar dolar olarak aldıkları re

zervleri, 3,2 milyar dolara indirmişlerdir. Diyeceksiniz ki, bu, Hükümetin tasarruf hakkı. Ha
yır sayın milletvekilleri, tasarruf hakkı değil. Hazineden sorumlu Bakanımızın yaptığı açıkla
maya göre, bu para bir yere gitmiyor ki, Merkez Bankasından, gidiyor, bankaların kasasına 
giriyor, Türkiye'den dışarı çıkmıyor diye bilirsiniz, bunu böyle düşünebilirsiniz. Yalnız, bunu 
da böyle düşünemezsiniz; çünkü, ülkenin tüm rezervleri de 1 milyar dolar aşağıya düşmüştür. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sahte dolar sokuyorlar. 
GÜNEŞ TANER (Devamla)— Tabiî, bu arada sahte dolar operasyonları vardır. Biz ister

dik ki, Türkiye'de bütün vatandaşları ilgilendiren böyle bir sorun olduğu zaman, bu kürsüye 
Hükümetin yetkili kişileri çıksınlar ve bunun kontrol altına alındığını, vatandaşın hiçbir şekil
de korkmamasını, endişe etmemesini söylesinler. En azından burada Yüce Meclise, sayın mil
letvekillerine bilgi vermelerini beklerdik; ama, görüyorsunuz, kapalı kapılar ardında her şey 
gizlice yapılmaktadır. 

İhracat duraklamıştır; sanayideki kapasite kullanım oranı yüzde 60'lara inmiştir; işçi çı
karımı, işçi kıyımı sürmektedir; devlette ve özel sektörde yatırımlar durmuştur. Bu bütçe yapıl
dığı zaman, bütçe görüşmelerinde dedik ki; bütçenin bu 32 trilyonluk açıkla gerçekleşmesi müm
kün değildir, bu açığınız en azından 70 trilyon olacaktır. Nitekim, Hükümet, bunun farkına 
varmıştır; vardığı için de, kendisi, yatırımları kısmıştır, yatırımları yapmamaktadır; o yatırım
ları kısarak kendi açığını kapatma yollarını aramaktadır; tamamıyla bir acz içerisindedir. 

Peki, işsizlik ne olmuştur? Bu memlekette nüfusumuzun yüzde 50'sini teşkil eden 20 ya
şından küçük bu genç insanlarımız, mektebi bitirdiği zaman, askerden döndüğü zaman, işe 
başlaması gerekitiği zaman, acaba kendilerine iş sahası var mıdır? İşsizlik oranı, İktidara gel
diklerinde yüzde 7,5 idi, şimdi ise yüzde 9'un üzerine tırmanmıştır. Eğer bu memlekette devlet 
yatırım yapmıyorsa -ki, yapmıyordur- özel sektör yatırım yapmıyorsa -ki, yapmıyordur- peki, 
benim bu vatandaşlarıma kim iş verecektir? Maalesef, iş veremedikeleri için, işsizlik de arta
caktır. Bu yüzde 9'luk işsizlik oranı üzerine, bu sene yüzde 2,5 ve 1993'de de bir yüzde 2,5 
daha gelecektir ve işten çıkarılanlarla beraber, 1993 senesinde... İnşallah yanlış düşünüyorum; 
inşallah temenni ediyorum, bu rakamlar tutmaz. Bu benim memleketim acıyor, acıyor bu 
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benim memleketim... (ANAP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) Türkiye'de 
yüzde 20 işsizlik görülmemiştir. Türkiye, işsizlik cennetine doğru gitmektedir. Bunun altından 
nasıl kalkacaksınız?.. 

MUHTAR MAHRAMLI (Teldrdağ) — Sizin zamanınızda da neler olduğunu biliyoruz. 
Sen bu Meclise dahi gelmiyorsun, bir de burada konuşuyorsun (DYP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Esnaf... "Benim memurum, benim köylüm benim işçim" 
değil mi?.. Benim esnafıma ne oldu? (ANAP sıralarından alkışlar) Ey, Anadoludan gelen mil
letvekili arkadaşlarım; siftah yapmayan esnafları gözünüz görmüyor mu? Onların seslerine ku
laklarınız kapalı mı? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

Ben, muhalefet partisi milletvekiliyim, insanlar benim kapıma iş aramak için gelmemeli
dir; çünkü, bu vatandaş, kimin iktidar, kimin muhalefet olduğunu biliyor, işte, muhalefet mil
letvekilleri burada oturuyorlar; çıksınlar söylesinler, kaç kişi her gün kapınıza gelip, iş dileni
yor? Niye İktidara gitmiyorlar? 

Peki, bütün bunlar olurken, Sayın Başbakan ne diyor : Sayın Başbakan geldi, "konuşan 
Türkiye istiyoruz" dedi. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sen Meclise bile gelmiyorsun, şimdi gelmiş konu
şuyorsun; ne hakla konuşuyorsun? 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Konuşun, konuşun! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bakın ne diyor Sayın arkadaşım, konuşun... Bu, hür kür

südür, konuşacağım, ben bu hakkı sizden almıyorum; bu hakkı bana millet verdi, çık bu kür
süde konuş diye verdi; konuşuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başbakan, "konuşan Türkiye istiyorum" demiş. Ondan sonra, konuşan Türkiye'
de, TÜSÎAD Başkanı çıkıp da "Aman beyefendi, Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor, lütfen bir 
yolunu bulup müdahale edermisiniz" dediği zaman; "efendim, kendisi dernek başkanı; Bo-
ğaz'dan Türkiye yönetilmez" demiştir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, böyle bir cevap ver
mektedir; kim vermektedir : Biz iktidarken, aynı özel sektör çevreleri bizi tenkit ettikleri za
man, onlara alkış tutan bugünkü. Başbakan vermektedir; ya o zaman doğrudur ya da şimdi 
doğrudur; hangisi doğrudur? Sayın Başbakanın tavrının dünü mü doğrudur, bugünü mü doğ
rudur? Bana sorarsanız, ikisi de yanlıştır. 

Peki, Merkez Bankası Başbakanına ne demiş; "efendim, Merkez Bankası Başkanı çok ko
nuşuyor; o, benim memurumdur, konuşmasın." Yahu, bu adam, Merkez Bankasının Başkanı
dır; bu adamın görevi, hazinenin vicdanıdır. O, banknot matbaası müdürü değildir. O zaman, 
Merkez Bankası Başkanlığını kaldırın, deyin ki, burası bir banknot matbaası müdürlüğüdür 
ve onun görevi de, Hükümetin verdiği talimatla para basmaktır ve basılacak paralardan so
rumludur. Yok efendiler, hayır; 21 inci Yüzyıla giren dünyada, böyle bir yönetim, böyle bir 
anlayış, böyle bir fikir yoktur; bu fikir, bugün, geri kalmış, geride kalmış, yıkılmış olan Sovyet 
Rusyada bile yoktur. 

^ MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sekiz sene ne yaptınız? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu iş böyle gitmeyecek. Bu iş böyle giderse ne olacak bili

yor musunuz : Şehirlerde hırsızlık başlayacak; bugün başlamıştır, istanbul'da polis, işi gücü 
bırakmış, hırsızlıkla uğraşmaktadır. 

NAZMI ÇtLOĞLU (Bolu) — Hırsızlığı siz yaptınız. 
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GÜNEŞ TANER (Devamla) — İstanbul'da gasp başlamıştır. Türkiye'nin her yerinde rüş
vet tırmanmaya başlamıştır. Saldırı başlamıştır... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sen ne anlatıyorsun?.. Oraya söyle. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bunun arkasından fuhuş da artmaktadır; bunu ben söylü

yorum. Bunu ben söylüyorum sizlere. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından gürültü
ler) Fuhuş da artmaktadır ve siz bunlara seyirci kalmaktasınız. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — O söylediğin lafların muhatabı Çankaya. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Türkiye'deki bütün ahlak değerli sıfıra inmektedir. 
Peki, maaş Ödemekte zorluk çeken bir Hükümet, ne yapmaktadır : Bir taraftan, memura, 

sendikalı olun demekte; sendikal haklar için yola çıkan memurları polise dövdürmektedir. Bu 
mu sizin demokrasi anlayışınız? (ANAP sıralarından alkışlar) Bu mu sizin demokrasi ve şef
faflık anlayışınız? (DYP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, bu palavraları dinlemeye mecbur muyuz? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konulan burada 

saatlerce anlatabilirim; ama, anlatmaya artık takatim kalmıyor. Böyle konuşmalan da bundan 
sonra yapmayacağız; çünkü, yaptığımız zaman, arkadaşlar dinlememektedir. Bunu, bir takım 
tutmaya benzetiyorlar. Kendi vazifelerini müdrik bir şekilde, memleketin ihtiyaçlarına cevap 
verecek hareketlerde bulunma yerine, memleketin acil sorunlarına çözüm getirme yerine, geli
yorlar, bas bas bağınyorlar. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) —. Bütçede neden gelip konuşmuyorsun? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Beyefendi, gel buraya kürsüden konuş veya istiyorsan, ya

nıma gel, yanımdan konuş. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Gel buraya da söyle. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Gel yanıma, yanımda konuş. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sen gel buraya babayiğitsen. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Palavracı! 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, bu Koalisyon Hükümeti, bu acz içerisinde 

devam edemez. Bu hükümet, şu sıralara, Başbakanını, Başbakan Yardımcısını getirmediği müd
detçe devam edemez. (ANAP sıralarından alkışlar) 

. Bu Hükümet, on sene dışarı çıkmadık diye, şimdi elimize imkân geçmişken, biz Brezilya'
yı görelim, biz Amerika'yı görelim, biz Avrupa'yı görelim diye, elinde çanta, sağda solda, hiç
bir netice almadan dolaşırsa, bu memleket hiçbir yere gidemez. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Yüce Meclise saygılarımı sunarken, bu Hükümete 
teessüflerimi sunmayı bir borç bilmekteyim. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. (DYP sıralarından gürültüler) 
Efendim, bitti mi? 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, mallarını çalacaklar diye Meclise gel-

miyormuş; paralarını sayıyormuş; ben onu söylüyorum; gelsin buraya onu konuşsun. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Başkan, sarhoş mu şu arkadaş? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek 

üzere, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkışlar) 
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MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan önce, mal müdürü ko-
nuşsun(!) 

BAŞKAN— Mal müdürü değil efendim; zatı âliniz Bursalısınız, kendisi kadim Bursa def-
terdarlarındandır. Rica ediyorum... Rica ediyorum... Bursa, Ankara... Hizmeti hayli... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bravo Sayın Başkan; öğrensinler zavallılar. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRpK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Güneş Taner'in yapmış bulunduğu gündem dışı ko
nuşmayla ilgili, Hükümet olarak, görüşlerimizi Yüce Meclise sunmak üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. Bu vesileyle, Sayın Başkan, sizi ve değerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla se
lamlıyorum. 

Sözlerimin.başında, her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki : Biz, işbaşına geldiği
mizden bu yana, ekonomide hiçbir şeyi, aldığımızdan daha kötü hale getirmedik ve daha kötü 
hale getirdiğimizi gösterecek bir rakam da ortaya koymak mümkün değildir. Biraz sonra onla
ra gireceğim; çünkü, ben... . 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Yani, hiçbir şey yapmadınız!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Müsaade edin ve dinle

yin. Ben daha bir şey demedim ki, neden hemen itiraz ediyorsunuz? Yani, bu kadar peşin fikir
lilik olmaz ki... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyelim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Şimdi dinlememizi istiyorsunuz; ama, biraz önce 

konuşulurken dinlemiyordunuz. , 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Yani, bu giriş yapma

mı da mı çok gördünüz? Henüz bir şey söylemedim.,. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Sayın Bakan, onların bir noksanı var, Semra özal'ı getire

cekler buraya. , 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Türkiye, 1992 yılına, 

milletimizin tercihiyle yeni bir iktidarla girmiştir, bu kesin; ama, Türkiye, 1992 yılına, yeni bir 
ekonomik konjonktürle girmemiştir, 1991 yılı sonunun konjonktürüyle girmiştir. 1992 yılma 
girerken, ülkenin hangi konjonktürde olduğunu da herhalde unutmamak lazım; ekonomi ilmi 
bakımından unutmamak lazım; ayrıca, ekonomi ve iktisat bakımından da o tabloyu görme
miz lazım. Aksi takdirde, değerlendirmelerimiz doğru olmaz ve burada birbirimizi kırarız, yüksek 
sesle birtakım şeyler söyleriz; ama, gerek Parlamento gerekse bu Parlamentoyu can kulağıyla 
dinleyen millet, gerçekleri öğrenemez. 

Şimdi, son dört yılın üç yılında Türkiye'de büyüme hızı, nüfus artış hızının altında kal
mış; hele 1991'de, yüzde 0,1'lik bir büyüme gerçekleşmiştir. Nüfus artışı da yüzde 2,5'e yaklaş
tığına göre yüzde 2,5'lik refah kaybıyla 1992 yılına giriyorsunuz; son dört yılın üç yılında da, 
refah seviyesini hep düşürerek bir sonraki yıla giriyorsunuz. Yüzde 70'ler civarında seyreden 
kronik bir enflasyon ve bu kronik enflasyonla beraber kronik bir enflasyon beklentisi mevcut. 
Bunlar, 1992'ye girerken, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür. Kamu kesimi
nin finansman açığı ise, bir hesaba göre yüzde 12, hibeler dikkate alınmadığı zaman yüzde 
14 olmaktadır. İşte, böyle bir ekonomik konjonktürle giriyorsunuz. Bunu bilen Hükümetimiz, 
Parlamentoya sunulan ve kabul edilen hükümet programında aynen şunu söylüyor : "Ekono
mimizin gündemindeki ilk sırayı, enflasyonun düşürülmesi almaktadır. Yıllardır düşürüle-
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mediği için kronik bir yapı kazanan enflasyon, bugün itibariyle yüzde 70'Iere dayanmış ve kısa 
sürede daha da artmaktadır." Buna, değerli arkadaşlarımız, acaba, doğru değildir diyebilecek
ler mi? Tablo bu, bunu düzeltmeye çalışıyoruz, yaptığımız mücadele bu. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Çare, çare?!. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Şimdi, değerli arka
daşlarımızın bilmesi ve göz önünde bulundurması gereken bir husus da şudur : Ekonomi ilmi, 
rakamlara dayanır. Şu şöyledir, bu böyledir denebilir ve şu, şudur diye bir hüküm de verebilir
siniz; ama, arkasından, eğer ona bir güven kazandırmak istiyorsanız, "çünkü" deyip, rakam
ları telaffuz etmeniz lazım. Eğer rakamlar da o dediğiniz hükmü doğruluyorsa, o zaman, söy
lediğiniz görüşlerin ve sözlerin, ekonomi bakımından bir anlamı vardır. 

Şimdi, değerli arkadaşım buraya geldi ve şunlar düşüyor, bunlar düşüyor dedi; ama, bi
zim de elimizde devletin birtakım rakamları var. Kendileri de bakanken, yine bu rakamları kul
landılar; aynı daireler ve aynı kadrolar, bu rakamları verdiler. 

Şimdi, rakamlara bakalım : 1992 yılının ilk üç ayında, sanayide yüzde 10,2 artış var; yani, 
bir sene öncesinin ilk üç aylık artışına göre yüzde 10,2'lik artış var. Gelelim enerji sektörüne; 
orada da yüzde 15,9 artış var. imalat sanayiinde yüzde 9,5'lik artış var. İşte, böyle, rakamlara 
dayandıracaksınız... 

Elektrik tüketimine bakalım : Sanayideki elektrik tüketimi 1991'de yüzde 4,8 azalmış, 
1992'de ise 5,8 oranında artmış; rakam bu. Arzu ederdik ki, Sayın Taner buraya geldiğinde; 
evet, bizim zamanımızda yüzde 4.8'lik azalma vardı; ama siz 5,8 oranında artırmışsınız; bu 
yüzde 5,8'lik artış da yeterli değil, gelin bunu daha da artıralım, artırırsak daha iyi olur desey
di ve bunu tartışsaydık. Şimdi, çimento üretimine gelelim, -vaktinizi almamak için rakamların 
hepsini okumuyorum, önemlilerini okuyorum- çimento üretimi ve satışlarına bakıyoruz; çi
mento üretimi, ocak-nisan arası dört aylık dönemde, 1991'e nazaran yüzde 14,2 artış kaydet
miş, satışlarda da yüzde 6,6 artış kaydetmiş. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Fiyatı ne? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sevgili arkadaşım, bu 
kürsü size de açık; yani, elinizde bir rakam da yok, oradan sadece laf atıyorsunuz; rakama 
dayandırsanız, tabiî, tartışalım. 

Dayanıklı tüketim mallarının satışlarına bakıyoruz; burada da müspet gelişme var. Birçok 
kalemde gelişme var; buzdolabından tutun çamaşır makinesine... Siz, buzdolabı ve çamaşır 
makinesini çok kullanırdınız. Bakınız, satışlarda geçen seneye oranla buzdolabında yüzde 11,5 
artış çamaşır makinesinde yüzde 41,3 artış, elektrik süpürgesinde yüzde 27,9 artış var. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Fiyatındaki artışı da söyler misiniz? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Bunları, sizin çok kul

landığınız kalemler olduğu için tercih ettim. 

Otomotiv üretimine bakıyoruz; otomotiv üretimindeki üretim artışı, 1991 yılında yüzde 
eksi 15,7 iken, şu anda yüzde 70,5 artış göstermiş. Yani, bu artışlar menfidir, iyi değildir diyor
sanız, o zaman meseleyi değiştirerek değerlendirmeye tabi tutalım. Demek ki, artışı burada da 
gösteriyor. 

İhracat artışına bakıyoruz; ihracat, 1992 yılının nisan ayı geçici rakamları da dahil olmak 
üzere, yüzde 8,4 artış gösteriyor. 1991 de ihracat artışı yüzde 5'tir. Biz, bu sene ihracat ar-
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tısını yüzde 14 öngördük. Bu yüzde 14'lük öngörümü tutar tutmaz, bilemiyorum; ama, şu an
da, Nisan 1992 sonu itibariyle yüzde 8,4'Iük bir artış var. Şimdi bu rakam da bunu gösteriyor. 

"Efendim, Merkez Bankası rezervleri gitti, azaldı" deniliyor. O rakamlar da var. Yalnız, 
biz bunu, altın, bankalar ve Merkez Bankası olarak, konsolide olarak ele aldığımızda, ekim 
ayı sonuna göre azalma 525 milyon dolardır. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — 1 milyar dolar Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Ekime göre... Yıl sonu-

nagöre de 1 rnilyar dolardır; doğrudur; ama, bu, azalır da çıkar da. Eğer geçen seneki döviz 
rezervlerine ay ay bakarsanız, aynı şeyi göreceksiniz. Bu olur, çıkar. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — İnşallah. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — O bakımdan, ortada, 

endişeye sevk edici ciddî bir döviz azalması yoktur; iner çıkar, bir ay sonra artar, bir ay sonra 
azalır; bunlar olabilir. Ekonomileri, onbeşer günlük, birer aylık değerlendirmeye tabi tutmak 
yanıltıcı olur; onu, hiç olmazsa bir yıllık veya bilemediniz altı aylık, sekiz aylık dönemler itiba
riyle ele almak lazımdır. 

Fiyatlara bakıyoruz; toptan eşya fiyat endeksi, ocak ayında yüzde 10,1 idi, mayıs ayında 
binde 7; devamlı azalan bir trent, bir istikrar... Her zaman ifade ediyoruz; bu çizgi, müspet 
bir çizgidir. Kimsenin de, müspet değil, menfi demesi mümkün değil. Bununla enflasyon hal
ledilmiş midir; hayır, böyle bir iddiada da bulunmuyoruz; ama, trent önemlidir ve bu trent, 
kronik enflasyon beklentisini kırmakta da etkili olur. Zaten bütün tedbirimiz budur. Eğer Türk
iye'de enflasyonu aşağıya çekemezsek, bir şey halletmemiz mümkün değildir, pazar ekonomi
sine geçmek de mümkün değildir. Evet, "Türkiye, sekiz senedir pazar ekonomisine geçti" dendi; 
ama, enflasyonla pazar ekonomisinin olmayacağını arkadaşlarımız bilir. Şimdi bunu aşağıya 
çekmek istiyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. Görüldüğü gibi, rakamlar, hiç de kötü bir 
gidişi göstermemektedir; ama, arzu ettiğimiz ölçüde mi iyidir; inşallah onu da önümüzdeki 
günlerde gerçekleştireceğiz. 

Bu arada, Sayın Taner'in değindiği bir iki konuya da cevap vermek istiyorum. "Maaş öde
meleri sıkıntılı, ödenmedi..." 

Sevgili arkadaşlarım, ben, otuz yıldır Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunuyorum. Türki
ye'nin nakit bütçesi, hiçbir zaman rahat olmamıştır. Nakit bütçesi ile normal konsolide bütçe
yi ayırmak lazım. Nakit sıkıntısı her zaman olmuştur. İşte Sayın Pakdemirli, uzun süre Hazine 
Müsteşarlığı yaptı. Nakit bütçesi ne zaman bolluk içerisinde olmuş? Biz, maaş ödemede bir 
sıkıntı çekmedik; ama, böyle deniyor. Biz, bayram öncesi bütün maaşları tıkır tıkır ödedik; 
bir sıkıntı olsaydı ödemezdik veya ödenmezdi; yani, bir ödeme sıkıntısı yoktur; nakit bütçesini 
düzeltmeye çalışıyoruz. 

., İktidara geldiğimizde, ödenmeyen çiftçi borçları vardı; çiftçinin ürünü alınmış, parası öden
memiş; onlanödedik; şeker üreticisine olan borçları ödedik. 

Bakınız, "nakit sıkıntısı var" diyorsunuz; biz, duğdayın parasını peşin ödüyoruz, çayın 
parasını peşin ödüyoruz; memur maaşlarını da bayramdan önce ödedik; nerede nakit sıkıntı
sı? Vatandaştan böyle bir şikâyet gelmiyor. 

Emisyon konusu var. Emisyon da yıl içerisinde artabilir. Bakın, size birşey söyleyeyim, 
1991 yılı, sizin İktidar olduğunuz dönemdi; 1991 yılında, seçim öncesi, emisyonda yaptığınız 
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artışın nispeti hatırınızda mı? Biz, altı ayda, daha o artışa gelmedik; siz, bir ayda o artışı sağ
ladınız. (DYP sıralarından alkışlar) 

Kısa vadeli avans konusuna geliyorum. Tahkimle ilgili kanun tasarısı görüşülürken, "Efen
dim, 13 trilyon lira daha, kısa vadeli avans alma imkânı sağlayacaksınız" denilmişti. Hayır... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Olur mu öyle şey; yapmayın!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın Taner, anlatayım. 
13 trilyon lira, geçen sene kullanılan, mahsup edilmeyen miktardır. Onu kullanıp kullana

mayacağımız da ayrı konu; ama, 1991 yılında alınan kısa vadeli avans kapatılmamıştır. Bu, 
belki uzun yıllar kapatılmaz. Gelecek konsolide bütçeyle mahsup edilebilir; ama, 13 trilyon 
lirayı kullanıp kullanamayacağımız ayrı bir husus olduğu gibi, 13 trilyon lira da, 1992 bütçe
sinden değil, 1991 bütçesinden kalan paradır. Merkez Bankası Başkanımız, bunu gayet iyi bilir. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Bakan, herkes söylesin, siz söylemeyin. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Bir de, sayın eski baka

nımızın, pek mantığını bulamadığım bir iddiası oldu; "nakit olmadığı için, yatırım azaldı, iş
sizlik çoğaldı" dediler. • ." 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Doğru. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Bir kere, bizim yatı

rımları falan kıstığımız yok. Yatırım mevsimi yeni başladı. Biz, işbaşına geldik, bir süre geçici 
bütçeyle götürdük; çünkü, iki takvim karışmıştı. 1 Nisandan itibaren normal bütçe uygulan
maya başlandı ve Türkiye'de yatırım, genelde nisan ayında başlar. Hangi yatırımı nisan, mayıs 
ayında yapacaksınız da, işsizliği azaltacak tedbir alacaksınız? Yatırım politikasının işsizliğe et
kisi olabilmesi için, belli bir periyodun geçmesi lazım; yani, iki ayda yatırım yapmadınız da 
işsizlik oranı arttı demek, sanıyorum ki, gerçeğe uyan bir ifade değil. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Siz, devam eden yatırımların parasını ödeyin; ondan sonra 
yeni yatırım yapın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sayın eski bakanımız, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda beraber bulunduğumuz bir arkadaşımızdır; kendisi de bilir ki, 
fikirleri, yüksek tondan sesle konuşarak kabul ettirmek mümkün değildir. (DYP sıralarından 
alkışlar) Yani, fikri, zaten kabul eder vatandaş. Yüksek tondan konuştuğunuz zaman, tam ne
tice de anlaşılmaz. Hele ekonomide, yüksek tondan konuşarak bir neticeye varmak mümkün 
değildir. 

Konuşan Türkiye konuşuna geleyim. Evet, konuşan Türkiye dedik. Sayın eski bakanımız 
da konuştu. Biz, sayın eski bakanımızın ilk konuşmasını, siyasî yasakların kaldırılmasından 
önce dinledik; "kaldırmayın bu yasakları" diye çok konuştular; ama, konuşan Türkiye, bu 
yasakları kaldırdı. (DYP sıralarından alkışlar) 

TÜSİAD'la ilgili bir konu var. TÜSİAD'ın söylemesi gayet doğru; ama, TÜSİAD'a cevap 
vermek de konuşan Türkiye'nin bir gereği; yani, onları da o şekilde mütalaa etmek lazım. 

Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum : Kıymetli arkadaşım, sekiz yıl Türkiye'yi tek başına, 
kesintisiz idare eden, iki planı adeta kesintisiz uygulayan -1960'dan bu yana hiçbir iktidara na
sip olmamış bir şekilde- bir partinin milletvekilidir, bakanıdır. 1983 yılı sonunda İktidara gel
diklerinde, enflasyon, yüzde 30 iken, sekiz yıl içerisinde yüzde 7Ö'lere çıkmıştır. Siz, 2 900 gün
de -200 günde değil, tam 2 900 günde- enflasyonu, yüzde 30'dan, yüzde 70'e çıkarmışsınız; 
şimdi, kalkıp da, bizim 200 günlük uğraşmamızı, "yeterli değil" diye nasıl eleştirebilirsiniz; 
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bunu, hangi insafla bağlarsınız? Ben, bu gayreti, biraz da günah çıkarma gayreti olarak görü
yorum; ama, millet her şeyi görüyor. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Malatya Milletvekili Oğuzlıan Asiltürk'ün, 23.6.1992 Salı günü Devlet Bakanı Cavit Çağ
lar hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin oylanması sırasında Genel Kurulda bulunmayan üye
ler adına da oy kullanıldığına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN —Gündem dışı son konuşmayı, 23.6.1992 Salı günü Devlet Bakanı Sayın Cavit 
Çağlar'la ilgili gensoru önergesinin oylanması neticesinde meydana gelen, mevcut olanlardan 
daha çok sayıda oy çıkışı konusunda, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'e veriyorum. 

, Buyurun Sayın Asiltürk. (RP sıralarından alkışlar) 

AĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; sözleri
me başlarken, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Bir noktaya işaret ederek konuya girmek istiyorum. Değerli Maliye Bakanımız, bu kürsü
ye her çıkışında, Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerini rahatlatacak bir üslupla konuşuyor; 
Sayın Bakanın bu tutumunu takdirle karşıladığımı ifade ediyorum; çünkü, buraya birçok ar
kadaşımız, âdeta harp çıkarmak için, o tarzda konuşmak için çıkıyorlar. Sayın Maliye Bakanı
na teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, dün bir gensoru önergesi görüşüldü ve arkasından da bir oylama 
yapıldı. Bir Devlet Bakanının, bakanlık nüfuzunu kullanarak, gayrimeşru şekilde, kendisine 
maddî imkânlar sağladığı iddiasıyla verilen bu gensoru önergesi üzerinde burada konuşuldu 
ve netice itibariyle, oylandı ve gensoru önergesinin gündeme alınması reddedildi. Tabiî, buraya 
-kadar çok normal görünen hadisenin asıl önemli tarafı, o anda Mecliste bulunmayan arkadaş
larımız adına da oy kullanılmasıdır. Buna ihtiyaç da yoktu. O andaki rakamlar, 170 küsur Hür 
kümeti teşkil eden partilerin milletvekili adedi, 120 civarında da muhalefeti teşkil eden partile
rin milletvekili adedi idi; bununla da bu gensoru önergesi reddedilebilirdi; ancak, bu gensoru 
önergesinin reddedilişinde, arkadaşlarının oy kullanıp kullanmadığını bilmeyen diğer üyelerin, 
onların adına kullandıkları mükerrer oyları bir tarafa bırakıyorum, mükerrer oyların dışında, 
tam 238 adet, önergeye ret oyu kullanıldı. İktidar kanadına mensup 170 civarında değerli üye 
arkadaşımızın bulunduğu bir Mecliste 238 ret oyunun çıkması, evvela kendi açımızdan, men
subu bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi değerlerini kullanmak açısından fev
kalade hatalıdır, yanlıştır; buna tevessül etmemek gerekir. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Sayın Asiltürk, hep.bu tarafa bakma, biraz da o tarafa bak. 
Bize niye bakıyorsun? Genel Kurula bakacaksın. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Kimseye özel olarak bir şey söylemiyorum; an
cak, bu Genel Kurula hitap ederken, çok değerli arkadaşlarımı sevdiğim, onlar da beni sevdik
leri için, arasıra onlara da bakarsam üzülmesinler. 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Bizim aramıza gel, seviniriz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Tabiî, sizin şahıslarınıza olan tutumum ile fikirle

rinize olan tutumum aynı değil. (RP sıralarından alkışlar) 
Şimdi, bakınız, bu 238 oy, toplam oy değil, önergeyi reddeden oy 238; yani, 238 arkadaşı

mız önergeyi reddetmiş. Acaba, bunlar hakikaten Genel Kurulda varmıydı? Size 3 isim oku
yacağım. 
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KADİR BOZKURT (Sinop) — Bizde 12 kişi noksandı... Diğer gruplara bakın... 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Size 3. isim okuyacağım : Değerli Adana Milletve

kilimiz İbrahim özdiş Bey, dürî bu toplantıya hiç iştirak etmediğini kendisi beyan etmiştir, ama, 
onun adına, gensoru önergesine ret oyu kullanılmıştır; zabıtlarda vardır. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Sizi yanılgıya düşürmek için söylemiştir. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Yine değerli arkadaşımız Ali Uyar Bey, bu top

lantıya iştirak etmediğini ve oy kullanmadığını kendisi söylemiştir; ama, onun adına oy kulla
nılmıştır. 

Yine değerli milletvekili arkadaşımız -hele bunun hiç yapılmaması lazımdı- Meclis İdare 
Amirimiz, bir hafta önce, İstanbul'a tedavi için gitmişti;bugün geleceğini haber aldım ve Türk 
Hava Yollarının yolcu listesine baktırdım; bugün saat 16.00'da İstanbul'dan Ankara'ya gelece
ğine dair kompütürle yer ayırımı yapılmış olup, bugün gelmekten vazgeçmiştir; oysa, bu arka
daşımız adına da (yani, Salih Sümer adına da) oy kullanılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, siz, bir bakanın, bakanlığıyla ilgili bir konuda, Millet Meclisine ve
rilmiş bir önergenin kabulünü veya reddini, tabiî olarak, bütün haklarınızı kullanarak isteyebi
lirsiniz; ama, burada bulunmayan milletvekilleri adına oy kullanılırsa, bir bakanın gayrimeşru 
işleriyle ilgili olarak verilen bir gensoru önergesi gayrimeşru yolla reddedilirse, bu, reddedilme 
sayılmaz... Bunun altında hepimiz eziliriz. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İstirham ediyorum, rica ediyorum... Hepimizin üzerine yük getirir bu uygulama. Eğer, 
kanunlar, sıralar arasında oy kupası dolaştırılmak suretiyle yapılan oylamada bu metotla ka
bul ediliyorsa, bu milletin, bu Meclise itimadı olmaz; bu, yanlış bir şeydir. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) İhtiyacınız da yoktu, buradaki sayınız, o önergeyi reddetmeye yetiyordu. 

Böyle, gayrimeşru yoldan oy kullanarak önergeleri reddederseniz, yarın, bu seçimlerde neler 
yaptığınız hakkında nasıl şüpheye düşmeyelim; bu seçimleri nasıl kazandığınız hakkında nasıl 
şüpheye düşmeyelim? (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Milletin temsilcisi seviyesinde, bu yüksek seviyede arkadaşlarımızın arasında bu olursa, 
sizin teşkilatlarınızın ne yapacağını takdir etmek, elbette hiç kimsenin şu anda söyleyebileceği 
bir şey değildir. 

Bu yolu tercih etmeyin; bu yol, yanlış bir yoldur. Bu yolla hiçbir yere gidilemez. Değerli 
arkadaşlarımı, ben, sadece, gayet dikkatli bir üslupla uyarmayı hedefledim. Bu uyarı görevimi 
yaptığımı sanıyorum; ancak, şu son cümleyi ifade etmekten kendimi alamayacağım : Dün red
dedilen gensoru önergesi, meşru bir yolla reddedilmemiştir; kamu vicdanında, bunun acısı, 
uzun süre hissedilecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, SHP Grubundaki arkadaşlarımızın 

isimleri geçtiği için bir açıklamada bulunmama izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Yerinizden olabilir. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Yerimden olmaz efendim. 
BAŞKAN — Usûlde var mı bu; olmadığına göre.. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Efendim, kısa bir açıklama olacak. 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, zatı âliniz tecrübeli bir parlamenter olarak, gündem dışı ko

nuşmaya kürsüden cevap verme hakkınız var mı? 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (îçel) — Efendim, gündem dışı konuşmaya yanıt vermeyece
ğim. Partimizin kişiliğiyle ve şu anda burada bulunmayan arkadaşlarımızla ilgili bir sataşma
da bulunulduğu için açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, ben ne dedim : Grup Başkanvekilliği sıfatınıza itibar ettiğim 
için, kişiliğinize hürmet ettiğim İçin, yerinizden açıklama yapma imkânını tanımak yolunu ara
dım; ama, siz, hakkınız olmayan bir şeye ısrarla sahip olmak istiyorsunuz; bu yol kapalı; olmaz! 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (îçel) — Hakkım olmayan nedir efendim? 
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Ne bağırıyorsun Başkan? (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Beyefendiler, hepinizi, idrake ve ciddiyete davet ediyorum. Konuşulan konu, 

yasama organının en önemli fonksiyonudur. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, denetimde ol
sun, yasamada olsun, oylamanın sıhhatinden, emniyetinden ve ciddiyetinden daha önemli hiç
bir mesele olamaz. Sizin ifade ve üslup alışkanlığınız başka olabilir, Başkanın ifade ve üslup 
tarzı ve alışkanlığı başka olabilir. Bir de, herkesin sadası farklıdır, ben bu şekilde ifade ederim. 
Gün gelir, bu görev size nasip olur, zatı âliniz daha yumuşak sesle konuşursunuz; bunlar iş 
değildir. Konuşulan şey, Yüce Meclisteki bir oylamanın ciddî, dürüst olması gerektiği hususu
dur. istirham ediyorum... (DYP sıralarından gürültüler) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Mahramlı, şimdi bunun neyine itiraz ediyorsunuz, onu söyleyin. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
KADÎR BOZKURT (Sinop) — Sizi yanılgıya düşürmüşler. 

BAŞKAN — Bakınız, daha, sabaha kadar devam kararı aldığımız, haftalardan beri de
vam eden nice özel önemli konuya,yani gündeme geçemedik. Sataşmak suretiyle, hatibin sözü-
nü kesmek sureti y!e,Başkana musallat olmak suretiy!e,tansiyonu, daha bu saatlerde, siz yük
seltiyorsunuz; gece yarılarında, fiilî müdahaleleri, bazı arkadaşlarımız yapıyor; ondan sonra 
da, saat 02.00'ye doğru, bir değerli arkadaşım çıkıyor, "Başkan tansiyonu yükseltti; çünkü, 
bu gündemi engellemek istedi" diyor. (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) Hepinizi uyarıyo
rum; o doğruysa, benim dediğim de doğru; bildiğinize devam edin. (DYP sıralarından gürül
tüler) Bildiğinize devam edin. 

Evet Sayın Gürkan, size, ancak, yerinizden; Grubunuza vaki bir sataşma iddianız varsa... 
(DYP sıralarından gürültüler) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ben, SHP'nin adını kullanmadım, milletvekilleri
nin isimlerini söyledim. 

BAŞKAN— Sayın Asiltürk, konuşmasında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunu suç-
lamadığını, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna açıklama ya da savunma gerektirecek bir 
ithamda bulunmadığını ifade ediyor. Benim yürürlükteki İçtüzük hükümlerine göre, Sayın Gür-
kan'a söz verebilmemin tek şartı, ancak, sataşmanın vukuu ve kendisinin de bu gerekçeyle söz 
istemesi halinde mümkündür; değilse, Yüce Meclisin huzurunuzda açıkça söylüyorum, bu İç
tüzük değişmedikçe, gündem dışı konuşmaya bir grup başkanvekilinin cevap verme hakkı yoktur. 

Buyurun efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, bana söz hakkı tanımadan, kendiniz 

on dakika tirat yaptınız. 
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BAŞKAN — Sizi, kelimelerinizi seçerken, size yakışan sizden beklediğim itinaya davet edi
yorum. Ben tirat yapmadım, ben size, söz istediğiniz anda, böyle bir usul olmadığı halde, Sa
yın Gürkan, yerinizden açıklama mı yapacaksınız demek suretiyle, bir imkân da tanıdım. Siz, 
bunu yeterli görmediniz; siz, tirat tasarlayarak buraya çıkmak istediniz. Bu usul, size bu imkâ
nı verse, buyurun, sizi zevkle dinlerim; çok dinledim, gene dinlerim; ama, usul, bu imkânı 
vermiyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Türldye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu, ge
rekli gereksiz, biraz önce olduğu gibi, idrake davet etmek suretiyle, Meclis Başkanvekiline ya
kışmayacak bir biçimde, bu Genel Kurulu idraksizlikle suçluyorsunuz; bu bir. 

BAŞKAN — Hayır efendim! (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
İşte bu, ayaküstü bir tirattır. Devam buyurun; her söylediğinizin cevabı vardır ve verilir. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — İkincisi : Ben, gündem dışı konuşmaya yanıt ver

mek amacıyla söz almadım. Birçok görüşüne katıldım değerli konuşmacı, bazı isimler zikretti. 
Zikrettiği üç isimden ikisi partimizin milletvekillerine aittir. O halde, onlar adına burada baş
ka arkadaşlarımızın oy kullandığı yolunda bir iddiada bulundu; buna yanıt vermek ve düzelt
mek istiyorum. Sataşma nedeniyle değil, düzeltme amacıyla söz istiyorum. Eğer başka millet
vekilleri ve başka isimler de söylenmiş olsaydı, belki mesele kalmazdı; ama, ismi zikredilenle
rin, çoğunluğu bizim partimize mensup arkadaşlarımız olduğu için, SHP Grubu, bu yolda, 
yanlış oy kullanan bir grup görünümüne girdiği için, bu düzeltme hakkını bana tanımak zo
rundasınız. Üstelik, bu açıklamamdan sonra, çok kısaca kürsüden söz vermeniz gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, usul, gündem dışı bir konuşmaya, Grup Başkanvekili sıfatıy
la cevap vermenize imkân vermediği halde, müracaatınız anında hemen tolerans göstererek ve 
konunun özelliğini dikkate alarak; Sayın Gürkan, yerinizden bir açıklama mı yapacaksınız de
dim. Evet demiş ve Grubunuzun gösterdiği hassasiyet gereği bu korçuyu açıklayacak beyanda 
bulunmuş olsaydınız, şimdiye kadar bu iş çoktan, hem açıklanmış olacaktı hem bitmiş olacak
tı; ama, istediniz ki, kürsüye gelesiniz, usulün tanımadığı, benim yetkili bulunmadığım bir şe
kilde buradan konuşasınız ve bu konuda da ben size yetki dışı bir uygulamayla söz vereyim. 
Tartışma buradan başladı. Buna, hakkım ve imkânım olmadığını biliyorsunuz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Başkan, bir şeyi açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — Siz şunu isteyebilirdiniz : Grubum şu ibareyle sataşmaya maruz kalmıştır, 

bü sataşma nedeniyle söz istiyorum. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Söyledi onu. 
BAŞKAN — Onu söylemedi. 
Ben, o zaman, onu mütalaa ederdim; ö konuda da, size, sataşmadan dolayı zaten söz ver

mek mümkün değil; çünkü, sözcü, ayağa kalkarak, Meclisin huzurunda.zabıtlara geçmiş bi
çimde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunu suçlamadığını, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
buna bir itham yöneltmediğini, sadece ismi geçen üç arkadaşımızın adına oy kullanılması hak
kında bir tespitini ifade ettiğini söyledi. O arkadaşlarım da, Genel Kurulda ya da Genel Kurul 
dışında, daima, bu iddianın cevabını vermek imkânına, hakkına, yetkisine sahiptirler. Binae
naleyh, benim, size, sataşma sebebiyle de söz verme imkânım olmadı. Ben, bunu bildiğim için, 
sizi konuşturmuş olmak niyetiyle, yerinizden açıklayabilirsiniz dedim; ama, siz, işi, bu nokta
ya getirdiniz. Başkanlığın, bunun dışında yapabileceği bir şey bulunmamaktadır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, burada, İçtüzük gereği, sataşma, bir 
beyana açıklık getirme veya düzeltme nedeniyle, bundan çok daha hafif sebeplerle söz verdiniz. 
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Tekrar, Yüce Kurulun bilgisine sunuyorum; herhangi bir biçimde, gündem dışı bir konuşmaya 
yanıt vermek amacıyla söz talep etmedim; deneyimli bir parlamenter olarak... İzin verin... 

BAŞKAN — Hayır, kesmiyorum; buyurun. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Deneyimli bir parlamenter olarak, bunun, hakkım 

olmadığını biliyorum. 

BAŞKAN — Hakkınız olmadığını biliyorsunuz. Herkes duysun. (SHP ve DYP sıraların
dan "söylüyor zaten" sesleri, gürültüler) İlk defa söylüyor, ilk defa söylüyor. 

Daha önce de bunları yaşadık değerli arkadaşlarım. Böyle, kesiriyle değil, tümüyle ayağa 
kalksanız, ben, usulden ayrılmam; bunu bilin!.. Bunu bilin!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakın, kanunları çıkartmayan, ben değilim; kanunları çıkartmayan, sizin bu fiilî müda
haleleriniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Başkan, hiçbir sözümü sonuna kadar söyle
meme izin vermiyorsunuz. 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Başkan bırakmıyor. 
BAŞKAN — Arkadaşlarınız bırakmıyqr. (SHP ve DYP sıralarından "Siz bırakmıyorsunuz" 

sesleri) Grup Başkanvekilisiniz; Grubunuz sizi dinlesin, ben dinliyorum. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Ben vazgeçtim efendim. Teşekkür ederim. 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Mazurlu say... Mazurludur... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. (ANAP 

sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Mazurlusun sen, mazurlu... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bizden öğrendi bunu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bolu Milletvekili Tevfik Türesin'in, (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/46) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, komisyondan istifa önergesi vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum tmar Bankası ile ilgili (9/3) esas numaralı Soruşturma Komisyonu üye
liğinden, işlerimin yoğunluğu nedeniyle çekilmek istiyorum. 

İstifamın kabulünü arz ederim. 23.6.1992 
Saygılarımla. 

Tevfik Türesin 
Bolu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubunda boş bulunan yedek üyeliklere gösteri
len adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/518) 

BAŞKAN — Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi vardır; okutup, bilgi
lerinize sunacağım : 
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24.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubunda boş bulunan yedek üyelikler için, 
oran cetveline göre, Anavatan Partisi Grup Başkanlığınca Manisa Milletvekili Faruk Saydam 
ve Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu aday gösterilmişlerdir. Adı geçen siyasî parti gru
bunca aday gösterilen yedek üyelerin isimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkileri
nin Düzenlenmesi Hakkında 3620 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bil
gilerine sunulur. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — insan Haklarını inceleme Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun başkan seçimine ilişkin 
tezkeresi (3/532) 

BAŞKAN — insan Haklarını İnceleme Komisyonunun, başkan seçimine dair tezkeresi var
dır; okutup, bilgilerinize sunacağım : ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 24.6.1992 tarihinde, saat 10.30'da Başkanvekili İs

tanbul Milletvekili Feyzi Îşbaşaran Başkanlığında toplanmış ve gündeminde yer alan Başkan 
seçimine geçilmiştir. 11 üyenin toplantı salonunda yer aldığı seçim sonucunda, Trabzon Millet
vekili Eyüp Aşık 10 oy alarak Başkan seçilmiştir. Toplantıya ilişkin gündem devam cetveli, se
çim tutanağı ve toplantı zabıtları ekte sunulmaktadır. 

Yüce makamlarına saygıyla arz olunur. 

Feyzi Îşbaşaran 
İstanbul 

Komisyon Başkanvekili 

Gündem, seçim tutanağı ve toplantı tutanağı ekli olup, devam cetveli eklenmemiştir. Ko
misyon Başkanlığından devam cetvelinin istenmesi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Seçimin itiraz dilekçesini incelediniz mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim?.. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, seçimin usulüne uygun yapılmadığı

na dair bir milletvekilimizin itiraz dilekçesini incelediniz mi? Ya da o konuda seçimin tartışma
lı olduğuna, seçimin çoğunluk olmadan yapıldığına dair bir sayın milletvekilimizin verdiği di
lekçesini okutup, Genel Kurulu bilgilendirecek misiniz? . 

BAŞKAN — Başkanlığın Genel Kurula yaptığı bütün sunuşlar, ilgililer tarafından, usul 
açısından, gereğince ve yeterince incelenir... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel).— Ne zaman incelediniz efendim? 
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BAŞKAN — Bu, kaidedir ve bu sunuş da incelenmiştir. Sunuşlar, zatı âliniz ve benzeri 
diğer sayın milletvekilleri gibi, itirazı mucip telakki eden değerli arkadaşlarımız tarafından, 
eğer eksik incelenmiş zannedilir ya da fark edilirse, usul, onlara itiraz ve araştırma yolu hakkı 
tanımıştır. Tabiatıyla, demokratik Meclisimizde de hem zatı âliniz hem diğer sayın milletvekil
leri bu imkâna sahiptir. 

Değerli arkadaşlarım, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer işler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

. ' • • • f . • • . . . . . . 

1. — 190 Saydı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 280 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/92) (S. Sayısı : 107) (1) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 280 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup, okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Komisyon 

raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : ? 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 6.7.1987 Tarihli ve 280 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında kullanılmak üzere ilişik listede yera-

lan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı I sayılı cetvelin 
ilgili bölümüne eklenmiştir. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın üye?... Bulunmamaktadır. 
1 inci maddeyi ekle cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. , 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 107 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belirtmek için söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmamaktadır. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılt Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelin
de Değişiklik Yapılması, Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinde Ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük 
Urgisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26. U967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun üe 31.10.1990 
Tarihli ve 3675 Saydı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Saydı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Saydı, 
7.11.1985 Tarihli ve 3238 Saydı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Saydı Kanunların Bazı Hükümlerinin 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/385) (S. 
Sayısı: 109) (1) 

BAŞKAN — 2 nci sırada yer alan; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanu
na Ekli Gümrük Gireş Tarife cetvelinde Değişiklik Yapılması, Gelir ve Kurumlar Vergileri Üze
rinden ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Da
ğılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 tarihli ve 3675 Sayılı Kanunun, -
31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 
29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada! 
Hükümet?.. Burada. •' 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 

Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Ad
nan Kahveci; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
bu yasa tasarısı ile ilgili, olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde, tasarıda 
eksik bulduğumuz, yanlış bulduğumuz hususları bir ölçüde belirtmiştik. Hükümetimiz vergi 
reformu konusunda çok iddialı gelmişti. Sayın bakan Komisyonda, bunun, reformun kendisi 
olmadığını, bundan sonra daha büyük tasarılar getireceklerini beyan etmesine rağmen, bu ta
sarı işe yanlış girildiğinin bir göstergesi gibi geldi bize. 

Bu tasarıda,, Türkiye'de vergi kaçağını azaltmak, kurumlaşmayı, yatırımı, istihdamı teş
vik etmek gibi hususları göremedik. Malî politikalarla, vergi politikalarıyla, ekonomik politi
kaların paralel olması gereğini, zannediyorum Hükümetimiz de paylaşıyor. 

Burada, kurumlaşmayı teşvik ettiği zannedilen bazı maddeler var. Benim tahminim, ku
rumlaşmayı caydıracaktın Bazı muafiyetlerin kaldırılması öngörülüyor; bu, yatırım gibi, ihra
cat gibi asgarî kurumlar vergisi kavramı getiriyor. Yatırım gibi, ihracat gibi, ekonomi için 

(1) 109 S. Sayılt Basmayazı tutanağa eklidir. 
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çok önemli bazı gelişmeleri, zannediyorum engelleyecektir. Daha daha önemlisi, tasarıda, Hü
kümetin, muhalefetteyken her gün tenkit ettiği, Meclisin yetkisini Hükümete verme ve Mecli
sin gücün by-pass etme olayı, bu tasarıda çok fazlasıyla mevcut. Yani, Hükümetin, Bakanlar 
Kurulunun yetkilerini azaltma yerine; tam tersine, burada Bakanlar Kurulunun yetkilerini çok 
büyük ölçüde artırma olayı vardır. Hükümet Programında ve daha önce İktidar Partisinin mu
halefetteyken yaptığı çeşitli beyanlarda, muafiyet ve istisnaların daraltılması tezleri işlenirken; 
bu tasarıda, muafiyet ve istisnaların daraltılması gibi bir husus pek belirgin değildir, tam tersi
ne, daraltmış görünmek için bir asgarî Kurumlar Vergisi kavramı getirilmektedir. 

Bu tasarının bazı açılardan zarar vereceğini zannediyoruz. Yatırım fonlarını teşvik etmek 
için, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesini teşvik etmek için ve sigortaların gelişmesini sağ
lamak için çalışmalar yapılması gerekirken; burada, yabancı ülkelerde kurulmuş yatırım fon
larının Türkiye'de yapacağı yatırımlar ve Türkiye'deki sigorta şirketlerinin kuracağı yatırım fon
ları, bu kanun tasarısının kapsamı dışına çıkmış görünmektedir. Bunu komisyonda da belirt
tik. Ümit ederim, burada vereceğimiz önergeleri Sayın Bakan ve iktidar destekler. 

Tekrar belirteyim, biz, yasanın ülkeye faydalı olmasını diliyoruz; çünkü, bu yasalar yanlış 
çıktığı takdirde, sadece size zarar vermez, ülkeye de zarar verir. Onun için, burada doğrusunu 
yapmak istiyoruz. Bu konuda bazı önergeler hazırladık. 

Tasarıda tehlikeli bir husus daha var, tahvil faiz gelirleriyle ayrıcalıkların daraltılması yet
kisi hususu döviz hesaplarına olan talebi artırır; yani, Türk Lirasından kaçışı hızlandırır. Zan
netmiyorum ki, bunu hiç kimse istemiş olsun. Ayrıcalıkları kaldıracağız diye yanlış yöntemler
le ayrıcalıkların üzerine gidersek, başka taraftan döviz hesaplarına olan ilgiyi artırarak büyük 
bir problem yaratırız ve Türk Lirasına olan güveni daha da zedeleriz, özellikle, son altı ayda 
çok hızlı artan döviz fiyatları, Türk Lirasına olan güvenin zedelenmesinden dolayıdır..Bu yasa 
tasarısı kanunlaşırsa, Türk Lirasına güven daha da azalacaktır. 

Asgarî Kurumlar Vergisi getirme olayı da ekonomiye şu açıdan zarar verecektir : Yatırım 
ve ihracat olayında büyük bir gerileme mevzubahis olabilir. Zaten, ihracat durma noktasında
dır; özellikle yaş meyve sebzede.elektronikte, tekstilde çok büyük tıkanıklıklar başlamıştır. Ya
ni, biraz önceki gündem dışı konuşmalarda, enflasyonun niçin düştüğü, mayıs ayında niçin 
yüksek görülmediği tezini burada kimse açıklamadı. Dün yapılan gündem dışı konuşmada, 
enflasyonun niçin düştüğü gayet açıktı, belliydi; sebze, meyve üreten bölgelerde çok büyük ih-
jacat darboğazı oluşmuştur, yanlış çıkarılan ihracatı teşvik kararından sonra ihracat durmuş
tur, dışarıya satamayınca iç piyasaya satıyor. Limonun fiyatının geçen seneki fiyatından bu 
sene daha düşük olduğunu dün burada öğrendiniz. 

Dolayısıyla, belki iyi niyetle hazırlanmış; ama bu yanlış hazırlanmış yasa tasarısıyla ihra
cata daha büyük sekte vurabilirsiniz, yatırımlara daha büyük sekte vurabilirsiniz ve bunun ha
tasını düzeltmek çok zaman alır. 

Tasarının bir başka yanlış tarafı; iş camiasının, müteşebbis camiasının şikâyet ettiği ve si
zin de o zaman muhalefet olarak gündeme getirdiğiniz hususu burada fazlasıyla, tekrar yap
maya çalışıyorsunuz. "Her gün değişen kararlar olmasın" deniliyor; burada bütün yetkiyi, he
le stopajlarla ilgili yetkiyi Bakanlar Kuruluna yeriyorsunuz. Bu tasarıda, tahvil gelirlerinden 
kâr paylarından, diğer hisse senetlerinden alınan çeşitli stopajları değiştirme yetkileri var ve 
yetki Bakanlar Kuruluna verilmiş. İstisna ve muafiyetlerle ilgili yetkiler var. Muafiyetlerin 
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ne kadar olacağı; sıfıra kadar indirilebilir, yüzde yüz artırılabilir yetkisi var. Hangi işadamı.bu 
belirsizlik altında yatırım yapabilir, güvenerek yarınına bakabilir? Yatırımın temel gereklerin
den bir tanesi, yarına güvenle bakabilmektedir. Yarının ne olacağını bilmeyen bir işadamı, bu 
kadar belirsiz bir ortamda nasıl yatırım yapabilecektir? Bu bakımdan da, bu yasa tasarısının 
çok önemli sakıncaları vardır. 

Eğer dünle tutarlı olmak istiyorsanız, dün belirttiğiniz görüşlerle tutarlı olmak istiyorsa
nız, Bakanlar Kuruluna verilen bu yetkilerin, mutlaka ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Unut
mayınız ki, biz iktidardayken bu konuda tutarlı davrandık, burada hükümete verilen bazı yet
kileri -Plan ve Bütçe Komisyonunun bazı üyeleri de, eski başkanı da buradadır- kaldırdık; olayları 
tamamen Mecliste belirlenen yetkilerle belirledik, örneğin, hayat standardında Bakanlar Ku
ruluna verilen yetkiyi kaldırdık, çeşitli hususlarda Bakanlar Kuruluna verilen yetkileri daralt
tık. O gün savunduğunuz görüşün bugün tersini yapıyorsunuz. Dolayısıyla, bu yasa tasarısı, 
bu açıdan da çok büyük çelişkiler taşıyor. 

Bir konuyu daha sormak istiyorum : Bu yasa tasarısı ile vergi gelirleri nasıl artırılacaktır, 
vergi tabanı nasıl genişletilecektir? Tasarıda bu hususu göremiyorum. 

Tasarıda, asgari geçim indirimini artırarak, asgari ücreti vergi dışı tutmak teşebbüsü var. 
Asgari geçim indirimi konusunda, "Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını, sanayi kesimin
de çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücret tutarına kadar artırmaya 
yetkilidir" diye Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor, yine yanlış yapılıyor. Peki, eğer asgarî ücre
ti bu şekilde vergi dışı bırakırsak, vergi tabanını nasıl genişleteceğiz vergi belge düzenini nasıl 
kuracağız? 

Çok basit faturalı vergi iadesi yoluyla asgarî ücreti vergi dışı bırakmak mümkün, bunu 
siz de biliyorsunuz. Asgarî ücretlinin de buna itirazı yok. Mademki memlekete faydalı bir iş 
yapmak istiyoruz, gelin, vergi iadesi yoluyla -ki asgarî ücretlinin, yüksek ücretlinin, herkesin 
benimsediği bir yasadır- hem asgarî ücretliyi vergi dışı bırakalım hem de vergi belge düzenini 
-bugün yüzde 50-60 civarında yerleşmiş- yüzde 70'lere, yüzde 80'lere çıkaralım. Yani, yanlışta 
bu kadar ısrar edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda sunduğumuz tenkitlere, inşallah Hükümet ve İktidar Gru
bu Yüce Meclise yapıcı önergelerle gelir. Bu konuda bizim hazırladığımız bazı önergeler var, 
ümit ederim bu önergeleri, klasik iktidar-muhalefet çekişmesi mantığı içinde reddetmezsiniz. 
Önergeleri reddederseniz ne yapacağız?.. Millete gidip, "Milletin hayrına olan bir şeyi öner
dik; kabul etmediler. Yıkıcı değil, yapıcı muhalefet yapmaya çalıştık" diye şikayet ederiz ve 
bunun zararını da bizler değil, sizler görürsünüz. 

Bu düşüncelerle, bu yasa tasarısının, özellikle kurumlaşmaya, menkul değerlere bazı şey
ler getirmek istediğini belirtmek istiyorum. Getirmek istiyor, ama getirebilecek mi?.. Endişele
rim var; çünkü, tasarıda gerçekten köklü öneriler ve kararlar göremedim. Bu bakımdan, belki 
Sayın Bakan, bir yolla, bu yasa tasarının sermaye piyasasını nasıl geliştireceğini, kurumlaşma
yı nasıl güçlendireceğini burada tekrar daha iyimser, daha analitik olarak anlatırsa, tasarıyı 
belki biz de destekleyebiliriz. Yasa tasarısı, şu haliyle ne vergi tabanını genişletmekte ne vergi 
kaçağını azaltmakta ne de kurumlaşmayı güçlendirmektedir. Tasarının bu hususlara pek bü
yük faydalar getiremeyeceği endişesini taşıyorum. 

Gerekirse, maddeler görüşülürken de konuşacağız. 
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Yüce Heyete saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekker ederim Sayın Kahveci. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Hatay Milletvekili Sayın Nihat Matkap; bu

yurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin kıy

metli üyeleri; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Harçlar 
Kanunu, Gümrük Giriş Tarife Cetvellerinde Değişiklik Yapılması ve fonlarla ilgi idegişiklikleri 
öngören Kanun Tasarısı ile ilgili olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti için, vergi, yalnızca devlete gelir kaynağı olarak değil; ayrı
ca, hakça gelir dağılımını sağlamanın, toplumsal dayanışmanın sağlıklı ve sosyal adaletli geliş
meyi sağlamanın plan disiplinini gerçekleştirmenin, topluma", insanlığa, ekonomiye katkıda bu
lunmaksızın kazanç yollarını tıkamanın, tutumluluğa ve üretken yatırımlara özendirmenin, sağ
lıklı ye yaygın tüketim alışkanlıkları oluşturmanın, düzenli ve sağlıklı kentleşmenin aracıdır. 

Kanun tasarısı altı bölümden oluşmaktadır. Vergi Usul Kanunuyla ilgili olarak yapılan de
ğişiklikle şu öngörülmüştür : Vergi Usul Kanunumuz gereği, yeniden değerleme yapabilme kap
samı dışında tutulan dar mükelleflere, diğer ifadeyle, merkezi Türkiye'de olmayan kuruluşla
ra, sabit kıymetlerini yeniden değerleme müessesesinden yararlanmaları imkânı sağlanmıştır. 
Bu düzenlemede gözlenen amaç, yabancı sermayeyi teşvik ve rekabet eşitliğini sağlamaktır. 

İkinci bölümde, Gelir Vergisi Kanunuyla ilgili olarak yapılan, değişikler şunlardır : Gelir 
Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde, ücret gelirlerinin gerçek usulde vergilendirilmesinde 
günlük 3 bin lira, aylık 36 bin lira ve yıllık 432 bin lira özel indirim uygulaması öngörülmüştür. 
Getirilen değişiklikle, bu indirim tutarlarının 15 katına kadar artırılması konusunda Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmektedir. Bu değişiklikle gözlenen amaç ise, zaman içerisinde koalisyon 
protokolü ve hükümet programı çerçevesinde, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıdır. 

Gelir Vergisi Kanununda öngörülen değişikliklerden biri de, Gelir Vergisi Yasasını, Ser
maye Piyasası Yasasına uyarlamaktır. 

Yine, Gelir Vergisinde yapılan bir değişiklik şudur : Gelir Vergisine tabi işletmelerin, diğer 
anlamda gerçek kişilerin, kendi nam ve hesaplarına yaptıkları devamlı menkul kıymet alım 
ve satımından elde edilecek kazançlarının vergilendirilmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca, gerçek 
kişilerden, spekülatif amaçla gayrimenkul alıp satanların vergilendirilmesinin sağlanmasıdır. 
Daha önce, bir yıl geçtikten sonra, satılmaları halinde vergilendirilmeyecek değer artış kazancı 
arasında yer alan gayrimenkuller için bu süre 4 yıla çıkartılmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan diğer düzenlemeyle de, vergiden istisna edilen kazançla
ra uygulanan tevkifat nispetlerinde farklılaştırma imkânı getirilmektedir. 

Üçüncü bölümde, Kurumlar Vergisi Kanunuyla ilgili değişiklikler yer almaktadır. Yasa ta
sarısıyla, vakıflara ait iktisadî işletmelerin kazançları vergi kapsamına dahil edilmiştir. Aynı 
zamanda, bu işletmelere iştirak eden kurumların iştirak kazançları istisnası da kaldırılmakta
dır. Bu değişiklikle, geçmiş dönemde büyük ölçüde vergi kaçırma modeli olarak oluşturulan 
ve kamunun varlıklarını ve amaçlarını yağmalayan düzenlemeye son verilmektedir. 

Tasarıyla, turizmle uğraşan kurumlara uygun vergileme belgesi veya seyahat acentesi işlet
me belgesi almış olan kurumların, döviz olarak elde etmiş oldukları hâsılata uygulanan yüzde 
20 istisna oranının sıfıra kadar indirilmesi yetkisi tanınmaktadır. 
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Yine tasarıyla, Türk müteahhit firmalarının çifte vergilendirmeden korunması teşvik edil
mektedir. 

Ayrıca, menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının port
föylerini hisse senetlerine kanalize ederek, borsayı canlandırmak amaçlanmıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanunuyla ilgili değişikliklerde öngörülen, çok önemli ve yerinde bul
duğumuz, asgarî vergi esası teklifi dolayısıyla Hükümetimizi kutlamaktayız. Asgarî vergi esası 
düzenlemesiyle, on yıldır çeşitli muafiyet ve istisnalar kanalıyla, kazancının sadece yüzde 10'unu 
vergi olarak ödeyen banka.holdin gibi büyük kuruluşların ödeyeceği vergi oranı 13 puan artı
rılmaktadır. Bu, büyük bir gelişmedir. İşçiler, memurlar, esnaflar, kazançlarının yüzde 40'ını, 
hatta yüzde 50'sini vergi olarak öderken, büyük kuruluşların kazançlarının yüzde 10'unu vergi 
olarak ödemeleri büyük bir dengesizliktir, büyük bir haksızlıktır; toplumda vergi yükünü, emeği 
ile geçinen insanların ve diğer dar ve orta gelirli grupların sırtına bindirmektir, tşte, tüm politi
kalarını dar ve orta gelirli grupların refahına yönelik düzenleyen Hükümetimiz için bu düzen
leme samimiyet ve dürüstlük göstergesidir. 

Geçmiş yönetimce büyük kurumlara sağlanan vergi istisna ve muafiyetlerinin gerekçesi, 
bu kuruluşların elde edecekleri birikimlerin, tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi olarak gös
terildi; ancak, gerçekleşen durum tam tersi oldu. Büyük kurumlar, bu istisnalar sonucunda 
elde ettikleri tasarrufları, devlete yüksek faizle borç olarak verdiler. Ülkemizde sanayici yerine 
rantiye sınıfı oluştu ve bu uygulamaların sonucu olarak 1983'te 3,2 trilyon lira olan devletin 
iç borcu, 1991'de 90 trilyon lira seviyesine yükseldi. 

Bu tasarıyla, Harçlar Kanunuyla ilgili olarak gelen değişiklik önerisi ise şudur ; Tasarı 
ile alım-satıma konu olacak gayrimenkullerin harca konu değerinin gerçek değerlerine müm
kün olduğu kadar yaklaşmasıdır. 

Tasarının beşinci bölümünde, ithalde alınacak vergi ve resimlere ait değişiklikler öngörül
mektedir. Bu tasarı ile mal ithali sırasında alınan vergi, resim, hisse ve fonların sayılarının azal
tılması, gümrük işlemlerinde basitliğin ve bürokratik işlemlerin azaltılması sağlanmaktadır. Bu 
düzenleme, uluslararası platformlarda Türkiye'ye yönelik eleştirileri de ortadan kaldıracaktır. 
Çünkü, ithalatta uyguladığımız bazı resim ve fonlar, Avrupa Topluluğu ve GAT gibi platform
larda ithalatı kısıtlayıcı engeller olarak görülmekte ve ithalat rejimi kararlarıyla uluslararası 
taahhütlerimizin çok altında gümrük vergisi nispetleri uyguladığımıza bakılmaksızın, Türki
ye, gereksiz ve haksız eleştirilere hedef olmaktadır. 

Tasarının altıncı bölümünde, Gelir ve Kurumlar Vergileri üzerinden alınan fonların birleş
tirilmesine ilişkin değişiklikler söz konusudur. Tasarı ile, mükellefler ve vergi daireleri için uy
gulamada büyük güçlükler doğuran, gelir ve vergi mükellefleriyle, sorumlularca hesaplanan 
Gelir ve Kurumlar Vergileri üzerinden üç değişik fon için ödeme yapmaları uygulaması kaldı
rılmaktadır. Daha önce Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan vergi
ler için üç ayrı fon uygulaması söz konusuydu. Bu değişikle, bu üç fon da kaldırılmakta, böy
lelikle bürokrasi büyük ölçüde ortadan kaldırılmaktadır. 

Bu tasarı, partimizin sunduğu ekonomik ve vergi reformları önerisine ve Hükümet prog
ramında yer alan "Bütçe dışı fonlar, bütçe içine alınarak malî disiplin içine sokulacaktır" ilke
sine de uygun olup, bu paralelde hazırlanmıştır. 

Sonuç olarak; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubumuzun vergi yasalarıyla ilgili bü tasarı
ya olumlu baktığını arz eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) . 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Matkap. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın AbdüIIatif Şener; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Hükümetin kuruluşundan itibaren 200 gün geçti. Bir hükümet, özellikle ekonomik ko
nularda önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek işe başlıyorsa ve hükümetin elinde 
birtakım ekonomik politika araçları varsa, bu araçları vaktinde, gecikmesiz ve bir arı önce uy
gulamaya koyup, gerekli tedbirleri alması gerekir. 

Bildiğimiz gibi, bir ülkede, mevcut istikrarsızlıklara, enflasyona, işsizliğe, büyüme oranındaki 
düşüşlere karşı hükümetin elinde birtakım maliye politikası araçları ve diğer iktisat politikası 
araçları vardır. Ekonomiye teşhis konduktan sonra -ki, Hükümet her seferinde teşhislerini tek
rar tekrar ifade etmektedir- bir an önce elindeki para politikası ve maliye politikası araçlarını 
devreye sokması ve uygulamaya geçmesi gerekir. Ancak, görünen odur ki, Hükümet bu konu
da yavaş davranmakta ve kullanabileceği araçları hızla devreye sokmamaktadır. Nitekim, ha
la, "Geçmişin enkazları" diye söze başlanmasına rağmen, bugün, Hükümetin elinde bulunan 
en önemli maliye politikası araçlarından biri olan vergi reformu konusu bir an önce gündeme 
getirilmemiştir. Bugün önümüze glen bu tasarıyı da bir vergi reformu olarak kabul etmemiz 
mümkün değildir. 

Bu tasarı, önemli sorunlar bulunmasına, hükümet programında da vergi reformuna bir 
an önce başlanacağı ifade edilmesine ve bu konuda alınacak önlemler tek tek sıralanmasına 
rağmen, hükümet programında yer alan önlemlere yönelik olarak önemli bir değişikliği içer
memektedir. 

Her şeyden önce, bir maliye politikası aracı olarak, önünde bulunan sorunların üzerine 
gitmesini gerektirecek tedbirler açısından, bu tasarının dahi Türkiye Büyük Millet Meclisine 
böyle bir gecikmeyle gelişini, tasarının zamanlamasının isabetsiz olduğunu belirtmek isterim. 

Bunun dışında, özellikle Hükümetin teklif ettiği metinde, aşağı yukarı bütün maddeleri
nin 1.1.1993 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildikten sonra, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda birçok maddenin, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilmek su
retiyle de, çıkarılan 1992 bütçesiyle bu tasarı arasındaki gerekli uyumun, zamanlama açısın
dan, sağlanamadığını göstermektedir. 

Bunun dışında, özellikle bu tasarı, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
seçim öncesi vaatlerine ve hükümet programındaki hedeflerine uygun düşmemektedir. Her şeyden 
önce, seçim öncesi vaatlerde ve hükümet programında, dar gelirlilere düşük gelir gruplarına 
yönelik olarak vergi rahatlaması sağlanacağı ifade edilirken, hükümet programında olmayan 
bir vergi affıyla yüksek gelir gruplarına yönelik bir vergi hafifletmesi ortaya çıkarılmıştır. Bu
nun arkasından, bir vergi refomu beklenmesine rağmen, karşımıza, vergi reform denemeyecek 
bir tasarıyla gelinmiştir. 

özellikle , hükümet programının hemen ilk sayfalarında, 12 Eylül hukuku kalıntılarının 
süratle yürürlükten kaldırılacağı ifade edilmişken ve özellikle şu an iktidarda bulunan partile
rin muhalefet döneminde yasama yetkisinin yürütmeye devredilmesinden şikayetçi olduklarını 
hatırlayacak olursak, karşımıza, bu tasarıyla yasama yetkisinin sürekli Bakanlar Kuruluna dev
redildiğini de görüyoruz. Düzenlenen her maddede, bu konularda oranları belirleme ve düzen
leme yetkileri sürekli olarak Bakanlar Kuruluna verilmektedir. Böyle bir tutum, hem hükümet 
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programında yer alan 12 Eylül hukuku kalıntılarının kaldırılacağıyla ilgili ifadeye, hem de ikti
dar partilerinin muhalefette iken ifade etmiş oldukları sözlere uygun değildir. 

Yine aynı şekilde, hükümet programında bütçe dışı fonların bütçe içerisinde çekileceği ifade 
edilmişti. Bu tasarının bir bölümünde de fonlarla ilgili bir düzenleme var; fakat fonların bütçe 
içerisine çekilmesiyle ilgili düzenlemenin gecikmiş olmasından kaynaklanan, Hükümette fon
lara alışma istidadı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, bu fonlarla ilgili maddelerin düzenleniş biçi
minden de anlaşılmaktadır ki, fonların bütçe içerisine çekilmesi düşünülmemektedir. Üstelik, 
Gelir ve Kurumlar Vergisi üzerinden kesilen fonların oranının yüzde 10'Iara kadar artırılabile-
ceğiyle ilgili düzenleme, fon gelirlerinin artırılmasına da yönelik bir nitelik taşımaktadır. Baş
langıçta, ilk olarak fonların üzerine gidilseydi, fonların bütçe içerisine çekilmesi mümkün ola
bilirdi; ama, şimdi fon gelirlerinin harcanmasına, Hükümetin, bu tasarıyla alışmış olduğu an
laşılıyor. 

Bunun dışında, gene hükümet programında "Etkin vergi denetimleriyle vergi kaçakları 
önelenecek ve vergi tahsilatı artırılacaktır'' diye ifade edilmesine rağmen,belirttiğimiz gibi, ön
ce vergi kaçaklarının affıyla işe başlanmıştır ve bu tasarıda da gördüğümüz gibi, vergi kaçakla
rının önlenmesiyle ilgili ciddî hiçbir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Gene, hükümet programında, Gelir Vergisinin üniter yapıya kavuşturulasıyla, Kurumlar 
Vergisinde, vergi mahsubu sistemine geçilmesiyle ilgili ifadeler var; fakat bu programda yer alan 
ifadelerin ve Hükümet taahhüdünün bu tasanda ele alınmadığı, gündeme getirilmediği açıkça 
görülmektedir. 

Gene, hükümet porgramında asgarî ücretin kademeli olarak vergi dışı bırakılacağı ifade 
edilirken, önümüze gelen tasarıda Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesindeki özel indirim 
hadlerinin, maktu miktarların eski metinde olduğu gibi, belli oranlarda artırılacağı ifade edil
mekte ve onun arkasından da belli şartlar içerisinde, Bakanlar Kuruluna, asgarî ücretin vergi 
dışı bırakılmasıyla ilgili yetki verilmektedir; ancak, asgarî ücretin vergi dışı bırakılması bir ya
sal düzenlemeyle yapılmadığı takdirde, Bakanlar Kuruluna verilen bir yetkiyle gündeme gir
meyeceği veya göstermelik olarak bazı dar bölgelerde genel bir nitelik kazanmadan yürürlüğe 
girebileceği, bunun da bir anlam ifade etmeyeceği ortadadır. 

Gene, aynı şekilde Hükümet Programında "Vergi tabanı genişletilecektir" deniliyor ve çift
çilerin vergi yükünün hafifletileceğinden, esnaf ve sanatkârların vergi yüklerinin hafifletilece
ğinden, telif hakları üzerindeki vergilerin kaldırılacağından bahsediliyor; ama, maalesef bu ko
nularda da, önümüzdeki görüşmekte olduğumuz tasarıda ciddî herhangi bir önlemin, tedbirin 
ve maddenin yer almadığını hemen görüyoruz. 

Bu tasarıda birtamı muafiyet ve istisnalarla ilgili düzenlemeler var; fakat, bu muafiyet 
ve istisnalarla ilgili düzenlemelerin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 3, 6, 9, 10 ve 
13 üncü maddelerine baktığımız zaman, buraaaki muafiyet ve istisnaların, özellikle daha çok 
Kurumlar Vergisinde görüldüğü gibi, yüksek gelir gruplarına yönelik muafiyet ve istisnalar ol
duğunu görüyoruz. Hükümet programı, sürekli olarak, düşük gelir gruplarından olan işçilerin 
ve çiftçilerin vergi yükünün hafifletileceğinden bahsederken, tasarıda bu konu üzerine gidil
memiş olması ve geçiştirilmiş olması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Halbuki, 1991 
Bütçesi ile 1992 Bütçesini karşılaştırdığımız zaman, eski hükümete ait bütçede vergi yükünün 
hangi sosyal gruplar üzerinde kaldığı konusuyla, bu yeni Hükümete ait -ki, yeni demek artık 
mümkün değil tabiî- yani Doğru Yol Partisi ve Spsyaldemokrat Halkçı Parti Hükümetinin 
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Bütçesinde vergi yükünün kimin üzerinde kaldığı konusu araştırılacak olursa, arada hiçbir farkın 
olmadığı, vergi yükünün gene aynı kesimler üzerinde kaldığı açıkça tespit edilecektir. 1991 yılı 
itibariyle 78 trilyon olan vergi gelirlerinden, çoğu ücretlilere ait olmak üzere, toplam 28 trilyon 
liralık vergi kesintisi yapılmış ve 37 trilyon da harcamalar üzerinden vergi alınmıştır; yani, dü
şük gelir grupelarına yönelik olarak alınan vergi, 78 trilyon liralık vergi gelirleri içerisinde 65 
trilyon lira civarındadır. 

1992 bütçesine baktığımızda da, oransal olarak aynı tabloyu görüyoruz. 139 trilyon liralık 
vergi gelirinin aşağı yukarı 40 trilyon liralık kısmı vergi kesintilerinden meydana gelecekken, 
66 trilyon liralık bir miktar da harcamalar üzerinden alınan vergilerden meydana gelecek ki, 
bu da, düşük gelir gruplarına yönelik olarak alınacak vergilerin 1992 yılı bütçesi itibariyle 110 
trilyon olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, Anavatan Hüktümeti dönemindeki verinin 
yöneldiği kesimle, Doğru Yol Partisi - Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hükümetinin hazırladığı 
bütçede vergi yükünün yöneldiği alan herhangi bir farklılık ifade etmemektedir. 

Üstelik, hükümet programında, kentsel rantların vergilendirileceğinden bahsedilmiş olmak
la, birlikte, bu tasarının 10 uncu maddesine baktığımızda, aksine, birtakım, kentsel rantlar di
yebileceğimiz gelirlerin vergi dışı bırakıldığını görüyoruz. 

Tasarının 10 uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen on-
sekizinci bentte "Tam mükellefiyete tabi kurumların gayrimenkullerinin satışından doğan ka
zancın, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı Kurumlar Vergisinden 
müstesnadır" deniliyor. Daha önceden, böyle bir gayrimenkul değer artışıyla ortaya çıkan ge
lir, kurum bünyesinde vergilendirilirken, bu tasarıyla vergi dışına alınmış olmaktadır. Dolayı
sıyla, bu düzenlemenin de, en azından Hükümetin, hükümet programında ifade edilen düşün
cesiyle ve vaadiyle çelişir bir durum arz ettiği görülmektedir." 

özetle, bu tasarının, her şeyden önce, Gelir ve Kurumlar Vergisindeki çeşitli muafiyetlerin 
tekrar gözden geçirilmesi, çıkarılan Sermaye Piyasası Kanununa uygun yeni rötuşların, düzen
lemelerin vergi kanunlarına yansıtılması, fonların yeniden, ama aslî fonksiyonlarını değiştir-
meksizin ele alınmasıyla ilgili bir tasarı niteliğinde olduğunu, bir vergi reform paketi niteliği 
taşımadığını ifade edebiliriz ve özellikle de hükümet porgramında vaat edilen değişikliklerle, 
vergi reformlarıyla bir ilgisi bulunmadığını belirtebiliriz. 

Bu ifadeler içerisinde, hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Grup adına başka sözcü bulunmadığından, tasarının tümü üzerinde, şahsı adına, Sayın 

Yusuf Bozkurt özal'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Özal. 
Sayın özal bildiğiniz gibi, süreniz 10 dakikadır. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu

gün, şu anda konuşmakta olduğumuz vergi tasarısı, bazı maddeleriyle faydalı işlemler yap
maktadır. Mesela, gümrük vergilerinden uzun senelerdir şikâyette bulunuruz; sıfırlarsınız, bu
na rağmen, gümrük vergilerindeki fonlar, rıhtım resmî ve sair rakamlardan dolayı yüzde 24 
- 25 vergi yükü bulunur. Diğer ülkelere de, yapılan konuşmalarda, bunu anlatmak mümkün 
olmaz. "Gümrük vergisini sıfıra indirdik" deriz; adamlar gelir Türkiye'ye, hâlâ yüzde 25 vergi 
alınır... Böyle durumların düzeltilmesinde fayda olduğu açıktır. Ancak, tasarının genel yapısı
na baktığımızda, Anavatan iktidarı döneminde çıkartılan daha önceki vergi yasalarına büyük 
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bir benzerlik görüyoruz. Bu benzerliği şahsen, Plan ve Bütçe Komisyonunda Başkanlık ve üye
lik yaptığım zamanlarda da tenkit etmişimdir ve bize son gelen bir tasanda da düzeltme yap
ma yoluna gitmişizdir. O da şudur : Bildiğiniz gibi, devlet idaresinde yasamanın, yargının ve 
icranın ayrılığı prensibi vardır. Bu, temel bir prensiptir. Bu temel prensip, Anayasamızda da 
açıkça beyan edilmektedir. Tabiatıyla, Türkiye'deki uygulama, bu prensipten çok uzaktır; bu
nu kabul etmek lazım. Şu içinde bulunduğumuz Meclis bile, çoğu zaman, şahsen inanmadığı
mız, şahsen tenkit ettiğimiz kanun tasarılarına, grup disiplini içerisinde el kaldırıyoruz; yani 
icradan geldiği şekilde kabul etmek zorunda kalıyoruz. Bu, bizim zamanımızda da olmuştur, 
şimdi de olmaktadır. Esasında, Meclisi icranın bir tasdik yeri olmaktan kurtarmak şarttır. Bu
nu ne zaman yapacağız bilemiyorum, belki belli bir noktada demokratikleşme ilerledikçe bu 
seviye bir gün gelecektir; fakat, şu tasarıda, maalesef, ben bir geriye gitme görüyorum. Yani, 
geçen sene çıkartılan son vergi yasasında, Bakanlar Kuruluna verilen bazı yetkileri biz geri al
mışızdır ve bunları, belirli şekillerde Meclisin yetkisi şeklinde tarif etmişizdir. 

Şimdi burada, tabiatıyla verilmiş bir sözdür; asgarî ücreti vergi dışı tutacağız. Saygıyla 
karşılıyorum; ancak, 2 nci maddede, "Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını, sanayi kesi
minde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücret tutarına kadar artırmaya 
yetkilidir" deniyor. Yani, özel indirim tutarını artırdığınız zaman, vergide belli bir nispette azalma 
olacaktır; ama, peki bu asgarî ücreti kim tespit ediyor?.. Asgarî ücreti bir komisyon tespit ediyor. 

Aslında, Anayasamız gayet açıktır. Anayasamızda ve bütün uygar ülkelerin anayasaların
da, Meclisin en önemli yetkisi, vergi toplama ve harcama yetkisidir; yani bütçeleri yapma ve 
bütçelerin gelirlerini tespit etme yetkisidir. Bu yetkiyi meclisler öyle kıskançlıkla kullanırlar 
ki, icraya bu konuda hiçbir şekilde yetki vermek istemezler; ama, bizim Anayasamız, askerî 
Anayasa, 1982 yılında gelmiş, bu yetkiyi bir yerinden işin içine sıkıştırmıştır. Bakanlar Kurulu, 
sınırları tayin edilmek kaydıyla, bu oranları değiştirebilir. Bizim Hükümetimiz de bunu kul
lanmıştı, biz de vakti zamanında bu yetkileri bol bol kullandık; ancak, Anavatan Hükümetle
rinin bu işi yapmak için sebepleri vardı. Türkiye'nin ekonomik yapısını değiştirmek, Türkiye'
nin mevcut kapalı düzenden açık düzene geçmesi için büyük bir değişiklik yapması gerekiyor
du, böyle yetkilere ihtiyacı vardı. Gümrük oranlarını devamlı olarak aşağıya çektik; bunu her 
seferinde Meclise getirip yapmak pek mümkün olmayabilirdi. Bu bakımdan, Bakanlar Kuru
lu, bu verilen yetkiyi kullandı. Enflasyondan dolayı da bu yetkiye ihtiyaç vardır. Ancak, şimdi 
burada, baktığımız zaman, "Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını sanayi kesiminde çalı
şan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücret tutarına kadar artırmaya yetkilidir" 
deniyor. Bu bir sınır mıdır bir kere? Yani, sınırı Meclis tespit etmemiş ki kanun tasarısında. 
Anayasa diyor ki: "Kanunda sınırı koyulmak kaydıyla, Bakanlar Kurulu bu yetkiyi kullanabi
lir." Burada sınır tespit edilmemiştir. Sınırı kim tespit edecektir?.. Asgarî Ücret Komisyonu 
tespit edecektir. Olur mu böyle şey? Yani, Asgari Ücret Komisyonunun tespit edeceği sınırla 
Bakanlar Kurulu vergi hadlerini değiştirecektir. Böyle bir şey Anayasaya aykırıdır. Biz, bunun 
düzeltilmesi için bir önerge verdik. Nasıl düzeltilir bu?.. Asgarî Ücret tespit edildikten sonra 
hemen Meclise getirilir; Mecliste görüşülür, kabul edilir ve ondan sora buraya konulmuş olur. 
Siz, asgarî ücreti Mecliste görüşmeden buraya bu şekilde koyarsanız^ bu, Anayasaya kesinlikle 
aykırıdır. Bir kere, bunu ifade etmek istiyorum. Yani, dışarıdaki bir komisyon, Meclisin de, 
Bakanlar Kurulunun da üstüne çıkmış oluyor. Bırakın Bakanlar Kurulunu, Meclisin de üzeri
ne çıkmış oluyor. Meclisin koyacağı sınırı dışarıdaki bir komisyon koymuş oluyor. 
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Asgarî ücretin Mecliste tespit edilmesinin zamanı da artık gelmiştin Bunu,' dışarıda ko
misyonlar eliyle tespit etmek olmaz. Komisyonlar bilirkişi şekliyle fikirlerini beyan ederler, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda görüşülür, sonra Meclis Genel Kurulunda görüşülür ve böylece asgarî 
ücret tespit edilir. Usulü de böyle yapmak lazımdır. Nitekim, biz daha önceki kanun değişikli-, 
ğinde de birçok konuları asgarî ücrete bağladık ve niyetimiz de asgarî ücretin değiştirilmesini 
kaun teklifi olarak getirerek Meclisten geçirmekti; çünkü, bunu yapmadığınız takdirde bu, Ana
yasaya aykırıdır. Bu bakımdan, hiç olmazsa burada, bu maddenin düzeltilmesiyle ilgili verdi
ğimiz önergeyi Sayın Bakanın ve Sayın Komisyonun dikkate almasını rica ediyorum. 

İkinci husus : Kanun tasarısının maddelerine bakıyorum; pek çok yerlerde, daha önce de 
yapılan alışkanlıklar veçhile, mesela 9 uncu maddede, Bakanlar Kurulu yüzde 20 oranını sıfıra 
indirmeye veya kanunî oranına kadar artırmaya yetkilidir; yani sıfırdan yüzde 20'ye kadar iste
diği rakamı Bakanlar Kurulu koyabilir demektedir bu kanun tasarısı. Bir kere, ekonomilerdeki 
en önemli husus, -bunu siz de muhalefette iken devamlı tenkit ettiniz- Bakanlar Kurulu Mecli
sin yerine vergi koyuyor denilmektedir. Şimdi, bu Kurumlar Vergisi Kanunun da var; nereyi 
çevirirsem, hangi maddeyi çevirirsem bu vardır, "sıfırdan yüzde 10'a kadar değiştirir, yüzde 
25'den yüzde 100'e kadar değiştirir" diye maddeler vardır. Meclis, kendisinde olan yetkiyi sı
nırlamış, sınırını tayin etmiş, yüzde 20'yi geçemez. Yüzde 20 oranını koymuş; ama sıfır ile yüz
de 20 arasında is'tediği rakamı Bakanlar Kurulu bir gecede değiştirebilir. Siz, böyle bir uygula
ması olan ekonomide istikrar bekleyebilirmisiniz?.. Böyle ekonomik uygulamaya karşı iş adamları 
konuşurlar. Şimdi, TÜSÎAD'a kızılıyor, Sayın Başbakan, "Boğazdan konuşmasınlar, yalılar
dan konuşmasınlar" diyor. Yarın siz, Bakanlar Kurulunda bu kanun hadlerini pat diye ertesi 
günü değiştirirseniz; adamlar konuşurlar. Herkesin yatırımı vardır. Bu işler yanlıştır. Bu konu
ları daha önce de tenkit etmişimdir; yani sadece şimdiki Hükümeti tenkit ediyorum diye de 
söylemiyorum, daha önce de yapılmıştır, daha önce de tenkit etmişizdir. 

İstikrar demek, ortaya konulan kanunların kolay kolay değişmemesi demektir. Bugün iş 
adamı olsun, bugün bir müteşebbis olsun, bir işe girerken bilmelidir ki, bu kanunlar kalıcıdır; 
ama, Bakanlar Kurulunun keyfiyle yarın yüzde 20 rakamı, yüzde 30, yüzde 40 olur, ondan sonra 
da adam batar.. Sermayesini niçin yatırsın?.. Böyle bir ortamda iş yapmak mümkün değildir. 
Ondan sonra da, tabiî vergi affı meseleleri gündeme gelir; yani biz yaptık, hiç olmazsa düzelte
lim anlamına gelir ki, bu, yanlış olur. 

Bu bakımdan, ben kanunun bu şekilde çıkartılmasını; Sayın Bakan için söylemiyorum da, 
bilhassa bürokrasinin; işlerimiz kolay olsun, ileride bu rakamları değiştirirken hep Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile Meclis Genel Kuruluna gelmeyelim, bir akşam oturur, rakamları değiştiririz, 
Bakanlar Kurulu kararıyla mesele halledilsin şeklindeki tutumundan dolayı oldu diye düşünü
yorum; yani, iyiniyetle düşünmeye çalışıyorum. Burada mühim olan, Hükümetin, bilhassa Mec
lisin, kendi, yetkisinde olan vergi koyma, vergi toplama yetkisini bu kadar ucuz bir şekilde icra
ya devretmemesidir'. Çünkü, iyi biliniz ki, Bakanlar Kurulu kararları da bakanların kendisi ta
rafından çıkarılmaz. Nasıl olur?.. Bürokraside hazırlanır, ilgili bakan, müsteşarıyla birlikte şöyle 
bir bakar; büktün detayına da inemeyebilir, diğer bakanlar da onun imzasını görünce, imza
larlar. Netice itibariyle, siz bu işi bürokrasiye devretmiş olursunuz. İşin ciddiyeti burada. 

Bu bakımdan, Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi elzemdir. Nasıl olsa bu kanunu bura
dan geçireceksiniz, öyle görünüyor; ama, ben şimdi uyarımı yapıyorum; çünkü, ileride belki 
bu kanunu tekrar düzeltmemiz gerekir. Hiç olmazsa, birinci maddedeki yanlışlığı, verdiği-
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miz önerge istikametinde düzeltirseniz, iyi istikamette bir adım atmış oluruz kanaatindeyim. 
Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Şahsı adına, tümü üzerinde son konuşmayı yapmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Al-

gan Hacaloğlu; buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan kanun tasarısı üzerinde Grubumuz adına konuşmuş bulunan değerli arkadaşım Nihat Mat-
kap'ın söylediklerine, bazı hususlarda görüşlerimi ilave etmek istiyorum. 

Yıllardır yaşamakta bulunduğumuz yüksek enflasyonu indirmek ve ekonominin bozulan 
makro dengelerini yerine çakmak, bilindiği gibi, desteklediğimiz Koalisyon Hükümetimizin temel 
görevlerinden biridir. 1991'de yüzde 14'lere çıkan kamu açığı, bilindiği gibi, ülkemizde sürmekte 
bulunan enflasyonist ortamın temel nedenlerinden biri olarak değerlendirilmekte ve yine bi
lindiği gibi, KİT açıkları, kamu açıklarının yarısına yakın bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ne
denle, bugüne değin eflasyonun kontrol altına alınması için yapılan, genelde kamu açıklarını 
kapatmak; ama, özelde KİT açıklarını asgarîye indirmek yönünde türlü öneriler geliştirmek 
olmuştur. Ancak, olayın, üstünde durmamız gereken bir başka boyutu da vardır. Olaya, sade
ce kamu giderleri açısından baktığımızda, işi zora zokarak, bir tıkanma noktasına geleceğimiz 
bilinmelidir. Yani, kısaca, kamu açıklarının diğer boyutunu oluşturan kamu gelirlerindeki ye
tersizliği gidermek; bu anlamda da vergi tahsilatını artırmamız gerekmektedir. 

Yurt içi gayrî safî hâsılalarının yüzde 35'leri düzeyinde vergi toplayabilme becerisini gös-
temekte olane Batılı ülkeler -bildiğiniz gibi, AT'm Maastricht Anlaşmasıyla da öngördüğü 
şekilde- kamu borçlanmalarını yüzde 60'Iarla sınırlama gereğini duymaktadırlar; ama bizim, 
biraz evvel değindiğim gibi ve bugün tartışmakta bulunduğumuz tasarıyla da bir ölçüde öngö
rüldüğü gibi, vergi gelirlerini artırmamız gerekir. Bugün ülkemizde yeterince vergi toplanmı
yor. Düzeltilmiş yeni millî gelir serisine göre, ülkemizdeki vergi yükü yaklaşık yüzde 16'dır; 
İspanyasından, Belçikasına, İtalyasına, Fransasına, Almanyasına kadar tüm AT ülkelerinde, 
bizim ülkemizdeki vergi yükünün iki mislinin geçerli olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. 

1980'Ii yıllarda ANAP uygulamalarıyla, özel sektörün sermaye birikimini özendirmek, sağ
lamak amacıyla vergi yükü bilinçli olarak azaltılmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da, kamu 
kesimi, gelir yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerle, banka sektörüne mahkûm kılınmıştır. 
Banka sektörüne mahkûm kılınan kamu sektörü ve özellikle KİT'ler, yüzde 200'leri aşan faiz 
oranlarıyla borçlanarak, gerçekte enflasyonun temel nedenini oluşturmuşlardır. Olayın çözü
mü, dönüp dolaşıp vergi tahsilatını artırmaktan geçmektedir. 

Ülkemizde, sadece vergi tahsilatı az değil, aynı zamanda, verginin toplumun değişik kat-
malarınca yüklenilişindeki eşitsizlik çok net ve bariz. Yani, hem vergi gelirlerini artırmak zo
rundayız hem de vergi yükünün değişik kesimlerce adil olarak paylaşımını sağlamamız gerek
mektedir. 1980'li yıllarda ve günümüze kadar, sadece ve ağırlıkla, çalışanların sırtına yüklen
miş bulunan bu yükün tüm katmanlarca adil olarak paylaşılması gerekir. 

Bugün şu, anda tartışmakta bulunduğumuz yasa tasarısı, içeriği itibariyle gerçek bir veri 
reformu olarak tanımlanamaz; ama, buna rağmen, Bakanlar Kurulunun, bu vergi tasarısıyla 
alacağı yetkileri üst sınırlarda kullanması şartıyla, vergi tahsilatında ciddî iyileştirmeler sağla
mak mümkün olabilecektir. 
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Ben, Koalisyon Hükümetimizin, Kurumlar Vergisinin asgarî sınırını belirleyen 10 uncu mad
deyle gayrimenkul vergilerine esas olacak, yeniden değerlendirme oranını belirleyen 14 üncü 
maddeyle; Gelir Vergisinde özel indirimi asgarî ücret düzeyine çıkarmayı öngören 2 nci mad
deyle almakta olduğu yetkiyi üst limitlerde kullanmasını diliyorum ve bu dileğimi grubumun 
da paylaştığına inanıyor ve biliyorum. 

Bu yasa tasarısıyla, Kurumlar Vergisine asgarî sınır getirilmekte, böylelikle, vergi kayıt ta
banı büyütülmektedir. Bu yasa tasarısıyla, emlak satışlarında, muaflık süresi bir yıldan dört 
yıla çıkarılmakta, böylelikle, bu alandaki spekülatif kârlar bir ölçüde vergilendirilmektedir. 

Gene, bu yasa tasarısıyla, emlak değer artışları, fiyat artışlarına endekslenerek vergi mat
rahlarının artması sağlanmaktadır ve bunlara ek olarak, çalışanlarımıza, söz verdiğimiz şekil
de, asgarî ücretin vergi dışında kalması gerçekleştirilmektedir. 

Bu tasarı, gelirleri direkt olarak artırıcı bu önlemlere ek olarak, sermaye piyasasının vergi 
altyapısının oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır. Ancak, bunlarla bu yasa tasarısıyla ye
tinmemiz mümkün değildir. Koalisyon Hükümetinin, desteklediğimiz Hükümet Programıyla 
söz verildiği gibi, gerçek bir vergi reformunu düzenleyerek Meclis gündemine getirmesi gerek
lidir. Vergi gelirleri, adil ve kapsamlı bir vergi reformuyla hızla artırılmalıdır. Böyle bir reform, 
dolaysız vergilere ağırlık vermeli ve ücretliler üzerindeki vergi baskısı azaltılmalıdır. Tüm mü
kelleflerin her yıl gelir ve servet beyanı vermeleri sağlanmalı, vergi kaçakları önlenmeli, vergi 
kaçıranlar ise acımasızca cezalandırılmalıdır. 

HALÎL ORHAN ERGÜDHR (istanbul)V Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ah bir de 
şu liste çıksa... 

ALGAN HACALOĞUJ (Devamla) — Tüm rantiye kesimi ve halen yüzde 40'lar düzeyine 
çıkmış bulunan kayıt dışı ekonomi, vergi kapsamı içine alınmalıdır. Kurumlar, gelir, servet ve 
kent rantı, efektif vergi oranları, en azından sanayileşmiş ülkeler düzeyine çıkartılmalıdır. 

Sözlerime, yapılması zor; ancak, zorunlu olan bir hususa değinerek son vermek istiyorum. 

Son yılların uygulamaları, bugün, kamu ile bankalar kesimi arasındaki ilişkileri rasyonel
lik sınırları dışına taşımıştır. Bu ilişkiyi rahatlatacak karşılıklı uzlaşmaya dayalı bir konsolidas-
yonu acilen uygulamaya koyacak bir tatbikatı Koalisyon Hükümetimizinden bekliyoruz. Böy
lesine bir vergi reformu uygulamaya konmadığı, kamu kesimi ile bankalar arasında ciddî bir 
konsolidâsyon sağlanmadığı müddetçe, ne makro dengeler sağlanabilir ne enflasyon sorununa 
kalıcı çözüm bulunabilir ne gelir dağılımındaki adaletsizlikler giderilebilir ne kamusal hizmet
ler artırılabilir ne de hızlı, dengeli, sağlıklı bir gelişme ve onun için gerekli huzur ortamı sağla
nabilir. Koalisyon Hükümetimizin, bu eksikliğini en kısa zamanda gidereceği inancıyla, hepi
nize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Tasarının tümü üzerinde, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarı ile bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmaktadır. 
Bu tasarıyla ilgili olarak değerli arkadaşlarım kıymetli görüşler ortaya koydular. Ben, hem kendi 
görüşlerimi ifade etmek hem de arkadaşlarımın düşünceleri karşısındaki fikirlerimi beyan et
mek üzere söz aldım. Bu vesileyle, Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. 
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Tasarının bir önemli boyutu, sermaye piyasasıyla ilgili tedbirlerdir. Bilindiği gibi, Yüce 
Parlamento, çok kısa bir süre önce Sermaye Piyasası Kanunu çıkardı. Sermaye Piyasası Kanu
nuyla ilgili olarak, onun vergi düzenlemeleri de gerekliydi. Bu tasarıyla, Sermaye Piyasası Ka
nununa veya sermaye piyasası müessesesinin yeni şartlarına uygun birtakım düzenlemeler geti
rilmektedir. Ayrıca, bu tasarının gelir artırıcı yönleri de, yani gelir artırmayı hedefleyen, vergi 
sistemimizin fiskal fonksiyonuna önem veren maddeleri de vardır. Şüphesiz ki bunun yanında, 
sosyal boyutu da vardır; asgarî geçim.indirimini vergi dışında tutmak için gerekli bir mekaniz
ma da bu tasarıyla getirilmektedir. Tasarının kanunlaşması halinde Bakanlar Kurulu, asgafî 
ücreti, belli bölgeler esasıyla ve aşamalı olarak vergi dışına çıkarabilecektir. Esasen, bu da bi
zim Hükümet programımızda yer alan bir konudur. 

Kıymetli arkadaşlarımızın ifade ettiği hususların başında vergi kaçağı gelmektedir. Hatta 
değerli arkadaşlarımdan bazıları, "efendim, bu tasanda vergi kaçağıyla ilgili düzenleme yoktur" 
diyor. Şunu açıkça ifade edeyim ki, vergi kaçağıyla mücadele, esas itibariyle sadece bir kanun 
meselesi de değildir. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'de önemli olan eksiklik, daha çok 
uygulamadadır. Kanunları hazırlarsınız; ama, o kanunları tatbik edecek olan dairedir. Eğer 
siz, idareyi sağlam, etkin, işler bir yapıya kavuşturmazsanız, istediğiniz kadar vergi kanunları 
çıkarınız, gene de vergi kaçağı olacaktır. 

Vergi sistemini, sadece kanun olarak ele almamak lazımdır. Vergi kanunları, sistemin sa
dece bir bacağıdır; onun daha üç bacağı var : Vergi idaresi, vergi denetimi ve vergi kazar, bun
ların hepsinin birlikte mütalaa edilmesi lazımdır ve optimal bir denge içerisinde olması gerekir. 

Türkiye'de yıllardır etkin bir vergi idaresi olduğunu söylemek mümkün değildir. Mutlaka 
belge nizamı getirilmiştir, vergi dairelerimizde otomasyon çalışmaları olmuştur; ama, bunlar, 
netice alacak seviyeye getirilmemiştir. Bizim birinci amacımız, vergi dairelerini fevkalade etkin 
bir yapıya kavuşturmaktır. Bugün vergi dairelerinin büyük bir bölümü bloke halindedir. Bloke 
hali ne demektir : Verilmiş beyannamelerle meşgul olmakta ve onları inceleyebilmektedir; on
ların da büyük bir bölümünü incelememektedir, sadece getirilip yatırdın vergilerle yetinmekte 
ve onlar üzerinde bir denetim yapmaktadır. Oysa, vergi dairelerinin sadece kenidine verilen 
beyannameleri değil, mükellefiyet tesis ettirilmemiş, vergi doğurucu olay olduğu halde vergi 
dairelerinin ıttılaı dışında kalmış olayları incelemesi lazımdır. Bu, kanun meselesi değildir; bu, 
vergi idaresi meselesidir. Arşivi etkin bir hale, bilgisayarlı hale getirmek ve onları da kullanıla
bilir hale getirmek lazımdır. Sadece arşiv yaparsınız, tam kullanmadığınız zaman gene sonuç 
alamazsınız. Bilgisayarı getirirsiniz, tam kullanmadığınız zaman gene sonuç alamazsınız. 

Vergi dairelerinin iş hacminin sadece yüzde 80'ini, bu beyannameler ve vergi iadeleri teşkil 
etmektedir. Ayrıca, bazı vergi daireleri, ihracatta vergi iadesiyle meşgul olmaktan, diğer konu
larla ilgilenememektedir. O zaman, ayrı ihtisas vergi daireleri kurmak gerekir. 

Biz, vergi idaresine de fevkalade önem veriyoruz. Bu tür çalışmaların çoğunda, kanunî 
bir yetki almaya da gerek yok; Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Hükümete tanınmış yetkilerle 
bu sistemi etkin bir hale getirebilirsiniz, tşte o çalışmaları süratle götürüyoruz., Yeni yeni vergi 
daireleri kuracağız. Kendisine bağlı bütün mükellefleri inceleyebilecek seviyede, sayıda elemanları 
olan vergi daireleri kurulacaktır. Denetim mekanizmasını değiştiriyoruz, kadroları artırıyoruz; 
vergi kontrol memurlarını, hesap uzmanlarını, maliye müfettişlerini, gelirler kontrolörlerini ar
tırıyoruz ve yeni denetim metotları getiriyoruz. 
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Bunun yanında, gayet tabiî, vergi kanunlarını da gözden geçiriyoruz. Bu tasarı, sermaye 
piyasasıyla ilgili düzenlemelerle birlikte, bazı maddeleriyle, vergi kanunlarında değişiklik yap
mak suretiyle vergi artırıcı yönü bulunan bir tasarıdır, önümüzdeki günlerde, Parlamentoya, 
daha değişik yapıda bir vergi tasarısı da getireceğiz. 

Vergi gelirlerini artırmayı, sağlıklı malî yapı için şart görüyoruz. Bu husus, koalisyon pro
tokolümüzde de var, hükümet programımızda da var. Yalnız, orada da olaya bir bütün olarak 
bakmak lazım; sadece gelir veya sadece gider açısından meseleye yaklaşmak mümkün değil. 

Zaman zaman bunu dile getirmişimdir, 1985 yılında Katma Değer Vergisi, vergi sistemi
mize dahil oldu; teknik bir vergidir, gelişmiş bir vergidir; ama, o vergiyi getirince, tabiî birta
kım gider vergisi kanunları yürürlükten kalktı. Bu vergiyi niye getirdik : Malî bünyemizi düzel
telim, gelirlerimizi artıralım, gelirlerimizi sağlam kaynaklardan artıralım, bütçenin finansma
nında sağlam kaynakların payı artsın ve kamu açıkları azalsın diye getirdik, esas amaç oydu. 
1985 yılında Katma Değer Vergisi Kanunu yürürlüğe girmesine rağmen, 1991'e kadar malî sis
temimizde en büyük kamu açıkları gene meydana gelmiştir ve reel bazda çok büyük vergi ar
tışları da meydana gelmemiştir. Katma Değer Vergisini yıllardan beri uyguluyoruz; sonunda 
ne olmuş; kamu kesimi finansman açığı, geçmişe oranla çok daha büyük oranda artmış. O 
zaman, Katma Değer Vergisi, Malî sistemdeki önemini kaybediyor. "Efendim, onu getirme-
sek, kamu açıkları daha büyüyebilirdi" diyebilirsiniz; yalnız, cevap o değildir. Demek ki, me
seleye hem gideriyle hem geliriyle bakacaksınız. 

Biz, bütçeyi yaparken, kamu kesiminin finansman açığını azaltmayı amaçladık ve belli 
bir hedef koyduk. Giderleri, düşündüğümüz hedefin üzerine çıkarmamaya çalışıyoruz. Bakı
nız, çok söyleniyor, 1992 yılının, ilk beş ayının sonunda, bütçenin gider kaleminden, yüzde 
35, yüzde 36 civarında bir harcama yapıldı. Bütçede, ilk altı ayda, zaten harcamalar yüzde 40'ı 
aşmaz. Altıncı ayda da yüzde 6-7 civarında bir harcama olacağını düşünürsek, demek ki ilk 
altı ayda yapılan harcama, yüzde 41, yüzde 42'leri geçmeyecek. Geçen sene de bu kadardır ve 
bütçede gösterdiğimiz hedeflere uygun gidiyoruz. 

Personel giderleriyle, mecburen ödenmesi gereken faizler, Emekli Sandığı ödemeleri gibi 
bazı transfer kalemleri dışındaki giderlerde, geçen senenin çok altındayız. Dolayısıyla, gider 
artırıcı bir tutum içerisinde değiliz. 

Vergi gelirlerimiz de, geçen seneki vergi gelirlerine göre yüzde 10'un' üzerinde bir artışla 
gitmektedir. Mayıs ayı, genelde taksit ayı olmamasına rağmen, vergi tahsilat rakamlarımız, ge
çen seneki tahsilat rakamlarının, yüzde 11 oranında, üstündedir. Geçtiğimiz beş aylık sonuç
lar, bütçe hedefimizin de üstündedir. 

Bütçe gelirlerinin, yani 175 trilyon liranın tamamı vergi gelirlerinden oluşmuyor; bunun 
içerisinde özelleştirmeden, fonlardan gelecek gelirlerde var. Onlar da yıl içerisinde hedefe uy
gun bir tarzda gerçekleşirse, bütçe hedeflerimiz düşündüğümüz düzeyde bir gelişme içerisinde 
olacaktır. 

Şimdi, kamu kesiminin finansmanındaki bütçe harcamalarındaki dağınıklığı önlemeye ça
lışıyoruz. Bunun tedbirlerini alıyoruz. Değerli arkadaşım, "fonlarla ilgili birtakım tedbirler 
ileri sürüyorlardı; ama yine fon gelirlerini harcamaya alıştılar" dedi. öyle bir şeyimiz yok. Biz 
tebliği yeni çıkardık, bütün, fonlar bir yerde toplanıyor. Bu tasarıda geçen fon, o anladığınız 
nitelikteki fon değildir. Orada fon olarak geçer geliri de tahsil edilir; ama, bütçeye kaydet-
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tiğimiz zaman, bizim fonlarla ilgili olarak söylediğimiz hedefi gerçekleştiririz. Biz, bu yıl fon
lardan 17 trilyonluk bir kısmı tamamen bütçeye gelir kaydetmeyi hedefledik ve öyle görünüyor 
ki, bunu da gerçekleştireceğiz. Gelecek sene bütçenin içerisine fonların hepsi girecek; sadece 
bütçe disiplinine değil, bütçenin içerisinede de girecek. Eğer, folardan beklenen bazı elastiki
yetler varsa, onu da kanunlarda yapacağımız değişikliklerle sağlayabiliriz. 

Sağlam bir malî yapı için, sağlam bir gelir kaynağının olması ve giderleri ölçülü yapmak, 
tercihleri doğru tespit etmek gerekir ki, o istikamette de gidiyoruz. 

Vergi kaçağının üzerine süratle gidilecektir; ama, siz etkin ve işler bir vergi dairesi, etkin 
bir vergi denetimi mekanizması kurmazsanız, istediğiniz kanunu yapınız, vergi kaçağının üze
rine istediğiniz düzeyde gidemezsiniz. Şu parlamentonun zabıtlarına bakalım, yıllarca hep bu 
söylenmiştir. Vergi ve gelir politikalarıyla ilgili düzenlemeler, çok kolay yapılabilecek düzenle
meler değildir; ama, meseleyi iyi yakalayıp, peyderpey neticeye varmak lazım. 

Bizim, Hükümet programında söylediklerimizin hepsini beşinci ayda bitireceğiz diye bir 
vaadimiz yok. Ben kürsüye çıkmadan ünce de, belki, "bütün bu hedefler beş ayda 
gerçekleştirilir" şeklinde bir dipnot vardır da, ben görmemişimdir belki diye, hükümet progra
mına baktım, öyle bir dipnot da yok. O zaman biz, onu belli iktidar dönemimiz için tespit 
etmişiz. Bunların hepsi zamanla olacak şeyler. Yani, kalkıp, efendim asgarî ücreti niye vergi 
dışı tutumadınız diğer tedbirlerinizi niye gerçekleştirmediniz derseniz, Hükümet programıyla 
ilgili konuları, Hükümet programının görüşülmesi sırasında tartıştık, bütçe müzakerelerinde 
de tartıştık. Şimdi burada bir tasarı var. Bu tasarının teknik yönden eksikleri nedir, bunları 
biraz söylersek veya bunları tamamlamada bazı öneriler olursa, sanıyorum daha faydalı olur. 

"Kentsel rantlar" dendi. Esasen biz yeni bir kentsel rant getirmiyoruz. Değerli arkadaşı
mızın ifade ettiği husus, mevcut kanun da var, bizim getirdiğimiz bir şey değil; biz bu tasarıyla, 
ondan bir miktar daha fazla vergi almayı da hedefliyoruz. 

Sayın özal, "kanunlar kolay değişmesin" dediler. Evet, biz de buna aynen katılıyoruz ve 
aynı şekilde "günlük kararlar alınmasın" diye, çok da eleştirmiştik. Kanunda, "Bakanlar Ku
rulu kararıyla değişir" diyebilir; ama Bakanlar Kurulu, onu.kullanmayabilir de. Yani, Bakan
lar Kurulu karan var diye mutlaka kullanma gereği yok; ama, siz, uygulamalarınızda bunu 
hakikaten -özellikle gümrükte ve fonlarda- çok yaptığınız, çok sık değişti ve siz de zaten "ben 
de şikâyetçi oldum" diyorsunuz. Onları da sizin düşündüğünüz tarzda, çok sık değiştirmeden 
uygulayacağımızdan hiç şüphesiz olmasın. 

Sayın Hacaloğlu'nun eleştirilerini de dikkatle izledik. Gayet tabiî mutlaka vergi tahsilatı
nı artırmak lazımdır. Yalnız, şunu da ifade etmek isterim : Vergi yükü hesaplarını, diğer şartla
rı dikkate almadan, sadece Avrupa Topluluğu ülkeleriyle veya başka ülkelerle mukayese etmekte 
de, sanıyorum bazı yanıltıcı noktalar olur. Fert başına gayrî safî millî hâsılası 15 bin 20 bin 
doları bulmuş ülkelerin vergi yüküyle, fert başına gayrî safî millî hâsılası bunun çok altında 
olan ülkelerin vergi yükünü mukayese ederken, farklı şartları da düşünmek lazım; şüphesiz 
ki, o ikisi arasında mutlaka fark olacaktır. 

Türkiye'de yergi tahsilatım artırmak, Koalisyon Hükümetinin birinci hedefidir ve bunun 
üzerinde Koalisyon Hükümeti olarak titiz ve gayet ahenkli çalışmalarımız vardır. Bize bu ko
nuda bir miktar daha zaman tanıyacaksınız, inşallah sağlıklı bir malî yapı oluşturacağız! Eğer, 
Türkiye, sağlıklı bir malî yapı oluşturamazsa ne enflasyonla mücadele edebilir ne de ekonominin 
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bozulan iç ye dış dengelerini kurabilir. Her şeyin sağlıklı bir malî yapıdan, ciddî bir malî politi
kadan, ciddî bir bütçe idaresinden geçtiğinin bilinci içerisindeyiz. Değerli arkadaşlarımızın eleş
tirilerini titizlikle kaydedeceğiz ve bu eleştirilerin hepsi, çalışmalarımızda ve uygulamalarımız
da bize ışık tutacaktır. 

Tekrar ediyorum : Türkiye'de mesele, esasen teoride değil, uygulamadadır, en büyük ek
siklik de uygulamadadır. Bütçeyi hazırlamak kadar, uygulamak da önemlidir. O çerçeve içere-
sinde daha sağlam bir kamu maliyesi için gayret sarf ediyoruz ve o noktada da önemli mesafe
ler alacağımıza inanıyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Karar yetersayısı aramanızı istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, oylamada karar yetersayısı aranacaktır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum; (DYP ve SHP sıralarından "Gelen 

arkadaşlar var Sayın Başkan" sesleri) 
Bekleriz efendim, bekleriz. Şimdi intikal halindeki kuvvetler yerine yerleşsin de sabit ka

dem bir sayalım. Maşallah, dışarıdakiler, içeridekilerden çok. • 
Herhalde dışarıdaki arkadaşların Genel Kurula girmeleri bitti. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Sizi ben de kurtaramadım. 
Karar yetersayısı bulunamadığından, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.40 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Halil Çulhaoglu (İzmir) 

1 © • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — 213 Saydı Vergi Usul Kanunu, 193 Saydı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Saydı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 492 Saydı Harçlar Kanunu de 474 Saydı Kanuna EMİ Gümrük Giriş Tarife Cetvelin
de Değişiklik Yapdması, Gelir ve Kurumlar Vergderi Üzerinden Ödenen Fonların Birleştir dmesi; Güm
rük Vergisi Hâsdatı üe Fon Payı Hâsılatının Dağdtmt; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Saydt Kanun ûe 
31.10.1990 Tarihli ve 3675 Saydı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Saydt, 2.2.1981 Tarihli ve 
2380 Saydı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Saydt, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Saydı Kanunların Bazı 
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırdması Hakkında Kanun Tasartsı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/385) (S. Sayısı : 109) (Devam) 

BAŞKAN — Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. ' . * 
Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi oylanırken, 

karar yetersayısı istenip, bulunamadığı için ara verilmişti. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler işaret buyursun

lar... (DYP sıralarından "gelenler var" sesleri) 

Efendim biliyorum, yardımcı da olmaya çalışıyorum; ama, nedenese, bir türlü,anlatamı
yorum. Bir sayın milletvekilini merdiven başında sayıyorsunuz, dolaştığı yerde saymaya devam 
ediyorsunuz; ama, burada biz sayıyoruz. Hele bir yerleşin, istirahat buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Saymak kâtiplerin işi, başkanın işi değil. 
BAŞKAN — Kamer Beyefendi, onu da yazın, inceleriz, cevabını veririz. 
KAMER- GENÇ (Tunceli) — İncele de kürsüye öyle çık. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesini kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

(213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelin
de Değişiklik Yapılması; Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden ödenen Fonların Birleştirilme
si; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı 
Kanun ile 31.10.1990 Tarihli ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2,1981 
Tarihli ve 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanunla

rın Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı) 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Vergi Usul Kanunu tle ilgili Değişiklik 

MADDE 1. —4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci mad
desinin birinci fıkrasının parantez içi hükmünde yer alan "... ve dar mükellefler..." ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ekrem Pakdemirli. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. 
Bildiğiniz gibi, süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; sözlerime başlarken, şahsım ve Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanımız, tümü üzerinde konuşma yaparken, "bu kanun gelir ve giderleri yönünden 
incelenmelidir" dedi. Birinci maddeye baktığımızda hemen vermekle başladığını görüyoruz. 
Halbuki, Sayın Başbakan bir çok defa "Almadan vermek Allaha mahsustur" diyordu, şimdi 
ise biz, kanunu, "vererek" başlatıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dar mükelleflere eşitlik getiriyor. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Neyse yani, mevcut sistemde bugüne kadar varmış 
o. Şimdiye kadar, yalnız, Anavatan Partisi döneminde yazılmış ve konulmuş bir madde değil bu. 

Önemli olan şu : Hakikaten bu kanuna baktığımız zaman, bir tarafa gelirleri, bir tarafa 
giderleri yazdığımızda, tarttığımızda; gelirden kaçınma veya gelirden kaybetme daha çok yer 
tutuyor. Halbuki, memleketin ekonomisi bir tarafa; bütçenin kendisi, gelirlerin artırılmasına 
bakıyor. 

5 Aylık bütçe açığı 15 trilyon lira. Geçen sene ne kadarmış? 4 küsur trilyon lira. Yani, 
5 aylık söylüyorum. Mesela, geçen sene kasımın sonu itibariyle bütün açık 22 trilyon lira; ama, 
yıl sonu itibariyle 32 trilyon liradır. Demek ki, bir ayda böyle 10 trilyon lira açık verecek kadar 
hareket edebiliyoruz. Demek ki, harcamada çok iyiyiz. Yani, Hükümetimiz harcama faslında 
çok iyi, vermede çok iyi; ama, almada iyi değil. İşte bu kanunun 1 inci maddesi bile hemen 
vermekle başlıyor. 

Sayın Bakan, bir ara, "Biz devraldığımız dönemden sonra hangi konu daha kötü oldu?" 
dedi. Ben bir sual sorayım : Hangi konu daha iyi oldu ki Sayın Bakan? Yani, döviz rezervleri 
mi arttı? Azaldı. Faizler mi düştü? Yok, o da arttı. Kısa vadeli avans kullanım hızı da arttı. 
İşsizlik arttı. Emisyon görülmemiş derecede arttı. Bir tek, Sayın Bakanımız sanayi ile ilgili bir 
endeks verdi, doğrudur; çimento, elektrik, çamaşır makinesi ve buzdolabı üretimi arttı; fakat 
bu fabrikaları bu Koalisyon Hükümeti yapmadı ki, daha önce onlar duruyordu yerinde. Bu 
kadar para basınca; yani, 21 trilyon lira olan emisyonu 35 trilyon liraya çıkarınca, kısmî bir 
iyileşme geldi. Yalnız bu, ağrılı birtaraf için aspirin içmenin ötesinde bir şey değildir. Yani, bu
gün ağrıyı kesmiştir güya; ama yarın, mutlaka daha şiddetli olarak ortaya çıkacaktır. 

• • . ' ' • . ' ( 

Kamu borçlanma gereği azaldı mı? Yok, daha da arttı. Yani bütçe açığı düşmedi, hiçbir 
tane ekonomik ve malî parametre düzelmiş değil; ama, Sayın Bakanımız, "Aldığımızdan daha 
kötü bıraktığımız bir şey mi?" dedi; ben de hayret ettim. Eğer buraya çıkar da "şu parametre 
daha iyidir" derse, mesele yok. Diyecek ki, "Enflasyon düşme eğilimine girdi." Bir aya, iki 
aya bakarak enflasyon düşme eğilimine girdi dense; biz sekiz sene içinde kaç defa o trendi 

. ' " • ' ' . — 328 — 



T.B.M.M. B : 87 24 . 6 . 1992 O : 3 

yakalamıştık; onlarla bir şey olmaz yani. Haziranı görelim, temmuzu görelim. Diyeceksiniz 
ki, "Daha hak var, rahmet var; temmuza, ağustosa, daha iki ay, üç ay var." Var da, onlar da 
çabuk gelir. "500 gün" diyordunuz, işte 250 günü bitmek üzere. Bunlar çok çabuk biter. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Maddeyle ilgili konuş; hem de grup sözcüsüsün... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, böyle kıymetli fikirleri olan 

arkadaşlarımız gelir, burada konuşurlar; öyle değil mi? Biraz evvel de sizden bir arkadaş böyle 
söylemedi mi? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Maddeyle ilgili konuş. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Maddeyle ilgili olup olmadığını ben takdir ede

rim; onu bir başka arkadaş takdir etmez. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Başkanın görevi ne? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Doğrudur... Eğer öyle bir şey olsa, Başkan ikaz eder. 
Değerli arkadaşlar, burada Sayın Bakan tekrar etti ve "yeni bir vergi paketi getireceğiz" 

dedi. Tamam, yeni bir vergi paketi; ama bakın, bu kanun üçüncü vergi kanunu olmuş olacak. 
Altı ayda üç defa vergi kanunu ile oynanmaz. 

Sayın Bakan biraz evvel "Vergi kanunlarıyla oynamamak lazım" dedi; ama, şimdi tersini 
yapıyoruz. Onun için bu vermelerin ötesinde şu tasarıda vereceğimiz önergelerle alma kısmını 
da düzeltelim derim. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. . 
Şahıslan adına, Sayın Yusuf Bozkurt Özal; buyurun. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; mad
de, aslında, kısa, basit bir madde olarak görünüyor ve "Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 
inci maddesinin birinci fıkrasının parantez içi hükmünde yer alan '... ve dar mükellefler...' iba
resi madde metninden çıkarılmıştır" deniyor. Zaten bu basit olanlar hep karışık işlerdir. Bir 
iş ne kadar basit görünürse, o kadar karışıktır. Burada bir istisna getiriliyor. 

Benden önce grup adına konuşan Sayın Pakdemirli de ifade ettiler; bu maddeyle herhalde 
birtakım gelirlerden vazgeçiliyor; bu açık. Gelirlerden vazgeçilebilir, bu bir hükümet politikası 
olabilir, tabiî ki, biz, ekonomiyi hızlandıracağız ve kalkınmayı hızlandıracağız, vergi yükünü 
azaltacağız diyebilirsiniz. Bu, bir politikadır, buna bir şey demiyorum, eğer, politikanız böy
leyse, buna da bir diyeceğim yok; ama, hükümet olunduğu günden itibaren ilk söylenen laf, 
"Biz enkaz devraldık. Kamu finansman açıkları çok yüksek boyutlara gelmiştir. Bu kamu fi
nansman açıklarının kapatılması için ekonomik paketler getireceğiz ve bu ekonomik paketler 
içerisinde de vergi reformumuz olacak, yani vergiyi daha iyi toplayacağız, daha çok kazanaca
ğız ve ona göre de bir kamu finansman açığı kapatma programını yürüteceğiz" dediniz. 

Şimdi ben, bunu, bu kanun tasarısında göremiyorum. Aslında, burada verdiğiniz diğer 
söz 2 nci maddede, o konuya gelindiği zaman söyleyeceğim, orada da bir "ver" vardır. Biz, 
tabiatıyla, vermeye karşı değiliz, verilebilir de, mühim olan hadise, yapılan işlerin tutarlı olma
sıdır. Yani, hükümet programında, koalisyon protokolünde söylenen sözlerle, Hükümetin bu
rada Meclise getirdiği maddeler de ve tasarılarda tutarlılık olmasıdır. Burada, gayet masumane 
bir şekilde, bir tırnak içerisinde, parantez içerisinde bir şey çıkarılıyor. Hiç kimsenin de gözün
den kaçmayabilir; ama, yarın, bunun kimlere faydası olacağı, kimlere zarar vereceği de ortaya 
çıkar. Bir sürü, esnaf, bir sürü insan bu maddeden etkilenir. Bu açıktır. 
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Yalnız, şunu da yapmayalım : Yani, "Bizim vergilerimiz çok geliyor, kazancımız fazla bir 
kısmını da afedelim canım" demek de yanlıştır. Şimdi, o aftan sonra, bunu buraya koymak 
belki tutarlıdır. Yani, "bizim o kadar çok fazla paramız, var ki, af da edebiliyoruz, affettikten 
sonra, burada da, gelir vergisini azaltacak tedbirleri alıyoruz" derseniz, tutarlısınız, ben de 
bunu takdir ederim, bunun takdir edilmeyecek tarafı yoktur; ama, baştan söylenen söz yanlış
tır enkaz devraldık lafı da yanlıştır. Nitekim, o laftan sonra şunlar söylenmiştir : Efendim, dö
vizimiz çok, bol, dünyada itibarımız fazla ve biz taban fiyatlarını herkesten fazla veriyoruz, 
üstelik peşin de ödeyeceğiz." Yani, enkaz devraldık lafıyla, buraya getirdiğiniz kanun maddele
ri, yaptığınız icraatlar tutarlı değildir. Dolayısıyla, şu enkaz devraldık lafından vazgeçin de, 
belki ileride enkaz devrederiz lafını konuşmaya başlayın. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, madde 

üzerinde ben de konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Tabiî... Buyurun Sayın Bakan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) —• Sayın Bakan, cevap verilecek ne söylediler ki, cevap veri

yorsunuz? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 1 inci maddeyle ilgili olarak Sayın Pakdemirli söz aldılar; ama, öyle sanıyorum 
ki, 1 inci maddeden çok, gündem dışı konuşan arkadaşımız Sayın Taner'in konuşmalarına bi
raz ilavede bulundular. Yani, bir nevi 1 inci maddeden yararlanarak gündem dışı konuşmaya 
katkıda bulunmaya çalıştılar. 

Şimdi, bütçe açığından bahsettiler. Tabiî, bunların hepsi zabıtlara geçiyor. Ben, doğruları 
zabıtlara geçirebilmek için söz aldım, yoksa, vakit almak için gelmedim. Şimdi, bütçe ile biz, 
bir yıl içinde yapacağımız harcamaların hedefini gösteriyoruz. O bütçede öngördüğümüz har
camaların üzerinde bir tek sarfiyatımız yoktur. Biz bütçeyi hazırlarken, burada müzakere edi
lirken, vergi gelirlerinin her kuruşunu yerli yerine harcayacağız diye de taahhütte bulunduk 
ve taahhüdümüze de sadık bir uygulama içindeyiz. Gene, konuşmamda söyledim, bütçe uygu
lamasında personel giderleri ve transfer ödeneklerinin içinde yer alan kanunî hadlerin, kanunî 
ödemelerin dışındaki giderlerimizde de, geçen seneki seviyenin nominal bazda da altındayız; 
ama, personel giderleri, gayet tabiî, ödenmesi gereken bir gider olarak karşımıza çıkıyor ve 
faiz ödemeleri de aynı şekilde ödenmesi gereken şeyler; ama, bir şey daha söyledik, bütçenin 
ilk altı ayında bütçe harcamalarının yüzde 40 ila 41'i harcanıyor. Şablon bu. Biz de bu şablo
nun üzerinde değiliz. Beşinci ayın sonunda yüzde 36'lardayız. Yani bir yüzde 6<laha olsun eder 
yüzde 41. Şimdi, anlayamadığım bir taraf; 8 sene bütçe uygulandı, her defasında yüzde 100 
inhiraf, yüzde 100 hata yapıp geldikten sonra, "daha beşinci ayda, efendim şu kadar aştınız, 
bu kadar milim aştınız" diyorsunuz. Bu hassaslığı niye iktidarken göstermediniz diye millet 
sormaz mı size? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Daha beşinci ayında ne oldu, ne etti... 
Nedir bu acelecilik? Şimdi 7 Haziran seçimleri oldu. Belki tam bir örnek değil, Sayın Kahveci 
demin dediler ki -zaten tahsilatı hızlandırmada da öyle söylemişlerdi "siz çıkarın, çıkarın bu 
kanunları, biz gider halka şikâyet ederiz." İşte, 7 Haziran öncesi de biraz şikâyet ettiniz her
halde; ama, milletin tepkisi ne oldu? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne oldu?.. 600 milyar... 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Şimdi, siz gene bildiği
nizi yapın; ama, gelin şurada 1 inci madde için söz alan arkadaşlarımız... 1 inci madde ile ilgili 
kısmı parametrelerden... Biz demin gündem dışı konuşmada verdik cevabımızı. Beş aylık büt
çe açığının neden olduğunu demin anlattım. Yıl sonuna kadar ki vergi gelirlerimiz geçen sene-
ki vergi gelirlerinin üzerindedir diyoruz. Gelin "değildir" deyin. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Vergi borcu tahsilatı ile... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sevgili arkadaşım şim

di, tabiî, vergi tahsilat oranını diyorum. Zaten, bütçede, vergi gelirleri tahsilat üzerinden konu
şulur, tahakkuk üzerinden değil. Vergi gelirleri tahsilatı ise geçen seneye göre yüzde 10 oranın
da fazla gerçekleşmişti. Yani, bütçe hedefinin de üzerindedir. 

Sanki, geçmiş bütçe açık tahminlerinde yüzde 100 yanılanlar başkalarıymış gibi, gelip bu
rada konuşunca, gerçekten insan hayret ediyor. Siz durun bakalım bir bekleyin... Ondan son
ra, Sayın Özal'ın bahsettiği, o parantez içindeki, ibareye gelince; eğer parantez rahatsız ettiyse, 
parantezin dışına çıkaralım. Orada, "dar mükellefiyet" ibaresi var. Bununla bir şey getirilmiş 
değil. Tam mükellefiyetle aradaki farkı yavaş yavaş azaltmaya çalışıyoruz. Zaten birçok ülke 
arasında, karşılıklı vergi anlaşması yapılan yerlerde vergi kanunlarında bunlar gideriliyor. O 
bakımdan, orada, değerli arkadaşımızın dikkatini çekebilir; ama orada, sadece, büyük ölçüde 
tam mükellefiyetle ilgili ve vergi anlaşmalarıyla ilgili çizgiye kanunen getirmeye çalıştık. 

Zaten, arkadaşlarımızın değindikleri konular da bundan ibaretti. Ben vaktinizi aldığım 
için tekrar özür diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinede soru sormak için, Sayın Ergüder, buyurun. 

. HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, 1 inci maddede tırnak içerisin
de "... ve dar mükellef..." tabiri var. Bendeniz kütüphaneye gittim, bunun ne olduğunu öğren
dim; dışarıdaki milyarlık yabancı şirketlerin buradaki komisyon yazıhaneleri. Bu doğru mu 
değil mi? Yani bunlar yabancılar mı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kanunda tarifi var, açın okuyun. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, soruyu izleyebildiniz mi efendim? 
Buyurdular ki, "dar mükellef tabirini kütüphanede araştırdım, gördüm ki, bu tabir, yurt 

dışındaki büyük iş, sermaye sahiplerinin yurt içindeki komisyon mümessilleri..." (DYP sırala
rından "öyle demedi" sesleri) • • • • ^ ' . 

Nasıl dediyse buyurun söyleyin de öğrenelim. 
Bazı değerli arkadaşlarım o kadar sıhhatli ki, adını söylüyorum, ona bile itiraz ediyor. 
Sayın Bakan, sordular ki, benim bu okuduğum tabir doğru mudur değil midir? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Anladım efendim. 
Sayın Başkan, "dar mükellef, tam mükellef" kavramı, bizim vergi kanunlarımızda dü

zenlenmiş müesseselerdir. Dolayısıyla, malî mevzuatta düzenlenen müesseselerin tanımıyla kü
tüphanedeki lügattaki tanım birbirine tetabuk etmeyebilir, birbiriyle aynı olmayabilir. Sayın 
"Ergüder de bunu bilir. "Dar mükellef, komisyon yazıhanesi" dediler. Onlar zaten vergilendir
meye, değerlendirmeye tabi olan kuruluşlar değil. Dar mükellef, yurt dışında oturur, Türkiye'
de kazancı olur, ona nedir; ama bunu komisyonla... (ANAP sıralarından gürültüler) Dar mü
kellefin tanımı budur ve yeni bir tanım da değildir,' bizim malî mevzuatımızda yer alan bir hü
kümdür. Sualin cevabı bu kadar Sayın Başkan. x 
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BA§KAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Yusuf Bozkurt Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana gene 

aynı konuda sormak istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın özal, işitemiyorum; bekleyin, arkadaşlarımızın engel hali ortadan kalk

sın, ondan sonra ben size "sorunuzu sorun" diyeceğim. 
KADlR BOZKURT (Sinop) — Sayın Başkan, biz on sene bekledik. 
BAŞKAN — Çorum'da mı beklediniz? Burası Ankara, burası Meclis. Yeni girdiniz, biraz 

öğrenmeye, biraz alışmaya çalışın; siz yararlanırsınız. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Sizden öğreniyoruz!.. 
BAŞKAN — Tabiî, bu beşinci devre; tavsiye ederim, temenni ederim. 
Şimdi soruya geçelim mi, yoksa adını yasama çalışması koyduğunuz bu benim çok hoşu

ma giden muhabbete mi devam edelim? 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, "Çorum'da mı beklediniz" 

ne demek? 
BAŞKAN — Sayın Türkoğlu, size bir şey söylemedim. "Çorumda mı" dediğim zaman, 

Türkiye'nin şerefli idarî taksimatlarından birini kastettim ve Çorumlunun vefakârlığını, misa
firperverliğini, zatı âlinizinki gibi güler yüzünü; alnı ak, vicdanı pak, karnı tok, sırtı pek... 
(Alkışlar) Bakma; "Çorumlunun ettiğini..." derler, o yanlıştır. Tamam mı Sayın Türkoğlu?.. 
Teşekkür ederim. 

Buyurun efendim, sorunuzu sorun. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Ergüder'in sorusuna cevaben Sayın Ba
kan dar mükellefin, yurt dışında oturup da Türkiye'de kazanç sağlayanların olduğunu teyit 
etmiştir. Benim anlamak istediğim, buradaki maddeyle "dar mükellef" tabiri kanun metnin
den çıkmaktadir; dolayısıyla, istisna haline getiriliyor. Böyle bir istisna yani kişiler, vergi ver
memek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi neler kazanacaktır, kazancı ne olacaktır? Bir 
taraftan kaybediyor. Bunlar hesaplanmış mıdır? Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN—Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. . 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, Sayın Er-
güder, dar mükellef tanımı üzerinde soru sormuşlardı, onu anlattım. Yani, dar mükellef, mü
essese olarak nedir? İkametgâhı, her şeyi yurt dışında olan; ama Türkiye'de de işyeri olan kişi
dir ve bu tür kişiler, Türkiye'de kazandığı kazançlardan dolayı da Türk kanunlarına göre vergi
ye tabiidir. Dar mükellef budur. 

Bizim bu tasarı da tırnak içerisinde getirdiğimiz tabirle, sadece, yeniden değerlendirmede, 
dar mükellef de tam mükellef gibi, tabi olacak, yeniden değerlendirme yapabilecek. Bu -biraz 
evvel de söyledim- dışarıya karşı -dışarıya açılmayı siz de çok savundunuz- bir mesajdır; bura
da bir vergi imtiyazı yok. 

O dar mükellef, eğer Türkiye'de yeniden değerlendirmeye esas olabilecek tesisleri varsa 
-yani, Sayın Ergüder'in söylediği gibi, küçücük bir yazıhanesi varsa- bundan yararlanamaz; 
ama bir iktisadî değer kurmuş, birtakım tesisleri var ve yeniden değerlendirme kapsamına 
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giren tesisler kurmuşsa, o, yeniden degelendirme yapsın deniyor. Bu, Batı ile veya küreselleş
mede, dışarı ile bütünleşmede bir mesajdır. Vergi anlaşmaları ile de zaten bunlara hemen he
men bu imkân sağlanmaktadır. Yoksa, yeni herhangi bir -sizin düşündüğünüz gibi- vergi imti
yazı falan söz konusu kesinlikle değildir. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Soru sormak isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde bir-değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 109 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci - Ekrem Pakdemirli 
İstanbul . Manisa 

Cavit Kavak Ülkü Güney 
İstanbul Bayburt 

Mümin Gençoğlu -
Bursa 

Madde 1. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 
maddesinin birinci fıkrasının parantez içi hükmünde yer alan "... ve dar mükellefler" iba
resi madde metninden çıkarılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir : 

"Gelir Vergisi mükellefleri de yeniden değerlendirmeden yararlanır." 
Gerekçe : 
Kurumlaşamayan, Gelir Vergisi mükellefi olan küçük müteşebbislerin de yeniden de

ğerlendirmeden yararlanmaları vergi de eşitlik prensibinin gereğidir. Küçük sermayenin de, 
büyük sermayenin sağladığı ayrıcalıklardan yararlanması gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katıl- . 

mıyoruz SayınJBaşkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi olarak, Sayın Adnan Kahveci. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Sayın Kahveci, kendinizi yıpratıyorsunuz. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Memleket için bin tane Adnan Kahveci yıpransın, 

ne yazar? 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu verdiğimiz önergeyi izah etmek istiyorum. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Burası cahiller meclisi değil, bilgili olsan da öyle 

konuşsan. " 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu konuda yeniden değerlendirmenin ne olduğunu 

size anlatayım. 
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BAŞKAN — Sayın Balyalı, "mal müdürü" dediler, "defterdardır** diye düzelttik... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Ders mi verecek?.. 
BAŞKAN — Ama, şimdi "bilgili" ile "Balyalı" yi nasıl izah edeceğiz? 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — ikisi de birdir. 
BAŞKAN — Balya başka şey... 
-HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bürokratlar bize gülüyorlar... Bir de bakanlık yapmış... 

BAŞKAN — izin verirseniz, içtüzüğün tanıdığı hakkı sayın milletvekili kullansın. Usule 
aykırı bir şey yok. Usule aykırı olan, sizin gibi değerli bir arkadaşımın yerinden müdahalesidir. 
Rica ediyorum... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sabrım taşıyor, dışarı çıkıyorum. 
BAŞKAN — Peld. 
Buyurun Sayın Kahveci. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu tasarı ile hayırlı işler yapılması 
temennisinde bulunmuştuk. Sayın Bakanın da, Hükümetimizin de iyi şeyler yapma niyetiyle 
bu tasarıyı Meclise sunduğunu da belirtmiştik; fakat mademki yabancı şirketlerin buradaki 
iktisadî faaliyetlerini değerlendiriyoruz, onlara değer veriyoruz... Ondan daha önemlisi, Tür
kiye'de Gelir Vergisi mükellefi yüzbinlerce, milyonlarca küçük müteşebbis var. Belki önerge
miz eksik hazırlanmıştır; yani, kanunî olarak tam istediği anlamı vermiyor, düzeltilmesi gere
kir; ama düşünün; bir esnaf veya sanatkâr tezgâh alıyor, torna alıyor, dükkânı var. Onu, yeni
den değerlendirmeden yararlandırmıyoruz; ama... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yararlanıyor... Sen nasıl Bakanlık yaptın yahu? Zaten ger
çek usulde vergiye tabi. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, kurumlaşmamış bir küçük esnaf ve sanatkâr 
bundan yararlanamıyor. Gerçek.usulde vergiye tabi olan kişi yeniden değerlendirmeden yarar
lanamıyor. Onun yararlanması için böyle bir önerge getirdik. Yabancı firmaların buradaki faa
liyetlerini yararlandırıp, esnaf ve sanatkârı bundan yararlandırmamanın doğru olmadığı ka
naatindeyiz. Bu önergemizi muhtemelen kabul etmeyeceksiniz; ama mademki yabancılara bu 
ayrıcalığı veriyorsunuz, yerli vatandaşımıza ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmamanız gere
kir. Bu, Anayasaya da aykırıdır. Bu bakımdan, bunun behemehal düzeltilmesi lazımdır. 

Saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesine Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değişiklik önergesi 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Gelir Vergisi Kanunu İle ilgili Değişiklikler 

MADDE 2. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin 
birinci fıkrasının değişik 1 numaralı bendinin alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük 
işçiler için uygulanan asgarî ücret tutarına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, sürekli olarak 
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fiilen, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde çalışanlar ile bu yörelerdeki 
il ve ilçelerde çalışanlar ve katlanmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler veya diğer 
yörelerde çalışan asgarî ücretlilere farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de kulla
nılabilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bozkurt Özal 
söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. ' 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bu 
kanun tasarısında siyasî mesaj veren en önemli maddelerden biri bu 2 nci maddedir. Yani, uzun 
zamandır politika yapılırken meydanlarda söylenen, daha önce söylenen, "Asgarî ücreti vergi 
dışı tutacağız" sözünü yerine getirmek için konmuş bir maddedir; ama bu madde, bu haliyle, 
1. Bu söz tam manasıyla yerine getirmekten oldukça uzaktır, 2. Anayasaya kesinlikle aykırıdır. 

Şimdi, bu konularla ilgili olarak bu iki meseleyi neden söyledim; onu izah edeyim. 

Bir kere, bu söz verilmiş ise, yani denmiş ise -ki, asgarî ücret vergi dışıdır- o zaman, bu 
maddede asgarî vergi indiriminin asgarî ücrete eşit olduğu belirlenmeliydi. Yani, Bakanlar Ku
rulu bu rakamı asgarî ücrete kadar çıkartır demekle, bu rakamın altında kalınacağı anlamı çık
maktadır. Yani, Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir; denmiştir ki, bu rakam yüzde 100 olma
sın; yüzde 50 olur, yüzde 30 olur, yüzde 20 olur, belki -aşağıda da görüyoruz- öncelikli yöreler
de yüzde 100 olur; ama gelişmiş yörelerde bunun yüzde 100 olmayacağı da aşağı yukarı bu 
maddenin yazılış tarzından bellidir. Yani, asgarî geçim indirimi, bu maddenin yazılış tarzıyla 
-uygulamada da göreceğiz, buradaki yazılış tarzından da gayet açıktır- vergi dışı tutulmaya
caktır, belli bir nispeti vergi dışı tutulacaktır. Öyle gösteriyor, Bakanlar Kuruluna bu yetki ve
rilmiştir. 

Benim yaptığım bir konuşmayla ilgili olarak Sayın Bakan biraz önce dedi İd, "Biz, Ba
kanlar Kuruluna verilen yetkileri kullanmayız." Burada kullanacaksınız; çünkü, burada rakam 
konmamış, yani asgarî ücret vergi dışıdır denmemiş. Bu maddenin yürürlüğe girebilmesi için 
Bakanlar Kurulunun bir karar çıkarması lazım. Bakanlar Kurulu bu kararı çıkartacaktır ve kal
kınmada öncelikli yörelerde daha çok vermek için oraya yüzde 100, diğerlerine de eksik vere
cektir. Bir kere bunu açıkça bilelim. Yani, her şeyden evvel, bu demek midir ki, kalkınmada 
Öncelikli yörelerde çalışan fakir insanlar, asgarî ücretli insanlar, bizim gelişmiş yörelerimizdeki 
biraz geri mahallelerde bulunan insanlardan standardı daha değişiktir? Yani, o insanlar farklı 
insanlar mıdır? Onlara farklı uygulama mı yapacağız? Hayır, yapamayız. 

Şimdi gelelim, Anayasaya neden aykındıra. Daha önce de izah ettim. Anayasamız fevka
lade açık bir şekilde "vergiler kanunla konur" der. Gene, aynı maddesinde der ki, "O kanun
da yukarı ve aşağı sınırları belirtilmek kaydıyla Bakanlar Kuruluna bir yetki verilebilir." Şimdi 
burada hangi yukarı sınır verilmiş? Aşağı sınır sıfır, görülüyor. Yukarı sınır asgarî ücret. Asga
ri ücreti kim tespit ediyor, kanun mu tespit ediyor? Hayır, kanunda tespit edilmemiş asgari 
ücret; Meclis de tespit etmemiş. Kim tespit ediyor? Asgarî Ücret Komisyonu tespit ediyor; Ba
kanlar Kurulu da değil, Sayın Bakan da değil. Yani, biz burada asgarî ücret yerine, "Maliye 
Bakanı Sayın Sümer Oral'ın tespit edeceği rakama kadar" deseydik, olur muydu? Olmazdı, 
Anayasaya aykırıdır; çünkü, sınırın kanunda kesin olarak belirlenmesi lazım. Ve bu yetki baş
kasına devredilemez. Meclisin yetkisidir. Yani, Bakanlar Kurulu o sınırlar arasında vergiyi de
ğiştirebilir diyor Anayasa; ama o sınırları buradaki kanunun kesin olarak tespit etmesi lazım. 
Bu tespit edilmemişse, başkasına devredilmişse, bu, kesinlikle Anayasaya aykırıdır. 
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Diyelim ki, buna benzer kanunlar vardır; tamam. Daha önce de biz çıkardık. Hayat sa-
tandardını, götürü vergileri asgarî ücrete bağladık. Niye bağladık, onu söyleyelim : Çünkü, 
orada Bakanlar Kuruluna çok geniş yetkiler verilmişti; 100 misline kadar artırır, 100 mislinden 
Şu kadar indirir diye. Biz, bunu o zaman doğru bulmadık. Dedik ki, Bakanlar Kuruluna bu 
yetkiyi vermeyelim, Bakanlar Kurulu bunu keyfî bir şekilde değiştirmesin. Bugün, Bakanlar 
Kuruluna yetki verilir; ama vergi yetkisi Meclisindir; Meclis bu yetkisini, kolay kolay devret
mez. Neden?.. Çünkü, iktisadî hayatı düzenleyen hadiseler vergiyle olur. Biz, bir işadamı ola
rak piyasada çalışsak, ertesi günü Bakanlar Kurulu çıksa dese ki, ben bunu değiştirdim, yapa
cak bir şeyiniz yoktur. Şikâyet edersiniz... Siz, daha önce bu konuyla ilgili yapılanlardan çok 
şikâyet ettiniz. Biz bunu yaptık. Niye yaptık? tfade ediyorum : Biz büyük reform yaptık. Kat
ma Değer Vergisi 15 senedir, 18 senedir konuşulurdu, biz çıkardık. Türkiye'nin dışarıya açıl
ması, yani gümrük vergilerinin değiştirilmesi meselesi geldi. Böyle bir yetkiye ihtiyaç vardı; ama 
-şahsen çok sık değişiklikleri tenkit etmişimdir, ama- şimdi burada, yine aynı yetki alınıyor,' 
ondan sonra da Sayın Bakan çıkıyor, diyor ki, "Bize bu yetkiyi yerin, biz kullanmayız." Siz 
burada devamlı kalacağınızı nereden biliyorsunuz Sayın Bakan? Biz de kalırız zannediyorduk, 
kalmadık; yarın siz de burada kalmazsınız. Olmaz böyle şey. Bu bir müessesedir arkadaşlar. 
Meclisin yetkisi bu şekilde Bakanlar Kuruluna devredilmez. Siz bunu tenkit ettiniz. Tutarlı olalım. 
Geliniz, yapmayınız. 

Bir önerge verdim; o önerge biraz sonra reddedilecek, tekrar gelip burada konuşacağım. 
Yanlış olduğu kanaatindeyim. Hiç olmazsa, asgarî ücretin Meclis tarafından tespiti imkânını 
getirin. Bugün artık asgarî ücret, sadece işçinin ücreti olmuyor, bütün Gelir Vergisi mükellefle
rinin, Götürü Vergi ödeyenlerin, hayat standardına tabi olanların ödeyeceği vergi asgarî ücretle 
ilişkilidir. Yani, Meclisin yetkisinde olan bir hadiseyi biz, bir Asgarî Ücret Komisyonuna, bir 
bürokratlar grubuna devredemeyiz. Bir kere bu Anayasaya aykırıdır. Meclisin, haysiyetine uy
gun olmayan böyle bir kararı çıkarmaması lazımdır. 

Ben teklif ediyorum, diyorum ki, "Geliniz asgarî ücreti burada tespit edelim." Niçin korku
yorsunuz. Plan ve Bütçe Komisyonunda da, Mecliste de çoğunluğunuz var. Niçin bunu bir ko
misyona bırakıyorsunuz? Üstelik bırakmanız Anayasa da aykırıdır. Yarın, bu kanun tasarısıy
la ilgili olarak Anayasa Mahkemesine müracaat ettiğimizde, bu madde iptal edilir, iptal edil
mesi muhakkaktır. Anayasa gayet açık. • • , 

Tamâm, daha önce biz de buna benzer bir konuyu getirdik; ama o zaman da söylemişiz-
dir; verginin Meclisçe tespitini muhakkak Meclisin yetkisinde tutması için, asgarî ücretin Mec
liste tespit edilmesi lazım. Tamam, biz bu hesapları yapmayız, Plan ve Bütçe Komisyonu da 
yapmaz, bu hesapları, gene Asgarî Ücret Komisyonu yapsın ve Meclisin önüne koysun; tıpkı 
bütçe gibi. Nasıl Hükümet, bütçesini getirip Plan ve Bütçe Komisyonunun, Meclisin önüne 
koyuyorsa, Asgarî Ücret Komisyonunun da rakamları ve yaptığı araştırmalar, Plan ve Bütçe 
Komisyonunun önüne gelsin. Meclis niçin böyle bir yetkiyi almaktan çekiniyor? 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Sekiz senedir niye yapmadınız? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Meclis kendi yetkisini niçin kullanmıyor? Niçin 

bu yetkiyi bir komisyona, bir bürokratlar grubuna veriyorsunuz? Hatta bürokrat bile değil, 
sendikalardan, işadamlarından vesair yerlerden toplanmış bir grup bunu tespit edecek, devlet 
de buna göre vergi toplayacak. Olmaz böyle şey beyler. Böyle bir şey olamaz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkisi bu şekilde devredilemez. 
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Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllaüf Şener. 
Buyurun Sayın Şener. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Önümüzdeki tasarının 2 nci maddesiyle asgarî ücret konusunda bir düzenleme yapılıyor. 
Bu düzenlemenin Anayasaya uygun olup olmadığı konusu, öncelikle Sayın özal tarafından 
dile getirildi; fakat asgarî ücretten yararlanma konusunda Bakanlar Kuruluna bırakılması ola
yı 1982 Anayasasına uygundur; çünkü, 1982 Anayasasının 73 üncü maddesi aynen şöyle : "Vergi, 
resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 
ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yet
kisi Bakanlar Kuruluna verilebilir." Bu ifade çerçevesinde, bu yetkinin tasarıda düzenlendiği 
biçimde Bakanlar Kuruluna bırakılması mümkündür; fakat burada, öncelikle takıldığım bir 
nokta var, daha önce de belirttim; Hükümet Programında, özellikle 12 Eylül döneminden kal
ma düzenlemelerin değiştirileceğiyle ilgili ifadeler var. Vergi kanunlarındaki birçok değişiklik
lerin, yasama organında kararlaştırılacak pekçok hususun Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi 
suretiyle yapılması da vaktiyle muhalefetteyken, gerek Doğru Yol Partililer tarafından, gerekse 
Sosyaldemokrat Halkçı Partililer tarafından sürekli tenkit edilmiş bir konudur; fakat, bu tasa
rının, aşağı yukarı her maddesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerden söz edilmektedir. 
Asıl çelişki ve izah edilmesi gereken noktanın burası olduğu kanaatindeyim. 

Şimdi, vaktiyle tenkit ettiğiniz bir konuyu, tekrar buraya getirirseniz, bunda bir çelişki 
var demektir. Eğer, 1961 Anayasası söz konusu olsaydı, 1961 Anayasasına göre, vergilerin ne 
oranlarında ne muafiyetlerinde ne de indirimlerinde Bakanlar Kuruluna yetki vermek müm
kün olmazdı. Nitekim, o dönemlerde belli bazı belediye vergilerinin oranlarının tespiti beledU 
ye meclisine bırakıldığı için, 1961 Anayasasına göre ilgili yargı kurumlarından olan Anayasa 
Mahkemesince bu yasa iptal edilmiştir; ancak, 1980 öncesi uygulamalar da dikkate alınarak 
ve vergilemedeki temel ilkelere de teorik bazda aykırı olarak 1982 Anayasanın 73 üncü madde
sinde bu yeni hüküm getirilmiştir ve bu hüküm gereğince de, sürekli olarak, vergi mevzuatı, 
1980 sonrasında, Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerle donatılmıştır. Şu an bu tasarıda da bu 
yetki devrini görüyoruz; ama daha önceki dönemlerde de, 1980 sonrası hükümetler dönemin
de de aynı şekilde Bakanlar Kuruluna yetki veren değişik yasalar ve vergi kanunları çıkarılmış
tır. Asgarî ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili olarak Grubumuza mensup milletvekilleriyle 
bu konuda bir kanun teklifi hazırlamıştım. Bu, maalesef, henüz ilgili komisyonlarda görüşül
mediği için Meclise inmedi. O kanun teklifinde, ben, özellikle Hükümet proramında "kade
meli olarak vergi dışı bırakılacak" ifadesini de dikkate alarak, 1992 yılı için asgarî ücretin yarı
sının, daha sonraki yıllarda da normal miktarının vergi dışı bırakılmasıyla ilgili bir öneride 
de bulunmuştum; ama maalesef komisyonlara bile gelmedi; fakat buradaki, doğrudan doğru
ya Bakanlar Kuruluna yetki verilmesiyle ilgili düzenleme, bu konuda somut ve ciddî bir adımın 
atılacağıyla ilgili endişeleri ve kaygıları dile getirmektedir. 

Bir de, bu konu ele alınmışken, şunu, özellikle ifade etmek istiyorum : Asgarî ücret kavra
mı, ücretliyi korumaya yönelik bir kavramdır; fakat maalesef eski hükümet döneminde Türk 
vergi mevzuatında, Gelir Vergisi Kanununun 116 ncı maddesinde asgarî ücret kavramı, ücretli
yi cezalandıracak şekilde düzenlenmiştir. Bunun, oradan çıkarılarak daha makul bir hale 
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getirilmesi lazım; çünkü 116 ncı maddedeki hayat standardı esasına göre birinci sınıf tüccarla
rın, ikinci sınıf tüccarların hayat standardı esasına tabi asgarî vergilerinin tespitinde, asgarî 
ücret esas alınmaktadır. Böyle bir maddenin vergi mevzuatına girmiş olması ise, asgarî ücretin 
tespiti sırasında, esnafın ve gelir vergisi mükelleflerinin asgarî ücreti daha düşük tespit ettir
mek için baskı yapmaları çabalarını gündeme getirecektir. Dolayısıyla, asgari ücret, maalesef, 
vergi mevzuatımıza çok yanlış bir yerde ve yanlış bir şekilde girmiştir. Bunu da burada, belirt
mek ve ifade etmek istiyorum. -

Saygılarımla. (RP sıralarından alkışlar) \ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Gruplar adına söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Mukadder Başeğmez söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Başeğmez. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde
de dikkatimi çeken şu hususları sizlere arz etmek istiyorum : 16 yaşından büyük işçiler için 
uygulanan asgarî ücret tutarına kadar artırmaya yetkili, Bakanlar Kurulu; neyi; vergi indirimi
ni, muafiyeti... Bu yetki, sürekli olarak, fiilen -dikkat buyurun- kalkınmada birinci ve ikinci 
derecede öncelikli yörelerde çalışanlar ile bu yörelerdeki il ve ilçelerde çalışanlar ve kalkınma
da birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler veya diğer yörelerde çalışan asgarî ücretlilere farklı, 
özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir. 

Şimdi, asgarî ücretle çalışan bir işçi, Sayın Demirel'in ifadesiyle, fukara bir insandır. Bu, 
İstanbul'da da fukaradır, Paris'te de... Yani, doğuda, diyelim Sivas'ta 800 bin lirayla geçinmek 
bir yerde daha kolaydır da, İstanbul'da çok daha zordur. Asgarî ücretli adam, zaten her yerde 
köledir. Sivas'taki adamdan, diyelim ki, yüzde 50, Diyarbakır'dakinden yüzde 75 vergi indiri
mi yaptınız... Onun zaten kirası azdır; odunu kömürü ona göre; tarlasından çıkan buğdayın 
ununu ekmek yapar yer; ama İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ev kirası da fazla, odun kömür 
parası da fazla; az bile olsa, asgarî ücretli adam her yerde aynı parayı kullanıyor, aynı geçimle 
mükellef, aynı çocuklara bakacak. Yani, demek istiyorum ki, "şurada asgarî ücreti vergiden 
muaf tutalım, şurada tutmayalım" demekle, fakirler, az gelirliler, dar gelirliler arasında bile 
bir ayırım gözetiliyor. İstanbul'da da, İzmir'de de, Ankara'da da, Almanya'da da -800 bin li
rayla burada geçinen adam Almanya'da geçinemez, Fransa'da geçinemez, orada acından ölür, 
İstanbul'da da geçinemez- para aynı para; şehirler büyüdükçe, gelişmiş yörelerde yaşamak zo
runda kaldıkça insanlar için sıkıntı daha çoğalacaktır. Yani, bunu şöyle de çevirebilirsiniz. Bel
ki büyük şehirlerde çalışan asgarî ücretli insanların vergi muafiyetini daha da çoğaltmak la
zım; çünkü, orada geçim daha zor. 

İzin verirseniz, bunu bir örnekle arz etmek istiyorum : Mesela, İstanbul'daki polisler, ken
dilerini, uğraşarak; Elazığ'a filan tayin ettirmeye çalışıyorlar. Herkes İstanbul'u istiyor, siz ni
ye o tarafı istiyorsunuz diye sordum, güzel bir uygulama; " orada vergiden istifadem olacak, 
burada geçinemiyorum, burada ev kiralan fazla, Anadolu illerinden biri olsa geçineceğim" diyor. 

Sözü fazla uzatmaya gerek yok; para değeri Türkiye'nin her yerinde aynıysa ve fakat ge
çim imkânları bilhassa gelişmiş bölgelerde daha zor ise, gelişmiş bölgelerdeki insanların vergi 
muafiyetini daha yüksek tutmak lazım. Efendim, denilebilir ki, "bunun bir avantajı var." Ne
dir; "doğudan batıya, Anadolu'dan büyük kentlere göçü önler; bak işte sana Erzurum'da, Si
vas'ta, kalkınmada öncelikli yörelerde iş veriyoruz, eline de biraz fazla para geçiyor; İs-
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tanbul'a gitme..." tyi; ama iş veremiyorsunuz ki, mecbur gidecek, orada sıkıntıya mecbur kat
lanacak. Zaten, İstanbul'da asgarî ücretle çalışan insanlar nereli ki... 

Bu vergi muafiyetinden istifadeyle, acaba özel sektör gelir de buralarda bir şeyler açar mı, 
yapar mı, işverenin bu kanundan pek istifadesi yok; belki işveren payı biraz düşecek; ama za
ten onu her türlü şekilde teşvik ediyor, özendiriyorsunuz, yine gitmiyor. O halde ne denebilir? 

Değerli arkadaşlar, asgarî ücretle çalışan bir insan köle durumundadır... İstanbul Beledi
yesinde, Bakırköy Belediyesinde yüzlerce insan, -İbrahim Bey bilir- senelerdir, üç senedir işçi, 
geçici işçi. Ne demek bu; belediye, devletin kamu kuruluşu, geçici işçi olarak almış, ona asgarî 
ücretle vergi vermek için... Senin özlük hakların olmayacak, sendikal hakların olmayacak; ya
nındaki arkadaşın sendikal zamlar alırken, yanındaki arkadaşın, zaman geçmesinden dolayı 
birtakım terfî zamları alırken sen alamayacaksın... '"'Ben işçi miyim?" değilsin, geçici işçisin. 
Akşam evine gidince çoluk çocuğuna ne hesap verecek bu adam?.. İşçiyse işçi olsun, değilse 
değil. Yani, bir kölelik statüsü yürüyor, bu asgarî ücret de bir kölelik çizgisidir. Bu, İstanbul'da 
da aynıdır, Ankara'da da aynıdır, Erzurum'da da, Diyarbakır'da da, Van'da da, Muş'ta da... 
Orada üç çocuğunu 800 bin lirayla beslemeye çalışan insanla, İstanbul'da üç çocuğunu besle
meye çalışan insanı aynı görmek mecburiyetindeyiz. Dense ki, asgarî ücretten kademeli olarak 
vergi indirimi yapılacak; bu makûldür; ama kalkınmış yöre, kalkınmamış yöre, şuradaki adam, 
buradaki adam diye ayırırsak, bunun hiçbir faydası yok. Bu, toplumsal sıkıntılara yol açar ka
naatindeyim. 

Arz ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başeğmez. Madde üzerinde, şahsı adına, İçel Millet

vekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Tamam, arkadaş belirtti. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Zatı âlinize tercüman oldu. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral; buyurun 
efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 2 nci maddeyle getirilen düzenlemede "16 yaşından büyük işçilere uygulanan 
asgarî ücret tutarına kadar artırmaya yetkilidir" denmek suretiyle, asgarî ücretin, kademeli olarak 
veya bölgesel olarak vergi dışı tutulması amaçlanmaktadır, bu mekanizma getirilmektedir. Bu
nun, bütün ülke kapsamında kademeli olarak uygulanması da mümkün olabilir veya belli böl
geleri esas almak suretiyle uygulanması da mümkün olabilir. Bunun kararı, bu tasarı kanun
laştıktan sonra, bilahara, Bakanlar Kurulu tarafından verilecektir. Biraz evvel şahsı adına ko
nuşan arkadaşımızın ileri sürdüğü görüşler de, işte o aşamada, o sırada düşünülecek olan ko
nulardır. Burada elastikî bir yapı oluşturulmaktadır. 

Asgarî ücretin, bizim vergi kanunumuzda çok fazla yer alman, birkaç sene önceye daya
nır. Bugün vergileri götürü usulle tespit edilen mükelleflerin götürü matrahlarının tespitinde 
asgarî ücret esası getirilmiştir. Bu, iki üç sene önceden gelen bir uygulamadır. Aşağı yukarı 
900 bin civarındaki götürü usulle vergilendirilen esnafın vergisinin tespitinde asgarî ücret 
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esas alınmaktadır. Ayrıca, ticarî ve serbest meslek kazanç sahiplerinin de ödeyecekleri vergiler 
"hayat standardı altında tespit edilmiş bir miktarın altında olmaz" denmektedir; ki, halen, 
aşağı yukarı kazançları ticarî ve serbest meslekten ibaret olan mükelleflerin yüzde 80'ine yakın 
bir bölümü hayat standardından vergi vermektedir. Hayat standardının tespitinde de asgarî ücret 
esas alınmaktadır. Bu kadar geniş kapsamlı bir uygulama içerisinde... . 

Biz, burada, sadece bir muafiyet dolayısıyla asgarî geçim indiriminin vergi dışı tutulma
sında asgarî ücreti araç olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bir muafiyette uygulama söz konusu
dur ve bunun Anayasaya aykırı bir yönü de yoktur. Nitekim, Abdüllatif Şener arkadaşım, Ana
yasanın ilgili maddesini de okuyarak bu nokta üzerinde durdu. Dolayısıyla bunun Anayasaya 
aykırı bir yönü yoktur. 

Sayın özal dediler ki: "Buraya bir madde koyalım, asgarî Ücreti Meclise tespit ettirelim 
veya asgarî ücret Meclisin tasdikinden geçsin." O da uygun olmaz. Asgarî ücretin tespit yeri 
vergi kanunları değildir. Asgarî ücretin nasıl tespit edileceği vergi kanunlarıyla düzenlenemez; 
çünkü asgarî ücret iş kanunlarıyla tespit edilir, nasıl bulunacağı o kanunlarda düzenlenmiştir. 
Eğer konulması mutlaka gerekirse, orada koymak gerekir. O bakımdan, yeri de burası değildir. 

Ben bunları ifade etmek için söz aldım. 
Yüce Meçlisi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde soru?.. 
Buyurun Sayın Yusuf Bozkurt özal. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana şu 
soruyu sormak istiyorum : Gene, asgarî ücretle ilgili olarak son yaptıkları konuşmada dediler 
ki : "Asgarî ücret tş Kanunu ilgilendirir, tespit orada yapılır, yeri de orasıdır." Bu doğrudur, 
buna katılıyorum, ancak, bugün bu kanunun 2 nci maddesi ile daha önce hayat standardının 
ve götürü usulde vergilendirileceklerin vergilendirilmelerini, asgarî Ücrete bağlamak için mat
raha geçirdikten sonra asgarî ücretin büyük ölçüde vergi ile ilgilendiriliyor. Asgarî ücretten da
ha önemli bir şekilde, verginin matrahının nasıl teşhis edileceği asgarî ücretle ortaya çıkarıl
maktadır. Bu, Anayasamızda açıktır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Bu soru değil. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sormak istediğim şu : Bu şekilde bir uygulama 

ile bunu buraya koymazsak, bu Anayasaya aykırı mı değil mi?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. , 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, biraz ev

vel konuşurken, bu konuya açıklık getirmeye çalışmıştım. Meclis kürsüsünden bu konuya de
ğinirken, Sayın Özal, Kamer Genç arkadaşımızla konuştuğu için, öyle sanıyorum benim açık
lamalarımı duyamadılar; ama zabıtlarda bunun karşılığı vardır. Tetkik buyururlarsa cevap ver
miş olurum. 

Saygılarımı sunarım. . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Sayın üyeler, madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutup, ay

kırılık derecesine göre işleme koyacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı Kanun tasarısının 2 nci maddesinin tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Seyyit Eyyüpoğlu 
istanbul Şanlıurfa 

Hasan Çakır Salih Ergün 
Antalya İstanbul 

Nevşat özer "" E. Cenap Gülpınar , 
Muğla Şanlıurfa 

Gerekçe : Belge düzeninin vergi kaçağını azaltmada en önemli faktör olduğu bilinmekte
dir. Asgarî ücreti vergi dışı bırakırken, belge düzenini de güçlendirmek gerekir. Bu bakımdan 
özel indirim tutarlarını yükseltmek yerine, faturalı vergi iadesini artırarak asgarî ücretlinin vergisi 
sıfırlanabilir. Doğrusu da budur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesi mevcut şekliyle Anayasaya aykırıdır. Anaya
saya uygun hale getirilmesi için aşağıdaki cümlenin maddenin ikinci bendinde tırnak içerisin
deki bölüme birinci cümle olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

"Sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgarî ücret tutarı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Meclis Genel Kurulunda görü
şülerek nihaî rakama bağlanır." 

Gerekçe : Vergiler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tespit edilir. Bu haliyle asgarî 
ücret komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine geçmektedir. 

BAŞKAN — Aykırıjık derecesine göre, birinci önergeyi okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin tasarıdan çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci (İstanbul) 
ve arkadaşları 

Gerekçe : Belge düzeninin vergi kaçağını azaltmada en önemli faktör olduğu bilinmekte
dir. Asgarî ücreti vergi dışı bırakırken, belge düzenini de güçlendirmek gerekir. Bu bakımdan, 
özel indirim tutarlarını yükseltmek yerine, faturalı vergi iadesini artırarak asgarî ücretlinin vergisi 
sıfırlanabilir. Doğrusu da budur. 

Adnan Kahveci 
istanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet.önergeye katılıyor musunuz? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istiyor mu?.. İstemiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesi mevcut şekliyle Anayasaya aykırıdır. Anaya
saya uygun hale getirilmesi için aşağıdaki cümlenin maddenin ikinci bendinde tırnak içerisin
deki bölüme birinci cümle olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

Sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgarî ücret tutarı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Meclis Genel Kurulunda görü
şülerek nihaî rakama bağlanır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahibi söz istemektedir. 
Buyurun Sayın Yusuf Bozkurt özal. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sa
yın Başkanın işlerine müdahale etmek istemem; yalnız, Meclis İçtüzüğü -zannediyorum 88 in
ci madde- Anayasaya aykırılık önergeleri bütün diğer önergelerden öncelikle işleme konulur 
der; bunu böyle yapmadık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir hata yapıldı. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Meclisin daha önceki görüşmelerinde de, maa
lesef buna dikkat edilmemiştir. Anayasaya aykırılık önergeleri, diğer önergelerden önce işleme 
konulur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Muhatabına söylerseniz... Bize söylemeyin. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu madde, bu haliyle Anayasaya aykırıdır diyo
rum. Daha önce de izah ettim, Anayasamız açıklıkla, "vergiler kanunla konulur" der. Mad
denin devamında da, "sınırları kanunda belirtilmek kaydıyla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir" 
der. Şimdi, burada böyle bir sınır verilmemiştir. Tekrar ifade ediyorum : Böyle bir sınır veril
memiştir. Sınır kanunla konacak. Yani, yüzde şu kadar veya şu kadar nispet, şu kadar rakam 
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diye kanunda konması lazım; ama siz bunu "asgarî ücret kadar" dediğiniz zaman, bu asgarî 
ücret başka birisi tarafından tespit edilecektir. Kanunda tespit edilmemiş oluyor; dışarıdan her
hangi birisi tespit ediyor; bu durumda da bir asgarî ücret komisyonu tespit ediyor. Kimler as
garî ücret komisyonundakiler; kanunda tarif edilen belirli kişiler. Dolayısıyla, bu, açık açık, 
ayan beyan Anayasaya aykırı. 

Bizim burada -iyi niyetle söylüyorum- herhangi bir engellememiz yok. Yaptığımız kanu
nun Anayasaya uygun olmasını istiyoruz. Mademki bunun devamlılık arz etmesini istiyoruz... 
Arada bir de Bakanlar Kurulunca değişik şekillerde değiştirilmesi konusunda bir şey söyleme
dim. Yani, Bakanlar Kurulu gene bu şeyi tespit etsin dedik; belli bir süre içerisinde; ileride bel
ki bunu sağlam bir rakama bağlarlar; mesela, asgarî ücret vergiden muaftır derler, bir gün der
ler; ama ne zaman derler bilemiyoruz; ancak, hiç olmazsa o noktaya kadar asgarî ücretin te
spitini kanun yapsın. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görü
şüldükten sonra Meclis Genel Kuruluna gelsin. Bizim verdiğimiz önergenin mahiyeti budur. 

Şimdi, bu önergeyi -Sayın Kamer Genç de ifade ettiler- kabul ederlerse, Meclis yetkisini 
kullanmış ve başka kimseye devretmemiş olur; ama öyle görüyorum ki, Komisyon bu yetkiyi 
devralmak istemiyor. Hükümet, Meclise bu yetkiyi devretmek istemeyebilir; çünkü, yetkiyi kendisi 
kullanmak istiyor; bürokratlar da emrinde... Bürokratlara, böyle çıkartın, böyle uygulayalım 
derler. Yani, yetkiyi Meclisten kaçırıyorlar. Ben de bu yetkiyi Meclise getirelim, bunun zamanı
dır diyorum; bütün söylediğim bu. 

Eğer bu önergeyi kabul ederseniz, bugün Türldye Büyük Millet Meclisinin kendi yetkileri
ni kullanma konusunda iradesini kullandığını ilk defa göreceğiz. Uzun müddettir. (DYP sıra
larından, "siz yaptınız da sanki" sesleri) Biz yaptık efendim. Yetki kanunları hususunda -bakınız, 
mademki söz attınız- yani, hükümete yetki verme konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Başkanı olarak kanunu geri çektim. Hepsi burada yazılıdır; ama siz bunu, maalesef daha ya
pamadınız. Hükümetten gelen her şey lastik damgayla damgalanıp gönderildi. 

Millet Meclisi yetkisini kullansın, icranın gölgesinde kalmayalım; bunu açık söylüyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söylediğine kendisi de gülüyor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet, Sayın Kamer Genç, ne söylüyordunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Özal, söylediğinize kendiniz de gülüyorsunuz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ne zaman güldüm? 

İşin garip tarafı, burada bir Koalisyon Hükümeti var ve bazen öyle konular geliyor ki, 
bu Koalisyon Hükümetinin bu tarafında oturanlar, senelerdir karşı çıktıkları hususlarda el kal
dırıyorlar. Nedir bu karşı çıktıkları konular?.. Biraz önce gördük; efendim, yabancı sermayeye 
özel haklar tanındı; ama küçük esnafa verilmedi. Siz buna el kaldırdınız... 

GÜLER İLERİ (Tokat) — Koalisyonlar böyledir. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Koalisyonlar böyledir Sayın Bakan, doğrudur, 
evet, ama orada, o sandalyede oturmak için, icrada oturmak için bu Meclisi alet edemezsiniz, 
yazıktır, günahtır!.. Doğru icraat yapın, tasdik edelim, biz de size yardımcı olalım. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal, konuşması esnasında, Anayasaya aykırılık arz eden öner
gelerin öncelikle işlem görmesi gerektiğini ifade buyurdular, doğrudur; ancak, bu doğruya rağ
men, Başkanlığın yaptığı uygulamada bir yanlışlık yoktur. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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Çünkü, aykırılık sırasına göre öne aldığımız önerge, maddenin metinden çıkarılmasını istemek
teydi. Maddenin metinden çıkarılması yüksek iradenizle kabul edildiği takdirde de diğer öner
genin işleme konması imkânsız olacaktı. Binaenaleyh -kırk yılda bir de olsa tasdik ettiğiniz 
gibi- Başkanlık doğru yapmıştır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Yaklaşımı doğrudur; ama 
uygulamada belki tespit farklılığı olabilirdi. Ben, açıklama sadedinden bunu ifade ediyorum. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Daha önceki Başkanlık Divanı zamanında Ana
yasaya aykırılık önergeleri işleme konulmamış efendim. 

BAŞKAN — Evet, bugün şanslı bir akşamdayız, itirazları değilmiş!.. 
Şimdi, izninizle, müzakeresi tamamlanan, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı öner

geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : "v 

MADDE 3. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunla , 
eklenen mükerrer 39 uncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükerrer Madde 39. — Ticari faaliyete bağlı olarak elde edilen aşağıda yazılı gelirler 
ticarî kazançtan indirilir." 

1. Geliri vergiden müstesna bulunan menkul kıymetlerin iratları, 
-2. Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri, 
3. Kurumlardan elde edilen ve Türkiye'de kurumlar vergisine veya 94 üncü maddenin 

(A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine göre vergi tevkifatına tabi tutulmuş kâr payları, 
4. Yatırım fonları katılma belgelerine ve yatırım ortaklıkları hisse senetlerine ödenen kâr 

payları, 
5. Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan, Gelir Vergisi Kanunu

nun 75 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıymetlerden sağlanan iratlar." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

, • MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ)'— Biraz da bu tarafa bakın Sayın Başkan, belki vardır. 
BAŞKAN — Sayın Mahramlı, tabiî ki; size bakmadan bu işleri yapar mıyız yani? 
Gruplar adına söz isteyen yok. 
Şahsı adına söz isteyen dahi yok. 
Madde üzerinde verilmiş değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Adnan Kahveci Ekrem Pakdemirli 
İstanbul Manisa 

Cavit Kavak Ülkü Güney 
İstanbul Bayburt 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 
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"Madde 3. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunla 
eklenen mükerrer 39 uncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükerrer Madde 39. — Ticarî faaliyete bağlı olarak gelir elde edilen menkûl kıymet irat
ları, Devlet tahvili ve Hazine bonosu iratları ve Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdare
since çıkarılan, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan menkul 
kıymetlerden sağlanan iratlar 1993 yılından itibaren ticarî kazançtan indirilemez. Sadece Ku
rumlardan elde edilen ve Türkiye'de Kurumlar Vergisine veya 94 üncü maddenin (A) fıkrasının 
8 ve 15 numaralı bentlerine göre vergi tevkifatına tabi tutulmuş kâr payları ile yatırım fonları 
katılma belgelerine ve yatırım ortaklıkları hisse senetlerine ödenen kâr payları ticarî kazançtan 
indirilir." . 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi söz istiyor mu? İstemiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, birleşime, saat 22.00'de toplanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.56 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 22.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaojğlu 

KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Halil Çulhaoğhı (İzmir) 

—-—-— o - ! 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin Dördünbü Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Urgisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Ergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelin
de Değişiklik Yapılması, Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden Ödenen Fonların Birleştirilmesi; Güm
rük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun üe 
31.10.1990 TarMi ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 

- 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı 
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/385) (S. Sayısı : 109) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının 4 üncü maddesinde ara verilmişti. 
Şimdi, 4 üncü maddeyi okutuyorum: . ' - • . 

MADDE 4. — 31.12.1960 Tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 75 inci mad
desinin ikinci fıkrasının değişik 1 numaralı bendinde yer alan "...Menkul Kıymetler Yatırım 
Fonları..." ifadesi, "...Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları..." şeklinde, 
aynı fıkranın 5 numaralı bendi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 5 . Her nevi tahvil faizleri ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut tdaresi ve Kamu Or
taklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Ödeme, menkul kıymetle
rin gelirleriyle birlikte menkul kıymetlerin itfa bedelini de ihtiva ettiği takdirde, menkul kıy
metlerin itfa edilen kısmı irat sayılmaz. Ancak, döviz cinsinden yahut dövize, altına veya baş
ka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları irat sayılır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bozkurt Özal; buyurun efen

dim. i .• •• \ 
ANAP GRUBU ADINA YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; bu maddede, gene bazı istisnalar kanun metnine alınmıştır. 
Burada dikkati çeken bir husus, tahvillerin ve Hazine bonolarının faizlerinin vergiden muaf 

tutulmasıdır. Bu, şimdiye kadar böyle uygulanmıştır; yani, Hazine bonoları ve tahvillerin faiz-
leri, vergiden muaf tutulmuştur, doğrudur. Şimdi de bu uygulama devamlı bir madde hükmü 
olarak, kanunda yer alıyor. 
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Tabiatıyla, bu husus, geçmiş dönemde çok tenkide uğramıştır; Yani, Hazine bonolarının 
ve tahvillerin faizlerinin vergiden muaf olması, piyasada, tahvil ve bono piyasasında özel sek
töre karşı haksız rekabet meydana getirdiği için muhalefet tarafından, iktidarımız sırasında, 
çok tenkit edilmiştir. Ayrıca, "Siz, bu piyasaya giriyorsunuz, bu piyasada, bunları vergiden 
muaf tutuyorsunuz, bu sebeple biz, kendi bonolarımızı ve tahvillerimizi rekabet şartları içinde 
satamıyoruz, devlet bize karşı haksız rekabet yapıyor" denilmiştir. 

Aslında haklıdırlar. Bugün, çok büyük miktarda iç borçlanma aracı olarak kullanılan ha
zine bonoları ve tahvilleri, bizim hükümet olmamızdan önce pek yoktu; yani, aslında, Türki
ye'nin içeride borçlanma meselesi yoktu. Hatta, hatırlarsınız, bir ara bankerler krizi oldu ve 
bankerler battı. Bu, büyük bir hadisedir. O zaman, bankerler, "bizim elimizde, topladığımız 
paraları yatıracağımız hazine bonoları ve tahvilleri olsaydı, biz batmazdık" demişlerdir; yani 
"elimizde, paramızı yatıracağımız sağlam enstrümanlar yoktu" denmiştir. 

Aslında, hazine bonolarının ve tahvillerinin piyasada olmasını biz tenkit etmiyoruz. Fay
dalıdır; yani, devletin paraya ihtiyacı olmasa bile, içeride borçlanması lazımdır; ki bular, ser
maye piyasasında alınıp satılan ve sağlam denilebilen, tasarruf yapmak isteyen kişilerin ve ku
ruluşların güvenebileceği birer araçtır. 

Ama, bunların faizinin, bir kanun içerisinde hüküm altına alınıp, devamlı olarak -bakınız, 
devamlı olarak diyorum- vergiden muaf tutulması acaba doğru mudur? Biz, hazine bonolarını 
ve tahvillerini, bu piyasayı geliştirmek için, cazip kılmak için, geçici bir araç olarak vergiden 
muaf tutmuştuk. Bir müddet için devam etmesi de doğrudur; ama, hazine bonolarının ve tah
villerinin faizlerinin vergiden devamlı muaf olması doğru mudur? Bakınız, bankalar büyük 
ölçüde bu işe para yatırıyorlar. Ondan sonra hep şikâyet ediyoruz, diyoruz ki, bankalar vergi 
ödemiyor. Niye ödemiyorlar? Kazançlarının çok büyük bir kısmı hazine bonosu ve tahvilleri
dir. Tabiatıyla, özel sektörün tahvilini almıyor, onun üzerinden faiz ödeyecek, Gelir Vergisi Be
yannamesini dolduracak... Şimdi, bunlar Gelir Vergisinden muaf olduğu için, bu hadise olmu
yor. Geçmiş dönemde, bir ara, bunların faizlerinin vergiden muaf olması, kademeli olarak kal
dırılmak istendi; ama, bu enstrümanları satın almış olanlar şikâyet ettiler, "devlette devamlı
lık vardır, siz bize sattığınız tahvillerin faizlerini birdenbire indiremezsiniz" dediler. Geçmiş 
dönemde yapıldı bu. 

Ben şimdi şunu söylüyorum: Bu kadar tenkit edilen bir mevzuda, zararlı olduğu, o za
manki muhalefet, şimdiki tktidar mensupları tarafından defalarca söylenen ve "özel sektörü 
sıkıştırıyorsunuz, haksız rekabet sağlıyorsunuz, bankalara aşırı kazanç sağlıyorsunuz" dediği
niz, bankaların çok aldığı bu tahvillerin ve bonoların faizlerinin vergiden muaf olması hususu, 
devamlı bir kanun maddesi olarak götürülmeli midir? Sual budur. Yani, muafiyetler koyalım; 
ama, bakınız, Bakanlar Kurulu yetki almış, "bunu isterse yüzde 20'ye indirir; yüzde 30'a çıkartır" 
diye, diğer maddelerde var, bu maddede yok. Burada öyle bir yetki alınmamış. Burada "muaftır" 
deniliyor, bu noktada iş bitiriliyor. Şunu ifade etmek istiyorum değerli milletvekilleri: Bir za
manlar muhalefet iken, bazı konuları çok aşırı tenkit ediyoruz. Hatta o kadar aşırı kaçıyoruz 
ki, insanları hırsızlıkla suçlayabiliyoruz, insanları haksız kazanç sağlamakla suçlayabiliyoruz; 
ondan sonra iktidar olunca, geliyoruz, diyoruz ki, yahu bu uygulamalar doğrudur, biz de de
vam edelim. Şimdi, bu tutarsız duruma düşmemeniz için, bizim de istikbalde düşmememiz 
için, bazı prensiplere sağlam sarılmamız lazım. 

Serbest piyasa ekonomisinde -geçmiş dönemde ben söyledim- biz bunun faizlerini muaf 
kıldık. Neden; çünkü, Hazine bonosu ve tahvil piyasası Türkiye'de gelişmemişti. Bu piyasayı 
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geliştirmek için, teşvik etmek için, bunları satabilmek için, bunların, belli bir süre faizlerini 
vergiden muaf tuttuk; ama, şimdi artık büyük miktarda satılıyor, hatta şikâyet ediliyor, "dev
let bu kadar borca girdi, bu kadar tahvili, bu kadar bonosu varken, hâlâ bu işte devam etmek 
ve buradan önemli ölçüde vergi kaybetmek doğru mudur?" deniyor. Banka, milyarlarca, tril
yonlarca liralık Hazine bonosu alacak -bunların-faizleri az da değil, yüzde 75'tir- yüzde 75 
kazancak, hiçbir vergi ödemeyecek... Bunu namütenahi devam ettirmek ve ondan sonra da "efen
dim, işte, kamu açıklan oluyor, kamu finansman açıkları var, bunları nasıl kapatacağız" diye 
kara kara düşünmek de doğru mudur acaba? Bu hususları ben sual olarak ortaya atıyorum. 

Öyle görüyorum ki, kanun tasarısını hazırlayanlar bu noktalara hiç dikkat etmemişler. 
Hatta, bu tasanda ben önemli yenilikler de görmüyorum. Mesela, burada, bu konuyu rahat
lıkla ele alabilirlerdi ve bir madde koyarak "şu tarihe kadar" diyebilirlerdi. Böylece herkes de 
bilirdi ki, o tarihe kadar bonolar ve tahviller vergisizdir. Ama, ondan sonra, artık bitsin bu 
iş. Bunun manası da yok. Yani, devlet borçlanırken, devletin yerdiği faiz vergilendirilmeyecek... 
Bu çok yanlış bir iştir. Hem, devlete, bu bonoları ve tahvilleri satarken haksız bir rekabet gücü 
sağlıyor hem de bunu alanlara fevkalade haksız bir kazanç kaynağı oluyor. Diğer tarafını da 
düşünün; bir gelir kaynağından mahrum oluyorsunuz. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir 
dönemde, biz bu kazançları niçin vergilendirmeyelim? Vergilendirmemiz lazım. 

Biz şimdiye kadar niçin vergilemedik? Sayın Bakan şimdi çıkar "efendim siz de 
vergilemediniz" der. Biz, bu piyasayı geliştirmek için yaptık. Şimdi, sizin vazifeniz de, belki, 
bu işi oturtmak için, bu düzenlemeyi düzeltmektir ve tahmin ediyorum, maliye idaresinde,' dün
yanın artık hemen hemen hiçbir yerinde bu şekilde bir uygulama kalmamıştır. İleri ülkelerin 
hepsinde hazine bonolarının ve tahvillerin faizleri vergiden muaf değildir. Bunları, siz, Gelir 
Vergisi içinde veya Kurumlar Vergisinde beyan eder, vergisini ödersiniz. Bu, ciddî bir gelirdir. 

Biz, bir taraftan, vatandaşın yatırdığı mevduatın faizinden vergi alıyoruz, stopaj vergisi 
kesiyoruz; ama, devletin bu tahvillerini alan büyük iş çevrelerinden, bankalardan, vesaireler-
den bir kuruş vergi almıyoruz. Bunu devam ettirmemek lazım. Artık bu tahvil ve Hazine bo
noları sermaye piyasası yerine oturmuştur; bu oturmuş düzenden sonra vergilendirmek lazım
dır. ' 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Dış borçlar zaten gırtlağa kadar gelmiştir, mü
saade edin biz de biraz nefes alalım. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) *— Efendim, dış borç var zaten.' Nefes alacaksanız, 
vergi kaçakçılarının vergilerini niçin affediyorsunuz? 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli)— Önerge veririz, düzeltiriz, 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben önerge verdim; ama, hep reddediliyor. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Biz veririz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hani önergeniz? 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sırayla, sırayla... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şuradan tek bir tane önerge çıktı mı beyler? 

Bakınız, Sayın Bakana, "Bu madde Anayasaya aykırıdır, düzeltmek için önerge verdik" diyo
rum. Sayın Bakan, "Hükümetten geldiği şekilde Meclisten aynen geçirme kararı aldık" diyor. 
Yani, ne yaparsa yapsın Meclis, önemli değil; tasan, Hükümetten nasıl gelmişse, Meclisten öy
le geçireceksiniz... Yazıktır, günahtır... 

Bakın, ben konuşacağım, bu söylediklerimin hepsini zapta geçireceğim. Bu zabıtlar bu
gün okunacak, yarın okunacak, on sene sonra gene okunacak... 

. . —348 — 



T.B.M.M. B : 87 24 .6 .1992 0 : 4 

Sayın Kamer Genç de şu anda Genel Kurulda. Eskiden kürsüye çok çıkar ve aleyhte ko
nuşmalar yapardı, şimdi hiç konuşmuyor. Kusura bakmayın, bu konularda çok konuşmuşuz-
dur Sayın Kamer Genç. Bilhassa banka tahvillerinin ve bonolarının faizlerinin vergiden muaf 
olması konusunda bu sıralardan çok çok şikâyetler gelmişti, şimdi ise bakıyorum, çok sessizsi
niz. 

KAMER GENÇ (Tunceli)— Şimdiye kadar aklınız neredeydi? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Onlar şimdi İktidar... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, iktidar olunabilir; ama, doğru olanı 

yapmak lazımdır; biz de doğru olanı söylüyoruz. Biz, eskiden yanlış yapmışsak, sebebini de 
söylüyoruz, "bu piyasayı geliştirmek için yaptık, artık vergilemenin zamanı gelmiştir" diyo
ruz. 

Bu konuda bütün söyleyeceklerim1 bu kadardır. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. Sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Cevat Ayhan. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler, sözlerime başlarken, hepinize saygılarımı arz ederim. Refah Partisi Grubu adına görüşül
mekte olan maddeyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, madde, devlet tahvili ve hazine bonosuna tanınan vergi muafiyetini 
devam ettirmektedir. Konu üzerinde çok konuşulduğu için, gecenin bu saatinde konuşmamı 
fazla uzatmayacağım; ancak, söylemek istediğim husus şudur: 

i Bu uygulamalar, Sayın özal'ın ifade ettiği gibi, piyasa teşekkülü ve piyasayı alıştırmak 
gerekçesiyle konulmuş olabilir. Biz, bu gerekçenin haklılığına inanmıyoruz ve bu uygulamalar, 
maalesef, bugün Türkiye'yi faiz cenneti haline getirmiştir. 

Bakın, ismini vermek istemediğim bir holding bankasının 1990 yılı kârı 735 milyar lira. 
Bankaya giderseniz görürsünüz, yıllık bilançoları masa üzerinde durmaktadır, 1991 kârı ise 
1 trilyon 335 milyar liradır. îşte, uygulanan bu sistem, Türkiye'de gelir dengesini böyle bozu
yor. 

Biraz evvel, tasarının tümü üzerinde ve 1 inci maddesi üzerinde, asgarî ücretin vergi dışı 
bırakılmasıyla ilgili mesele tartışılırken, maalesef, Hükümet, bunu, sadece gerice yörelerle sı
nırlı olarak getirdi. Nedir bu? 800 bin lira maaş alan bir işçi, bugün Türkiye'de yüzde 25 vergi 
ödüyor, 1,5 trilyon lira kâr eden holding bankası ise yüzde 10 stopaj ödüyor, tşte, Türkiye'de 
gelir dengesini altüst eden budur. 

Emin olunuz, şehirlerde, kasabalarda, köylerde sokaklarda yürürken, hınçla bize bakan 
insanlar var. Aldığımız maaşları söylemeye utanıyoruz; hepiniz aynı durumdasınız. (DYP sıra
larından, "Alma maaşını öyleyse" sesleri) 

Evet, almayayım, size bırakayım da gidin plaj veya başka şeyler yapın, tiyatrolara ve bale 
okullarına 480 milyar lira harcayın; ama, asgraî ücret alan adam yüzde 25 vergi ödeyecek, 1,5 
trilyon lira kâr eden banka da yüzde 10 stopaj ödeyecek... 

Şair, "Bu taksimi kurt yapmaz. Kuzulara şah olsa" diyor. Siz, meydanlarda, SHP ve Doğru 
Yol Partisi olarak, "arkama geçin işçi, arkama geçin köylü, arkama geçin memur" dediniz; 
ama, kanunları yaparken bunları düşünmüyorsunuz. Sizi millete şikâyet edeceğiz ve ediyoruz. 
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Geçenlerde çıkan bir kanunla, çiftçi borçlarının affında 5 milyon lira sınır koydunuz; ama, 
holdinglerin vergi borçlarının affında sınırsız bir uygulama getirdiniz ve 10 trilyonu, bin tane 
holdinge hediye ettiniz, bağışladınız; ulufe olarak dağıttınız... 

Muhterem kardeşlerim, bunun değişmesi lazımdır. Bakınız, biraz evvel tasarının diğer mad
delerinde de konuşuldu; 1980 yılından sonra enflasyon döneminde getirilmiş olan yeniden de
ğerlendirme meselesi var, bunu, Gelir Vergisi mükelleflerine uygulamıyorsunuz. Bugün mem
leketimizde 4 milyona yakın küçük ve orta derecede esnaf var; ama, bunu sadece kurumlara 
inhisar ettiriyorsunuz. 

Size şunu da söylemek istiyorum: Bu da yetmez, bugün kurumların dönem varlıkları, en
vanterleri, 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar durduğu yerde, rafta yüzde 70 değeri 
artıyor. Hemen Maliye Bakanı ve Teşkilatı "gel bakalım, sen yüzde 70 kazanmışsın -dönem 
varlığı olarak 100 milyonluk varlığı varsa, yüzde 70 ortalama enflasyonla 170 milyon lira oldu-
70 milyon kâr ettin, ver bakalım bunun vergisini" diyor. 

Aslında, yeniden değerlendirmeyi dönem varlıklara da getirmek lazım. Bu enflasyon po
litikasını sizden öncekiler uyguladı, sizin de uygulamaya kararlı olduğunuzu görüyoruz; takip 
ettiğiniz ekonomik politikalar bu meseleyi çözmeyecektir. Belki bir erken seçimde tek başına s 

iktidar olmayı hedefleyen bir politika içinde, oportünist ve günlük politikalar uygulayacaksı
nız, durum bunu gösteriyor. Ama, hiç olmazsa adil olun ve bu vergi kanunları değişirken, ge
lin hazine bonoları ve tahvilleriyle ilgili holding bankalarına uyguladığınız vergi muafiyetini 
kaldırın. Vergi kanunlarını adil hale getirin; aksi takdirde, bu millet, bunları taşıyamaz hale 
gelecek ve bir gün büyük sosyal olaylarla karşı karşıya geleceğiz. Ben bunları sizin dikkatleri
nize sunmakta fayda gördüm. } 

Muhterem kardeşlerim, bir ülke faiz cenneti haline gelirse, kimse o ülkede işle uğraşmaz. 
Adam deli mi; adam 100 milyonlarca parayı arsaya yatıracak, bina yapacak, makine alacak, 
işçi bulacak, malzeme alacak, imal edecek, satacak, alacağını tahsil edecek, borcunu ödeye
cek... Onun yerine, götürür bankalara yatırır, rahatlıkla faizle geçinir, işte, Türkiye'deki on 
senelik uygulama-budur. Milletimiz de bunu ibretle seyretmektedir. 

Muhterem kardeşlerim, ben dilerim ki, bu tasarı buradan, bu meseleleri dikkate alan bir 
ölçü içinde çıksın ve maddeden de bu unsurlar çıkarılsın. 

Bunları hatırlatmak istedim, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen başka sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Şahsı adına söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral, buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, biraz ön

ce konuşan Sayın Yusuf Özal'ın konuşmalarıyla ilgili olarak, zabıtlara doğru şeyler geçsin diye 
söz aldım; yoksa vakit geçirmek için kesinlikle değil. Sayın Yusuf Özal, devlet tahvili ve hazine 
•bonosunun istisna ve muafiyetler konusunu tartıştılar. Tartışma yapılabilir; ama, bu tartışma
nın yapılacağı madde burası değildi; çünkü, 75 inci madde, istisna ve muafiyetlerle ilgili bir 
madde değil; burada ne bir yeni vergilendirme var ne de bir istisna ve muafiyet var; bu madde, 
sadece tanım maddesidir. 

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi, menkul kıymetleri tanımlıyor; orada Sermaye 
Piyasası Kanununda yapılan değişikliğe muvazi bir madde getiriliyor. Sanıyorim ki, Sayın özal, 
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bu tartışmayı bir önceki maddede yapabilirdi, orada tartışılabilirdi. Zabıtlara böyle geçmesi 
için söz aldım. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Doğrudur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Ekrem Pakdemirli Cavit Kavak 
İstanbul Manisa İstanbul 

Mümin Gençoğlu Ülkü Güney 
Bursa Bayburt 

MADDE 4. —31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 75 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının değişik 1 numaralı bendinde yer alan "...Menkul Kıymetler Yatı
rım Fonları..." ifadesi, "...Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları..." şeklin
de değiştirilmiştir. 

Yurt dışında kurulan yatırım fonları ile sigorta şirketlerinin kurdukları yatırım fonları da 
Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile bu madde kapsamına girer..." 

Gerekçe: Bu değişiklik ile yabancı ülkelerde kurulan yatırım fonları ve sigorta şirketleri
nin kurdukları yatırım fonları da kapsam içine alınmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Katılmıyor. * ' 
Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
. BAŞKAN — Katılmıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci 
maddesine 3239 sayılı Kanunla eklenen 7 numaralı bentte yer alan "...bir yıl..." ifadesi "...dört 
yıl..." olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?... Yok. 
Şahsı adına söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 

— 351 — 



T.B.M.M. B : 87 24 . 6 . 1992 O : 4 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

MADDE 6. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 94 üncü 
maddesinin (A) fıkrasında yer alan "...menkul kıymetler yatırım fonu yönetenler..." ifadesi, 
"...yatırım fonu yönetenler..." şeklinde ve bu fıkranın 9 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş, aynı fıkranın 15 numaralı bendine aşağıdaki (d) alt bendi eklenmiş,ve Bakanlar Ku
ruluna yetki veren beşinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul seraye iratların
dan (Tam mükellef kurumlara ödenenler dahil); 

a) Devlet tahvili faizlerinden, 
b) Hazine bonosu faizlerinden, 
c) Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı idaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağla

nan gelirlerden, 
d) Nama yazılı tahvil faizlerinden, 
e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, 
f) Diğerlerinden." 

"15-d) Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarından sağlanan; 
(i) Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralrbendinin (a) alt bendinde 

yazılı olan menkul kıymetler yatırım fonları ile yatırım ortaklıklarının katılma belgeleri veya 
hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarından, 

(ii) (i) alt bendi dışında kalan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatı
rım ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarından, 

(iii) Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senet
lerinden elde edilen kâr paylarından, 

(iv) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senetle
rinden elde edilen kâr paylarından." 

. "Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, herbir ödeme ve gelir için ayrı 
ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetki
lidir. Bu yetki; 
— Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzelkişiler itibariyle, 

— 8 numaralı bent kapsamına giren kurumlar vergisinden muaf veya müstesna kazanç 
ve iratların her biri için iş ve mükellef grupları, sektörler ve faaliyet konuları, kazancın elde 
edildiği ülkeler ve menkul kıymet gelirlerinde menkul kıymetin türlerine göre, 

— 9, 10 ve 11 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan, mevduat veya menkul kıy
metin vadesi ve menkul kıymetlerin türlerine göte, 

farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bozkurt Özal; 
buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; bu madde öyle anlıyorum ki "Menkul kıymetler" dediğimiz devlet 
tahvilleri, hazine bonoları, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresinin çıkardığı menkul kıy
metler, nama yazılı tahviller; diğerleri, yatırım fonları, risk sermayesi, gayrimenkul yatırım 
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fonları, hemen hemen bugün sermaye piyasasında tedavül eden, alınıp satılan bütün bu ens
trümanların üzerindeki stopaj vergileriyle ilgili. 

Türkiye, sermaye piyasasının hızlı gelişmesinden çok övünmüştür. Gerçi şimdi biraz salla
nıyor; ama, bütün dünyada da sermaye piyasalarında bir sıkıntı var, bunu kabul etmek lazım. 
Japonya'da sermaye piyasasının değeri bundan üç dört sene önceki değerin yarısına inmiş va
ziyette, Amerika'da da sermaye piyasası hisse senedi endeksleri pek iyi gitmiyor. Bu, Türkiye'
de de böyle; ama, şunu kabul edelim ki, Sermaye Piyasası Kanunu yeni çıktı. Ayrıca, ülkemi
zin hızla gelişmesini sağlayacak tasarrufların, bu gibi enstrümanlarla ciddî bir şekilde ve reka
bet eden bir ortam içerisinde elde edilmesini sağlayacak sermaye piyasasının Türkiye'de bun
dan beş on sene önceye nazaran çok büyük gelişme kaydettiğini söylemek mümkündür. Tabiî, 
geçici krizler olabilir, bunlar mühim değil; ancak, bu enstrümanlara uygulanacak vergilerin, 
bu maddede ifade edildiği gibi, tamamen Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakılması, bu ens
trümanlar üzerinde, Bakanlar Kurulunun, bir Demoklesin kılıcı gibi durması demektir. Şimdi 
siz bu enstrümanları alacaksınız, Bakanlar Kurulu bir gece sonra bu vergi nispetlerini değişti
recek... 

Efendim, Sayın Bakan daha önceki konuşmasında da değindi. Diyor ki, "biz öyle Bakan
lar Kurulu değiliz, bize yetkiyi verin, biz yapmayız" E! peki, kullanmayacağınız bir yetkiyi 
niçin alıyorsunuz Meclisten? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Efendim, "yapmayız" 
demedik. "Çok sık yapmayız" dedik. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, sık da yapsanız, az da yapsanız, De
moklesin kılıcı her zaman inmez; ama, orada asılı durur. O Demoklesin kılıcı asılı durdukça 
da bu sermaye piyasaları gelişmez. Bu piyasalara iyilik etmiyorsunuz, kötülük ediyorsunuz. 
Yani, bu, fevkalade bağnaz bir tutumdur. Bu gibi yetkiler, yani bu enstrümanlara konulan ver
giler belirlenmelidir şu kadardır diye. Eğer değiştirilecekse, Mecliste görüşülerek değiştirilme
lidir. Bunlar Bakanlar Kurulunun keyfine bırakılmamalıdır. 

Ben, Bakanlar Kurulunu küçük görmüyorum; ama, orası icradır; yasama değildir. Ana
yasamız, "Vergiler Meclis tarafından konur" diyor. Niçin bunu böyle yapmış; çünkü, milleti 
temsil eden yer burasıdır. Millet adına, milletten vergi alacak yer burasıdır ve burada süreci 
de fevkalade zorlaştırmış, komisyonlarda görüşüyorsunuz, Mecliste görüşüyorsunuz, bir sürü 
ilgili kuruluşlar gelip, kendi dertlerini anlatıyorlar, bir sürü insanlar geliyor, gelmesi lazım. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Vetolar da geliyor! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Elbette buna da tahammül edeceksiniz; çünkü, 

Anayasanın ve demokratik sistemin gereğidir. Biliyor musunuz siz, Amerika'da cumhurbaşka
nı veto ettiği zaman, üçte iki çoğunluk bulmanız lazım o vetoyu yıkmanız için? Evet, bunu 
iyi biliniz. Evet... Yani, bakın bizde bu iş böyle yapılmış, böyle gider... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bunu, ağabeyine söyle, tarafsız olsun. Bu kürsüde ye
min etti... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Vetolarda rekortmen Sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bir dakika... konuşalım... 
Yerinize oturun da konuşun canım. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Yeminini bozan adam... < 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Değerli arkadaşım, ben konuşmama devam edi

yorum. Yalnız, şunu da ifade edelim ki, bugün Türkiye'Büyük Millet Meclisi, maalesef, icranın 
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bir nevi tasdik yeri haline getirilmiştir. Tasdik etmeyen tek yer Cumhurbaşkanlığı makamı ol
du, onun için kızıyorsunuz. Yazık değil mi, günah değil mi, niçin tasdik ediyorsunuz her gelen 
şeyi? Yani, bakın söylüyoruz burada; diyoruz ki, sermaye piyasası oldukça gelişmiştir. Haydi 
bu gelişme süreci içerisinde vergileri değiştirirsiniz, ayarlarsınız vesaire; ama, şu anda gelişmiş 
bir sermaye piyasasında, siz, bu gelişmiş sermaye piyasasının daha ileri gitmesini istiyorsanız 
ve burada insanlara güvence vermek istiyorsanız, satın alacakları enstürmanlar üzerindeki ver
gilerin bir akşam içerisinde sayın bakanların keyfine göre değişmemesi lazım; Meclise gelmesi 
lazım. Ama, öyle oluyor ki, burada oturan sayın bakanlar fevkalade keyifli, Meclisi hüküm
ranlıkları altına almışlar, Meclise ne getirirlerse geçiriyorlar; bü hale gelmiş.. 

Eskiden böyle değildi. Eskiden, biz, icrayla dişe diş bu Mecliste mücadele vermiştik. Ben 
hatırlıyorum; Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen pek çok kanun hükmünde kararnameyi, tasa
rıyı değiştirdik de, o zamanın Başbakanı grupta -gayet iyi hatırlıyorum- çıkıp, "Efendim, biz, 
Hükümetten tasarı gönderiyoruz, kanun hükmünde kararname gönderiyoruz, bunu komisyonlar 
değiştiriyor, böyle şey olmaz, ben bunları geri çekerim" dedi ve biz karşı çıktık. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Biz de yaparız. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama, siz yapamıyorsunuz. 
Bakınız, belki çok yenisiniz, bu Meclisin gücünü hâlâ iyice kullanmak istemiyorsunuz, 

ama, Meclisin gücünü kullanın yani. Yazıktır. Bakınız; sadece icra yok, sadece yargı yok; bu
rada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" deniliyor. Ba
kanlar Kuruluna bu yetkiyi nasıl verebiliriz? Şurada bir vergileme yetkimiz var, en önemli bir 
yektimizdir, bu yetkiyi niçin Bakanlar Kuruluna-devrediyoruz? 

Sayın Bakan orada oturuyor, bu vergiyi almakta gayet rahat; çünkü, arkasındaki bürok
ratlar rakamları yazacaklar, kendisi Bakanlar Kuruluna götürecek, Bakanlar Kurulunda Sayın 
Sümer Oral'ın imzasını görünce öbür bakanların hepsi -Sayın Ateş de dahil- imzalayacaklar. 
öyle değil mi? Koalisyon protokolü bunu emrediyor. Siz imzaladıktan sonra oradaki, arkada
ki, üç tane bürokratın Meclis üzerinde hükmü olacak. Evet, yaptığınız budur. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Ateş güzel raft yapar. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, Sayın Ateş'i bilmem; Sayın Ateş bi

zim iyi arkadaşımızdır, Çoruh Nehrinde de yüzer, televizyonda gördük. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN - Efendim, tanıtıma giriyor; sataşma değil de, tanıtım sayıyoruz. 
Sayın Özal, toparlayınız. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Toparlıyorum. 
Efendim, fevkalade önemli bir maddedir. Tekrar ediyorum, bu maddenin, bu şekilde, bü

tün bu vergilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilecek şekilde, yazılması, sermaye piyasa
sındaki menkul değerlere olan talebi gayet cazip yapmayacaktır ve getirilen.kanun tasarısının 
bu maddesi bu bakımdan ruhen yanlıştır. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Gruplar adına söz isteyen?... Yok. 
Şahıslar adına?,. Yok. 
Madde üzerinde bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin son bendinin tasa
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz." 
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Adnan Kahveci Ekrem Pakdemirli Cavit Kavak 
İstanbul Manisa » İstanbul 

Mümin Gençoğlu Ülkü Güney 
Bursa Bayburt 

Gerekçe: Vergileme yetkisinin Meclisten alınıp Bakanlar Kuruluna verilmemesi düşünce
siyle bu bende ihtiyaç yoktur. Eğer, ileride değişiklik yapılmak ihtiyacı olursa Meclis bu deği
şiklikleri yapar. Bugüne kadar koalisyon ortakları, Meclisin yasama yetkisinin icraya verilme
sinin büyük sakıncalarını ifade etmişlerdir. Bu tür düzenlemeler savundukları fikirle tam bir 
çelişki içindedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

, MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. , " . 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi söz istiyor mu? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekrem Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu maddede gö

rüşlerimi ifade etmeden önce hepinize saygılar sunuyorum. 
Hatırlayacağınız gibi, 1 inci maddede, dar mükellefle tam mükellef arasındaki farkı gide

rici bir madde kabul ettik. Yani, "dar mükellef olanlarda yeniden değerlendirme yapacağız" 
dendi ve gerekçe olarak da "her iki grup arasındaki farkı ortadan kaldırıyoruz" dendi. Halbu
ki şimdi bu maddede, yine bir farklılıkla, dar mükellef ve tam mükellef arasındaki ayırımı Ba
kanlar Kuruluna tevdi etmiş oluyoruz. Eğer 1 inci maddedeki gerekçemiz tutarlıysa, 1 inci mad
dedeki tanımlama doğruysa, onun buraya yansıtılması lazım.. Onun için, bizim önergemiz, dar 
mükellefle tam mükellef arasında ve diğer maddeler arasında bir armonizasyon sağlama yö
nünde verilmiştir. 

. Önergenin bir tenkit babında değil, kanunun maddelerinin daha mükemmel hale gelmesi 
babında verildiğini ifade ediyor, saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. • 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3393 sayılı Kanunun 

11 inci maddesiyle eklenen geçici 27 nci maddede yer alan "...31.12.1993.." ifadesi 
"...31.12.1999..." şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

"Türkiye'de veya yabancı memlekette kurulmuş bir ticarî işletmeye dahil menkul kıymet
lerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar istisna kapsamında değildir." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci maddesine aşağıdaki bendin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Ülkü Güney Ekrem Pakdemirli 
İstanbul Bayburt • Manisa' 

Cavit Kavak Mümin Gençoğlu 
İstanbul Bursa 

Madde 7. — Yurt dışında kurulan yatırım fonları ile sigortaların kurdukları fonların Türk
iye'deki işlemleri bu madde kapsamına girer. 

Gerekçe: 
Bu bent eklenmediğinde,/ yabancı sermaye girişi yavaşlayacak, sigorta şirketlerinin geliş

mesi engellenecektir. ~ 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor mu? İstemiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. ' ı 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM 

Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili Değişiklikler 

MADDE 8.— 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 2 nci 
maddesinde yer alan "...2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan Menkul Kıymet
ler Yatırım Fonları..." ifadeleri, "...Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonla
rı..." şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına, 
Sayın Işın Çelebi; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün tartıştığımız kanun tasarısının oldukça önemli maddelerinden birindeyiz, özellikle, bu 
kanun tasarısında, Vergi Usul Kanununa ilişkin değişiklikleri ve Gelir Vergisi Kanununda ya
pılan değişiklikleri tartıştık. Vergi matrahından indirilen gelirleri ve değer artış kazançlarıyla 
ilgili değişiklikleri gözden geçirdik; ancak, Kurumlar Vergisi Kanunuyla ilgili yapılan değişik
likleri içeren madde 8'de, son derece önemli bir eksiklik var. Kurumlar Vergisi Kanununun 

* " 
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2 nci maddesi 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre, menkul kıymetler yatırım fonları
na göre kurulan sermaye şirketleri ve 1567 sayılı Kanuna göre Türkiye'de portföy işletmeciliği 
faaliyetlerinde bulunan dar mükellefiyete tabi yatırım fonlarının, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi 
Kanunu uygulamasında; Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymetler yatırım fonların
dan sayılacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 8 ve 12 nci maddelerinde, menkul kıymet
ler yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları olarak ayrılıp, portföy işletmeciliğinden doğan ka
zançların Kurumlar Vergisinden muaf olması gerekir. Ancak, Kanun tasarısında, menkul kıy
metler yatırım fonları, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları olarak nitelenmesine ve değiştiril
miş bulunmasına rağmen, dar mükellefiyet konumunda bulunan yatırım ortaklıklarına port
föy işletmeciliğinden doğan kazançlarının nasıl vergileneceği mevcut düzenlemeler çerçevesin
de açık değildir. Arkadaşlar, bu maddede çok ciddî bir eksiklik vardır. Meclis, eğer bu madde
yi burada düzeltmezse biraz sonra vereceğimiz önergeyle, son derece ciddî bir eksiklikle bu ta
sarı kanunlaşma ihtimaliyle karşılaşacaktır. Türkiye'de, yatırım fonları ve yatırım ortaklığı ko
nusunda, kanunun diğer maddeleri ayırım getirirken, burada, Kurumlar Vergisi istisnasından 
sadece yatırım fonlarını yararlandırmaktadır. Bu anlamda, Türkiye'de, yabancı sermayenin ya
pacağı yatırımlar durur ve Türkiye'ye, önemli ölçüde yabancı sermaye, bu anlamdaki portföy 
yatırımı yapacak kişilerin, Türkiye'ye gelmesi de belli ölçüde aksar. 

Şimdi bunun üzerinde niçin duruyorum; Önemli olduğu için duruyorum Yatırım fonu ve 
yatırım ortaklığı ayırımını size, gecenin bu geç saatinde kısaca anlatmayı yararlı görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, esas itibariyle her ikisi de temel amaç olarak portföy işletmeciliği 
yapmaktadır; ama, şu farklılığı vardır: yatırım fonları, ihraç ettikleri menkul kıymetleri geri 
satın alabilme-özelliğine sahiptir. Katılma belgesinin değeri piyasa değerine göre oluşur. Türki
ye'deki uygulamada yatırım fonları, yönetici banka, aracı kurum ve yönetici şirket tarafından 
işletilir ve tüzelkişiliği yoktur. 

Yatırım ortaklıkları ise şirkettir. Yatırım ortaklıkları, hisse senedi ihraç eder, ihraç ettikleri 
hisse senedinin değeri arz ve talebe göre belirlenir. Bu şirketler hisse senedi satın alamazlar. 
Ancak, bu hisse senetleri borsada alınıp satılabilir. Amaçları aynı; ancak, ihraç ettikleri araç
lar katılma.belgesi ve hisse senedi.olarak ayrılan, değerleme yöntemleri farklı olan, ihraç ettik
leri menkul kıymetleri geri satın alıp almama yönünden farklılık gösteren bu iki kurum, kanu
nun diğer maddelerinde tefrik edilmiştir. Ancak, yatırım fonu ve yatırım ortaklığı, aynı vergi 
rejimine tabi olması gerekirken, burada,inanıyorum ki, bir unutkanlıkla atlanmıştır. 

Bu durumda, yurt dışında kurulmuş çok önemli yatırım ortaklıklarının, Türkiye'ye yatı
rım yapamaz hale gelmesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Vergi istisnası tanınmasının man
tığı, sermaye piyasasına giremeyen gerçek kişilerin, bu tür organize kuruluşlar vasıtasıyla gü
vene kavuşturulmasıdır. Biz, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının gelişmesini ve piyasala
ra bu kanalla yeni fonların aktarılmasını arzu etmekteyiz ama, bu maddede ciddî bir teknik 
eksiklik vardır. Şimdi vereceğimiz; bir önergeyle de bu teknik eksikliğin, kanunun selameti açı
sından giderilmesini ve bunun dikkatle değerlendirilmesini Genel Kuruldan rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim; (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Grup adına söz isteyen başka üye?.. Bulunmamaktadır. . 
Şahsı adına söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi için gereğini arz ederim. 

Madde 8. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 2 nci mad
desinde yer alan "...2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan Menkul Kıymetler 
Yatırım Fonları..." ifadeleri, "...Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan Yatırım Fonları ve 
Yatırım Ortaklıkları..." şeklinde değiştirilir. 

Hasan Çakır Işın Çelebi Engin Güner 
Antalya tzmir tstanbul 

Faruk Saydam Ekrem Pakdemirli 
Manisa Manisa 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz efendim. • 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi, Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır, söz istiyor musunuz? 

» Buyurun Sayın Işın Çelebi. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu önergeyi, parti farkı gözet

meksizin bir teknik açıyı kapatmak için verdik. Reddedebilirsiniz; ama, bu konunun reddedil
mesi çok ciddî bir teknik eksiklik yaratacaktır. Lütfen, burada, partili olma özelliğini bıraka
rak bu önergeyi değerlendirmenizi rica ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 

Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

MADDE 9. —'3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi
nin değişik 15 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"15. Kurulduktan sonra Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (Bu muaf
lık, vakıfların iktisadî işletmelerini kapsamaz) ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerin
de bulunan kurum ve kuruluşlar; 

Bunların vergi muafiyetinden yararlanma ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şart
lar, usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? ' 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Önerge değil, madde. 
BAŞKAN — Afedersiniz, Divan üyesinin gruplarla ilgili bir sorusu olmuştu da; özür dili

yorum. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Oluyor demek ki, insanlık hali... 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan maddeyi müzakereye açıyorum. 
Madde üzerinde söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bozkurt özal; 

buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA YUSUF' BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; bu madde, vakıflarımızla ilgili bir maddedir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaç vakfın ortağısın? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bir şey mi söylediniz? 
KAMER GENÇ (Tunceli)— Bir şey söylemedim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — İşitmedim de... 

Vakıflar, bizim ecdadımızın icat ettiği, bugün, dünyada, büyük ölçüde, ileri ülkelerde kul
lanılan pek çok kâr amacı gütmeyen ve topluma hizmet eden kuruluşlardır. Bu sebeple, bu 
kuruluşların kazançlarını vergiye tabi tutmama konusunda, "Kazandıkları paraları devamlı ola
rak aynı maksatla memleket hayrına ve umumun hayrına harcarlar. Bu sebeple, bu kuruluşlar 
vergiye tabi değildirler" diye bir anlaşma vardır. 

Bugün, ileri ülkelerde, üniversiteler, hastaneler, büyük çoğunlukla vakıf idareleri şeklinde 
yürütülmektedir. Ecdadımızın icat ettiği; fakat, bizlerin zaman içerisinde vazgeçtiğimiz ve hat
ta vakıf arazilerine el koyduğumuz bir dönemde, dünya bu sistemi benimsemiş ve fevkalade 
de güzel işletmektedir. Niçin bunları söylüyorum; bunları söylüyorum; çünkü, bu maddede 
öyle bir yaklaşım tarzı getirilmiş ki... 

"15. Kurulduktan sonra Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (Bu muaf
lık, vakıfların iktisadî işletmelerini kapsamaz) ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerin
de bulunan kurum ve kuruluşlar. 

Bunların, vergi muafiyetinden yararlanma ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şart
lar, usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir" deniyor. 

Maliye Bakanlığı, bu gibi kuruluşların başında -nasıl ki menkul kıymetlerin başında Ba
kanlar Kurulu, Demoklesin kılıcı gibi ise- bir nevi Demokles'in kılıcı gibi bir baskı unsuru ola
rak bulunacak. < 

TEVFİK DİKER (Manisa) — Yengenin adına mı konuşuyorsun? 
YUSUF BOZKURT. ÖZAL (Devamla) — "Bu konu ile ilgili çıkarılacak bir tüzük" den-

seydi acaba daha güzel olmaz mıydı? Çünkü, Maliye Bakanlığı, bugün burada böyle der; yarın 
başka bir şey söyler. Yarın öyle olur ki, kurulacak vakıflar veya kurulmuş bulunan vakıfların, 
şu veya bu sebeplerle yöneticilerini beğenmeyebilirsiniz, yaptıkları işler siyaseten işinize gelme
yebilir ve bu sebeple bunlara zorluk çıkarabilirsiniz. Bunu siz de yapabilirsiniz, biz de yapabili
riz, bizden sonra gelenler de yapabilir. 

TEVFİK DİKER (Manisa) — Yengenin hesabına mı konuşuyorsun? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Böyle bir işe meydan vermemek için, en azın

dan, bu maddeye, hiç olmazsa, çıkarılacak bir tüzük veya bir yönetmelik denilmiş olsaydı, bence 
çök daha iyi olurdu. Birincisi bu. 

İkincisi, bir kuruluşun ödeyeceği vergi miktarı, bundan yararlanıp yararlanmayacağı, artık, 

— 359 — 



T.B.M.M. B : 87 24 . 6 . 1992 O : 4 

Bakanlar Kuruluna da bırakılmamış. Bakanlar Kurulu bir listeye bunların isimlerini koymuş 
ve o listeye girenler yergiden muaf oluyorlar, girmeyenler olmayacak. Ama, o kuruluş, belki 
bütün bu şartları yerine getirmiş, yani kanunda öngörülen, kâr amacı gütmeyen, umuma fay
da, veren bütün şartları yerine getirmiş; fakat Bakanlar Kurulunun listesine girememiş; vergi 
ödeyecek. 

Ben buna da bir şey demiyorum; ama, diyor ki, "Vergi kanunla konur." Şu adamdan ver
giyi alırım bu adamdan vergiyi almam yetkisini Bakanlar Kuruluna bırakabilir miyim? İcraya 
bırakmış, isterse alır, isterse almaz; ama verginin alınmasını affetme konuşuna gelince Melise 
dönüyor. Yani, vergiyi almama konusu Bakanlar Kurulunun yetkisinde olan bir hadise değil
dir, Meclisin yetkisindedir. 

TEVFİK DİKER (Manisa)— Yengene mi bırakalım?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Terbiyesizce konuşmayalım... 
Size hiç yakıştıramıyorum. Bu Meclise herhalde yeni gelmişsiniz, beni de tanımıyorsunuz 

ve oturduğunuz yerden bu lafları söylüyorsunuz. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, böyle bir müzakere usulümüz yok. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben burada fevkalade seviyeli konuşmaya çalı

şıyorum ve sizin söylediğiniz seviyeye de inmeyeceğim. O seviyeye de siz indikçe, maalesef sevi
yenizi daha da kaybedeceksiniz. Yazıktır, günahtır bu Meclise. 

Dikkat ediyorum, kürsüye çıktığımdan beri laf atıyorsunuz, ilgili olmayan konularda söz 
almadım, madde ile ilgili olarak konuşuyorum. Çıkar, her konuda da konuşurdum; Hacı Ali 
Demirel'den de bahsederim, Yahya Demirel'den de bahsederim; bahsetmedim. İstiyor musu
nuz bahsetmemi? (DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Varsa et. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — İstiyor musunuz? (DYP sıralarından "Varsa et" 

sesleri, gürültüler) 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Efe'den bahset, Semra'dan bahset, Papatyalardan bahset... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tabiî, aldınız götürürsünüz değil mi? (DYP sı

ralarından gürültüler) "Yaparız, ederiz" diyorsunuz, değil mi? (DYP sıralarından gürültüler) 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Ne edeceksen et, aynısını ortaya koymayan şerefsizdir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tabiî, umurunuzda bile değil, değil mi? (DYP 

sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sen, bizi tehdit mi ediyorsun? Şu söylediğin ayıp, ayıp! 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Umurunuzda bile değil, öyle mi? Benim umu

rumda arkadaşlar. Eğer benim ailemden birisi bir şey yapmışsa, ben üzülürüm; ama, siz üzül-
müyorsanız yazıklar olsun size, yazıklar olsun... (DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Terbiye mi ediyorsun be!.. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Ne diyeceksen de, ortaya koymayan şerefsizdir... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sen soyadından utan... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 22.$5 

— — : o ••• 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 23.14 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER: Işılay Saygın (İzmir), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

o -

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
• \ 

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

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelin
de Değişiklik Yapûması, Gelir vs Kurumlar Vergileri Üzerinden Ödenen Fonların Birleştirilmesi; Güm
rük Ergisi Hâsıtatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 
31.10.1990 Tarihli ve 3675 Saydı Kanun, 31.12.1960 TarMi ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 
2380 Saydı, 7.11,1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı 
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/385) (S. Sayısı : 109) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. Tasarının 9 uncu maddesi üze
rinde gruplar adına konuşmalar yapılmaktaydı. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yusuf Bozkurt özal; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; madde üzerindeki konuşmama devam ediyorum. 

Vakıfların vergiden muaf tutulması hususuyla ilgili olan bu maddede, "Bunların vergi mu
afiyetinden yararlanma ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar, usul ve esaslar Mali
ye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir" deniyor. Tabiatıyla, benim buradaki tenkidim şudur; 
Bu hususta, yani vakıfların vergi muafiyetlerinin kaybedilmesinde Bakanlığın yapacağı işlere 
ve bunun -burada ne şekilde yapacağı, usul ve esası da belli değil; Bakanlık tespit edecek- nasıl 
olacağına dair maddede herhangi bir kayıt da yok, '̂Bakanlıkça belirlenir" deniyor. Bu, çok 
keyfî bir durum oluyor. Bu gibi vakıfların, hele umuma hizmet eden vakıfların (üniversitele
rin, hastanelerin ve benzeri vakıfların) faaliyetlerini devam ettirebilmelerini ve böyle -Demoklesin 

vkıhcıyla- tehdit edilmemelerini sağlamak bakımından, aslında bunun, usulen en azından bir 
Bakanlar Kurulu yönetmeliği veya bir tüzükle belirlenmesi gerekir; ama bu tamamen bir ba
kanlığa bırakılmış ve yönetmelikten de hiç bahsedilmiyor; "Usul ve esaslar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca tespit edilir" deniyor. Yani, bu, tamamen Bakanlığın, tayin edeceği, tespit edece
ği veya tespit ettikten sonra değiştirebileceği, istediği şekilde uygulayabileceği herhangi bir za
man anlamına gelen bir tabirdir. 
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Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan bu yana, Osmanlı Devletin
den kalma bir bürokratik anlayışın devamı olarak, kendisinde büyük yetkiler toplamış bir ba
kanlıktır. Hatta, Anavatan İktidarlarının yaptığı operasyon sonucu Hazinenin ayrılmasından 
önce, devletin hemen hemen yarısı burada idi. Yani, Merkez Bankası bile Hazine Genel Mü
dürlüğüne bağlı olarak çalışırdı. Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğünün emrinde bir 
banka olarak çalışırdı. Bu alışkanlık herhalde hâlâ devam ediyor olmalı ki, burada, vakıflar 
üzerinde de böyle bir vesayet hakkını devam ettirmek istiyorlar. Halbuki, serbest piyasa düze
ninde, şeffaflıkta, demokraside, bizim bu gibi hakları vermekte bu kadar cimri davranmama
mız, bu kadar şüpheci de olmamamız gerekir, hele hele böyle kuruluşları teşvik etmek istiyor
sak. Üstelik, şunu da açıkça söyleyebilirim ki, böyle bir madde ileride, bürokraside rüşvet ka
pısını da açar; çünkü, bürokrasiye yetki veriyorsunuz... 

Bugün bürokrasideki pek çok rüşvetin sebebi, bürokrasiye verilen yetkilerden doğmakta
dır. Genel hükümler yerine özel hükümler getirilirse, genel hükümler yerine özel uygulamalar 
getirilirse, bürokraside bulunan şahıslara yetkiler verilirse, bu yetkilerin kullanılması sırasında 
o bürokratlar maalesef belirli şekillerde rüşvet yoluna itilebilirler. Bu, yalnız bizim memleketi
mizde olan bir husus değildir; bu, bütün dünyada olmuştur ve olmaktadır. Bü bakımdan, mo
dern idarelerde, daima, bu yetkiler, özel yetkiler değil, genel yetkjler olarak verilir. Usul ve esaslar, 
bir yönetmelikle, daha iyisi bir Bakanlar Kurulu yönetmeliğiyle ve daha iyisi, belki -burada 
Danıştay eski üyeleri var- Danıştayın da bakacağı bir tüzükle tespit edilmiş olsaydı, elbette çok 
daha uygun, çok daha iyi olurdu kanaatindeyim. 

Bu bakımdan, bu 9 uncu madde üzerindeki -gerçi beri bu maddeyle ilgili olarak bir öner
ge hazırlamadım; çünkü daha önce hazırladığımız birkaç önergenin akıbetini görünce, bu mad
deyle ilgili olarak önerge hazırlayıp lüzumsuz yere vakit kaybetmek de istemedim- görüşlerimi 
de zabıtlara geçirmek için ve ileride bunlar okunur, bu lafların söylenmiş olduğu hatırlanır 
diye konuşuyorum. Yoksa, bu sözlerimin şu anda bir faydası olacağına inanmıyorum; ama bun
ları söylemek mecburiyetindeyim; çünkü konuşan Türkiye'deyiz, onun için konuşuyoruz. 

Bakınız, vakıflar konusunda ileri geri konuşabiliriz; vakıflar belki belirli yönlerde suiisti
mal edilebilirler; bunu da kabul ediyorum. Devlet her konuda eğer belli bir imkânı verirse, 
hele vergi muafiyeti gibi önemli bir imkânı bir yere sağlarsa, bu imkânı suiistimal etmek isteye-
bilenler çıkabilir; ama, işin aslı doğrudur ve bu, asırlardır, Osmanlı Devleti sırasında denen
miştir. Bugün, dünyanın en büyük devletlerinde, yani Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avru-
pada, vakıflar ekonomik hayatın en önemli unsurlarından biridir. En iyi hastaneler vakıf has
taneleridir, en iyi üniversiteler vakıf üniversiteleridir. Bugün Amerika'da, IVY LEAG denilen 
dünyanın en meşhur üniversiteleri, MIT'nin de dahil olduğu, Harvard'ın dahil olduğu üniver
siteler vakıf üniversiteleridir ve bu üniversitelerin vergi mufaiyetlerini, oradaki Maliye Bakan
lığının çıkaracağı bir kararla ellerinden alamazsınız; böyle bir şey yoktur, olamaz da. Yani, bu
rada bütün mesele, bir inanç meselesidir. Eğer biz, vakıf idarelerinin memlekete fayda getirece
ğine inanmışsak ve buradaki vergi muafiyetini de bunun için getirmişsek, ondan sonra peşine 
böyle bir hükmü niye koyuyoruz... Ben bunu istediğim zaman elinden alırım, istediğim zaman 
onu perişan ederim, benim yetkimdedir diye, bunu fevkalade cimri bir hükümle tıkıyoruz. Bu, 
geniş bir düşünce değildir; bu, serbest piyasa ekonomisi değildir; bu, hiçbir şekilde modern 
anlayış değildir. Osmanlılar bile -ki kaç sene önce yaşamışlardır- böyle düşünmemişlerdir. Sa
yın Bakana hatırlatma bakımından söylüyorum. Kendileri karar vermişler, öyle görünüyor; Hü
kümet tasarıyı nasıl getirdiyse öyle geçecektir A leclis nasıl olsa buna uyacaktır, aramızdaki 
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anlaşma böyledir, Koalisyon Protokolü vardır, Meclisteki arkadaşlar parmaklarını kaldırırlar, 
bize itiraz etmezler; biz bütün işleri Bakanlar Kurulunda ayarlarız, Meclisteki arkadaşlar da 
bunu damgalarlar diyorlar. Buna bir şey demiyorum, bu sizin bir yönetim tarzınızdır, bu şekil
de götürebilirsiniz; ama, burada Sayın Bakana şunu söylüyorum: İleride bu kanunu düzelt
mek gereğini duyarlarsa -ki duyacaklardır- şu anda çıkan zabıtları açıp bakabilirler. O zaman, 
burada söylediğimiz noktalara tekrar geldiklerinde, gene çıkıp hatırlatacağım; ama, bu arada 
da boşuna vakit geçirmeyelim diye bunu söylemek istiyorum. 

Belki gecenin bu geç saatinde vaktinizi alıyoruz; ama, Meclis, bu önemli kanunlarla, ül
kenin hayatı üzerinde çok Önemli icraatta bulunuyor. Şimdi, şu madde üzerinde konuşmasam; 
emin olunuz, şu madde burada okunduğunda -Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalıştığım için. 
biliyorum- Plan ve Bütçe Komisyonu sıralarında oturan arkadaşlar -belki Başkan, Bakan ve 
bürokrasideki arkadaşların dışında- burada oturanların pek çoğu, hangi madde konuşuluyor 
bilmez; sadece ellerini kaldırırlar; gözler Hükümete bakar, gözler Plan ve Bütçe Komisyonuna 
bakar ve eller ona göre kaldırılır... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Ama, bakın, bunu 
niçin konuşuyorum... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen ne sıfatla bizi tenkit ediyorsun?... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır, tenkit etmiyorum... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa)'— Sayın Başkan, bizi bu kadar tahrik etmeye ne hakkı var?... 

(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, "bunu biz de böyle yaptık" diyorum; 

bir şey söylemedim ki... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bizim de bir tahammül sınırımız var, ama bir yere ka

dar... ' 
BAŞKAN — Sayın Özal, Genel Kurula hitap edin ve toparlayınız lütfen. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet, müsaade ederseniz sözlerimi bağlayayım, 

müsaade etmezseniz susayım.., 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Havayı elektriklendiriyor; ondan sonra izin istiyor... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben ne söyledim ki?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Lütfen, bu kadar tahrik etmeyin; ne söylediğinizi kulakla

rınız duymuyor galiba. 
.YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın grup başkanvekilleri böyle yapmasa, bu 

işler böyle olmaz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, kürsüdeki hatibi konudan ayrılmamaya davet ettim 

ve her hatibi olduğu gibi, Sayın özal'ı da, süresi dolmak üzere olduğu için, konuşmasını to
parlamaya çağırdım. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Sizden de ricam, lütfen, konuşmanın tamamlanmasına fırsat verin, görüş

melerin ahengini sürdürelim... 
Buyurun Sayın özal. 
NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) — "Ben, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı iken" 

diye başla... 
BAŞKAN—Değerli arkadaşlarım, lütfen... 
Değerli arkadaşlar, süresi içerisinde, konudan ayrılmamak ve süreyi aşmamak kaydıyla, 

hatip konuşmasına, isterse saygılarını sunarak başlar ve saygılarını sunarak iner; ona, aşağı
dan ancemaat müdahale usulümüzde yok. 
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izninizle başka bir şey hatırlatayım. Eğer grubunuzu rencide eden bir beyan vaki olursa, 
hepinizin üzülmenize gerek yok; tepkinize saygılıyım; ama, değerli grup başkanvekilleriniz, gru
bun hukukunu koruyacak dikkatte, ehliyette, kabiliyette ve sadakattedir; şüpheniz olmasın; elini 
kaldırır, hepinize tercüman olur, biz de saygıyla söz hakkını tanırız... İstirham ederim... Ama
cımız, Meclisi işletmek, amacımız, haftalardan beri çıkmayan yasaları inşallah bu gece yasa
laştırmak olmalıdır... Rica ediyorum... 

Buyurun Sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, sözlerimi şu şekilde tamamlıyo

rum: Tarihten beri ecdadımızın büyük önem vererek kurduğu vakıfları, bu maddeyle Maliye 
Bakanlığındaki bazı bürokratların eline bırakıyoruz. Bu balamdan, bu maddenin uygun bir 
şekilde düzenlendiği kanaatinde değilim. İnşallah, ileriki bir tarihte durum anlaşılır ve bu mad
denin düzeltilmesiyle ilgili bir tasarı Meclisimize getirilir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) • < 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Özal. 
Gruplar adına başka söz isteyen sayın üye?.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — DYP Grubu adına söz istiyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — DYP Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Aykon Doğan; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH OYKAN DOĞAN (İsparta) -~ Sayın Başkan, Mec
lisin değerli üyeleri; benden önceki konuşmacı Sayın Özal, üzerinde tartıştığımız maddeyi, in
celeyerek, Maliye Bakanlığının uzmanlarına sorarak buraya gelseydi, inancım odur ki, burada
ki bu talihsiz konuşmayı yapmayacaktı. 

Bakın, 1950'den beri uygulanan, halen de uygulanmakta olan ve özellikle sekiz yıllık ANAP 
döneminde de uygulanan bu hükümde herhangi bir değişiklik yok. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Aynıdır; değiştirin diyorum, ben de onu söylü
yorum. ' 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika, efendim... 
BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale etmeyin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Biz de onu söylüyoruz; aynıdır, değiştirin diyo

ruz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika, efendim... 
Bu memlekette, Maliye Bakanlığına olan güvensizliğiniz yeni mi aklınıza geldi değerli ar

kadaşlar?.. İnsaf edin! Siz sekiz yıl iktidarda kalacaksınız, Maliye Bakanlığında rüşvet olma
yacak, Maliye Bakanlığı bürokratlarını yanınızdan ayırmayacaksınız; ama muhalefete geçecek
siniz ve Maliye Bakanlığına olan güveniniz sıfıra inecek... Bu olmaz değerli arkadaşlarım, bu
nu demeye hakkınız yok. 

Ben, bu tasarının tartışmalarını inceliyorum; ama üzülerek ifade ediyorum ki, bu kürsüye 
gelen arkadaşlar, bu tasarıyı incelemeden gelmişler. Bakın, açıklıkla ortaya koyuyorum, üzüle
rek ifade ediyorum, Sayın Özal da incelemeden gelmiştir. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — İnceledim, biliyorum. . 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Evet, üzülerek ifade ediyorum; komisyon 

başkanlığı yapmış değerli arkadaşımız buraya bu tasarıyı incelemeden gelmiştir. 
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Şimdi, diyorsunuz ki, öyle olduğunu biz de biliyorduk... Ama, başka bir şeyi bilmiyorsu
nuz... Tasarının diğer bir maddesinde göreceksiniz, hastanelerin, sağlık kuruluşlarının ve bi
limsel araştırma yapan kuruluşların, vakıflara ait olduğu takdirde muafiyetleri kalkmıyor; o 
fıkrayı, iki sayfa çevirseydiniz görecektiniz. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Haberim var, biliyorum. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, o fıkrayı ben size okuyorum: "Ku

rulduktan sonra, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların eğitim, sağlık, kültür 
ve bilimsel araştırma geliştirme amacıyla kurdukları iktisadî işletmelerden sağladıkları kazançlar, 
vergiden müstesnadır." Bunu, Maliye Bakanlığı düşünmüş ve getirmiş. Siz burada fuzuli ko
nuştunuz o halde. Buraya çıkarken bunu tetkik etmek durumundasınız. (DYP sıralarından al
kışlar) 

Bakın, bu bir reform kanunu değildir; bunu Sayın Bakan da kabul etti. Bu tasarı, Serma
ye Piyasası Kanununda yapılan değişikliklere paralel olarak vergi kanunlarında esas itibariyle 
yapılan bir düzenlemedir; fazla büyütmeye gerek yok. Ben bu madde hakkında çok şeyler ya
şadım. Aslında bu maddeyi en çok savunacak parti, Anavatan Partisi olmalıdır değerli arka
daşlarım; eğer siz, sekiz yıldır iktidarda savunduğunuz fikirlere halen sadıksanız. Nedenini açık
layayım... 

. Bu maddede, bugün konulan bir parantez hükmü var, "Vakıflara ait iktisadî işletmeler 
hariç, vergi muafiyetinden yararlanamaz" deniyor. Bu, 1980 yılından önce yoktu; bu bir ihtilal 
hükmüdür. O tarihte ben Gelirler Genel Müdürüydüm;-o zaman Konsey yukarıda ve Sayın 
Doğramacı havaalanındaydı; ben bu parantez hükmünü koydum; fakat Konseye telefon etti 
ve bunu çıkarttırdı. Evet, böyle oldu. Bunun ekonomik yanı da var; isterseniz onu da anlata
yım. 

Şimdi, ben esnafım, fırın işletiyorum; ekmek satıyorum; bu arada, vakıf da fırın işletiyor 
ve ekmek satıyor... Vakıf vergi vermeyecek, ben vergi vereceğim; buna razı mısınız?... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ordu vakıflarını söylüyorsunuz... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika, efendim... 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım lütfen... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Ordu vakıflarını söylemiyorum, örnek ve

riyorum... Anadolu Üniversitesinin Vakfından bütün Eskişehir'deki esnaf şikâyetçidir; ne or
du vakfı?.. 

Değerli arkadaşlarım, verginin temel ilkesi, ekonomik faaliyetlerde tarafsız olmasıdır. Her
kesten yüzde 10 vergi alırsanız hiç kimseden vergi almazsınız, olay budur. Vergide böyle birta
kım tarafsızlık kanun maddelerine sokuşturursanız, vergi olmaktan çıkarırsınız. Aslında, Türk 
vergi sistemine son yıllarda getirilen o kadar anlamsız hükümler vardır ki, Türkiye'de verginin 
tarafsızlığını, verginin ekonomik etkilerini tahlil etmek mümkün olmaktan çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, siz hür teşebbüsü savunacaksınız; laissez faire, laissez passer 
(bırak yapsın, bırak geçsin) işte hür bir ortam, işte rekabet ortamı, buyursun, herkes çıksın 
meydana, yarışsın diyeceksiniz, ondan sonra, geleceksiniz, burada bunun aksini savunacaksı
nız... 

Evet, biz bugün şunu savunuyoruz: Herkes kazanç yarışında aynı noktadan başlayacak 
ve bunun önünde hiçbir engel olmayacak. Buna "hayır" diyor musunuz?.. Demiyorsanız, ge
tirilen bu maddeye karşı çıkmamanız gerekir; bizi desteklemeniz gerekir. 
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Değerli arkadaşlarım, iktisadî işletme nedir; iktisadî işletme ticarî faaliyet yapılan, sınaî 
faaliyet yapılan, üretim yapılan bir kuruluştur; vakfın kendisi değildir. Bir fırın iktisadî işlet
medir, bir kâğıt fabrikası iktisadî işletmedir... Şimdi, bir vakıf gelecek, büyük bir kâğıt fabri
kası kuracak, demir-çelik fabrikası kuracak, silah fabrikası kuracak ve bu, vergiye tabi olma
yacak; öbür tarafta, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olarak, bireysel olarak veya şirketleşe-
rek, aynı işletmeleri ben de kuracağım ve "hadi, ikiniz yarışın" diyeceksiniz... 

METİN EMİROĞLÜ (Malatya) — Sen de vakıf kur... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Öyle mi?.. O halde, Türkiye'deki hür te

şebbüsü tamamen ortadan kaldıralım, Türkiye'nin ekonomisini vakıflarla götürün... 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Vakıflar güzel ama, tarihî müesseseler... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla)'— Efendim, bakın, biz vakıf konusuna karşı 

değiliz; bizim hukukumuzda, vakıf hukukunu düzenleyen önemli hususlar var. Atalarımız gayri-
menkullerini vermişlerdir, vakıf olarak tahsis etmişlerdir... Aslında, vakıf olayında, bugünkü 
anlamda bir iktisadî işletmecilik yoktur. Diyelim ki büyük mülkleriniz var; siz "vakfediyorum" 
dediğiniz zaman, "bunun gelirini falan işe tahsis ediyorum" dediğiniz zaman, burada bir de
ğişiklik yok; o bir iktisadî işletme değil; ama, günümüz .şartları altında bir vakfın, iktisadî iş
letmelere sahip olup, bunları işletip vergi ödemesi 1980'e kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş
tir; 1980 rejiminin getirdiği bir olaydır. 

Aslında, bu, sivilleşmenin bir adımıdır; vergideki sivilleşmeye bir adımdır. Siz buna karşı 
mısınız?.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Evet, bu, vergideki sivilleşmeye bir adımdır de
ğerli arkadaşlarım ve bü maddeyi getirdiği için, kendi Hükümetimi kutluyorum. 

Bu tasarının tenkit edilecek hükümleri vardır; ama tek tenkit edilmeyecek hükmü buydu; 
ama geldi Sayın Özal, vakıflara ait birtakım eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, kültür tesisleri, 
bilimsel araştırma yapılan işletmeler de vergiye tabi olacak dedi... Hayır, bunu düşünmüş Hü
kümet. 

Huzurunuzu fazla işgal etmek istemiyorum. Eğer tasarıyı incelersek daha sağlıklı sonuca 
varırız/Aslında, ben, biraz da üzüldüğüm için huzurunuza çıktım; bizi itham ediyorsunuz ve 
"siz burada tartışılanın ne,olduğunu izlemeden parmak kaldırıyorsunuz" diyorsunuz; ama, 
siz geliyorsunuz, burada, maddenin ne olduğunu bilmeden konuşuyorsunuz... (DYP ve SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz izledik ve Grubun mensubu olarak geldik burada 
konuştuk. Demek ki izliyormuşuz; ama, zabıtlar şunu göstermiştir ki, şu sabit olmuştur ki, 
arkadaşlarım izlemektedir, arkadaşlarım bilerek izlemektedir; ama siz -ben de iddia ediyorum-
ta başından beri bilmeyerek konuşuyorsunuz! 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Gruplar adına başka söz isteyen bulunmamaktadır. 

. Şahıslar adına söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Özal. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hem grup adına hem kişisel olarak aynı kişi konuşur mu?... 
BAŞKAN — Sayın Genç, bu akşam çok şakacısınız; teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Seninle şaka yapma tenezzülünü göstermem. 
BAŞKAN — Ama, ciddiye almak mümkün değil; çünkü, her maddede, siz de çok iyi bili

yorsunuz ki, şahıs adına da söz vermek mecburiyetindeyim. Beyefendi istedi, hakkını kullanı
yor... • 
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ATİLLA MUTMAN (İzmir)—Devamlı istiyor ama...] 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, aslında ben şahsım adına konuş

mayacaktım; fakat Sayın Doğan buraya çıkıp, benim konuşmalarımı hedef alıp, bilhassa beni 
meseleyi bilmemekle itham edince, söz almak zorunda kaldım. (DYP sıralarından "Doğru 
söylüyor" sesleri) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Meseleyi bilseydiniz muhalefet olmazdınız, bilmediğiniz 
belli. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Meseleyi çok iyi biliyoruz. 
Ben Maliye Bakanlığının vergi bölümünde çalışmadım. Herhalde Sayın Aykon Doğan bu 

konuları benden iyi bilir; onu kabul ediyorum. (DYP sıralarından "Ha şöyle..." sesleri) 
Elbette. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... , 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, müzakere karşılıklı diyalog şek
linde devam ediyor... 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz Genel Kurula hitap edin; değerli arkadaşlarımın yersiz 
müdahalesi olursa, muktediriz elhamdülillah. (DYP sıralarından gülüşmeler) Kitap var bura
da... > 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Aykon Doğan'ın vergi mevzuatını iyi bildiğini, yakın dostumuz olması nedeniyle 

biliriz. Biraz önce, ben kürsüden inerken, Sayın Orâl da aynı şeyi bana söyledi ve dedi ki; sizin 
eski kanununuzda Maliye Bakanlığının bu konularda yetki kullanma hususu aynen var. Benim 
tenkit ettiğim konu bu değil ki... 

Benim söylemek istediğim şu: Biz sekiz sene içinde yapabildiğimizi yaptık. Şimdi sıra si
zin. Ben burada maddenin birinci kısmını tenkit etmedim, yani vakıfların vergiden muaf olma 
konusunu normal karşıladım, hatta iyidir dedim. Bunu da uzun uzun anlattık. Hükümetin 
bilimsel araştırma yapan, kültür ve sağlık konularında faaliyetlerde bulunan vakıfları da bura
ya ilave etmesi iyi olmuştur elbette; bunu da tenkit etmedim. Benim sadece tenkit ettiğim ko
nu, orada, daha eskiden, taa Osmanlıdan kalan bir zihniyetin varlığıdır. Sayın Aykon Doğan 
o mevzuu çok iyi bilir. Osmanlı zihniyetinin Maliye Bakanlığında yerleşmiş bir zihniyet oldu
ğunu söyledim. Sayın Doğan belki ona kızıp kürsüye çıktılar; ama kabul ediniz ki, Maliye Ba
kanlığında Osmanlıdan kalma bürokratik bir zihniyet vardır. Sayın Aykon Doğan, bû lafı söy
lediğim ve kendileri de oradan geldikleri için kızdılar. 

Bakınız, ben, rüşvet yapmışlardır demedim, olur, olabilir dedim. Yetki verdiğiniz yerlerde 
bu tip işler olabilir. Dün olmamıştır, bugün olmaz; ama, yarın olabilir... Memura verdiğiniz 
yetki nispetinde, onun pazarlık etme şansı vardır; gelir onunla pazarlık ederler. Ben, Maliye 
memurlarını da tenzih ediyorum, herkesi de tenzih ediyorum. Ben, buraya çıkıp da bazı arka
daşlarımın yaptığı gibi, bütün şu hayalî ihracat dosyalarındaki herkes suçludur demiyorum; 
diyemem böyle bir şeyi, diyemem efendim... (DYP sıralarından gürültüler) 

Çünkü, bakınız, bir suç mahkemece tespit edilirse insan suçlu olur. Burada da söylemek 
istediğim konu şudur; tekrar söylüyorum^.. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Zabıtlara mı söylüyorsunuz, yoksa taş duvarlara mı söylü
yorsunuz?.. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Maliye Bakanlığını ben takdir ederim. 
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HAYRt DOĞAN (Antalya) — Herkesi tenzih ettiniz ama... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Herkesi de tenzih ettim; Maliye Bakanlığının 

memurları dürüst insanlardır. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Hedef neresi, hedef? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama, şunu söyledim: Bu madde, mahzurlu bir 

maddedir, eskiden var olması, şimdi de var olmasını gerektirmez. Bunu söylüyorum. Madem
ki bu tasarıyı getirdiniz -geçerken Sayın Oral'a da onu söyledim- siz kaldırınız dedim. Niçin 
yönetmelikle, tüzükle bunu değiştirmiyorsunuz? Bütün söylediğim budur benim. Bunun, bil
mekle, bilmemekle, herhangi bir şekilde şahsımla ilgisi yoktur. Ben bu işlerde âlim olduğumu 
da iddia etmiyorum. Bazı konuları biliriz, bazı konuları bilmeyiz. Sayın Aykon Doğan o konu
ları hepimizden iyi de bilebilir; bunu da kabul ediyorum. 

Genel Kurula saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Özal. . 
Şahsı adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı yasa tasarısının, Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci mad
desinde değişiklik yapılmasıyla ilgili 9 uncu maddesine, 15 inci bentten sonra gelmek üzere, 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Akyol Hasan Basri Eler Hüsamettin Özkan 
Bartın Edirne İstanbul 

Mehmet Sevigen Ali Kemal Başaran 
İstanbul ' Trabzon 

Kurumlar Vergisi Kanununun 7 inci maddesine eklenmesi istenen fıkra: Köylere, yol, su, 
okul, lojman, sağlık evi gibi Devlet hizmetleri götüren -Köylere Hizmet Götürme Birlikleri." 

Gerekçe: Devletin yapması gereken köylerin yol; su, okul, lojman, sağlık evi gibi ana hiz
metlerini yerine getiren Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Kurumlar Vergisine tabi tutul
masının haklı bir nedeni ve gerekçesi olamaz. 

Bu birliklerin adı geçen hizmetlerin yerine getirilmesinde etkin ve başarılı olabilmelerini 
sağlamak amacıyla, Kurumlar Vergisinden muaf tutulmaları gerekir. 

Teklifimiz Kurumlar Vergisinden muafiyetin düzenlendiği 9 uncu maddenin sonuna bir bent 
eklenmesi suretiyle, köylere hizmet götürme birliklerini de muafiyetler kapsamı içine almış ve 
böylece adı geçen birliklerin yukarıda arz edilen devlet hizmetlerini yerine getirmede teşvik edil
meleri ve şevkle bu hizmetlere yönelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmış bulunmaktadır. 

Yüce Meclisin takdir ve tasviplerine arz olunur. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANr SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
Önerge sahibi söz istiyor mu? • 
HASAN BASRI ELER (Edirne) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Basri Eler; buyurun efendim. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepi

nize saygılarımı sunarım. 
Biz, bu yasa tasarısına, eleştiriden ziyade, ek bir bent ilave edilmesi için teklifte bulun

duk. Biraz evvel gerekçede de okunduğu gibi, halkımız ve bilhassa köylü vatandaşlarımız, ör
nek davranışlarıyla, kendi aralarında birlik kurarak, devletin yapması gereken yol, su, okul, 
lojman, sağlık evi gibi ana hizmetleri kendileri yapıyorlar. Şimdi, biz, bu örnek davranışı, da
ha çok özendirmemiz gerekirken, hatta onları ödüllendirmek gerekirken, bu muafiyet kapsa
mı içerisine almazsak, bir nevi devletin harcamalarının daha fazla olmasına sebep oluruz. Bu
gün, tüm milletvekili arkadaşlarımızın hepsi bilirler ki, bütün seçmenlerin, bütün köylü vatan
daşlarımızın istekleri hep bu doğrultudadır. Köy hizmetleri il müdürlükleri bu isteklere cevap 
verememektedir. Şimdi, aksine, bunların kurduğu bu birliklerin kârından -Sayın Bakanım da
ha iyi bilirler- yanılmıyorsam yüzde 46'ya varan bir vergi alınmaktadır. Bu fedakâr ve özverili 
davranışları bizim bilakis desteklememiz gerekir. Hatta, bu davranışları Türkiye genelinde yay-
gınlaştıralım. 

Bu kürsüden sizlere çiftçi borçlarının affı hakkında hitap etmiştim. O zaman, "Köylere 
bizzat gittim, 100 köyde, partili partisiz bütün arkadaşlarıma sordum; bunlardan yararlanan 
ya bir kişi, ya da hiç yok" demiştim. 

Köylü vatandaşlarımızın bu haklı beklentilerine, yani bu tasarı üzerindeki teklifimize^Iumlu 
yaklaşılmazsa^ olumlu yanıt verilmezse, bunu onlara izah etmede güçlük çekilir. O nedenle, 
bunun göz önüne alınmasını bilhassa istirham ediyorum. 

Bu yasa üzerindeki teklifimi 5 inci ayın 14 ünde teklif ettim ve bugüne kadar da olumlu 
bir yanıt alamadım. Sizlerden istirhamım; vatandaşlarımızın bu beklentisine sevindirici haberi 
müjdelemenizdir. Eğer, bu teklifimiz olumlu şekilde cevaplandırılmazsa, o zaman bunu izah 
etmekte güçlük çekilir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, siyasî partilerin açılmasıyla ilgili yasa teklifini verdiğimizde, sırf 
muhalefetten geliyor diye ret oyu verildi; ama, yasanın sonunda, bizim teklifimiz iyi okunma
dığı için, maddeler arasında çelişki oldu ve oturuma da ara verildi; biliyorsunuz. Sonradan 
gelindi, bizim verdiğimiz yasa teklifi aynen kabul edildi. 

Benim sizlerden istirhamım, bu teklifimizi daha açıkça ve ayrıntılı olarak incelemeniz ve 
bunu olumlu bir şekilde çıkarmanızdır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
„ BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. , 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 

Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 10. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci madde
sinin 10 numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiş, 4, 12, 13 ve 17 numaralı bentle
ri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 17 numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıda
ki 18 ve 19 numaralı bentler eklenmiştir. 

"Bakanlar Kurulu, % 20 oranını sıfıra kadar indirmeye veya kanunî oranına kadar artır
maya yetkilidir." 

"4. Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan 
kazançlar ile İcarşılıklı olmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelerde ve belirlenen 
iş kollarında yapılan faaliyetlerden elde edilen kazançlar (Bu bent kapsamına giren kazançla
rın kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye getirildiğinin tevsiki şarttır.);" 

"12.a) Portföyünün en az % 25'i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler yatırım fonları 
(döviz yatırım fonları hariç) ile aynı nitelikteki menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının port
föy işletmeciliğinden doğan kazançları. 

b) (a) alt bendi dışında kalan menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları ha
riç) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları. 

c) Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları. * 
d) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları. 

Bu bentte yer alan kazançlara ait istisnanın, bu Kanunun 24üncü maddesi ile Gelir Vergi
si Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. Bu 
bentte belirtilen kurumlara yapılan ödemelerden, Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü ve Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü maddelerine göre tevkif edilen ve ödenen vergiler, sadece Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendine göre yapılan vergi 
tevkifatına mahsup edilir. Mahsup edilemeyen vergiler hiçbir şekilde iade edilmez. 

Bu bentte yer alan °/o 25 oranını, % 20'ye kadar indirmeye veya % 100'e kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

"13. Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançları ile ano
nim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetle
rinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından doğan kazançları. 

Bu bentte yer alan istisna, hisse senetlerinin borsaya kayıtlı olması şartıyla uygulanır." 
"17. Devlet tahvili ve hazine bonosu ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresince 

çıkarılan, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan menkul 
kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar." 

"18. Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satı
şından doğan kazancın satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı, kurumlar 
vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki, vadeli satış halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini ta-
kibeden ikinci hesap döneminin sonuna kadar tahsil edilen kazançların tutarı, ilgili yıl kurum 
kazancından indirilir. Bu tarihten sonra yapılacak tahsilat için bu hüküm uygulanmaz. İlk ya-
pılan tahsilatların iştirak hissesi veya gayrimenkulun maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edi
lir.'- ; ' • • • - . 

Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan menkul kıymetlerin veya gayrimen-
kullerin satışından elde ettikleri kazançlar ile menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğ
raşan kurumların ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar, is
tisna kapsamı dışındadır. 
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Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekilmesi 
veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye 
tabi tutulur. 

Satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar iştirak hissesi veya aynı mahiyette 
gayrimenkul satın alınması halinde, daha önce kurumlar vergisinden müstesna tutulan kazanç 
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı meydana gelmiş sayılır. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler, 
ortağın sahip olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın istisnadan yararlanırlar. An
cak, İştirak hisseleriyle gayrimenkullerin satışından doğan kazanç; sermayeye eklenmeyerek 
özel bir fon hesabında gösterilir ve hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmaz, kooperatifin amaçları
nın gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

Bu istisnanın uygulanmasında anonim şirketler yönünden sermaye artırımı nedeniyle çı
karılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması ve en geç altı ay içinde borsaya kote ettirilmesi 
şarttır.. Borsaya kote ettirilecek hisse senetleri için, borsa tarafından istenen kotasyon şartları
na tam olarak uyulması esastır. Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin bu suretle ger
çekleştirilecek sermaye artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz." 

19. Kurulduktan sonra Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların eğitim, sağlık, 
kültür ve bilimsel araştırma geliştirme amacıyla kurdukları iktisadî işletmelerinden sağladık
ları kazançları." 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Işın Çelebi; buyurunuz. 
ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

özellikle, bu kanun tasarısını, Anavatan Partisi grubu olarak çok detaylı biçimde incelediğimi
zi ve üzerinde çalıştığımızı belirtmek isterim. 

Yine, bu kanun tasarısının, Hükümetin teklifinin 9, Komisyon metninin 10 uncu madde
si, üzerinde son derece dikkatle tartışılması gereken bir maddedir. ( 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bu vergi tasarısıyla, mevcut istisna ve mu
afiyetlerin bir kısmının kapsamı genişletilirken, bazı istisna yenilikleri de getirilmektedir. Bu, 
tasarı, gelir artırıcı hükümlerden çok, gelir azaltıcı hükümler ihtiva etmektedir. Bu tasarıda, 
gelir kaybının ne olduğu ve bu kaybın nasıl karşılanacağı tam ve net olarak belli değildir. 

Biraz önce belirttiğim gibi, bu tasarıyla getirilen Vergi Usul Kanunuyla ilgili değişiklikler, 
Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler ve şimdi tartıştığımız Kurumlar Vergisi Kanu
nuyla ilgili değişiklikler, Türkiye'de önemli ölçüde yeni tartışmalara neden olacaktır. 

Sermaye Piyasası Kanununda yapılan değişiklik, Türkiye'de, meri izin sisteminden ve ka
yıt sisteminden yeni bir sisteme geçişi temin etmiş ve yeni kurumları da beraberinde getirmiş
tir. Bu vergi tasarısıyla, sermaye piyasasına getirilen bu yeniliklerin takviye edilmesi önemlidir; 
ancak, bu kadar uzun bu 10 uncu maddede; turizm sektöründeki istisnaların ve hükümlerin, 
12 nci bentte yer alan menkul kıymet, yatırım ve fon istisnasına ilişkin hükümlerin, 17 nci bentte 
yer alan devlet tahvili hazine bonosu ve gelir ortaklığı senetlerinin alım satımına ilişkin hü
kümlerin, 18 inci bent olarak kanunun 8 inci maddesine yapılan ilave ve geçici 10 uncu ve geçi
ci 18 inci maddede getirilen gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazancın 
sermayeye ilave edilmesiyle ilgili istisna hükmün ve diğer maddelerin ötesinden, çok önemle 
üzerinde durmam gereken nokta şudur: 
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Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının 10 uncu maddesindeki "karşılıklı olmak kaydıyla" 
ibaresiyle getirilen hüküm Anayasanın 73 üncü maddesine aykırı bir hükümdür. Bu 10 uncu 
madde, Anayasanın 73 üncü maddesine aykırıdır; çünkü, Anayasanın 73 üncü maddesinde, 
verginin kanunla konulabileceği veya kaldırılabileceği hükme bağlanmış bulunmakta, Bakan
lar Kuruluna sadece kanunla belirlenen alt ve üst sınırlar dahilinde düzenleme yetkisi veril
mektedir. Dolayısıyla, kanun tasarısının 10 uncu maddesinde yer alan, "Yurt dışında yapılan 
inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar ile karşılıklı olmak 
kaydıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelerde ve belirlenen işkollarında yapılan faaliyet
lerden elde edilen kazançlar" şeklindeki bentle, alt ve üst limit belirtilmeden, sınır belirtilme
den, hangi ülke ve hangi işkolu olduğu belirtilmeden, Bakanlar Kuruluna, Anayasanın 73 ün
cü maddesine son derece ciddî aykırı bir yetki verilmektedir; Çünkü, Bakanlar Kurulunca be
lirlenen ülkelerde ve belirlenen işkollarında yapılan faaliyetlerden elde edilen kazançların Ku
rumlar Vergisinden müstesna tutulması öngörülmüştür. Oysa, Anayasa, Bakanlar Kuruluna 
sadece kanunla belirlenen alt ve üst sınırlar dahilinde düzenleme yetkisi vermektedir. Bu mad
deyle, Anayasada belirtilen hükümlerin dışında, bütün yetkiler Bakanlar Kuruluna devredil
mektedir. ' ' 

Biraz önce, Sayın Aykon Doğan geldi, burada dedi ki, "Anavatan Partisi Grubu maddeyi 
incelemedi." Biz bu maddeyi didik didik inceledik. Madde 9 ve madde 10, Anayasaya aykırı 
hükümler ihtiva etmektedir; madde 8 -biraz önce izah ettim- teknik hatalarla doludur. Bura
da, siyasî parti farkı gözetmeksizin bunları düzeltmeyi önerdim; ama, madde 8 üzerindeki ko
nuşmam, yeterli çoğunluğu sağlayacak etkiyi yaratamadı. Madde 10'da Anayasanın 73 üncü 
maddesine açıkça aykırılık vardır. Bu konunun dikkate alınmasını ve maddenin bu açıdan de
ğerlendirilmesini rica ederim. 

Şimdi, biz burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisini Bakanlar Kuruluna devre
debiliriz; ama, Anayasanın 73 üncü maddesine aykırılığı açık olan bu 4 üncü bendin getirilme
si ve dolayısıyla, alt ve üst sınırların belirlenmesi, hangi işkolunda ve hangi ülkede olacağının 
belirtilmesi ve hangi oranda olacağı belirtilmesi gerekirken belirtilmemesi ve bütün bu yetkile
rin Bakanlar Kuruluna bırakılması; çok açık söylüyorum, çok ciddî bir hatadır. Bu hatanın 
burada düzeltilmesini rica eder, hepinize saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan... 
Sayın Cevat Ayhan, Divan Kâtibi arkadaşımız itiraz ediyor, "Grup adına söz alması için 

Grubun yetki vermesi lazım" diyor. Yetkiniz var mı efendim? 
ABİT KIVRAK (Konya) — Ö zaman, şahsı adına olur. 
BAŞKAN — Şahsı adına bilahara... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Grup Başkanvekilleri burada olmadığı için bir şey söyleye

miyorum. 
BAŞKAN — Grup Başkanvekiliniz veya Grup yönetiminde görevlendirilen yetkili bir ar

kadaşımız... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Ben Grup yönetiminde görevliyim... 
BAŞKAN — Görevliyseniz olur. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) -—Ayrıca, burada, Grup yönetiminde görevli başka arkadaş

larımız da var... 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Sayın Ayhan, anladım da, grup yönetiminin, bu konuda, yazılı olarak, yetkili, görevli kıl

dığı arkadaşımız var mı veya siz yetkili misiniz? (RP sıralarından 'Ali Bey var" sesleri) 
Sayın Oğuz; Sayın Ayhan, madde üzerinde grup adına söz istedi; Grubunuz adına yetki 

veriyor musunuz? 
ALI OĞUZ (İstanbul) — Tabiî efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayhan. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, yetki belgesi var mı? 
BAŞKAN — Malumdur efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sizde var mı? 
BAŞKAN — Evet efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; söze başlarken hepinize hürmetlerimi arz ederim. Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gecenin bu geç saatinde sizi meşgul etmek istemiyorum; ancak, bu 
tasarının 10 uncu maddesinin dördüncü bendindeki ifadeye, Sayın Işın Çelebi, Anayasaya ay
kırılık yönünden takıldılar; ben, bir başka noktadan meseleyi dikkatlerinize arz etmek istiyo
rum. O nokta da şudur: Daha önceki metinde olmayan ilave bir cümle getirilmiş bu maddeye 
ve "Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ka
zançlar ile karşılıklı olmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelerde ve belirlenen iş
kollarında yapılan faaliyetlerden elde edilen kazançlar (Bu bent kapsamına giren kazançların 
kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye getirildiğinin tevsiki şarttır)" denilmiş. Zaten bu hu
sus, önceki kanun metinin dördüncü bendinde de vardı. Burada getirilen değişiklik, sadece, 
"Karşılıklı olmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelerde ve belirlenen işkollarında 
yapılan faaliyetlerden elde edilen kazançlar" şeklindeki ifadededir. 

Burada bir belirsizlik vardır. Daha önceki metin, yurt dışında inşaat, onarım, montaj ve 
teknik hizmetlerden elde edilen kazançların tamamının istisna edilmesine imkân vermekteydi; 
ancak, getirilen bu değişiklikle, hangi ülkelerde ve hangi konularda alacağı belli olmayan bir 
yetki veriliyor Bakanlar Kuruluna. Bakanlar Kurulu, bunu, bugün koyar, yarın kaldırır. 

Üzülerek ifade edeyim, biz, önceki Hükümet döneminde de burada dile getirdik; bilhassa 
ithalatta, fonlarda uygulanan sistemde, sanayicilerimiz ve işadamlarımız bunun acısını yaşadı
lar. Bakanlar Kuruluna, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına yetki vermişsiniz; bir fonu bir 
gecede kaldırıyorsunuz, bir gecede indiriyorsunuz. 

Misal olarak söyleyeyim, otomotiv sanayii ithalatında yapılan bir değişiklikle, 1989'da tak
riben 500 milyon dolarlık otomobil ithal edilmişken, 1990 yılında aşağı yukarı 1,5 milyar do
larlık otomobil ithal edilmiştir. Şimdi siz, otomotiv sanayicisi, yan sanayici olun da karar verin 
bakalım; yani, ben, yatırım yapacağım, üretim yapacağım, ihracat planlayacağım; önümdeki 
yıl, bu istisnaların kapsamı ve sektörü ne olacak, nereye inecek,.nereye binecek, kimin başına 
düşecek, kimin başından ne yük kalkacak gibi konuları bilemiyorum; yani, burada bir belir
sizlik vardır. Bu, sanayimiz için, iş hayatımız için .tehlikedir. Bunu, dikkatinize arz etmek isti
yorum. 

İkinci bir husus da şudur: Burada, yeni getirilen ilave onsekizinci bendin ikinci fıkrasın
da, "Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan menkul kıymetlerin deniliyor. 
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Meseleyi tam olarak açıklayabilmek için, onsckizinci bendin başını okuyayım izin verirseniz: 
"Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkuIİerinin satışından doğan 
kazancın satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı, kurumlar vergisinden 
müstesnadır." denmiş. Bendin devamında uzun uzun fıkralar var; ancak, üzerinde durmuyo
rum. Belirtmek istediğim şu: ICurumun bu istisnadan faydalanması için, o malların iki tam 
yıl, kurum aktifinde bulunması lazım. 

Biz, şimdi, bir enflasyon ortamındayız. 1980'li yıllarda, Sayın özal Başbakanken, yüksek 
enflasyon karşısında, işadamlarına, zaman zaman "köşklerinizi satın, konaklarınızı satın, ya
lılarınızı satın, teknelerinizi satın" diye tavsiyelerde bulunuyordu. Tabiî, enflasyon, işletmele
rin döner sermayesini yiyip bitirdiği, erittiği için, işletme öz kaynaklarının takviye edilmesi ba
kımından, mevzuata da bu hüküm getirilmişti. 

Burada, yeni getirilen hükümle, kurum, iki yıl aktifinde bulundurmak şartıyla, sattığı gayri-
menkullerini Ve menkul varlıklarını işletme sermayesine ilave ettiği zaman, bu, Kurumlar Ver
gisinden müstesna olmaktadır. 

Burada şunu" dikkatinize arz etmek istiyorum: Bu enflasyon ortamında, zaten iş hayatı, 
fevkalade zor şartlardadır.. Elinde imkânı olan, bir miktar likiditesi olan, bunu, derhal gayri-
menkule ve menkul kârlı sahalara yatırır, işini yavaşlatır, hafife alır, iki sene sonra da bunu 
satar ve böylece, vergisiz olarak büyük bir kazanç temin ederek, rant temin ederek bunu ser
mayesine ilâve eder, varlık haline getirir; yani, burada mühim olan, bunun vergi dışı kalmış 
olmasıdır. Birtakım kurumları buna teşvik etmiş oluyoruz. 

Zaten, bugünkü enflasyon ortamında kurumların yaptığı şudur: Yıl sonuna doğru, bil
hassa taşıt sahasında, kendi meşguliyetine göre çeşitli taşıt alımlarında bulunmakta, yıl sonun
da bunlarla ilgili olarak yüzde 50 amortisman yazmakta ve ocak veya şubat ayında da bunları 
satmaktadır. Bunu, maliyecilerimiz çok iyi bilirler; bu, âdeta bir vergi kaçırmadır. 

Tabiî, biraz evvelki konuşmamda da arz ettim, eğer siz, işletmelerin dönen varlıklarını enf
lasyona karşı koruyucu tedbir getirmezseniz... Ki,, 1980'den sonra, yeniden değerlendirmeyle 
-Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikle- bu işletmelerin taşınmaz malları için, demirbaşla
rı için tedbir getirilmişti. Her sene ekim, kasım ayında, yani yıl sonuna doğru, Maliye, bir enf
lasyon oranı ilan eder, onun yüzde 10 düşüğüyle, işletmeler, sabit varlıklarını yeniden değer
lendirmeye tabi tutarlar. Ama, işletmelerin dönen varlıklarıyla ilgili imkân olmadığı için, işlet
meler, hiç para kazanmadığı halde, enflasyon vergisi ödemeye mahkûm olmakta, bundan kaç
mak için de birtakım yollara teşebbüs etmektedir. Biz, âdeta, enflasyonun doğurduğu haksız
lıkları, böylece, kurumlaştırmış oluyoruz. Bunu dikkatinize arz etmek için bu konuşmayı yap
tım. , 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz isteyen bulunmamaktadır. 
Şahsı adına, Sayın Güneş Taner; buyurun. 
GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben, Sayın Refah 

Partili arkadaşlarımın savunduğu tezin farklı bir tarafını savunacağım. 
Efendim, burada "kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan menkul kıymetle

rin veya gayrimenkullerin satışından elde ettikleri kazançlar ile menkul kıymet veya gayrimen
kul ticareti ile uğraşan kurumların ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettik
leri kazançlar, istisna kapsamı dışındadır" denmektedir. 
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Arkadaşlarımız burada iki tam yıllık bir süre koymuşlar. Burada soruyorum; neden iki 
yıl da, üç yıl, dört yıl, beş yıl değil? Bundan kastım şudur: Bizim için önemli olan, şirketlerin, 
mümkün mertebe, hakikî bilançolarına kavuşması ve Türkiye'de bu uygulamanın yaygınlaştı-
rılmasıdır; yani, Türkiye'de, kote edilen ekonomi ile yanındaki yeraltı ekonomisinin, mümkün 
mertebe, hesaplara geçirilmesinde fayda vardır. Şimdi, bir şirket düşünün, elinde imkânları var, 
likiditesi fazla; misal olarak söylüyorum, altın almış; daha sonra altın fiyatları yükselmiş; tabiî 
olarak, elindeki altını çıkarmış ve buradan bir kazanç elde etmiş. Şimdi, bu kazancı, bu men
kulü iki sene içinde aktifinde tutmadığı için, siz dönüyorsunuz, bunu vergilendiriyorsunuz. Hal
buki, bırakınız, bunu sermayeye ilave etsin. Bunu sermayeye ilave ettiği takdirde, sermayesinde 
kayıtlı olacağı için, ileriye matuf olarak, bu şirketin daha fazla kârlı hale gelmesi ilerideki bu 
kazançlarını da vergilendirme esası doğmaktadır. Bu açıdan, bu maddedeki sınırlamayı -burada 
Sayın Hükümete söylemek isterim- dışardaki uygulamalar açısından ve belki Türkiye'de enf
lasyon altında uzun yıllar ıstırap çeken şirketlere ve yeni gelişmekte olan şirketlere bir avantaj 
tanınması açısından sağlıklıdır diye düşünmek isterim. 

İkinci olarak, bendin sonunda "bu istisnanın uygulanmasında anonim şirketler yönün
den sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması -doğrudur-
ve en geç altı ay içinde borsaya kote ettirilmesi şarttır" deniliyor. 

Bir şirket, altı ay içerisinde borsaya müracaat edebilir; ama, kote ettirme, onun elinde olan 
bir imkân değildir; kote etme imkânına borsa sahiptir; yani, burada, şirketin altı ay içerisinde 
borsaya müracaat etmesi şartını arayın; ama, kote ettirme imkânı şirketin elinde değildir. Eğer 
herhangi bir sebepten dolayı hisse senetleri borsada kote edilemezse, şirket, bu kanuna aykırı 
hareket etmiş olacaktır. 

O açıdan, bu iki noktanın düzeltilmesinde yarar görüyoruz. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Şahsı adına söz isteyen başka sayın üye var mı? Yok. , 
Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesinin dördüncü bendi
nin parantez içerisindeki cümlenin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Üney Işın Çelebi Güneş Taner 
Bayburt İzmir İstanbul 

Mehmet Keçeciler Orhan Ergüder 
Konya İstanbul 

Gerekçe: 
32 sayılı karar, kambiyo rejimi açısından 50 milyon ABD Dolarına kadar yurt dışına yatı

rım yapılabileceği, bu işlemin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bilgisi dahilinde olabile
ceği müsaadesini vermiştir. Yurt dışında çalışan müteahhitlerin bu istisnadan yararlanabilme
leri için önce parayı yurt içine getirip sonra çıkarma sorumlulukları vardır. Bu da kanun ve' 
kararnameye aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI. İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi söz istemekte midir? 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; herhalde önergemizi 

okunaklı yazamadığımız için, okunması sırasında, Hükümet ve Komisyon yeteri kadar bilgi 
sahibi olamamışlardır. Müsaade ederseniz bu konuda bir açıklık getirmek istiyorum. 

32 sayılı kararın çıkarıldığı 1989 tarihinde, Türkiye'deki şirketlerin, özellikle Avrupa'daki 
ve dünyadaki gelişmeler tahtında çokuluslu şirket olabilme niteliğini sağlayabilmek için, kam
biyo açısından, yurt dışına yapacakları, 50 milyon dolara kadar olan yatırımların, Hazineye 
bilgi vermek kaydı şartıyla, serbestçe yapılması hususu getirilmiştir. 

Türkiye'nin yurt dışında -ki, burada tam yerine oturmuştur- eski Sovyetler Birliğinde ve 
Türk cumhuriyetlerinde çalışan müteahhitleri vardır. Bu müteahhitler, bu ülkelerde sağladık
ları kazancı, her zaman için, döviz olarak veya nakit olarak elde etmeyebilmektedirler; kendi
lerine, bu kazancın, orada yapılacak başka yatırımlar dolayısıyla verilme imkânları da doğ
maktadır. 

Siz, eğer, müteahhide, yurt dışında yapmış olduğun bu kârı, illa Türkiye'ye getir, ondan 
sonra bizden müsaade al ve istisnaya tabi tüt derseniz, Türk müteahhitlerinin yurt dışında, 
bilhassa Türk Cumhuriyetlerinde gelişmesini engellersiniz. Halbuki, onlara, sen yurt dışında 
çalışıyorsun, para kazanıyorsun, bu parayla orada yatırım yaptın; o yatırımı bize tevsik ettiğUı 
takdirde, sana bu istisnayı uygularız diyebilmemiz lazımdır. Bu da, bugüne kadar tamamıyla 
teknik ve ileriye dönük olarak hazırlanan Türk müteahhitlerinin, yurt dışında diğer ülke müte
ahhitlerine nazaran avantajlı bir duruma gelmesi ve onların önereceği ticarî koşullara uyması 
açısından elzemdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu nedenle önerdiğimiz, siyasî amaçlı bir madde de
ğildir, sizin yaptığınızın yanlış olduğunu da söylemiyorum; ama, bunu değiştirdiğiniz takdirde, 
bilhassa Türkî cumhuriyetlerde çalışan müteahhitlere çok büyük bir imkân ve orada gelişme 
imkânı sağlarsınız. Takdir buyurursunuz ki, bu cumhuriyetlerin de, Türk müteahhitlerinin ve 
girişimcilerinin desteğine ihtiyaçları vardır. Madde ve önerge, bu açıdan, bizim için önemli gö
rülmüştür. 

Komisyon, Hükümet ve Yüce Meclisin bu konuya göz önüne almasını dileriz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, metinde yazılı haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Madde kabul edilmiştir. . .• ı 
Müteakip maddeyi... 

— 376 — 



T.B.M.M. B : 87 24 . 6 . 1992 O : 5 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 
maddeyi okutmadan önce bir hususu ıttılaınıza arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. . 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — 24 üncü say

fada yer alan onsekizinci bendin son cümlesinde "tahsilatlar" tabiri var; bu "tahsilat" olarak 
tashih edilirse güzel olur; çünkü, iki defa çoğul eki almış oluyor. 

BAŞKAN — Evet; cemil ül cemil oluyor; çünkü, "tahsilat" malum olduğu üzere "at" 
ekiyle, buyurduğunuz gibi, çoğuldur. İfade buyurduğunuz şekilde düzeltilecektir Sayın Başka
nım. , 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Teşekkür ede
rim efendim; sağ olun. • 

ALÎ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Bizi aydınlattınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, aydınlatmadım, tenvir ettim. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

MADDE 11. — 3.5.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 25 inci maddeyi 
takiben aşağıdaki mükerrer 25 inci madde eklenmiştir. 

"Asgarî Kurumlar Vergisi: 
MÜKERRER MADDE 25. — Kurumların, kurumlar vergisinden muaf veya müstesna ka

zançları ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine'göre indirim konusu gelirle
rinin bulunması halinde, ödeyecekleri vergi; kurumlar vergisinden muaf veya müstesna tutula
cak kazançları ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre indirim konusu 
yapılacak gelirleri (iştirak kazançları hariç) toplamına ve kurumlar vergisi matrahına, bu Ka
nunun 25 inci maddesinde yazılı oranın uygulanması suretiyle hesaplanan verginin °/o 50'sinden 
az olamaz, 

Bu şekilde hesaplanan vergiden, bu Kanunun 25 inci maddesine göre hesaplanan vergi 
ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine 
göre hesaplanan tevkif suretiyle ödenecek vergiler toplamı düşülerek, kurumların ödeyecekleri 
asgarî vergi farkı hesaplanır. Asgarî vergi farkının doğması halinde, bu vergi bu Kanun hü
kümlerine göre beyan edilerek Ödenir. 

Bakanlar Kurulu bu maddede yazılı <% 50 oranını, kazanç ve iratların her biri için iş ve 
mükellef grupları,1 sektörler ve faaliyet konuları, kazancın elde edildiği ülkeler ve menkul kıy
metlerin türüne göre topluca veya ayrı ayrı % 100'e kadar artırmaya veya sıfıra (0) kadar indir
meye yetkilidir. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin 
ve tespit edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Işın Çelebi; buyu
run. 

ANAP GRUBU ADİNA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
kanun tasarısının 11 inci maddesinde "asgarî kurumlar vergisi" adı altında yeni bir müessese 
getirilmektedir. Bu maddeden anladığımız kadarıyla, kurumların, Kurumlar Vergisinden mu
af veya müstesna tutulan tüm kazançları üzerinden ödeyecekleri vergi yükünün, yani efektif 
yerginin, Kurumlar Vergisi nispeti olan yüzde 46 nispetinin yarısından az olmaması öngörül
mektedir; Yeni Asgarî Kurumlar Vergisi mükellefleri, kurum kazançları üzerinden en az yüzde 
23 nispetinde vergi ödeyeceklerdir. 
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Değerli arkadaşlarım, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, kurum kazançları üzerinden, is
tisnalar için de yüzde 23 nispetinde yeni vergi ödemesi, özellikle bankacılık sektörü açısından, 
devlet tahvili ve devlet bonosu kullanan bankacılık sektörünün maliyetleri açısından önemli
dir. 

Şubattan bu yana getirilen son tasarılarla, bankaların disponibilite oranları, yüzde 30'dan 
yüzde 40'a yükseltilmiştir. Burada tasarı kanunlaşırsa, bankacılık sektöründeki kredi maliyet
leri ciddî biçimde yukarı çıkacaktır. Bankacılık sektörünün ocak ayındaki faizleri yüzde 60 dü
zeyinde iken, bugün yüzde 80 düzeyine gelmiş; ama, yüzde 60 faiz olduğu dönemde kredi ma
liyetleri yüzde 90'a yaklaşırken, bugün kredi maliyetleri yüzde 125'in üzerine çıkmıştır. Bu, 
eylül ayından sonra ortaya çıkacak maliyet enflasyonunu ciddî biçimde etkileyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, öte yandan, tasarının aynı maddesinde, Bakanlar Kuruluna, mad
dede yazılı ve Kurumlar Vergisinin yüzde 50'si nispetinde vergi alınmasıyla ilgili bu oranı; ka
zanç ve irat türleri itibariyle veya mükellef grupları itibariyle ve yine kazancın elde edildiği ül
keler ve menkul kıymetlerin türüne göre topluca veya ayrı ayrı Yüzde 100'e kadar artırma veya 
sıfıra kadar indirme yetldsi verilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, saat 00.30; ama, bu maddenin hangi amaçla getirildiği, tam olarak 
anlaşılmamaktadır. Mevcut sisteme göre, kurumların vergiden müstesna kazançları üzerinden 
tevkif suretiyle vergi alınması mümkün bulunmakta ve de Bakanlar Kurulunun söz konusu tev-
fikat oranını artırma ve azaltma yetkisi bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, Hükümetin kendisi açısından, üzerinde dikkatle dur
ması ve düşünmesi gereken bir maddedir. 

Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesinde ise, Bakanlar Kuruluna, Kurumlar Vergi
sinden müstesna bulunan kazanç veya irat türleri itibariyle ayrı ayrı tevkifat durumunda bu 
oranı artırma ve azaltma yetkisi verildiğinden, II inci maddeyle getirilen Asgarî Kurumlar Ver
gisi müessesesi, sistemin daha karışık hale gelmesinden başka bir şeye yaramayacaktır; yani, 
6 ncı maddede, bu yetkiler, zaten, Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Yeniden, aynı nitelikte, As
garî Kurumlar Vergisi diye yeni bir müessese kurup, Bakanlar Kuruluna benzer yetkileri ver
menin bir yararı olduğu kanaatinde değilim. 

Bu müessesenin ne getireceğinin ve bu tasarının 11 inci maddesinin özellikle bankacılık 
sektörüne getireceği ek yüklerin dikkate alınmasını diliyorum ve ekim-kasım aylarında bura
da, enflasyon, bütçe ve diğer gelişmeler tartışılırken, bu tasarının bankacılık sektöründeki fi
nansman maliyetlerinin yüksekliğine olan etkisini de ayrıca görüşeceğimizi belirtmek istiyo
rum. Lütfen, bu tasarıyı, dikkatle inceleyip değerlendirelim. Bu Parlamentoda, vergi konusun
da çok uzman arkadaşlarımız var. Sözlerimin, bu uzman arkadaşlarım tarafından da değer
lendirilmesini ve gerekiyorsa, benim görüşlerime ilaveler yapılmasını veya yanlışlarımızın veya 
doğrularımızın burada belirtilmesini diliyorum. Gene söylüyorum: Parti farkı gözetmeksizin, 
doğruları yapmak konusunda hassas' davranılmasmın yararlı olacağı inancındayım. 

Bu madde, malî açıdan ve finansman maliyetleri açısından ciddî yükler getirecek bir mad
dedir; ayrıca Maliyet enflasyonunu yukarıya çekecefk, ciddî sıkıntılar getirecek bir maddedir. 
Maddenin o anlamda değerlendirilmesinde ve dikkate alınmasında yarar görüyorum. . 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. 

— 370 — 



T.B.M.M. B : 87 24 . 6 . 1992 , O : 5 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzuruna gelmiş bulunuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan tasarının 11 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi 

Kanununa, mükerrer 25 inci madde ilave edilmektedir. Bu madde, Maliyeye, Asgarî Kurumlar 
Vergisi tahsil imkânını getirmekte ve çeşitli istisnalar ve muafiyetler sebebiyle sıfıra yakın ku
rumlar vergisi ödeyen kurumların, yüzde 46'yı esas alırsanız, yüzde 23 ve yüzde 30'u esas alır
sanız -bildiğiniz gibi, yine 25 inci maddede, çok ortaklı şirketlere getirilen düşük Kurumlar 
Vergisi istisnalarıyla, bu, yüzde 30'a kadar düşürülmektedir -bütün bu istisnalara ve muafiyet
lere rağmen, minimum, asgarî yüzde 15 oranında vergi tahsili imkânını getirmektedir. Tabiî, 
Maliyenin gelir ihtiyacının karşılanması için de, getirilen bu mevzuatı makul karşılıyoruz. Ver
gi vermeyenlerin de vergi vermesi, memlekete hizmet gitmesi için zarurîdir ve vergi toplama
dan da Türkiye'yi idare etmek mümkün değildir. 

Burada, 11 inci maddeyle getirilen mükerrer 25 inci maddenin üçüncü fıkrasını dikkatleri
nize arz etmek istiyorum: Bu fıkrada denmektedir ki, "Bakanlar Kurulu bu maddede yazılı 
yüzde 50 oranını, kazanç ve iratların her biri için iş ve mükellef grupları, sektörler ve faaliyet 
konuları, kazancın elde edildiği ülkeler ve menkul kıymetlerin türüne göre topluca veya ayrı 
ayrı yüzde 100'e kadar artırmaya veya sıfıra (0) kadar indirmeye yetkilidir." Şimdi, bu madde, 
tabiî, iş hayatının üzerinde, Demoklesin kılıcı gibi durur. Nasıl durur diyeceksiniz; bakın, geç
mişte ihracatta vergi iadeleri uygulamaları, geçmişte ihracata uygulanan Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonu (DFİF) ve yine geçmişte ihracat gelirlerinin yüzde 20'sini Kurumlar Vergisinden 
müstesna kılan Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ve müteakip maddeleri şümulün
de yapılan uygulamalarda bu oran yüzde 20 iken, süratle, yüzde 18 ve 16'ya bugün de yüzde 
14'e düşmüş bulunmaktadır. Başlangıçta, bunlar, aniden yapılmışür; bilahara, haklı olarak birçok 
tenkit gelince, iki sene ilerisine matuf olmak üzere önceden ilan edilmiştir. Bu, bir isabettir, 
takdir ederiz; ancak, burada belirsizlik var. 

Bakın, maddenin üçüncü fıkrasını tekrar okuyorum size: "...kazanç ve iratların her biri 
için iş ve mükellef grupları, sektörler ve faaliyet konuları, kazancın elde edildiği ülkeler ve menkul 
kıymetlerin türüne göre topluca veya ayrı ayrı yüzde 100'e kadar artırmaya veya sıfıra (0) ka
dar indirmeye yetkilidir.7 Hükümetin ve bürokrasinin eline, bu kadar hudutsuz ve kontrolsüz 
bir yetkiyi vermek hatalıdır. Hükümetler, memlekete hizmet için kurulurlar; ama, hükümetler 
vardır, bakanlıklar vardır, iş hayatında olanlarla yakın istişare halinde, iş hayatına güven ve 
istikrar verecek şekilde uygulamalar yapar; hükümetler vardır, bakanlıklar vardır, ara rejimler 
vardır -her şey olur Türkiye'de- keyfî uygulamalar yapar ve bu keyfî uygulamalarla da iş haya
tını altüst eder. Bu şekilde belirsiz bir uygulamada, iş hayatında olan kişi gelecek için güven 
duymaz. 

Bendeniz bir önerge verdim; umut ederim görüşülecektir. Orada, bunun, en az üç yıl için, 
bir takvim halinde, önceden -sektörler, iş konuları ve ülkelere göre olmak üzere- ilan edilmesi
ni, bir disiplin halinde buraya getirilmesini teklif ediyorum, önerge görüşülürken belki ilave 
bilgi arz ederim. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz isteyen bulunmamaktadır. 
Şahsı adına söz isteyen... \ .. 
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H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hüsnü Doğan. 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) — Yorulmadınız mı? . 
BAŞKAN — Ben mi? 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Size hizmet etmek zevk, millete hizmet etmek görev. 
Buyurun Sayın Doğan. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bu madde 

hakkında, biraz evvel Sayın Ayhan'ın bahsettiği hususa değinmeyeceğim. Benim değineceğim 
konu şu: Bu maddenin birinci fıkrasıyla üçüncü fıkrası arasındaki çelişki. 

Şimdi, birinci fıkra diyor ki: "Kurumların, Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna 
kazançları ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre indirim konusu ge
lirlerinin bulunması halinde, ödeyecekleri vergi; Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna tu
tulacak kazançları ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre indirim ko
nusu yapılacak gelirleri (iştirak kazançları hariç) toplamına ve Kurumlar Vergisi matrahına, 
bu kanunun 25 inci maddesinde yazılı oranın uygulanması suretiyle hesaplanan verginin yüzde 
50'sinden az olamaz." ' 

Şimdi, Yüce Meclis, bir kanun çıkarıyor, sizin buradan alacağınız vergi, 25 inci maddede 
hesaplanacak rakamın yüzde 50'sinden aşağı olamaz, diye bir kaide koyuyor. Ondan sonra da, 
hemen, aynı maddenin üçüncü fıkrasında -başka madde değil- bu konuda, Bakanlar Kurulu
na, bu rakamı, sıfır ile yüzde 100 arasında değiştirme yetkisini veriyorsunuz. 

Şimdi, bu, kanun yazma tekniği bakımından yanlış, mantığı bakımından yanlış. Siz, mad
denin birinci fıkrasında, şu rakamın yüzde 50'sinden aşağı olamaz diyeceksiniz; ondan sonra 
da maddenin üçüncü fıkrasında, Bakanlar Kurulu, bunu, sıfır ile yüzde 100 arasında değiştirir 
diyeceksiniz. O zaman, bunun yazılma şeklinde, 25 inci maddeye göre bir rakam hesap edilir; 
Bakanlar Kurulu, bu rakamı, sıfır ile yüzde 100 arasında tespit eder, der çıkardınız; Ama, bu 
maddeyi bu şekilde yazarsanız, bir nevi, Meclis, yüzde 50'sinden aşağı olamaz diye genel kaide 
koyacak, ondan sonra, Bakanlar Kurulu da o kaideyi bozacak, sıfır ile yüzde 100 arasında de
ğiştirecek. Bunun burada izah edilmesini istiyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, şahsı adına, Sayın Kamer Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben dilerim ki, Kurum

lar Vergisini öteden beri, getirilen muafiyet ve istisnalarla fiilen ortadan kaldıran uygulamaya 
son veren bu maddeye, muhalefet partisi milletvekilleri sahip çıksınlar, alkışlasınlar; ama, ba
kıyorum ki, hep tenkit etme alışkanlığına, hem de körü körüne tenkit etme alışkanlığına sahip 
olan bu arkadaşlarımı -tabiî, Refah Partili arkadaşım olaya müspet baktı, kendisine teşekkür 
ediyorum- özellikle ANAP'lı sözcüleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda da dinledim; "efendim, 
bu, kurumlaşmayı önlüyor; bu, maliyet enflasyonunu yükseltiyor; bu, bankacılık sektörünü 
zaafa uğratıyor" gibi, tutarsız, hayalî gerekçelerle buna karşı çıktılar. 

Değerli arkadaşlarım, sekiz yılda getirilen muafiyet ve istisnalarla, kurumları, vergi ver
mez hale getirdiler. Hatta, ihracata tanınan muafiyetler ve istisnalarla, aile şirketlerine özel 
vergi indirimleri getirdiler ve o özel aile şirketlerinin de kimlere yakın olduğunu biliyoruz. 
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Şimdi, özellikle bankacılık sektörüne temas etmek istiyorum.. Hükümet diyor ki, "geç
mişteki uygulamalarınızla, Kurumlar Vergisi Kanununun 7 ve 8 inci maddeleriyle getirdiğiniz 
muafiyet ve istisnalardaki genişlik nedeniyle Kurumlar Vergisini fiilen ortadan kaldırdınız. Hiç 
olmazsa, biz, bunlara asgarî bir vergi getiriyoruz. " Bu, sizi niye rahatsız ediyor? 

Siz, kendi yandaşlarınız olan bankalara gidip, yüzde 250 faiz vererek, devlet kurumlarına 
kredi aldınız. Bunlar, bir kuruş da vergi vermiyorlar. Biz, şimdi, getirdiğimiz tasarıda diyoruz 
ki, hiç olmazsa bunun yüzde 50'sinden vergi alalım. Bu, sizi niye rahatsız ediyor? Biraz önce 
dediniz ki, "bu Hükümet, hep veriyor." İşte, bu maddeyle de alıyor. Bu, sizi niye rahatsız edi
yor? 

Demek ki, siz burada, başta ve sonda söylediğiniz sözlerde samimî değilsiniz. Kendi yan
daşlarınız olan bankalara, devletin kesesinden yüzde 250 faiz veriyorsunuz, bir kuruş vergi al
mıyorsunuz; bu Hükümet gelmiş, "ben, asgarî yüzde 23 nispetinde Kurumlar Vergisi alacağım" 
diyor; bu da sizi rahatsız ediyor. Olmaz arkadaşlar. Siyaset, bir ahlak ve fazilet meselesidir. 
İnsanlar, buradaki konuşmalarında buna riayet etmek zorundadırlar. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Geçmişte, Kurumlar Vergisindeki muafiyet ve istisnaların kimlere tanındığını biliyoruz. 
Yılda 1,5 trilyon lira kazanç sağlayan bankadan, yüzde 8-9 seviyesinde vergi alıyorsunuz; bu, 
niye yüzde 23 seviyesinde vergi vermesin? Bir memlekette bankacılık sektörünün var olmasının 
nedeni şudur: Banka, küçük tasarruf sahibinin parasını toplayacak ve sanayie kanalize ede
cek. Siz ne yaptınız; sekiz yıllık uygulamalarınızla, bankacılık sektörünü, devletin tahvillerini 
satın alan ve beş kuruş vergi vermeyen bir sektör haline getirdiniz. Özel bankalar, yüzde 5, 
yüzde 10, yüzde 20, eğer vadeli ise yüzde 60 faizle vatandaştan para topluyorlar ve yüzde 73 
faizle devletin hazine tahvilini alıyorlar, beş kuruş da vergi vermiyorlar. Şimdi bunlardan da 
vergi alınacak olması, sizi niye rahatsız ediyor?. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, getirilen bu tasarı, bir vergi reformu tasarısı değil. Biz, sağ
lıklı, nitelikli, Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir vergi reformu tasarısını getireceğiz; bundan 
hiç kuşkunuz olmasın ve bunu getirdiğimiz zaman, bugün burada yaptığınız konuşmaların kar
şılığını da o tasarıda çıkaracağız. Türkiye'de herkesin şunu bilmesi lazım ki, iflas durumuna 
getirilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisi, ancak, sağlıklı, sıhhatli, Türkiye gerçekleri
ne uygun bir vergilendirme politikasını esas alan vergi sistemiyle kurtulacaktır. 

Bu madde, tasarının belkemiğidir ve yerinde bir maddedir. Bu maddeyle, hükümete bir 
yetki verilmiş. Verilen bu yetkiyle, Hükümet, yüzde 23 nispetindeki vergiyi, yüzde 34,5'e kadar 
çıkarabiliyor veya sıfıra kadar indirebiliyor; ama, biz, Hükümetin bunu sıfıra indireceği konu
sunda bir kanaat taşımıyoruz. Ekonomik konular, süratle karar alınmasını gerektiren önemli 
konulardır ve Hükümetçe belirli konularda yapılacak birtakım uygulamaların ekonomiye ya
pacağı katkının özelliği göz önünde tutularak, Hükümete böyle bir refleks tanımanın yararlı 
olduğuna da inanıyoruz. Geçmişte, siz, Hükümete öyle yetkiler tanıdınız ki, 20 misline, 50 misline 
kadar artırma veya azaltma yetkisi getirdiniz. Hükümete 50 misline, 100 misline kadar, düzen
leme yetkisi veren insanların, çıkıp burada, yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisini 
tenkit etmesini de gerçekten çok kınadım. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutup, aykırılık durum

larına göre işleme koyacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesinin tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Ekrem Pakdemirli Mümin Gençoğlu 
istanbul Manisa Bursa 

Ülkü Güney Melike Haşefe 
Bayburt İstanbul 

Gerekçe: 
Asgarî Kurumlar Vergisi, uygulamada çalışması zor bir maddedir. Bu madde tasarıdan 

çıkarılmazsa kurumlaşmayı caydıracaktır. Bu madde, muafiyetlerin etkinliğini azaltacağı için, 
ihracat ve yatırım gibi, ülke ekonomisi için çok önemli olan faaliyetleri aksatacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan vergi kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağı
daki cümlenin ilavesini: 

"...Bakanlar Kurulu iş, mükellef gruplarını, sektör ve faaliyet konularını, ülkeleri ve men
kul kıymet türünü belirterek, uygulanacak Asgarî Kurumlar Vergisi oranını en az üç yıl önce
den tespit eder ve yayımlar" 

Arz ederiz. 

Cevat Ayhan Abdullatif Şener İsmail Coşar 
Sakarya Sivas Çankırı 

Abit Kıvrak Ahmet Remzi Hatip 
Konya Konya 

Gerekçe: 
İş hayatına istikrar ve güven getirilmesi için gereklidir. 
BAŞKAN — Şimdi, okunmuş bulunan önergeleri aykırılık durumlarına göre okutup, iş

leme koyacağım: ' • . • ' • - , , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesinin tasandan çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN—'Sayın Hükümet?.. ' . , ' ' • 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor mu? İstemiyor. •-• . 
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Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan vergi kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağı
daki cümlenin ilavesini: 

"...Bakanlar Kurulu iş, mükellef gruplarını, sektör ve faaliyet konularını, ülkeleri ve men
kul kıymet türünü belirterek uygulanacak Asgarî Kurumlar Vergisi oranını en az üç yıl önce
den tespit eder ve yayınlar" 

Arz ederiz. 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
. ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katıla

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi söz istiyor mu? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cevat Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; sözlerime başlarken, 

hürmetlerimi arz ederim. 
Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının bu maddesiyle getirilen mükerrer 25 inci madde

nin üçüncü fıkrası sonuna ilavesini istediğim bu cümlmeyle, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
maksadım, iş hayatına, en azından önündeki Üç yıllık dönem için faaliyet konuları, sektörler, 
ülkeler -ki, hatırlarsanız, kanun maddesi onları zikretmiş- bakımından bu oranın belirlenme
sidir. Üçüncü fıkra, "Bakanlar Kurulu, bu oranı, kazanç ve iratların her biri için iş ve mükellef 
grupları, sektörler ve faaliyet konuları kazancın elde edildiği ülkeler ve menkul kıymetlerin tü
rüne göre topluca veya ayrı ayrı yüzde lÛO'e kadar artırmaya veya sıfıra (0) kadar indirmeye 
yetkilidir" demektedir. 

Tabiî, bu yapılmadığı takdirde, biraz evvel de arz ettiğim gibi, yatırımcı, imalatçı olup, 
işini planlayan bir kimsenin, önümüzdeki yıl Kurumlar Vergisinin asgarî miktarı ne olacaktır, 
bunu bilmesi mümkün değil. Hükümet, her yıl aralık veya ocak ayında, önündeki bir yıllık 
dönem için bunu ilan edecektir ve o yıl için belirli bir nispet ortaya çıkacaktır; ancak, mütea
kip yıllarda ne olacaktır? 

Malumunuz olduğu üzere, yatırım, uzun vadelidir ve uzun vadeli hedefleri bilerek, vergi
lerinizi ve yüklerinizi bilerek bir planlamaya gitmeniz gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde, 
ülke günlük kararlarla yönetilecektir. 
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Türkiye, çok zaman, dış ticaretini düzenleyen ithalat ve ihracat rejimlerini bile, şu veya 
bu sebeple aylarca yayınlayamamıştır; hatta, geçtiğimiz dönemlerde yıllık planların bile uzun 
süre geciktiği zamanlar olmuştur. 

Onun için, buna bir disiplin getirmek, bu tasarının iyi niyetle konulmuş olan bu maddesi
ni, iş hayatı için faydalı hale getirecektir. Bu yapıldığı takdirde, bu maddeye konulacak bu ek 
cümleyle, Bakanlar Kurulu ve şüphesiz ilgili bölümleri (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) yani Türkiye'de iş 
hayatını düzenleyen, iş hayatının hangi istikamette inkişaf etmesi gerektiğini ve teşviklerin ve 
desteklerin hangi sahada artırılması gerektiğini düşünen çevreler, uzun vadeli araştırma ve he
saplamalar yapacaklar ve bu, bir dinamik yaklaşım halinde devamlı bir proses olacaktır. Ayrı
ca, sektörler, devamlı takip altında tutulacaktır, değerlendirme altında tutulacaktır ve muhte-' 
mel pazarlar, devamlı takip halinde, değerleme halinde tutulacaktır ve oralardan gelen bilgi
lerle, devamlı, üç yıl ileriye matuf olmak üzere, bu nispetler ilan edilecektir. 

Ayrıca, bu maddenin getirilmiş olmasının birtakım faydalan da var, onu da arz edeyim. 
Ben, Anavatan Partisi temsilcisi arkadaşımızın görüşlerine katılmıyorum, İş hayatının bazı bö
lümleri vardır ki, gelişmesi fevkalade zordur; mesela, mühendislik hayatı, dizayn hayatı, araş
tırma hayatı, fevkalade yüklüdür. Bugün Türkiye'de en geri kalmış olan sektörler de, mühen
dislik ve araştırmadır. Bu böyle olduğu için de, gerek özel sektörde gerek devlet sektöründe 
(kamu sektöründe) kamu iktisadî teşekküllerinde, yatırımlarımız, maalesef daima dışarıda plan
lanmakta, projelendirilmekte ve Türkiye ekonomisine hiç de faydalı olmayan istikametlere sevk 
edilmektedir. Ayrıca, yerli araştırma, geliştirme, mühendislik ve proje sektörleri geliştirilmedi-
ği takdirde, kurmuş olduğunuz tesisleri de ayakta tutmanız mümkün olmamaktadır. Nitekim, 
bugün önümüzdeki KİT problemi budur. On, yirmi, otuz veya kırk sene önce milyonlarca do
lara ve iyi niyetle kurmuş olduğunuz tesisler bugün demode hale gelmişse, Türkiye'de mühen
dislik ve araştırmanın, proje ve dizaynın gerekli şekilde gelişmemesindendir. 

Bu maddeye belirttiğim husus eklenirse, uygulanacak vergi oranı, belirli sektörlerde ve be
lirli işkollarında belki sıfıra kadar indirilerek', o işkollannın da teşvik edilmesi ve gelişmesi sağ
lanır; ancak, arz ettiğim gibi, mutlaka, bunun, belirli bir periyotla, belirli bir süreyle önceden 
ilan edilmesi gerekmektedir. Ben, durumu takdirlerinize arz ediyorum. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Baş

kan, oylamaya geçmeden önce size ve Yüce Heyete bir bilgi arz etmek istiyordum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Müker

rer madde 25'in ikinci paragrafının ikinci satırında, Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği 
metinde "fıkrasına" diye yazılmış. Hükümetin teklif ettiği metinde ise bu "fıkrasının" şeklin
dedir ve doğrusu da "fıkrasının" ve Sayın Kâtip de "fıkrasının" diye okudu. 

Arz ediyorum. • 
BAŞKAN — Efendim, eğer zatı âlinizdeki nüsha farklı ise bilmiyorum. Biz, buyurduğu

nuz paragrafı "Bu şekilde hesaplanan vergiden, bu Kanunun 25 inci maddesine göre hesaplanan 
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vergi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının..." şeklinde okuduk. Mu-
" tabıkız zannediyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Evet. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki önergeyle ilgili müzakereler tamamlanmıştır; an

cak, maddenin oylamasına geçmeden önce, yazılı bîr önergeyle, yoklama yapılması istenmiş
tir. 

Şimdi, usulen önce bu önergede imzası bulunan sayın milletvekillerinin salonda bulunup.ı 
bulunmadıklarını arayacağız; ona göre işleme ve çalışmalara devam edeceğiz. 

önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Yoklama talep ediyoruz. 
Saygılarımızla. 

Edip Safder Gaydalı Ali Kemal Başaran Refik Arslan 
Bitlis Trabzon Kastamonu 

Hüseyin Aksoy Engin Güner Eyüp Aşık 
Eskişehir İstanbul ^ Trabzon 

Murat Başesgioğlu Tunca Toskay 
Kastamonu İstanbul 

Yüksel Yalova 
Aydın 

BAŞKAN — Sayın Gaydalı?.. Burada. 
Sayın Başaran?.. Burada. 
Sayın Arslan?.. Burada. 
Sayın Aksoy?.. Burada. 
Sayın Güner?.. Burada. 
Sayın Aşık?.. Burada. 
Sayın Başesgioğlu?.. Burada. 
Sayın Maruflu?.. Burada. 
Sayın Toskay?.. Burada. 
Sayın Tanık?.. Burada. 
Sayın Yalova?.. Burada. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Bu suretle, 11 sayın üyenin imzalamış bulunduğu önergeye göre, imza sahip
lerinin bulunduğunu tespit ettikten sonra, ad okunmak suretiyle yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

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

2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vsrgisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelin
de Değişiklik Yapılması, Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden Ödenen Fonların Birleştirilmesi; Güm
rük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 
31.10.1990 Tarilıli ve 3675 Sayüı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 
2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Saydı Kanunların Bazı 
Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/385) (S. Sayısı: 109) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmelere bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Müteak'p maddeyi okutuyorum: 

MADDE 12. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 45 inci mad
desinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) "GayrimenkuIIerin ve hakların satışından, iştirak hisselerinin devir ve temlikinden 
doğan kazançlar" ve "arızi kazançlar" tabirleri, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 ve 82 
nci maddeleri şümulüne giren kazanç ve iratları ifade eder. Ancak, bu kazançlarla ilgili sözü 
edilen maddelerde yer alan vergilendirmeme konusundaki istisna, kayıt, şart ve sürelere ait sı
nırlamalar dikkate alınmaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. . • • " • • ' 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, grup adına efendim... 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Işın Çelebi; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bu maddeyle ilgili olarak söz almam, bir engelleme amacı taşımamaktadır. Görüşmekte oldu
ğumuz Kanun Tasarısının 11 inci maddesi üzerinde de görüşlerimi belirtirken -tabiî ki, tercih 
sizlerindir, Hükümetindir- benim burada birtakım doğrulan söylemek ve birtakım olabilecek 
gelişmeleri size anlatmak görevimdir. 

Biraz önce bankalarla ilgili olarak söylediğim sözler, sizin kararlarınızdır. Bankaların ma
liyetleri bugün yüzde 30'a yaklaşmışsa, bu, sizin tercihinizdir. Şubat ayında, devlet tahvili ve 
bonolarından alınan stopaj oranları yüzde 15'e çıkarılıp banka maliyetleri artırılmışsa ve bu
gün Kurumlar Vergisi muafiyetinden olan istisnalara yüzde 23 gibi ek bir vergi getiriliyorsa, 
bunun da banka maliyetlerine yansıması tamamen sizin tercihinizdir. ^ • 

Şimdi bu madde, çok daha farklı ve geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir madde değerli 
arkadaşlarım. Bu madde, gayrimenkullerin enflasyon değeri kadar bir eskalasyona bağlanma
sını içermektedir. Maddede, "Emlak Vergisi değeri, beyan dönemini takip eden yıllarda Em
lak Vergisi Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak değerden az olmamak üzere, mükellef ta
rafından beyan edilen değerin, her yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenmiş 
olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle tespit olunur." deniliyor. Yani, bu mad
de, gayrimenkul ve emlakleriniz için vereceğiniz vergilerin değerinin enflasyon oranı kadar ar
tırılması suretiyle verginin artırılmasını getirmektedir. Bu, çok geniş halk kitlelerini ciddî 
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şekilde sıkıntıya sokacak bir hükümdür. Bu bir karardır, tercihtir; hükümet, siyasî partiler bu 
tercihi yaparlar ve uygularlar. 

Ben, bu maddeyi tekrar dikkatinize sunmak istiyorum. Yine bu maddede, "Yeniden de
ğerleme oranı; daha önce yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunan değer ile mü
kellef tarafından emlak vergisi veya tapu ve kadastro harcına esas olmak üzere beyan edilmiş 
olan değerlerden yüksek olanına uygulanır. 

Yeni inşa edilen binalardan harca esas değerin hesaplanmasında, Emlak Vergisi Kanunu
nun 10 uncu maddesine göre, arsa veya arsa payı değeri olarak daha önce beyan edilmiş olan 
değere 'yeniden değerleme oranı' uygulanmak suretiyle tespit olunan, değer esas alınır" deni
liyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada, evi, arsası, gayrimenkulu olan insanların beyan ettikleri de
ğerin eskalasyon suretiyle, ellerinde olmayan biçimde, her yıl artırılması ve onun üzerinden 
vergi alınması getirilmektedir. Bu, çok ciddî bir hükmü içermektedir. Nasıl olsa, erken seçim 
kararı alsak bile, sizlerle en azından gelecek senenin eylülüne, ekimine kadar beraberiz; bunla
rı tartışacağız. Burada söylediğimiz sözler, vergi affında, nasıl üç beş ay sonra doğru çıktıya, 
bu tasarıyla ilgili söylediklerimizin doğruluğu da ortaya çıkacaktır. Buraya, boş sözler söyle
mek için veya gecenin bu saatinde zaman doldurmak için de gelmedim; 9, 10 ve 11 inci madde
lerle ilgili söylediklerim ve gayrimenkullerle ilgili bu eskalasyon meselesi problem yaratacaktır. 
Bu maddenin, bu anlamda değerlendirilmesinde ve gözden geçirilmesinde yarar var. 

Gene bu maddede, "Tapu ve kadastro harcı, yeniden değerleme oranı uygulanmak sure
tiyle bulunan değer ile mükellef tarafından beyan edilmiş değerlerden yüksek olanı üzerinden 
hesaplanır" deniliyor. 

Maalesef, Sayın Aykon Doğan'ı burada göremiyorum. Kendisinin, bir vergi uzmanı ola
rak, burada bize bilgi vermesini isteyecektim, bu maddeyle ilgili söylediklerimizi, bir vergi uz
manı olarak değerlendirmesini rica edecektim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün üçüncü defa söylüyorum: Böyle kritik maddeler üzerinde 
-parti farkı gözetmeksizin- lütfen, tartışalım. Vergi hukuku ve vergi üzerinde ihtisas sahibi ar
kadaşlarım, şu maddeyi dikkatle değerlendirsinler; bu madde, dar gelirli birçok insanı etkile
yecek, ciddî sıkıntılar yaratacaktır. Bunu lütfen değerlendirelim; bu, hepimiz için sorun ola
caktır. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi.' 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, 12 ve 13 üncü maddeler görüşülmeden 14 

üncü maddeye atlandı. 
BAŞKAN — 12 nci maddeyi okuduk Sayın Ayhan. 
SÜHA TANIK (îzmir) — 12 nci maddeyi okudu kâtip. 
BAŞKAN — Efendim, şu atlandıyı bir tespit edelim, lütfeder misiniz? 
IŞIN ÇELEBİ (izmir) — Ben 14 üncü madde hakkında konuştum. 
BAŞKAN — Efendim, takdir zatı âlinizin, 18 inci maddeyi de konuşursunuz; ama biz, 

12 nci maddeyi takdim ettik. Müzakereye sunduğumuz madde 12 nci maddedir. Değil mi efen
dim?.. Yani, atlama yok. Bir grup sözcüsünün o şekilde bir konuşması var. Mutabık mıyız?.. 

IŞIN ÇELEBÎ (izmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın milletvekilleri, 12 nci madde üzerinde grup adına söz isteyen yar mı?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen var mı?.. Yok. 
Önerge var mı?.. O da yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 

MADDE 13. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20. — Hayat sigorta şirketleri ve emekli sandıklarının hisse senedi 
ite Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer 
alan yatırım fonlarına ait katılma belgelerinin alım satımından elde ettikleri gelirleri 5 yıl sü
reyle kurumlar vergisinden müstesnadır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına, 
Sayın Yusuf Bozkurt özal; buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tezkeresi yok, kendisi grup başkan-
vekili değil. 

ANAP GRUBU ADINA YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; bu geçici maddeyle, hayat sigorta şirketleri ve emekli sandıklarının, 
hisse senediyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendinin alt ben
dinde yer alan yatırım fonlarına ait katılma belgelerinin alım satımından elde ettikleri gelirleri 
5 yil süreyle Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmaktadır. Geçici maddede "5 yıl süreyle" 
derken, satın aldıkları tarihten itibaren mi 5 yıl süreyle müstesnadır* yoksa, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren mi 5 yıl süreyle müstesnadır; belli değil. Benim anlayışım, bu, 
geçici bir madde olduğu için, "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle 
geçerlidir" anlamına gelir; ama, bu maddenin yazılış tarzından da bu anlam açık olarak orta
ya çıkmamaktadır. -

Eğer, bu, elde ettikleri gelirlerin 5 yıl süreyle Kurumlar Vergisinden müstesna olması, ha
yat sigorta şirketlerini ve emekli sandıklarını teşvik için getirilmiş bir maddeyse, o zaman bunu 
geçici madde olarak buraya koymaya gerek yoktur. Yani, bugün de alsa, yarın da alsa, 3 sene 
sonra da alsa, aldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle bu müstesnalık hali devam ediyorsa, bu, 
bir geliştirme kanunudur ve o bahsedilen kurumların, kurulmasını, desteklenmesini, hisse se
netlerinin halka satılmasını, kurumlaşmasını temin eden bir maddedir ve bunun geçici madde 
olarak gelmesine de gerek yoktu. Dolayısıyla burada bir yanlış anlama vardır. Birinci olarak 
söylemek istediğim bu. 

İkincisi, tabiî burada, hayat sigorta şirketleri ve emekli sandıklarının hisse senetleriyle, 
kurumlar emekli sandıklarının hisse senetleri vardır. Bugünkü Hükümetin anlayışına göre, ha
yat sigortası meselesi Özellikle emeklilik meselesi şeklinde düşünülürse, bu, özel emekliliğe gi
der. Emekli Sandığı da bu aynı şekilde düşünülebilir; ama, bunu devlet yapacaksa, o zaman 
zaten böyle bir maddenin anlamı yoktur. Yani, buradan şunu da anlıyor muyuz?.. Bugünkü 
Hükümet, özel emekli sandığı meselesini destekliyor mu? Eğer, Hükümet bunların kurulması
nı destekliyorsa, ben müspet olarak karşılıyorum ve müspet olarak görmek istiyorum; ama, 
bunu vergi kanununda değil de, daha açık bir şekilde beyan etmek lazım. 
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Diğer taraftan, Yeşil Kart gibi bir müesseseyi, tamamen kamu sektörü içerisinde, ve bütçe 
içerisinde getiriyoruz ve kaynağının nasıl temin edileceği de belli değil. Buradaysa, bunu, bir 
tek maddeyle; hatta önemsemiyoruz da, geçici bir maddeyle getiriyoruz. 

Temel bir konudur. Eğer dediğim şekilde bir anlayışa gidiyorsa, desteklerim. Hakikaten, 
Türkiye'de ve dünyada bugün sosyal güvenlik meselesi artık finanse edilemez hale gelmiştir. 
Hele bir de bunun içine erken emeklilik meselesi girdikten sonra, bunun finanse edilmesi fev
kalade zorlaşmıştır. Bu işi kurtaracak tek yol, belki özel emekliliği teşvik edecek kuruluşların 
desteklenmesi yoluyla olabilir ve insanlar bu yolu seçebilirler. Bu işte de fayda vardır; ama, 
bu haliyle madde maalesef çok muğlaktır. 

Dediğim gibi, bir kere bu 5 yıl nedir; alındığı tarihten itibaren mi 5 yıldır, yoksa kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mi. 5 yıldır? 

Neden geçici maddedir, neden bir esas madde olarak konmamıştır? 
Ayrıca, ilgili olduğu için, sigorta şirketlerinin kendi kanunlarıyla da bir ilişki neden ku

rulmamıştır? Bunu anlayamadım. 
Bu konuda yaptığım konuşmayı Sayın Bakan bir açıklamayla cevaplandırırsa memnun olu

rum. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Grup adına söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı Kanun Tasarısının 13 üncü maddesine aşağıdaki bendin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Adnan Kahveci Ekrem Pakdemirli Cavit Kavak 
İstanbul Manisa istanbul 

Mümin Gençoğlu Ülkü Güney 
Bursa Bayburt 

'Ancak, Bakanlar Kurulu bu süreyi 15 yıla kadar çıkarabilir." 

Gerekçe: 
Hayat sigorta şirketlerine ve emekli sandıklarına daha büyük teşvikler sağlanmalıdır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi 'söz istiyor mu? İstememektedir. 
Önergeyi oylarını/a sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
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Maddeyi, metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harçlar Kanunu ile ilgili Değişiklik 

MADDE 14. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Bu Kanunun uygulanmasında, vergi değerinin tespitinde aşağıdaki hususlar ayrıca dik
kate alınır. , 

a) Kayıtlı değer (emlâk vergisi değeri), beyan dönemini takip eden yıllarda Emlâk Vergisi 
Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak değerden az olmamak üzere mükellef tarafından be
yan edilen değerin, her yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenmiş olan "yeni
den değerleme orantında artırılması suretiyle tespit olunur. 

b) Yeniden değerleme oranı; daha önce yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bu-
"' Iunan değer ile mükellef tarafından emlak vergisi veya tapu ve kadastro harcına esas olmak 

üzere beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanına uygulanır.'' . 
c) Yeni inşa edilen binalarda harca esas değerin hesaplanmasında, Emlak Vergisi Kanunu

nun 10 uncu maddesine göre arsa veya arsa payı (arazi dahil) değeri olarak daha önce beyan 
edilmiş olan değere "yeniden değerleme oranı" uygulanmak suretiyle tespit olunan, değer esas 
alınır, 

d) Tapu ve kadastro harcı, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunan değer 
ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır. 

e) Mükelleflerin yukarıdaki hükümlere göre tespit edilecek değerlerden daha düşük be
yanda bulunmaları halinde; harcın hesabında yeniden değerleme oranı uygulanarak tespit edi
lecek değerler esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, kusur cezalı olarak ikmalen tarh edi- ' 

• I i r -

f) Harcın hesabında yüz bin liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz. 
Bakanlar Kurulu, kalkınmada öncelikli yörelerde yeniden değerleme oranını sıfıra kadar 

(sıfır dahil) indirmeye veya birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde farklı bir oran belirle
meye yetkilidir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı yetkilidir." 

. BAŞKAN — Madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Işın Çelebi; buyurun 
efendim. 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (izmir) — Efendim, biraz önce yanlışlıkla bu mad
de üzerinde konuştum; çünkü, kafam hep bu madde ile doluydu. 

Burada, gayrimenkul değerinizi, 100 milyon lira olarak beyan ettiğinizi kabul edersek, ye
niden değerleme oranı, her yıl enflasyona endeksli olarak eskalasyona tabi tutulduğunda, her 
yıl bu değer, otomatik olarak yüzde 60 artacak ve gelecek sene 160 milyon lira olacak sizin 
gayri menkul değeriniz ve bu değer üzerinden vergi ödeyeceksiniz; ertesi sene, o 160 milyon 
liranın, yüzde 60 oranında artan değeri üzerinden vergi ödeyeceksiniz. 
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Erzincan'da veya Hakkâri'deki değerle, Ankara'daki, İstanbul'daki değer çok farklı; bu 
anlamda Türkiye'nin bölgelerine göre, bir başka sıkıntı getirecek bu hüküm. 

O anlamda, bu maddenin son derece dikkatle değerlendirilmesinin önemli olduğu kanaa
tindeyim. Bunun, grup yönetimleri tarafından veya arkadaşlarımız tarafından gözden geçiril
mesinde büyük yarar görüyorum. 

Sözü fazla uzatmayacağım. Bu madde çok ciddî sıkıntılar yaratacaktır. Belki vergi topla
nacaktır; ama, çok önemli miktarda toplanmayacaktır ve bir problemi beraberinde getirecek
tir. 

Dikkatinizi çekmek istedim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Refah Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; bu madde ile ilgili olarak Bakanlığın getirmek istediği,husus, vergi ve harçların reel değer
ler üzerinden alınmasıdır. Bu da, vergi politikası bakımından doğru bir politikadır; ancak, ben 
şunu beyan etmek istiyorum: Bugün, daire alım satımında fevkalade düşük değerler uygulan
maktadır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tespit edilen rayiçler vardır; bu rayiçlere 
göre gayrimenkuller vergi dairelerine beyan edilmekte, bu beyanlar da kabul edilmektedir. Di
yelim ki, bugün, 100 metrekarelik bir dairenin inşaatı 100 milyon liraya çıkmaktadır; ama, 1 
milyar liraya, 1,5 milyar liraya, 2 milyar liraya alınıp satılan daireler yardır. Vergi dairelerinin, 
bu konuda daha gerçekçi bir değerlendirme yapabilmesi için, bu sahalarda uzmanları bünye
sinde bulundurmasında fayda var; yani, ya eksperler kullanmak veya bu uzmanları bünyesin
de bulundurmak suretiyle meseleyi çözmesi lazım. Nasıl çözer bilemiyorum; ama, fevkalade 
yüksek oranda bir vergi kaçırılmaktadır. 

Tabiî, bunu yüksek gelir grupları yapıyor ve düşük gelir grupları da, maalesef, toplu iğne 
alsa,, bunun vergisini ödüyor, Zira, düşük gelir grupları, standart ve ucuz inşaatlardan mesken 
edinebilmekte, yüksek gelir grupları da çok lüks daireler alabilmekte ve vergiyi de kaçırmakta
dırlar. 

Bu hususu arz etmek istedim. 
Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz isteyen bulunmamaktadır. 
Şahsı adına, Sayın Yusuf Bozkurt Özal; buyurun efendim. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; harç
ların ve bazı vergilerin gerçek değer üzerinden alınması esasını getirmeye çalışan bu madde, 
müspet bir maddedir esas itibariyle; ancak, gene burada "Bakanlar Kurulu, kalkınmada ön
celikli yörelerde yeniden değerleme oranını sıfıra kadar (sıfır dahil) indirmeye veya birinci ve 
ikinci derecede öncelikli yörelerde farklı bir oran belirlemeye yetkilidir" derken, belli bir nok
tada, daha önce de prensip olarak bahsettiğimiz, Meclisin yetkisinin devri meselesi ortaya çık
maktadır. Esas itibariyle, bu rakam şimdiden buraya konabilir. Yani, "Yukarıda uygulanacak 
rakamın yüzde 50'si ikinci dereceler için, yüzde 25'i de birinci derecede öncelikli yöreler için 
uygulanır" denir veya buna benzer rakamlar konulabilirdi; ama bu rakam, öyle anlaşılıyor ki, 
esas itibariyle hazırlıksız olmaktan, konmamış. Yani, birinci derecede veya ikinci derecede ön
celikli yörelerde ne uygulayacağız; biz bunu bilmiyoruz. Oturup biraz çalışalım, ondan sonra 
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koyalım anlayışı. "İleride biz bunu değiştireceğiz; yani değiştirme hakkımızı mahfuz tutalım" 
şeklinde düşünüldüğü takdirde, bu, yine daha önce bahsettiğim meseleye girer. Bir istikrarsız
lık meselesidir vergilendirmede; yani verginin ne olacağını vatandaş bilmemektedir. Bakanlar 
Kurulu bunu, dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Biz bunu, daha ön
ce söyledik, Anavatan iktidarı döneminde belirli reformları süratle yapabilmek için kullanmak 
mecburiyetinde idik. Fakat bu, aslında bir reform niteliğinde değil, bu, şimdiden yerine otur
tulabilecek bir husustur. Şimdiden rakam konulabilir; fakat öyle bir alışkanlık ki, Maliye Ba
kanlığının bürokratları tarafından bir alışkanlık haline getirilmiş, her maddede dikkat ediyo
rum, daima Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor. Aslında yetki, Bakanlar Kuruluna verilmiyor, 
Maliye Bakanlığına veriliyor; Maliye Bakanlığına da verilmiyor, oradaki belirli bazı bürokrat
lara veriliyor bu yetki. Yani oradaki bürokratlar, "Biz oturup bu vergiyi hesaplarız, hükümet 
ne zaman bunun değişikliğini isterse oturup hesaplarız" anlamındave icabında bu vergiyle 
ilgili görüşlerini bakana, bakan vasıtasıyla da Bakanlar Kuruluna götüreceklerdir. Bir kere, bu 
şekilde bir uygulama yanlıştır. Eğer devamlı bir reform yapılmak isteği ve mecburiyeti varsa 
tamam, bir diyeceğim yok; ama burada yapılmak istenilen bu değildir. 

Diğer bir husus... Tabiatıyla, işin hep tek tarafına bakılmış; yani, deniyor ki "Yüksek olan 
rakam üzerinden alınır." Yeniden değerleme yapılmış, bir de vatandaş kendisi beyan etmiş; bun
lardan hangisi yüksekse onun üzerinde vergilendirilir deniyor. Yeniden değerlemeyi koymuşsa-
nız, öbür adam bunu yüksek beyan etmişse, yine yeniden değerlendirme üzerinden yapınız. 
Yani, burada adamın beyanına inanmıyorsanız hiç inanmayın; ama adamın beyanına inanı
yorsanız, o zaman onu yüksek vermişse yüksek, düşük vermişse de düşük olarak kabul etmek 
lazım. Yani bir noktada, vatandaşa, vereceğin vergiden daha fazlasını ben senden bir yolunu 
bulup alırım zihniyetiyle konmuş madde. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yahu, sen vergiyi hiç bilmiyorsun. Vergiyi bir maddeyle de
ğil, Vergi Usul Kanununu bileceksin. , 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet, her maddede olduğu gibi, bu maddede 
de "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Mahiye ve Gümrük 
Bakanlığı yetkilidir" denilip, yine bir torba madde konmuştur. Yani, şimdi bunu bütün bu mad
delere koymak yerine, "Bu kanunla ilgili bütün uygulamaya ilişkin usul ve esasları tayin ve 
tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir" diye bir madde koyabilirdik, koymadık. 

Bir alışkanlık, ona işaret etmek istiyorum. Maliye Bakanlığında bu alışkanlık var ve bu 
alışkanlık devam ediyor. Yani, burada isteğimiz, bu alışkanlıkların yavaş yavaş kaldırılması ve 
modern bir vergi anlayışına gitmektir. Tabiî, ben vergiyi bilmeyebilirim; ama, ben dünyanın 
pek çok memleketlerinde vergi hukukunun neticelerini gördüm, sadece Türkiye'de inceleme
dim. Sayın Kamer Genç, siz, belki sadece Türkiye'de incelediniz ve sıkıntınız da bu, takılıp 
kalmışsınız. 

Saygılar sunarım. 
' KAMER GENÇ (Tunceli) — Cehalet insan zaafıdır; 

Amerika'da şatolarımız yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Soru sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Sayın Başkan, sizin aracılığınızla, Sayın Bakan

dan bir soru sormak istiyorum. Bu madde, gayrimenkul alım satımlarında mı uygulanacaktır, 
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yoksa emlak vergilerinde de bu artışlar devam etmek suretiyle bu madde uygulanacak mıdır? 
Bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, Emlak 

Vergisi uygulamasına kesinlikle uygulanmayacak bu madde. Sadece tapu harcı işlemlerinde ge
çerli olacaktır ve dolayısıyla satışlarda söz konusudur. 

Kaldı ki, birinci ve ikinci derece kalkınmada öncelikli yörelerde, o yörenin özelliğine göre 
nispetler daha düşük tespit edilecektir. Biraz sonra verilecek bir önergeyle -eğer Yüce Meclis 
benimserse- tarım arazilerine de aynı şekilde düşük vergilendirme esası gerçekleşecektir. Yani 
madde, sadece tapu harcıyla ve gayrimenkul alım satımlariyla ilgilidir, Emlak Vergisiyle kesin
likle bir ilgisi yoktur. 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) —' Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, soru cevaplandırılmıştır. 
Başka soru soracak sayın üye?.. Bulunmadığına göre, madde üzerinde bir değişiklik öner

gesi vardır, okutuyorum: 

.• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 14 üncü maddesiyle değiştiri
len 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü 
fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

B. Sami Daçe Mehmet Gölhan Ahmet Sayın 
Adana Sakarya Burdur 

Muhtar Mahramlı Selahattin Karademir Abdullah Kınalı 
Tekirdağ Kahramanmaraş Hatay 

"Bakanlar Kurulu, kalkınmada öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde artış oranını (0) 
sıfır (sıfır dahil) ile yeniden değerleme oranı arasında tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki kalkın
mada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde ve tarım arazilerinde farklı oranlar tespit 
edilmek suretiyle de kullanılabilir. 

Bu maddenin uygulanmasında işlemin yapıldığı yıl için herhangi bir artış oranı dikkate 
alınmaz. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yet
kilidir. 

Gerekçe: 
Bu önerge, ifade düzeltilmesi amacıyla verilmektedir. Diğer taraftan tasarının 27 nci mad

desiyle tasarının 14 üncü maddesinin 1.1.1993 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörül
mektedir. Bu durumda 1.1.1993 tarihinden itibaren Tapu Kadastro Harcının alınmasına esas 
olacak değerin hesaplanmasında 1990, 1991 ve 1992 yılları için tespit ve ilan olunan yeniden 
değerlerine oranının nazara alınması ve 1990 yılı Emlak Vergisi değerlerinin 1990, 1991 ve 1992 
yıllarına ait.yeniden değerleme oranlarında endekslenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, kalkınmada öncelikli yörelerin yanısıra tarım arazilerinde de farklı oran uygula
nabilmesine imkân sağlanmaktadır. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Baş
kanım, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. , • 

BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu olmadığı için önergeye katılamamaktadır. 

Sayın Hükümet?.. . , 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Önergeye katılıyoruz Sayın" 

Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 

Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İthalde Alınan Vergi ve Resimlere İlişkin Hükümler 

MADDE 15. — 14.5.1964 tarjhli ve 474 sayılı Kanunun 25.11.1982 tarihli ve 2716 sayılı 
Kanun ile değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 2.— Bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların güm
rük vergisi had ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca, yılda bir kez ve Aralık ayında Resmî Gaze
tede yayımlanacak bir kararla sıfıra kadar indirilebilir veya bu cetveldeki had ve nispetlerin 
% 50'sine kadar artırılabilir. Gümrük vergisi had ve nispetlerinin indirilmesine veya yükseltil
mesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Aralık ayında Resmî Gazetede yayımlanmaması ha
linde, daha önce tespit edilmiş bulunan gümrük vergisi had ve nispetlerinin takip eden yılda 
uygulanmasına devam olunur. Bakanlar Kurulu ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklik
leri yapmaya, bu değişikliklerin.uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkili
dir. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Anavatan Partisi Grubu adına, Sa
yın Yusuf Bozkurt özal söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın özal. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; kanunun bu maddesi esas itibariyle mevcut uygulamaya nazaran bir 
iyileşmeyi gösteriyor; bu bakımdan müspet görüyorum. Yılda bir kez -aralık ayında- çıkarıl
mak kaydıyla konulmuş ve "gümrük vergisi nispetlerini sıfıra kadar indirir veya mevcut had-
din yüzde 50'sine kadar artırabilir" şeklinde bir hüküm var. 
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Mevcut uygulamaya göre iyidir dedim; ancak, gönül isterdi ki bir kademe daha ileriye gi
dilsin, o da şudur : Türkiye son yıllarda dışa açılma hamlesini bu şekilde yürütmüştür. Yani, 
gümrük vergilerini önce tarife yasakları olan -ithali yasaklanmış, vergisi sonsuz diyelim- mal
ların memlekete girmesini sağlamış, daha sonra da gümrük vergilerini Bakanlar Kurulu kara
rıyla kademeli olarak indirerek dışarıya açılmayı sağlamıştır. Böylece, hem Türkiye'deki sana
yinin yurt dışıyla rekabet edebilmesi, daha ucuz girdileri sağlaması, elde ettiği ucuz girdilerle 
ülkede daha iyi üretim yapmasını sağlamış, aynı zamanda dışarıdan gelen malların kalitesinde 
mal üretilmesini teşvik etmiştir. Buna da bir diyeceğimiz yok; ancak, yeni uygulamada dikka
timizi çeken bir husus da korumacılığın artırılması yönündeki eğilimdir. Artık bundan böyle 
vergilerin indirilmesinden ziyade, vergilerin belki artırılması yönünde bir istek ve arzu var. 

Önceleri muhalefette iken, şu anda iktidarda bulunan partilerin ve özel sektörün belirli 
çevrelerinin; "sanayimizi yeterli derecede korumuyorsunuz, esas itibariyle rekabet iç piyasada 
olur, dış piyasada rekabetin pek anlamı yoktur, bütün ülkeler kendi mallarını dışarıya karşı 
korurlar" gibi, rekabet gücü pek iyi olmayan sanayicilerin de bu tür baskılarıyla ve tabiatıyla 
politikacılara etkileriyle bu yöne doğru bir kayma gördük. Gönül isterdi ki, bu maddede indi
rilme yetkisi olsun, ama artırma yetkisi olmasın; ben bunu söylemek istiyorum. 

Bu indirilebilir; ama diyelim ki, mevcut cetvelde rakam yüzde 40'tır; bu rakamı siz yüzde 
30'a indirdiniz, bir sene sonra yüzde 20'ye indirdiniz, bir sene sonra da yüzde 10'a indirdiniz, 
güzel. Cetveldeki yüzde 40 rakamının yüzde 50'si ne yapar, yüzde 20 yapar. Yüzde 50 kadar 
artırır dediği zaman, birdenbire o yüzde 40 rakamını yüzde 60 yapma yetkisi mevcuttur. 

Olmaz demiyorum; sanayiden ve çeşitli yerlerden baskılar gelir. Bu baskılar bazen öyle 
kuvvetli olur ki, memleketin millî menfaatları yerine, belirli şirketlerin kendi menfaatları çok 
daha bastına olabilir. Bu yapılır demiyorum; yani gümrük hadlerini -dışa açılan bir Türkiye'de-
indirme yetkisini Bakanlar Kuruluna verelim; ama, artırma yetkisi için tekrar buraya gelinsin. 
Yapılan bir düzenlemeyi tekrardan bozmak için bir yetki verilmemesi gerekir, söylemek istedi
ğim budur. > 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Siz yılda beş kere değiştiriyordunuz... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, ben onun yılda bir kere değiştirilme
sini müspet karşıladım, sözümün başında da söyledim. Yani, tamamen tenkit etmiyorum, iyi 
yapılmıştır dedim; ama gönül isterdi ki, daha da iyi olsun. Mademki bu işi yapıyoruz, biraz . 
daha iyi yapalım; ama, burada öyle bir açık kapı bırakılıyor ki, cetveldeki rakamın yüzde 50'si 
kadar artırılabilir. Cetveldeki rakam yüzde 40 ise, yüzde 50'sini ilave ettiniz mi yüzde 60 eder. 
Siz şimdi yüzde 10 ya da yüzde 15'e indiridiğiniz rakamı, birdenbire yüzde 60'a çıkarma yetki
sini kendinizde bulursanız bu, suistimai edilir demiyorum; ama, böyle bir yetkinin Meclise gel
mesi lazım. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Ağabeyin düzeltir. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bakınız, geçmiş dönemde yurt dışına, Türkiye 
sanayiini büyük ölçüde açtık, bu bir gerçektir. Gümrük vergileri yüzde 200'Ierden bugünkü 
seviyelerine indi. Türkiye'de bugün her türlü mal bulunuyorsa, Türkiye'de bugün iyi kalitede 
her türlü mal bulunuyorsa; yurt dışına açılmadan dolayıdır. Bunu kötülemeydim. Bu iyi bir 
gelişmedir ve bu gelişmeyi devam ettirelim. 
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Bakınız, bu baskılar olacaktır. Sanayi, bütün dünyada, ileri ülkelerde dahi, dışarıdan ge
len malları sokmamak için kendi politikacılarına baskı yapmaktadır. Tekstil sanayicilerimizi 
-bizim kendi sanayicilerimizi- Avrupa piyasalarına sokmamak için, orada baskı yapılıyor. 

Şimdi, diyelim ki.. Bu yetki niçin verilmiştir : Efendim, dışarıdan damping olursa, yani 
adam haksız bir şekilde Türkiye'ye mal sokuyorsa, ben onun Gümrük Vergisini artırayım... 

• / 

Bu yetki onun için verilmişse, bir diyeceğim yok; ama, böyle bir yetkiyi sizin her zaman kulla
nabilmeniz lazım, anında kullanabilmeniz lazım. Halbuki, burada "Senede bir defa kullanılır" 
diyor. Demek ki, bu yetki onun için de istenmiyor. Yani, bu düzgün bir düzenleme değil dam
pinge karşı alınan bir tedbir değîl. O bakımdan, burada alınmış bulunan Gümrük Vergisi ar
tırma yetkisi, kanaatimce gereksiz bir yetkidir. 

Bu anlayışla, madde üzerindeki görüşlerimi arz ettim. Sayın Bakan biraz önce üzerinde 
konuşurken, "önerge verin düzeltelim" dedi. Ben, daha önce verdiğim önergelere karşı tutu
mu öyle olmadığı için, önerge vermemiştim. Şimdi burada da hazırlıklı olmadığım için önerge 
veremiyorum. Yani, Sayın Bakana "önerge verin, düzeltelim" dediğine teşekkür ediyorum, 
anlayış gösterdiler; fakat, daha önceki maddelerde o tutumu görmediğim için, hazırlıklı olma
dığımızdan önerge veremedik. Ama öyle olur ki, ileride bunları düzeltmemiz gerekebilir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
Şahsı adına başka söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 15 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

B. Sami Daçe Ahmet Sayın Muhtar Mahramlı 
Adana Burdur Tekirdağ 

Mehmet Gölhan Abdullah Kınalı Selahattin Karademir 
Sakarya Hatay Kahramanmaraş 

MADDE 2. — Bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların güm
rük vergisi had ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca sıfıra kadar indirilebilir veya bu cetveldeki 
had ve nispetlerin yüzde 50'sine kadar artırılabilir. Bakanlar Kurulu ayrıca, tarifedeki notlar
da gerekli değişiklikleri yapmaya, bu değişikliklerin Uygulanmasına ilişkin usul ve esasları be
lirlemeye de yetkilidir. • . 

Gerekçe : Yapılan bu değişiklikle, madde hükmü, bir yanda meydana gelen ani ekonomik 
değişikliklerin doğurduğu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir esnekliğe kavuşturulmakta, diğer 
yandan, alınması muhtemel yanlış kararların düzeltilmesine imkân tanımaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Çoğun-
luğumuz olmadığı için, katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, bir daha 
okuma imkânınız olur mu acaba? 

BAŞKAN - Tabiî efendim. 
Okutuyorum : 
"Bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had 

ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca sıfıra kadar indirilebilir veya bu cetveldeki had ve nispetle
rin yüzde 50'sine kadar artırılabilir. Bakanlar Kurulu ayrıca, tarifedeki notlardaki gerekli de
ğişiklikleri yapmaya, bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de 
yetkilidir." • ' * ' . . ' 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye, Komisyon, çoğunluğu bu

lunmadığı için katılamamakta, Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 
Maddeyi kabul edilen önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : ' 

MADDE 16. — 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanuna ekli olup 10.11.1988 tarihli ve 3502 
sayılı Kanun ile değişik Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.09, 27.10 (makine yağları hariç), 
36.05 ve 37.06 numaralı pozisyonlarda yer alan eşyaların maktu gümrük vergisi tutarları, de
ğer üzerinden alınan nispî gümrük vergisine dönüştürülmüş ve bu eşyalar için kanunî vergi nis
peti % 25 olarak tespit edilmiştir. 

7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 112 nci maddesi hükümleri ile 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerine grup adına söz isteyen var mı? Yok. 
Şahsı adına söz isteyen var mı? Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Gümrük Vergisi Hâsılatının Dağılımı 
MADDE 17. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığınca, Gümrük İdareleri 

tarafından tahsil olunan gümrük vergisi hâsılatından, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay için
de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki müşterek Fon Hesabı ile liman işleten ka
mu iktisadî kuruluşlarının hesaplarına, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlarda pay 
aktarılır. 

Bu maddenin uygulama usul ve esastan Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde grup adına söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun. 
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ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 17 nci madde üzerinde Türkiye'de çok tartışılan fon

larla ilgilidir. Gerek Anavatan Partisi iktidarları dönemindeki fon uygulamaları esnasında, bu
rada defalarca kürsüye gelen muhalefet milletvekilerinin, keza yeni Koalisyon Hükümetinin 
çeşitli beyanları nezdinde, bu fonların kaldırılacağı, gereksiz olduğu, hepsinin Hazinece kulla
nılması üzerinde karar birliği edildiği defalarca söylenmiş, basında manşetleri işgal etmiştir. 

Durum böyle iken, Türkiye'de hakikatte gerekli birkaç fonun dışındaki fonların zaman 
içerisinde tasfiyesine gidilmesi hemen hemen iktidar ve muhalefet o zamanki ve bugünkü dö
nemde ve kamuoyu tarafından açıkça kabul edilmişken, bugünkü Hükümetin ekonomiden so
rumlu bakanının, hemen hemen her gün gazetelerde çıkan beyanatında, fonların kaynak ola
rak Hazineye aktarılmasının istenildiği malumken, bu kanunun da uygulamaya alınmak isten
diği şu esnada -tabiî reform niteliğinde olmasını arzu ettiğimizden- bu fonun, bu şekilde bura
da kalması ilke açısından, Türkiye'de siyasî bakış açısından ve fonların çoğunun görevini dol
durmuş olduğu açısından sakıncalı olduğu gözükmektedir. 

Durum böyle iken, Hükümetin, hangi niyetle bu fonu burada tuttuğunu anlamak müm
kün değildir. Eğer, fonlara karşı iseniz -ki, karşı olduğunuzu defalarca söylemişsinizdir- o za
man bu fonu burada niye tutuyorsunuz? Yok fonları siz de benimsiyor, halihazırda 100 küsur 
olan fon sayısını artırmak istiyorsanız -ki, bu yaptığınız odur- o zaman bu tasarının geçmesiy
le siz dün karşı çıktığınızın, söylediğinizin, bugün burada tasarıya koymuş olduğunuz bu mad
deyle tersini yapmaktasınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dolayısıyla biz, Hükümetin bu konudaki tutumunu 
anlamakta zorluk çektiğimizi ifade ederken, Hükümetin verdiği beyanlar çerçevesinde bu mad
denin buradan kaldırılmasını talep ediyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Taner. 
Grup adına başka söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Şahsı adına söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi bulunmamaktadır. 
Maddeyi oylarınıza sunmadan önce, Refah Partisi Grubu tarafından verilmiş bir yoklama 

•\ talebi vardır. Yoklama talebini işleme koymadan, salondaki mevcut arkadaşları saydım. Şu an
da 110 kişi bulunmaktadır. Toplantı yetersayısı şu anda salonda bulunmadığı için yoklama ya
pılacaktır. 

Yoklama işlemine, yoklama işlemi isteminde bulunan sayın üyeleri tespit ederek başlaya
cağız; adı okunan sayın milletvekilinin, "burada" demesini rica edeceğiz... 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Geçen dönemde sizin yönettiğiniz 

birleşimlerde, yoklama istediğimiz zaman, gözle görülür çoğunluk vardır deyip yoklama yap
madığınız olmuştur. Biraz evvel yoklama yaptınız. Arkadaşlarımız burada mevcuttur. Tekrar 
yoklama yapmaya gerek yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, bu iddianın bilfiil tespit edilebilmesi için dahi, takdir edersi
niz, yine yoklama yapmak gerekir; itimat ediyorsanız, asgarî yarım saat, belki 45 dakikadır, 
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Divanda muhafaza ettiğim ve işleme koymadığım bu önergeyi şimdi işleme koyuşumun sebebi, 
bu 40 dakika zarfında mevcut arkadaşlarımızın sayısı 110'u aşmadı. Daha önce de hatırlaya
caksınız, zatı âlinizin de dikkatle incelediğim bir müracaatı olmuştu, arkadaşlarımızın salon
da bulunmaması halinde neye dayanarak talebi çevirebilirim? Süre benim için yeterli delil ol
muyor. (DYP sıralarından gürültüler) , 

Değerli arkadaşlarım, şu anda bile hâlâ bağırmakla... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

MİKAİL AYDEMİR (Ağrı) — Biraz evvel yoklama yaptınız! 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, yapmayın efendim... 

Bağırmakla 130'u 150 yapamazsınız, bağırmakla olmaz. Nitekim, ben yoklamaya başla
dığımda 110 kişi vardı, şu anda da taş çatlasa 130 kişi var. İstirham ederim... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hakkın suiistimalini yapıyorsunuz, hakla kötüye kul
lanıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, söyleyeyim : İçtüzüğün tanıdığı hakkı yazılı olarak usule uygun 
şekilde takdim eden bir gruba, ben, "Bana itimat edin, dışarıdakilerle beraber yeter sayı vardır" 
diyemem arlcadaşlar. Bunu diyebilmem için arkadaşlarımın salonda bulunması lazım. O da, 
çok değerli arkadaşlarım isimleri okunduğu zaman, "burada" dediklerinde belli olur. Hiç me
rak etmeyin; bu gündemi tamamlayana kadar çalışacağız. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, yalnız, bugün her üyenin 3 saatini yediniz. 

BAŞKAN — Buyurun okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yoklama talep ediyoruz. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Melih Gökçek Abit Kıvrak 
Ankara Konya 

Cevat Ayhan Abdullatif Şener 
Sakarya > Sivas 

Mustafa Ünaldı Halit Dumankaya 
Konya İstanbul 

İsmail Coşar 
, Çankırı 

BAŞKAN — Sayın Gökçek?.. Burada. 
Sayın Abit Kıvrak?.. Burada. 
Sayın Remzi Hatip?.. Burada. 
Sayın Ayhan?.. Burada. 
Sayın Abdullatif Şener?.. Burada. 
Sayın Ali Oğuz?.. Burada. 
Sayın Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Sayın Halit Dumankaya?.. Burada. 
Sayın Tunca Toskay?.. Burada. • 
Sayın İsmail Coşar?.. Burada. 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 
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Bu suretle, yoklama yapılmasını isteyen sayın üyelerin salonda mevcudiyeti tespit edilmiş 
bulunmaktadır. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Adana tünden, ad okunarak yoklamaya başlıyoruz. 

Adana 

Uğur Aksöz. 

BAŞKAN — Sayın Uğur Aksöz?.. Yok. 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Efendim, siz tekrar etmeyin. 
BAŞKAN — Efendim, onu da söyleyeyim. Dikkat ettinizse, "burada" diyen sayın üyeyi 

ben tekrarlamıyorum; siz, zannediyorsunuz ki, ben, zaman geçirmek için tekrarlıyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) Eğer zaman geçerse, onun, mevcudu temin etmek gibi bir fay
dası yine size aittir. 

İtiraz edebiliyor musunuz; ben okuyunca duydular da, Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ı getir
diler; ben, defalarca okudum da, Sayın Bakanın varlığı kabul edildi; ben defalarca söyledim 
de, uyuyan bir milletvekiline üç arkadaş "burada" dedi. Ne konuşuyorsunuz!.. (DYP ve SHP 
sıralarından "bağırma, ne bağırıyorsun" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bağırma... Neden bağırıyorsun? 

BAŞKAN — Ben bağırıyorum da zatı âliniz dua mı ediyorsunuz! 
Değerli arkadaşlarım, ben, eğer ölçerseniz... (DYP ve SHP sıralarından "tamam artık kes" 

sesleri) Sizin kadar yüksek söylemiyorum. (DYP ve SHP sıralarından "bağırma, yeter artık" 
sesleri) Belki de ses özürlüyüm efendim, ne yapayım yani, o zaman da "fısıldıyorsun" dersiniz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Özürlüysen, yönetme Meclisi... 

BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir şeyi öğreneceksiniz; usulsüz müracaatları
nız döner... Bitti!.. Ne dedi Sabri Yavuz; "Niye tekrar ediyorsun?" 

Açık söylüyorum, "buradayım" diyen bir arkadaşımı tekrar ettim mi?.. Olmayanı tekrar 
ettiğim için, demin uyuyan 4 sayın üyeyi getirdiniz, nisap bulundu. 

Şimdi, yoklamaya devam ediyoruz. 
Uğur Aksöz ne oldu? 
Sayın Uğur Aksöz?.. Yok. 
Buyurun efendim, okumaya devam edin. 
Bekir Sami Daçe. 
BAŞKAN — Sayın Daçe burada. 
Halit Dağlı. 
BAŞKAN — Sayın Halit Dağlı?.. Yok. 
Veli Andaç Durak. 
BAŞKAN — Sayın Veli Andaç Durak?.. Yok. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Tekrar etme. 

BAŞKAN — Efendim, bulunmayanı tekrar ediyorum... Burayı ben.yönetiyorum... İstir
ham ederim... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Yeter be!.. Yeter be!.. Yeter!.. 
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BAŞKAN — Ne olacak?.. Ne yeter, neye yeter? Neyi yeter, Sayın Karademir? (DYP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Karademir, burada bulunduğu halde arkadaşıyla konuştuğu için duymayanlar ol
muyor mu? Peki, olduğu halde ben yok dersem ayıp olmaz mı? O zaman bundan daha beter 
bagırmaz mısınız? Demek ki, yetmez. Böyle bağırtıyla filan, ben, yapacağım işi değiştirmem. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, lütfen uzatmayın... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Tamam efendim, lütfen devam edelim. 
BAŞKAN — İstirham ederim yani... Bilmukabele... 
Evet, baştan alalım. 
(Yoklamaya devam edildi) 
Sayın Mehmet özkaya?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yoklama isteyenler Meclisi terk etti... 
BAŞKAN — Efendim, bunu daha önce de söylemiştiniz. Sayın Topçu, yoklamanın sonu

na kadar burada bulunmak mecburiyeti olmadığını tartışmıştık. . 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Var efendim, geçen defa uygulandı. 
BAŞKAN — Bilahara hukuk otoritelerine de sormuştuk. Şimdi, ben samimi olarak söy

leyeyim... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yoklama isteyen arkadaşlarımız Mec

liste yoktur. 
BAŞKAN — Yoklama isteyen arkadaşlarımız, kural gereği önce arandı, bulundu ve bu

lundukları tespit edildiği için, sayıya dahil edildi. Binaenaleyh... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayıya dahil edilse de, yoklama iste

yen arkadaşlarımızın burada mevcudiyeti mecburidir. 
BAŞKAN — Sayın Topçu,, ben size söylüyorum, ben Meclisi çalıştırmak istiyorum, siz 

engelliyorsunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Engellemiyoruz efendim, bakın, 10 

kişi yok. 
BAŞKAN — Efendim, haydi ben politikacıyım, parlamenter, bürokrata danışmaz; ama, 

zatı âliniz söylerken, otuz yıldır bu görevi yapan teknisyen "Efendim, bugüne kadar böyle bir 
uygulama yok" diyor, siz de bunu duyuyorsunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Geçen dönemde oldu. 
BAŞKAN — Efendim, bunu yazık ki, geçen defa da tartıştık... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Geçen dönemde oldu efendim; yok

lama isteyen arkadaşlarımız dışarı çıktılar diye yoklamayı durdurdunuz. 
BAŞKAN — Efendim, Gaziantep îline kadar yoklama yapmışız. Bakın, bunlar bize hep 

zaman kaybettiriyor. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim geçen dönemde oldu. Zatı 

âlinizin kararı usulsüzdür. 
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BAŞKAN — O zamanf başka bir şey söyleyeyim : Başkanlık, yaptığında usulsüzlük olma
dığı kanaatindedir. Ya usul müzakeresi açmamı istersiniz ya da bilahara, Başkanın, bu yöneti
minin usulsüz olduğu hakkında itiraz edersiniz. Bunun başka yolu var mı? Veyahut da kapatı
rız. Yani, bunun başka yolu yok değerli arkadaşlarım. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yani, gidip zabıtları mı çıkarayım?.. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, lütfen yoklamaya devam ediniz. 
BAŞKAN — Hepiniz biliyorsunuz, yoklamada "Var" diyenin yoklamanın sonuna kadar 

oturmak mecburiyeti yok. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Daha önce siz uyguladınız. Şimdi 

kütüphanede zabıtlardan bulur, getiririm... 
BAŞKAN — Efendim, bulun getirin. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, yoklamaya devam edelim lütfen; 
BAŞKAN — Neden?... 40 gün evvel de bunu tartıştık; 40 gündür bulup getireceksiniz. 
Sayın Bakanım, ben size saygı duyuyorum. Değerli bir hukukçusunuz, tecrübeli bir parla

mentersiniz; ama, dediğinizi ortaya koyamıyorsunuz. Zabıtlarda sizin dediğiniz de yazılı, be
nim dediklerim de yazılı. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — 10 kişi mevcut burada Sayın Başkan. 
BAŞKAN—Efendim öyle bir şart yok. 
Yoklamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
(Yoklamaya devam edildi) 
Coşkun Gökalp. 
BAŞKAN — Sayın Coşkun Gökalp?.. Yok. (SHP sıralarından "Burada" sesleri) 
Nerede?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Burada. ) 
BAŞKAN — Arkadaşlarım, bana bağırıyorsunuz; ama, bakın... Ne kadar ilgili ve bilgili 

kardeşimsiniz, her meselede bulunuyorsunuz. İki üç defa söylüyorsunuz, duymuyorsunuz; ama, 
bana, "Zaman harcamak için yapıyorsun" diyorsunuz... Yani, buna kim tenezzül eder; ayıp 
değil mi? Yani, ben şu heyete saygı duyuyorum, bir görevi uygun yapmaya çalışıyorum. Nasıl 
bağırıyordun? Gördün mü, korkuyorum yani. 

Sonra, her arkadaşım daima aynı yerinde oturmuyor arkadaşlar. Bir de, hepinizi her za
man oturtamıyoruz, dışarı çıkıyorsunuz. Yani, iyiniyet esas; istirham ediyorum... (DYP ve SHP 
sıralarından "Devam edelim" sesleri) Bizimki de can ama... 

(Yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN — Sayın Halil Başol?.. 
Bana kızıyorsunuz... Dört kişi zor uyandırıyor... 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) — Ne bağırıyorsun?... 
BAŞKAN — Sayın Halil Başol?.. Burada. 
İnsafı elden bırakmayalım. 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) — Çocuk mu azarlıyorsun? Ne konuşuyorsun? 
BAŞKAN -— Evet, konuşurum tabiî; haklıyım, konuşuyorum... 
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Y. FEVZİ ARICI (tçel) — Sen bizim babamız mısın?.. Karşınızda çocuk mu var? 

BAŞKAN —.Sayın Muhtar Mahramlı?.. 

Y. FEVZİ ARICI (içel) — Burada çocuk yok. 

BAŞKAN — Sizin karşınızda ne var?.. Kum torbası gibi, söylemediğiniz kalıyor mu... Za
bıtları okuyun bakalım. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Ne bağırıyorsun! 
Sayın Mahramlı?.. Burada. 
(Yoklamaya devam edildi) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi tamamlanmıştır. 
Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere devam ediyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlarım, bakın, bu kadar bağırıyorsunuz; ama hepsi 150 kişi, yani nedir bu 

kadar işkence, nedir bu kadar şüphe, nedir bu kadar suçlama?!. Hepsi 150 kişi; uyandırıp geti
riyoruz, çağırıp getiriyoruz, çevirip getiriyoruz; 150 kişi... (DYP sıralarından "Devam edelim" 
sesleri ve alkışlar) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Gündeme geçelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Benim gözümde, biriniz dünyaya bedelsiniz, değeriniz o kadar yüksektir; 
merak etmeyin. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Arkadaşlarımız dışarı çıkarlarsa, gene on 
kişi böyle bir önerge verirse, gene böyle yoklama yapılır; benden günah gitsin, ben söylüyo
rum... Görev böyle yapılır! 

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

2. — 213 Saydı Vergi Usul Kanunu, 193 Saydı Gelir Mrgisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
lirgisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Cetvelinde De

ğişiklik Yapdması, Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden Ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Urgisi 
Hâsılatı ile Fon Payı Hâsüatmın Dağılımı; 261.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 
Tarihli ve 3675 Saydı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Saydı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 
711.1985 Tarihli ve 3228 Saydı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Saydı Kanunların Bazı Hükümlerinin 
Yürürlükten Kaldırdması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/385) 
(S. Sayısı : 109) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi, gündeme, kaldığımız yerden devam'ediyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, tasarının 17 nci maddesinin müzakereleri tamamlanmıştı. 
Şimdi, 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 

Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden Alınan Fonların Birleştirilmesine İlişkin Hükümler 

MADDE 18. — Aşağıdaki gerçek kişi ve kurumlar, gelir veya kurumlar vergilerinin "Vb 
10'u oranında ayrıca fon payı öderler. 

a) Kazanç ve iratlarını yıllık beyanname ile beyan eden gelir ve kurumlar vergisi mükel
lefleri; 
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b) Gelir Vergisi Kanununun 101 inci maddesi gereğince kazanç ve iratlarını münferit be
yanname ile beyan eden dar mükellef gerçek kişiler; 

c) Kurumlar Vergisi Kanununun 22 nci maddesi gereğince vergiye tabi kazançlarını özel 
beyanname ile beyan eden dar mükellefiyete tabi yabancı kurumlar; 

d) Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemelerden vergi tevkifatı yap
mak zorunda olan sorumlular iîe Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi gereğince vergi 
tevkifatı yapmak zorunda olan sorumlular; 

e) Kazançları götürü usulde tespit edilen mükellefler. 
Ücretlerden tevkif suretiyle alınan gelir vergisi ile yıllık beyannameye dahil ücretlere isabet 

eden gelir vergisi üzerinden fon payı alınmaz. 
Yukarıdaki % 10 oranını sıfır (0)'a kadar indirmeye ve tekrar kanunî oranına kadar yük

seltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Metin Emiroğlu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; bu madde, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu ile Çıraklık Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonunun tek 
bir fon olarak birleştirilmesini öngören hükümler ihtiva etmektedir. 

Tabiî, daha önceki madde münasebetiyle benden evvel konuşan Sayın Taner, fonlar konu
sunda İktidarın yaklaşımını birkaç cümleyle dile getirdiler. Fonlar konusunda çok tenkit yö
neltildi; "fonların mevcudiyetini, kaynakların tasarrufunu bütçe disiplinine taşıyan bir uygu
lamadır, fonlara karşıyız" denildi, Anayasaya aykırılığı ileri sürüldü ve bütçe disiplini dışında
ki böyle bir fon uygulamasının, bütçe tekniğine, bütçeleme tekniğine ve kaynakların rasyonel 
kullanımına aykırı olduğu müteaddit münasebetlerle dile getirildi; ancak görüyoruz ki, bu ya
sa münasebetiyle, fonlar konusunda Hükümetin bir karar değişikliği mevcuttur ve fonların de
vamında bir fayda gözükmektedir; öylesine fayda gözükmektedir ki, bu üç fonun toplamı yüz
de 7 civarındadır; fakat Hükümetimiz bunu yüzde 10'a çıkarmaktadır, yani fonları aynı za
manda artırmaktadır. 

Ben burada, vaktiyle kurulmasına öncülük ettiğim bir fonun; Meslekî ve Teknik Eğitimi 
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonunun, Çıraklık Meslek Geliştirme Fonunun özel bir maksada 
tahsis edilmiş olması itibariyle, böylesine bir fonun bünyesi içerisine alınmasında büyük mah
zurlar görmekteyim. Müsaadenizle, saat oldukça geç olmakla birlikte, konunun ehemmiyetine 
istinaden, birkaç cümleyle, neden bu fonun ayrı bir gayeye tahsis edilmesinin gerektiği üzerin
de, kısaca durmak istiyorum; özet olarak ifade edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu fonu 1986 yılında, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim 
Kanunu çerçevesinde kurduk. Kurulmasının ana gayesi, çıraklık ve meslekî eğitimi, tahsisî ola
rak desteklemekti; çıraklık ve meslekî eğitimi Türk sosyal hayatında, özellikle eğitim politika
larımız bakımından, Türk millî eğitiminin yapısını meslekî eğitim ağırlıklı bir şekle dönüştür
meyi amaçlayan ve bunun finansal kaynaklarını temine yönelmiş bir tasarruftu. Bugün, özel-' 
likle sosyal politikada, ekonomik politikada, ülkenin kalkınmasında en önemli konu olarak, 
her seferinde, eğitimin ehemmiyeti üzerinde dururuz ve "Türk millî eğitimi bir çıkmazın 
içerisindedir" deriz. Türk millî eğitimini bu çıkmazdan kurtarabilmek için, Türk millî eğiti
minde yapı değişikliği öngörülmüştür. Yapı değişikliği, aşağı yukarı yirmibeş yıllık bir perspektif 
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içerisinde, Türk millî eğitiminde ortaöğretimin ağırlığını yüzde 65 meslekî eğitim, yüzde 35 
genel eğitim yapısına getirmeyi öngörmektedir. Yani, gençlerimizin yüzde 65'ini meslekî ve teknik 
eğitime tabi tutmalıyız, yüzde 35'ini de genel eğitime tabi tutmalıyız. Bu bir hedef olarak alın
mıştır. Beş yıllık planlarda, yıllık programlarda daimî surette bu hedef gözetilmiştir; ama bu
gün, maalesef, yapı tersinedir; yani gençlerimizin yüzde 65'i genel eğitime tabi olmaktadır, düz 
liselerden mezun olmaktadır ve ondan sonra üniversitelerin önünde, her sene imtihana giren 
700-800' bin kişilik büyük bir yığılma meydana gelmektedir; yüzde 35'i, ise ancak, meslekî 
eğitime tabi olabilmektedir. 

Türk millî eğitiminin ve gençliğin bu çıkmaz sokaktan kurtulmasının reçetesi işte bu fo
nun teşkilinde gizlidir. Bugün, Japonya gibi, Güney Kore gibi, Tayvan gibi, son zamanlarda 
büyük atılımlar yapan ülkelerin eğitim harcamalarına bir bakınız; aşağı yukarı on-onbeş sene
lik bir perspektif içerisinde, yüzde 20'ye varan bütçe harcamalarını eğitime tahsis etmişlerdir. 

Şimdi, eğtimin en önemli sosyal politika meselesi olduğu bilinci içerisinde, eğitimin fi-
nansal kaynaklarını sadece bütçe disiplinine tabi tutmanın, eğitimde, kaynak kullanımı bakı
mından bir daralmaya yol açacağı endişesini taşımaktayım. Onun için, mademki fonlara karşı 
değiliz, mademki fonları hukuksal olarak devam ettirmek azmi ve iradesi içerisindeyiz, -çünkü, 
maddede bu irade siyasî olarak ortaya konulmuş bulunmaktadır- o halde, en önemli sosyal 
politika meselemiz olan millî eğitimde bu fonu niçin kaldırıyoruz; neden bunu yüzde 10'un 
içerisine koyarak, tahsisi olarak, Türk millî eğitiminin emrine verilmiş bulunan bir fonu, Millî 
Savunma ve Sosyal Dayanışma Fonu içerisinde eritiyoruz? Bu, doğru bir yaklaşım değildir. 
Eğer millî eğitime gerçek manada ehemmiyet veriyorsak ve Türk millî eğitiminin meselelerinin 
çözülmesinde meslekî eğitim ağırlıklı bir eğitim yapısını öngörüyorsak, o halde, münhasıran 
meslekî eğitimi geliştirmeye tahsis edilmiş bulunan bu fonu böylesine, diğer fonlarla halliha
mur etmek suretiyle karıştırmak ve bu fonu ortadan kaldırmak doğru değildir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Pratik olsun diye, tek kalemde yazılsın diye... 
METİN EMİROĞLU (Devamla) — Efendim, tek kalemde yazılma meselesi değil bu. 
Takdir edersiniz ki, millî savunma ihtiyaçları ağırlık taşıdığı zaman millî eğitimdeki fon

lar millî savunmaya gider, eğer seçim arifesindeysek Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonu
na bu paralar gider ve Türk millî eğitimine tahsis edilmiş bulunan bu kaynaklar başka alanlar
da kullanılır. Zaten burada toplam fon gelir oranının yüzde 10'a kadar çıkarılması imkânı ve
rilmiştir. Çıraklık ve Meslekî Eğitim Fonunun bu gruptan ayrılmasını ve ayrı olarak, tahsis 
edildiği gaye için harcanmasını öngören bir düzenlemeyi değerli Başkanıma bir önerge ile de 
verdim. Takdir Yüce Meclisindir. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emiroğlu. " 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener. 
Buyurun Sayın Şener. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; görüşmekte olduğumuz bu maddeyle birlikte, her şeyden önce, Hükümetin fonları kaldır
ma konusundaki ısrarından şüphe edilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Bir kere, en azından bütçe gelirleri içerisinde çekileceği düşünülen fonlarla ilgili olan bu 
maddeyle birlikte, her şeyden önce, daha önce toplam oranı yüzde 7 olan fon gelirlerini yüzde 
10 gibi daha yüksek bir miktara çıkarma, daha yüksek bir orana çıkarma düşüncesi bu 
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düzenlemeyle gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu, Hükümetin fon gelirlerine ve fon idaresine 
alışmış olmasından kaynaklanan bir sonucu ifade etmektedir. 

Fonların asıl kuruluş gayesi, bütçe sınırlamaları içerisinde yapılan kamu harcamalarının 
bütçe denetimi, Meclis denetimi içerisinde yapılmasının getirdiği sınırları aşma düşüncesine 
matuftur. Bu fonlarla ilgili düzenlemede, daha sonra görüşeceğimiz 21 inci maddede, bu fon
larda toplanan yüzde 10 hâsılatının nasıl dağıtılacağı konusu da Bakanlar Kurulu yetkisine bı
rakılmış bulunmaktadır. Yani bütçe sınırlamalarından ve yasama denetiminden kurtularak, rahat 
harcama imkânına kavuşma düşüncesinden kaynaklanan fon düşüncesi, bu maddelerle birlik
te daha rahat hareket etme imkânına kavuşturulmaktadır. Böylece, asıl amaç ve programda 
belirlenen hedefler bu maddeyle birlikte aşılmış ve değiştirilmiş bulunmaktadır. Bunun dışın
da, bu maddeyle birlikte, daha önce yüzde 7 olan fon gelirleri yüzde 10'a çıkarılırken, özellikle 
üzerinde durmamız gereken bir nokta daha var; bu da, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri
nin vergi oranlarının artırılması anlamına gelişidir. Yıllık beyannameyle beyan edilen Gelir ve 
Kurumlar Vergisi mükellefleri ile diğer münferit ve özel beyannamelerle beyan edilerek tarh 
edilen vergilerin mükelleflerinin vergi oranlarının artırılması konusunda fazla bir görüş beyan 
etmek istemiyorum; ancak bu maddenin (e) bendinde kazançları götürü usûlde tespit edilen 
mükelleflerden de, bu yüzde 10'a kadar artırılabilecek fon gelirinin tahsil edilmesinin anlamı 
şudur : Kazançları götürü usulde tespit edilen mükellefler, gelir düzeyleri düşük bulunan mü
kelleflerdir; küçük esnaftır, defter, belge tutma gücü ve kapasitesi bulunmayan mükelleflerdir 
ve bu maddeyle birlikte bu düşük gelir gruplarının da vergi yükü ağırlaştırılmış bulunmaktadır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Onlar memnun... Onlar memnun... 
ABDÜLLATIF ŞENER (Devamla) — Evet, onların memnun olduğundan pek emin deği

liz; çünkü, memnun olmadıklarından emin olduğumuz için memnun olduklarını ifade ediyo
ruz sanırım. 

Bu iki noktayı belirttikten sonra, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Değerli arkadaşlarım, bu arada bir hususu arz etmek istiyorum : Bundan böyle grup söz

cüsü olarak kürsüye gelmek isteyen sayın üyeler, lütfen, grup başkanvekillerinden, grup sözcü
sü olduklarına dair yetki belgesi temin ve ibraz etsinler. Divan üyeleri bu konuda Başkanlığa 
müracaat etmiştir. Bundan sonraki uygulamayı duyuruyorum. 

Gruplar adına başka söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
Şahsı adına, istanbul Milletvekili Sayın Güneş Taner. 
Buyurun Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir evvelki madde üze

rinde konuşurken, Hükümetin fonlar hakkındaki beyanlarını, Anamuhalefet Partisi olarak fonlar 
hakkındaki görüşlerimizi Yüce Genel Kurula arz etmiştim. Şimdi, bu maddede de benzer bir 
durum kendisini göstermektedir. Yalnız şöyle bir farklılık arz etmektedir : Maddede, Gelirler 
Vergisi ve Kurumlar Vergisi üzerine yüzde 10 oranında ayrıca bir fon payı öderler diye bir dü
şünce getirilmektedir. Bu, şunu ifade eder : 1992 yılı bütçesi içerisinde takriben 80 trilyon lira 
olması beklenen bu gelirlerin üzerine, demek ki -bu yüzde 10 oranını alırsak- 8 trilyonluk bir 
ek kazanç elde edilmesi düşünülmektedir. 

Yalnız, biraz evvel ANAP Grubu adına konuşan arkadaşımız Sayın Metin Emiroğlu'nun 
da belirttiği gibi, burada münhasıran 3 özel fonda biriken paraları bakanların 1992 senesi 
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içerisinde hangi maksatla ve nasıl harcayacakları tespit edilmiş bir durumdayken; tasarının ka
nunlaşmasıyla, bu harcamaların yapılması bu planların aksaması açısından bir sakınca doğur
maktadır. Kaldı ki, bakanlıkların, özellikle kurulmuş olan bu fonlar sayesinde kazandırdıkları 
şeyler de vardır. Mesela, savunma sanayiini göz önüne alırsanız; Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıl
lar yılı modernizasyonu için güçlük çektiğimiz bir dönemde, bugün iftihar ettiğimiz F-16 pro-; 
jesinden tutun, çeşitli silahların buraya kazandınldığı da hepimizin bilgisi içerisindedir. Sosyal 
Yardımlaşma Fonunun bugüne kadar getirdiği sayısız yararlarını kimsenin inkâr etmesi her
halde mümkün değildir. Kaldı ki, bugün Türkiye'de SSK'ya devletin takriben 12 trilyon lira 
borcu olduğunu düşünürsek, bu borç ödenmediğinden dolayı SSK'nın iflas ettiğini kabul et
mek zorunda kalırsak ve bu iflastan dolayı, vatandaşların reçetelerini eczanelere götürdükle
rinde, karşılığında ilaçlarını alamadıklarını düşündüğünüzde; demek ki, bu fasıldan yardım 
almak isteyen vatandaşlarımızın sayısında bir artma olacağı kesindir. Durum böyle iken, bu 
yüzde 10'luk rakamda bir değişiklik olup olmayacağı ve bu gelirlerin ne kadar olacağı da müp
hemdir. Zira, maddenin en altında, bu oranın yüzde 10'dan, O'a indirilebileceği ve buna karar 
vermede Bakanlar Kurulumun yetkili olduğu belirtilmektedir. 

Dolayısıyla bu kanun tasarısına baktığınızda, neyin nasıl yapılacağı müphemdir. Bu açı
dan, bir taraftan 100 küsur fonun sayısını indirelim, bu 100 küsur fonu birleştirdim diyoruz, 
bunu söylerken bir evvelki madde ile de bir fon tahsis ediyoruz; onunla da kalmıyoruz bir aşa
ğıdaki maddeyle de; en önemli ve en iyi çalıştığını hepimizin bildiği 3 fonu bir araya getiriyo
ruz, bu fonun kaynaklarını birleştiriyoruz. Bu fonun parasını da kaldırıyoruz ve Hazineye ak
tarıyoruz. Ondan sonra, bu paranın nasıl kullanılacağı konusunu da müphem bırakıyoruz... 

Demek ki, bu maddenin düşünce olarak -bundan evvelki maddede de olduğu gibi- anla
şılması zordur. Sayın Aykon Doğan'ın, daha evvelki konuşmasında söylediği gibi, çok ince ve 
hassas çalışma içermemiş olan bir madde olduğunu burada ifade etmek zorunda kalıyoruz. 

Bizim teklifimiz, fonlar kaldırılmalıdır. Zaten bir hükümetin idaresinde olan fonlar, bir 
ceple öbür cep arasında bir tefrik yaratmamaktadır. 

ALÂETTIN KURT (Kocaeli) — Zamanı çok geçti. 
BAŞKAN — Hayır efendim, dikkat ediyoruz. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Devam edebilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Demek ki, bugün fonlar arasında transfer etme yetkisi Sayın Başbakanda mevcuttur; Sa

yın Başbakan bir cepten öbür cebe hangi paranın, nasıl transfer edileceğini gayet rahatlıkla 
bilir ve bu yetkiyi kullanabilir. Daha evvelki dönemde bu yetki bendeydi. Peki, durum böyley
ken, bir cepte bir paranız varsa veya bir banka hesabında paranız varsa -ki, Merkez Bankasın
da tutulur bu hesaplar- bu hesaplarda kaç para olduğunu biliyorsunuz. Peki o zaman hangi 
niyetle bunları kaldırıp burada birleştiriyorsunuz? Yani, burada birleştirmekle sizin Hazineni
ze daha fazla gelir mi gelecektir? Yok, hakikaten buraya daha fazla gelir geleceğini söylüyorsa
nız, o zaman şunu söyleyebilirsiniz : "80 trilyonun üzerine biz bu yüzde 10'u koyduk, bu yüz
de İO'u koymamızla, buraya 8 trilyonluk toplanmamış bir gelir gelecektir." O zaman, bakın 
ne olur : Bu kurumlar, bugünden, ödeyecekleri vergi matrahlarının üzerinden yüzde 10 da pa
ra vereceklerini bilirlerse, inanınız, kendi vergi matrahlarını aşağıya düşürmek için ellerinden 
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geleni yapacaklardır. O zaman siz, vatandaşı dürüst olmaktan çıkaran ve onları hileye sevk 
eden bir yolu açmış bulunmaktasınız. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu yüzden, Hükümetin bu noktayı daha titizlik
le incelemesini diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Şahsı adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
Sayın Ayhan, zatı âliniz grup adına da konuşabilirsiniz; belge varmış, takdir sizin efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Grup adına konuşuldu. 
BAŞKAN — Artık, nasıl isterseniz efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Kısa konuşacağım Sayın Başkan. 
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; müzakere edilmekte olan tasarının 18 inci maddesi

nin (a) fıkrasından sonra gelen cümlede, "Ücretlerden tevkif suretiyle alınan Gelir Vergisi ile 
yıllık beyannameye dahil ücretlere isabet eden Gelir Vergisi üzerinden fon payı alınmaz'' deniyor. 

Bir kere, yüzde 7 olan fon, bu maddeyle yüzde 10'a çıkarılmakta; yüzde 3 artırılmaktadır. 
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin vergileri yüzde 3 artırılmakta. Kurumlar Vergisi yüz
de 46'dan yüzde 50.6'ya ulaşmakta, yüzde 50'nin üzerine çıkmakta ve Gelir Vergisi mükellef
lerine de ilave yüzde 3 yük getirilmektedir; daha önce yüzde 7 idi bu biliyorsunuz; yüzde 5 
Savunma Sanayii Fonuna yüzde .1 Sosyal Dayanışma Fonuna, yüzde 1 de Çıraklık Fonuna ve
riliyordu. Yüzde 7'den yüzde 10'a çıkarılmakta; yani vergi artırılmakta. Hükümet, fonlardan 
vazgeçeceğiz derken, fonları artırmaktadır. 

İkincisi, dikkatinize arz ediyorum; yıllık Gelir Vergisi beyannamesi veren bir vatandaş, hayat 
standardı esas bildirimi olarak şu rakamlardan aşağı beyanname veremez : Büyük şehirlerde 
yıllık 21 milyon 600 bin lira; aylık 1 milyon 800 bin liradır. Tek tek okumayayım, vaktinizi al
mayayım. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bu, 8 milyon 600 bin liradan aşağı 
olamıyor; bu da ayda 716 bin lira yapar. Yani, bir vergi mükellefi düşünün ki, ayda 716 bin 
lira geliri var, bunu beyan etmeye mecburdur. Bunun altında da geliri olsa, zarar da olsa, bunu 
beyan etmeye mecburdur; bu da tabiî, Maliyemizdeki hilkat garibesi bir anlayıştır maalesef. 
Zarar eden bir işletme de kâr etmiş bir vergi ödemeye mecburdur. 

Şimdi, şunu dikkatlerinize arz etmek istiyorum : "Ücretlerden bu alınmaz diyoruz. Bu
gün iş hayatında, özel iş hayatında 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon aylık ücretler 
var. Yani, ayda 10 milyon, ki bugün 10 milyon lira sanayide, iş hayatında normal bir ücrettir; 
hatta sigortalı işçilerimiz bile bugün görüşülen sözleşme müzakerelerinde bu mertebede ücret 
talep etmektedirler. Siz, ayda 10 milyon lira geliri olandan fonla ilgili yüzde 10 vergiyi almaya
caksınız; ama ayda 716 bin lira geliri olandan bu yüzde 10'luk vergiyi alacaksınız. Bu da, sos
yal adalet anlayışı bakımından, bu tadilatın fevkalade sakim olduğunu göstermektedir, bunu 
dikkatlerinize arz etmek isterim, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye bulunmamaktadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsı adına iki kişi zaten konuştu Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir değişiklik önergesi vardır;, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 109 sıra sayılı Kanun Tasarısının 18 inci maddesinin aşağıdaki gerek
çelerle tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, 
Çıraklık ve Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu belli gayelere tahsis 
edilmiştir. Fonların birleştirilmesi, tahsis gayelerinin gerçekleştirilmesindeki etkinliği ortadan 
kaldırmasına yol açacağından, birleştirme hükmünün tasarıdan çıkarılması uygun olacaktır. 

Metin Emiroğlu Mümin Gençoğlu Orhan Ergüder 
Malatya Bursa • İstanbul 

Güneş Taner Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istiyor mu?.. İstemiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Metindeki haliyle maddeyi kabul edenler... Kabul etme

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ün

cü maddeleri gereğince vergi tevkifatı yapmak zorunda olan sorumlular hesapladıkları fon pa
yını muhtasar beyannameye dahil ederek beyan ederler ve tevkif edilen vergilerle birlikte öderler. 

Yıllık, münferit ve özel beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, beyanna
melerinde hesaplayacakları fon payını, ilgili gelir veya kurumlar vergilerinin ödeme süreleri 
içinde öderler. Ancak, beyannameye dahil kazanç ve iratlar üzerinden daha Önce tevkif sure
tiyle alınan fon payı, beyanname üzerinden hesaplanan fon payına mahsup edilir. 

Kazançları götürü usulde tespit edilen mükelleflerin Ödeyecekleri fon payının hesabında, 
vergi karnelerinde yazılı matrahlar üzerinden hesaplanan gelir vergisi esas alınır. Hesaplanan 
fon payı gelir vergisi ile birlikte ödenir. ^ 

Mükellef ve sorumlularca ödenen fon payı, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitin
de gider yazılmaz, gelir ve kurumlar vergilerine mahsup edilmez. 

Fon payının beyan, mahsup ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına, 
Sayın Yusuf Bozkurt özal. 

Buyurun Sayın özal. (DYP sıralarından "yetki belgesi var mı?" sesleri) , 
Efendim, başkanvekili de var, yazılı belgesi de vardır. 
ANAP GRUBU ADINA YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; sabahın bu erken saatlerinde çıkıp konuşuyoruz ve maddeler üzerinde konu
şunca engelleme yapıyoruz zannediliyor. Eğer biz engelleme yapmak isteseydik, açık söyleye
yim, pek çok önerge verirdik. • 

Bakınız, bu maddede de iyi niyetle söylüyorum; bu, vergi kanunu olduğu için önemli bir 
kanundur ve vergi kanunlarını aceleye getirip çıkarmamak lazımdır. Bütün halkımızı ilgilendi
ren bir husustur; çünkü, cebinden para çıkacaktır. Burada fonlarla ilgili olarak arkadaşlarımız 
daha önce, diğer maddelerde de konuştu. Altıncı Bölüm, Gelir ve Kurumlar Vergileri üzerin
den alınan fonların birleştirilmesine ilişkin hükümleri ve madde 17 de gene bununla ilgili ola
rak bu işin nasıl yapılacağına dair fıkraları ihtiva ediyor. 

Çok iyi hatırlıyorum; denildi ki fonlar bütçeyi berbat etti. Fonlar, bütçe dışında yeni bir 
bütçe meydana getirdi." Burada bulunan arkadaşlarımız bunu çeşitli vesilelerle hem Genel Ku
rulda hem de komisyonlarda pek çok defa ve çok şiddetli bir şekilde bize hücum ederek dile 
getirdiler; "Biz geldiğimiz zaman bu fonların hepsini bütçeye dahil edeceğiz" dediler. Bunla
rın hepsi söylenmiştir zabıtlardadır; ama şimdi burada bakıyorum, fon müessesesi kurumlaştı-
rılıyor. Yani, bırakın fon müessesesinin kaldırılıp bütçeye dahil edilmesini, birleştirme adı al
tında -biraz sonra diğer maddelerde de göreceğiz- bu müessese artık Vergi Kanunumuzun bir 
parçası haline getiriliyor. Yani, bırakın kaldırmayı; bunu Vergi Kanununun bir parçası haline 
getiriyoruz ve Bakanlar Kuruluna ileride öyle yetkiler verilecek ki -öyle görülüyor- bu, bir nevi 
Bakanlar Kurulunun özel bütçesi haline getiriliyor. Bunu samimiyetimle söylüyorum; siz de 
göreceksiniz, dikkatle okursanız göreceksiniz. 

Şimdi dönelim; fonlar... Doğrudur, bütçenin dışında büyük miktarda fon olmaması gere
kir; bütçe disiplinini bozar. Bunu biz kendimiz de geçmiş sene içinde Plan ve Bütçe Komisyo
nunda yapılan görüşmelerde açık açık beyan ettik. Hatta, Anavatan Partisinin seçim beyanna
mesinde de fonların bütçeye dahil edileceği yazılıdır. 

Peki, niçin biz fonları çıkardık, bu fonları kullandık; bahsettiğimiz önemli reformları yap
mak için. Bu reformları bütçe disiplini içerisinde yapmanız mümkün değildi. Bir müddet önce 
Sayın Metin Emiroğlu, çıraklık eğitimiyle ilgili konuyu söyledi. Orada, o kaynakların temin 
edilmesi ve çıraklık eğitiminin düzgün bir şekilde yürütülmesi için bütçe dışında böyle bir im
kâna ihtiyaç vardı. Siz bilirsiniz, bütçe yapılırken Maliye Bakanlığı bütçeye hâkimdir; her yer
den aynı nispette keserler. Siz bütçenizi, herkes ne kadar artırmışsa, aşağı yukarı o kadar artı
rabilirsiniz. Belirli bir konuda atılım yapmak, bütçe disiplini içerisinde mümkün değildir. Bu
nu hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan fonlar çıkarılmıştır; ama şimdi, geçen zaman içerisinde 
görüyoruz ki, toplu konut meselesinde büyük atılım yapılmıştır, belki Toplu Konut Fonuna 
ihtiyaç kalmamıştır. Toplu Konut Fonu gelirleri Emlak Bankasının sermayesine mahsup edilir 
ve Toplu Konut Fonunun toplanması da durdurulabilirdi. Bunu benzer diğer fonlar için de dü
şünebilirsiniz. Eğer savunma sanayiinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesi bitmiştir, 
bizim böyle bir paraya artık ihtiyacımız yoktur, bunu bütçeden karşılarız diye bir düşünceniz 
varsa, o fonu da kaldırabilirsiniz; ama şimdi burada görüyorum ki, bu fonun nerelerden nasıl ve 
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ne şekilde alınacağını bu maddelerle artık Vergi Kanununun bir parçası haline getiriyoruz, ku-
rumlaştırıyoruz. Açık söylüyorum. Yani şurada yapılan iş, seçim meydanlarında söylenenler
den çok farklıdır; burada yapılan iş, Hükümet Programında söylenenden farklıdır, koalisyon 
protokolünden farklıdır. 

Buna şaşmayın. Maliye Bakanlığı özel bir yerdir. Maliye Bakanlığına giden bakanlar, kısa 
zamanda oraya alışırlar ve oradaki bürokrasi onu kendisine benzetir. Gerçi, Sayın Bakanımız 
o bürokrasiden gelmedir, kendisi de bilir; ama orası öyle bir yerdir ve nitekim bunu yapmışlar; 
kendi bünyelerinde bu işi kurumlaştırıp koymuşlar. 

Bu bakımdan, bu kanun tasarısının pek çok eksikleri var. Siz de, bu tasarı kanunlaşırsa 
ileride çok şikâyet edeceksiniz. Vergi Kanunudur, büyük sıkıntılar getirecektir. 

Bakınız, ben Plan ve Bütçe Komiyonu Başkanı iken, bize vergi kanunu tasarısı geldiğinde, 
reform yapıyoruz diye kırk küsur madde getirdiler. Ne yaptık, biliyor musunuz? Esnaf der
neklerini çağırdık, onlarla görüştük ve "Ne diyorsunuz bu kanun tasarısı hakkında, sizi nasıl 
etkiler" diye sorduk, işçi sendikalarına sorduk, bankalara sorduk, Odalar Birliğine sorduk; 
onlardan aldığımız görüşlerden sonra Plan ve Bütçe Komisyonu olarak, tekrar, Maliye Bakan
lığıyla oturup toplantı yaptık ve netice itibariyle o vergi kanunu tasarısı o şekilde geçmedi, kal
dı; ama şimdi ben öyle görüyorum ki, bu vergi kanunu tasarısını, bu şekilde Meclisten geçirir
seniz, ileride çok pişman olursunuz; ama benim görevim muhalefet olarak uyarmak. Gecenin 
bu geç vaktinde belki bana kızacaksınız; ama zabıtlara geçirmek için söylüyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
Gruplar adına başka söz isteyen bulunmamaktadır. 
Şahsı adına söz isteyen?.. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Söz isüyorum Sayın Başkan. 
AHMET REMZt HATİP (Konya) — Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hatip, şahsınız adına mı, grup adına mı?.. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Şahsım adına Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O zaman, Sayın Taner takaddüm ediyor. Zatı âlinize bilahara söz vereceğim. 
İstanbul Milletvekili Sayın Güneş Taner, buyurun efendim. 

• GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir evvelki madde üze
rindeki konuşmam sırasında, maddenin, ilave vergi yükü getirmesi açısından, mükellefleri kö
tü yola itebileceğini Yüce Heyetinize arz etmiştim. 

Bu madde ile buna ilaveten bir de külfet getirilmektedir. Nedir bu külfet; vatandaş zaten 
zorluk içerisindedir, bilhassa esnaf, şu günlerde siftah yapamamaktadır... Bütün bunlar de
vam ederken... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Şimdi mi oldu? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Eskiden belki vardı, şimdi arttı; maalesef... 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sayın Taner, siz söylemeyin bari; ekonomiden 

sorumlu bakanlık yaptınız. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, o başka mesele, isterseniz gecenin bu saatinde 

bu meseleye girmeyelim, siz de rahat edin; ama biz de fikirlerimizi -hiç olmazsa zabıtlar açısından-
ifade edelim. 
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Efendim, bu maddede, bu beyannameleri verecek olan mükelleflere, ilave bir külfet geti
rilmektedir. KDV beyannamesini verecektir, Gelir Vergisi beyannamesini hazırlayacaktır, def
tere tabidir, ona göre hesabını yapacaktır... Bütün bunlardan sonra, bir de fort payını hesapla
yacaktır. Fon payını hesapladıktan sonra beyannamesini verecektir, verdikten sonra da, bunun 
mahsup meselesinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığından icazet alacaktır. Nasıl yapacaktır bu 
işi : Bakın, madde "Mükellef ve sorumlularca ödenen fon payı, gelir ve kurumlar vergisi mat
rahının tespitinde gider yazılmaz -tabiî gider yazılmayacak; çünkü ilave vergi alıyorsunuz- gelir 
ve kurumlar vergilerine mahsup edilemez" diye yazılmış. Yani, vatandaş iş yapıyor, belli bir 
kazancı var, buna göre fon payını hesapladı; ama sonraki günlerde bu kazancı sağlayamadı, 
zarara girdi; bu arada, hesabına göre bir fon da ödedi. 

Tabiî, ben burada yanlış anlıyor da olabilirim; Hükümet burada, yanlış anlamışsak bizi 
düzeltsinler, biz, vatandaş adına konuşuyoruz. 

Vatandaş, bu durumu düzeltmek istediğinde, "o parayla bu parayı karıştırmayın karde
şim bu fon payı başkadır, Gelir Vergisi payı başkadır. Fon payını, ben size mahsup ettirmem" 
diyorsunuz. Burada "ettirmem" diyorsunuz; ama altında "Fon payının beyan, mahsup ve öde
mesine ilişkin usul ve esasları... (DYP sıralarından gürültüler) 

• „ Sayın Başkan, ben zannediyordum ki yalnız biz konuşacağız... 

BAŞKAN — Size değil efendim, arkadaşımız Sayın Bakana söylüyor; dolayısıyla, Sayın 
Bakana söyledi mi, İçtüzüğe falan aykırı değildir! O, bir özel hattır. 

Lütfen arkadaşlar... 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Arkadaşımız kendisini bakan sanıyor olabilir. 

BAŞKAN — Tabiî, belli... 
Devam edin Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Gecenin bu saatinde, sabahın bu saatinde biz cevap veririz de, içimiz cevap vermeye elver

miyor; ayıba kaçıyor da, bu Mecliste bazı ayıpları biz de yapmayalım diyoruz. 

Sayın Başkan, "fon payının beyan, mahsup ve ödemesine ilişkin usul ve esasları belirle
meye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir" deniyor. Güzel... Bîr üstteki cümlede de "mü
kellef ve sorumlularca ödenen fon payı, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
yazılmaz, gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemez" deniyor. Mahsup edilemezse, bu
nun nesini bakanlık belirleyecektir?.. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz; yani bu olabilirse, bu 
tasarı kanunlaştığında bu mümkünse, vatandaş bunu yapacak; ama mümkün değilse, o zaman 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı neyi belirleyecek burada?.. 

Düşününüz -bunu biz burada anlamakta güçlük çekiyoruz ve sayın vatandaş, bu kanun 
çıktıktan sonra, aldı eline, götürdü, bu kanunu okuyor; bakıyor, diyor ki, yahu burada hiçbir 
şey yapılamaz; ama bakanlık bunu yapabilir, ben gideyim bakanlığa bir konuşayım bakayım. 
Peki, bakanlıkta kiminle konuşacak? Herhalde, Sayın Bakanı görmesi mümkün değildir. Baş
layacak uzmandan şuraya kadar, efendim o idi, bu idi, şu idi, adamcağız işini gücünü bıraka
cak olabilmesi mümkün olmayan bir şeyi olabilir ümidiyle burada günlerce vakit harcayacak. 
Hiç olmazsa vatandaşa burada eziyet etmeyelim. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun efendim. • * 
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AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Başkan, değerli Büyük Millet Meclisi üyeleri; 
hepinizi hürmetle selamlarım. 

Üzerinde konuşulan 17 nci maddede "kazançları götürü usulde tespit edilen mükellefle
rin ödeyecekler fon payının hesabında, vergi karnelerine yazılı matrahlar üzerinden hesapla
nan gelir vergisi esas alınır. Hesaplanan fon payı gelir vergisi ile birlikte ödenir." denmektedir. 
Fon payı bir evvelki maddede görüldüğü gibi, "Gelir ve Kurumlar Vergilerinin yüzde 10'u ora
nında ayrıca fon payı olarak ödenir" deniyor. Bunun manası, kazançlarını götürü usulle tespit 
ettiğimiz küçük çiftçiler, küçük esnaf ve sanatkârlar yeniden bir vergi yükü altına sokulmakta
dırlar. Halbuki, bu Hükümet 25 Kasım 1991 tarihinde bu Mecliste Başbakanın ağzından oku
nan programında aynen şöyle söylemektedir: "Sayfa, 29. Tarımsal üretim, pazar ve fiyat poli
tikalarının birbirleriyle uyumlu olarak düzenlenmesi sağlanacak, çiftçi gelirlerini artırmak üzere 
Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisinde yeni düzenlemelere gidilecektir" Bunu nasıl anlıyo
ruz. Bir düzenleme yapılacak, çiftçinin ödemekte olduğu vergi azaltılmak suretiyle çiftçi gelir
leri artırılacaktır. Burada ne yapılıyor? Kazançları götürü usulde tespit edilen mükellefler yüz
de 10 nispetinde fon ödeyecekler. Yine, Hükümet Programının 35 inci sayfasında deniyor ki; 
"Esnaf ve sanatkârların çalışma şartlarını ağırlaştıran vergi mevzuatı gözden geçirilecekir" 
Yani, vergiler azaltılacak. Buradaki kanun tasarısında ne deniyor? "Kazançları götürü usulde 
tespit edilen mükelleflerin ödeyecekleri fon payları." Bu ne vaat, bu ne tatbikat? 

Bunu dikkatlerinize sunmak üzere söz aldım, hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Madde,üzerinde başka söz isteyen?.. Yoktur. 
Değişiklik önergesi?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 20. — Mükellef ve sorumlularca hesaplanacak fon payının beyan, tarh, tahak
kuk ve ödenmesi ile red ve iadesine ilişkin usul ve esaslar hakkında, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanunları ile Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Güneş Taner. 
Buyurun Sayın Taner. , 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Yetki belgesi Divana verildi mi? 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Grup adına, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Verildi Sayın Hoşver. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Hatırlatmak istemiştim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; bu maddede yazıldığı şekilde, fonun, fon olmaktan çıkıp, artık, tamamıyla bir vergi hali
ne geldiği açıkça gösterilmektedir. Nitekim, maddenin son cümlesinden aynen okuyorum : "ve 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır" denilmektedir. 

Şimdi burada, "Türkiye'de vergiler var, fonlar var; ama bu fonda da Amme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır" diyoruz. Peki ne olur? Vatandaş, 
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eğer bu borcunu yerine getirmezse, hakkında her türlü hukukî takibat yapılır; ama belki bun
dan kaçabilirse, kurtulabilirse -hangi cezaların nasıl ödeneceği herhalde Maliye Bakanlığınca 
bilahara tespit edilecektir- ama onlarla da yetinilmezse, herhalde bunun bir yerde bir af şekli 
vardır. Daha evvelki vergi aflarında olduğu gibi, acaba bu fon da affa uğrayabilir mi? Teknik 
bir sualdir bu. Şimdi bir taraftan fon diyeceksiniz, ayrı bir yerde tutacaksınız, öte taraftan ver
gi gibi değerlendireceksiniz; ama peki, yarın bir gün geçmişte olduğu gibi, bir af getirdiğiniz 
zaman, bunu nereye koyacaksınız? Af gelebilir mi bu fona? Vatandaş bunu bilirse veya bilmez
se nasıl hareket eder? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dolayısıyla, biraz evvel Anavatan Partisi Grubu adına 
konuşan Sayın Yusuf Bozkurt özal'ın dediği gibi, sabahın erken saatlerinde yangından mal 
kaçırırcasına bu tasarıyı kanunlaştırmak istemenizdeki sebebi ahlamak kolay değil; ama görü
yorsunuz ki burada açık ve müphem maddeler vardır. Bu maddeler memlekette kargaşalığa 
neden olacak ve yarın kanun koyucuları zor durumda bırakacaktır? Size, "Peki siz, bunu Mec
listen geçirirken bunu konuşmadınız mı, bunu tartışmadınız mı? Bunun nereye ve hangi şekle 
geleceği konusunda bir karara varmadınız mı?" demeyecekler mi? Diyecekler. Diyecekler de, 
acaba o zaman, biz, buna ne cevap vereceğiz? 

Yüce Meclise saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Gruplar adına başka söz isteyen bulunmamaktadır. 
Şahsı adına söz isteyen istanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'ye söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Kahveci. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar!..) 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu maddeyi 
ileriki günlerde çok kullanacağız. Neden?.. 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir)— Seçimlerde kullanacağız. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Seçimlerden önce kullanmaya başlayacağız; çünkü, bu
nunla, bize çok güzel kozlar veriyorsunuz : 

Birincisi, fonları kaldıracağınızı söylediniz; oysa fonları kurumlaştırıyorsunuz, tabiî ka
muoyunu ve mükellefi aldatmak için de "fon payı" diyorsunuz. "ANAP'ın getirdiği fonları 
işte böyle basiti eştirdik" diyorsunuz; ama bunun Türkçesi şudur : "Biz, mükelleften seyyanen 
yüzde 10 daha fazla vergi alacağız. Damlaya damlaya göl olur" diyorsunuz. Esasında mantık 
güzel, pek çok kimseye de bunu satabileceğinizi ümit ediyorsunuz; anla şu muhalefet olmasa 
işiniz çok kolay olacak. 

Bu bakımdan, "tüm mükelleflerin vergilerini yüzde 10 artırma" diye böyle ince yöntemle 
gizli şekilde yapacağınıza, bence, açık, açık yapın. Mademki fonları kaldırma taahhüdünüz 
var, kaldırın. Tek önergeyle bu fonları kaldırabilirsiniz, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisine yüzde 
10 eklersiniz. Mademki niyetiniz budur, niye beş yıl bekliyorsunuz, şurada bu işi, bir önerge 
ile beş dakikada yaparsınız. 8 yıl fonlar aleyhine söylemediğiniz şey bırakmadınız, oysa şurada 
beş dakikada yapabileceğiniz bir şeyden imtina ediyorsunuz. Demek ki burada da niyetiniz ha
lisane değil. Bunu ileriki günlerde kullanacağız. Çünkü eğer niyetiniz gerçekten fonları kaldır
mak olsaydı, böyle gizli bir planla mükellefin karşısına gelmezdiniz. 

NECMİ HOŞVER (Bolu)— Siz neredesiniz? 
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ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir şey daha söyleyeyim : Buradan bu yüzde 10 ile -
oturup hesabını da yapacağız- endişem ve tahminim, şu anda mükelleflerin fonlara Ödediği 
paradan, muhtemelen belki daha fazla para sağacaksınız mükelleften. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Para lazım. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Para lazım da, o verdiğiniz vaadler neydi o zaman? 
Biraz önce arkadaşlarımız belirttiler; küçük esnafın ve sanatkârın yükünü azaltacağız, kurum
ların yükünü azaltacağız, fonları kaldıracağız diyordunuz. Size, bu ne perhiz bu ne lahana tur
şusu diyeceğiz. Hele kaldırmayı vaat ettiğiniz fonlardan daha yüksek bir yük getiriyorsanız 
ki, bunun hesabını çıkaracağız; önümüzdeki günlerde biz hesap çıkarmasak bile mükellef size 
hesap çıkaracak. v 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Yakında yüzde 10'a düşeceksiniz. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Buradaki yüzde 10 oranı, galiba sizin düşeceğiniz bir 
orana benziyor. . " 

Hepinize saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Madde üzerinde başka söz isteyen bulunmamaktadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
Fon Payı Hâsılatının Dağılımı 

MADDE 21. — Vergi daireleri ve saymanlıklarca tahsil edilen fon payı hâsılatından, Ka
nunla kurulan fonlara pay vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığı, tahsil olunan fon payı hâsılatından, Ba
kanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlardaki paylan, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde, 
ilgili fonlar adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan hesap veya hesaplara 
aktarır, 

Bu maddenin uygulama usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci. 
Buyurun Sayın Kahveci. 

ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; arkadaşlarımızın sabahın bu erken saatlerinde uykularını açtığım için çok memnu
num, benim de biraz önce uykum gelmişti, bu vesileyle ben de uykumu dağıttım. 

İşin şaka tarafı bir yana, zabıtlara geçmek ve ilende de sizlerin ve bizlerin istifadesine açıl
mak üzere bazı gerçekleri -biraz önce 18 inci madde üzerinde belirttiğim- açmak istiyorum. 

Hatırlarsanız, her fon kurulduğunda, bu fonların kurulmaması gerektiğini, bu fonlarla 
yapılabilecek işlerin bütçeyle yapılabileceğini sizler muhalefet sıralanndayken bize defalarca, 
bazen kürsülere yumruk vura vura belirtmeye çalıştınız. Biz de hiç dinlemedik, çünkü aklın 
yolu birdir; işte bugün siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. O fonları kapatmıyorsunuz, siz de bizi 
hiç dinlemiyorsunuz ve fonları aynen kullanmaya devam ediyorsunuz. 
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Niye aynen kullanmaya devam ediyorsunuz : Çünkü, fonların harcama bürokrasisinin, 
bütçeye göre çok daha hızlı olduğunu gördünüz. Bütçe kaynaklarının verimli kullanılması hü
kümetlerin ve Meclislerin hedefidir; ama fonlar kanalıyla aynı kaynaklar daha da verimli kul
lanılabiliyor. 

Siz de, bir şeyi fark ettiniz ki, fonlarda paranın çarçur edilmesiyle bütçede çarçur edilmesi 
tehlikesi, hemen hemen aynıdır. Hatta, fonlarda çarçur edilmesi tehlikesi daha da azdır. Çün
kü, bürokrasi daha basit ve hızlı olduğu için, kaynakların takibi izlenmesi, denetlenmesi daha 
kolay olmaktadır. Bu gerçeği burada kabul ettiniz. Sekiz yıl süreyle bizi tenkit ettiğiniz hususu, 
bugün burada kabul etmiş durumdasınız; şu 19 uncu madde bunu resmen tescil eden ve mü-
hürleyen bir maddedir. 

Eksik olmayın; sekiz yıldır tenkit ettiğiniz bütün Anavatan politikalarının yavaş yavaş tes
cil edildiğini sayenizde görüyoruz. Özelleştirme karşısında korkunç muhalefetiniz vardı. Yani, 
şiddetli muhalefetiniz vardı. Dün burada böyle bir kelime kullanıldı; canavarca demeyeceğim; 
ama gerçekten etkili muhalefetiniz vardı, hakkınızı vermek lazım; bizi sekiz yıl durdurdunuz. 
Eksik olmayın, sekiz yıl sonra bizden daha hızlı özelleştirme canavarı kesildiniz diyeyim. 

Akılcı makılcı değil... Bakın, bedavadan verelim diyen arkadaşlarınız var; bürokratları
nız, bakanlarınız var. Bunları bedavadan versek kârlı çıkarız diyenler var. Bizim arkadaşlar
dan bir tanesi "bedava verelim" deseydi, kıyamet koparırdınız. Bugün ise, "bedavadan verelim" 
diyorsunuz. Orada, bizim dediğimiz noktaya geldiniz. Konvertibiliteyi tenkit ettiniz; bugün kon-
vertibiliteden dönüş diye bir şey yok. Dalgalanmayı tenkit ettiniz; dönüşü yok. Serbest faizi 
tenkit ettiniz, dönüşü yok. İthalat liberasyonunu tenkit ettiniz, dönüşü yok. Neyi tenkit ettiniz 
de bugün o dediğiniz tenkit paralelinde kararlar alıyorsunuz? tşte fonlar.. YÖK'ü tenkit etti
niz. İşte önümüzdeki günlerde bir kanun geliyor; neyi değiştiriyorsunuz YÖK'te? 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Anayasa... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Anayasa... ANAP'ın taslağını getiriyorsunuz. Hatta 

163 üncü maddeyi kaldırmıştık, tekrar Anayasaya koyarak geriye gitmeye çalışıyorsunuz. Re
form dediğiniz olaylar bunlarsa, bilmiyorum. Dolayısıyla... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Maddeye gel, maddeye... 

ADNAN KAHVECİ (Devamla)^— Maddeden zaten uzaklaşamıyorum ki; ama bu mad
denin getireceklerini -tekrar ediyorum- önümüzdeki aylarda, yıllarda -ki, vatandaşın çok ak
lında kaldı bu- göreceğiz. En çok tenkit ettiğiniz olay, fonlardı. Fonlar çarçur ediliyor, şöyle 
yapılıyor böyle yapılıyor diyordunuz; asılsız, mesnetsiz suçlamalarda bulunuyordunuz. Meclis 
araştırmaları sonucunda fonlar ile ilgili neler getireceksiniz, savcılığa neler vereceksiniz merak 
ediyoruz. Bunlar, vatandaşın dikkatle takip edeceği konulardır. Bunlar bu kadar sene aleyhle
rinde konuştular, niye bunu kurumlaştırdılar diye size soracaktır; biz de soracağız. 

Bir de, maddenin ikinci kısmında "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığı, Tahsil 
Olunan Fon Payı hâsılatından, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranlardaki paylan tahsil 
edildiği ayı takip eden bir ay içinde, ilgili fonlar adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
nezdinde açılan hesap veya-hesaplara aktarır" deniyor. 

Bu madde iyi niyetli bir maddedir; fakat benim endişem; Hazinenin nakit sıkıntısı çektiği 
bu günlerde -ki, şu günlerde yapıyorsunuz onu- Tasarruf Teşvik Hesaplarındaki paralarla çift
çilere ödeme yapıyorsunuz. Hesapların bu şekilde Merkez Saymanlığı emrine verilmesi, bunla
rın bu hesaplara gitmemesine ve hesapların iyice karışmasına, hesapta para görülmesine 
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rağmen, nakit olmaması gibi sorunları doğurabileceğine, şimdiden kesin gözüyle bakıyorum. 
Çünkü, Maliye ve Hazinenin, elinin altındaki nakit parayı kendisinin kullanma imkânı var
ken, götürüp başka bir yere vermez; bu, klasik bir uygulamadır, yani her dönemde yapılan 
uygulamadır. Sayın Bakan da bunu bilir. Bu bakımdan, bu madde, hesapları, içinden çıkılmaz 
hale getirebilecek bir yetki maddesidir. O açıdan da, ileride büyük sıkıntılar yaratılabilir. 

Tekrar ediyorum : Eğer bugünkü fon düzenini hiç değiştirmezseniz, daha az itibar kaybe
dersiniz. Fon sistemini kurumlaştırır ve biraz daha ağır yük getirirseniz, daha fazla itibar kay
bedersiniz. 

Antiparantez şunu da söyleyeyim : Bir ANAP milletvekili olarak fonların yaptığı faydala
rı görmüş, inanmış biri olarak, bu madde için size teşekkür etmemiz lazım. Çünkü, gerçekten 
bir sadeleştirme getiriyorsunuz. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) — Bir de bizi düşünmekten vazgeçseniz... 
ADNAN KAHVECÎ (Devamla) — Hayır... Hayır... Bizi düşünerek yapıyorsunuz bunu; 

fakat biliyorsunuz, siyaset bir fikir savaşıdır. Sizin yıllarca tenkit ettiğiniz fikirlere bugün sa
hip çıkmanız bize prim vermektir; bizi seçmen önünde daha avantajlı duruma getirmektedir. 
Bunu, onun için kullanacağız; ama böyle bir maddeyi getirdiğiniz için de teşekkür ederiz. 

Saygılarımı arz ederim. 
MEHMET KERIMOĞL (Ankara) — 7 Haziran seçimlerinde öyle olmadı ama. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Efendim, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Taner, buyurun. 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Efendim, Sayın Maruflu daha evvel söz istedi. 
BAŞKAN — Sayın Maruflu'yu mu diyorsunuz efendim? 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Hep aynı plak gidiyor, bırakın da Sayın Maruflu konuşsun. 
BAŞKAN — O da konuşacak efendim, üzülmeyin; tabiî, hakkı var, sırası var. Siz istersi

niz de ben konuşturmam mı? 
Buyurun Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde içerisinde, 

yine tarihimizde ender uygulanan yeni bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bakınız ne oluyor. Bu
rada "Bakanlar Kurulu kanunla kurulan fonlara pay vermeye yetkilidir." deniliyor. Yani, Ba
kanlar Kurulu oturacak, bu fon tahsilatından pay vermeye kendi arasında karar verecek, diye
cek ki, "Bu ay şuna ihtiyacımızı var, bunlara şu kadar verelim, önümüzdeki ay şunlara bu ka
dar verelim..." yani, bu devletin bir Hazinesi vardır, hepimiz bunun bilincindeyiz. Bütçe içeri
sinde kimin ne kadar para alacağına bu Yüce Mecliste karar verilir, doğrudur. Bu paranın han
gi usuller içerisinde harcanacağı bellidir, harcanır; ama dönüyoruz, bakıyoruz Meclisin deneti
mi dışındaki fonların kime verileceğine Bakanlar Kurulu karar verecek. Peki, Bakanlar Kurulu 
bu yetkiyi verirken, Yüce Mclise bilgi verecekte mi verecek?.. Yok; istediği şekilde verecek. Pe
ki, yarın, öbürgün acaba bu -Sayın Kahveci'nin dediği gibi- seçim öncesi, siyasî otoritenin bu
nu kullanmak için ayırmayacağını kim söyleyebilir? Kimse söyleyemez. Demek ki söylenecektir. 
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Şimdi, efendim, "Bize özgü diyorsunuz; ama unutuyorsunuz, defalarca söyledik. Şu an
da bir Koalisyon Hükümeti iktidardadır, Anavatan Partisi İktidarda değildir. Şimdi ikinci kı
sımda takriben 1992 yılı bütçesi için söylüyorum, ayda 700 milyarlık bir gelirin Maliye Bakan
lığı saymanlığı tarafından toparlandıktan sonra, toparlanmasını takip eden 1 ay içerisinde Merkez 
Bankası nezdinde açılacak olan fon hesaplarına -ki, zaten hesaplar oradadır- verilecektir. Ya
ni, burada, Hazine, takriben yüzde 5'lik civarında, 35 milyar liralık bir kazanç elde edecektir. 
1 ay sonra bu parayı aktaracaktır. Peki ne kadar aktaracaktır?.. Bakanlar Kurulu karar vermiş
tir, aktaracaktır. Peki, 1 ay sonra Bakanlar Kurulu tekrar toplanıp, bunların miktarını değişti
rirse ne olacaktır?.. Değiştirebilecektir... Dolayısıyla biraz evvel, daha evvelki maddelerin de- • 
ğişikliği sırasında -ki, ithalden alınan vergi ve resim, harçlarla ilişkili hükümlerde- Avrupa Top
luluğuyla olan ilişkilerde oraya benzeyebilme, onlarla aynı üniformiteye gelebilmek açısından 
bunu yaptığımız ifade edilen bir ortamda, dışarıda, hiçbir yerde uygulanmayan yeni yeni şeyle
ri keşfederek, burada defalarca tenkit ettiğiniz hususları daha çetrefilli bir hale getirerek uygu
lamakta ısrar ediyorsunuz. Peki, yarın bu tasarı geçtikten sonra, Doğru Yol Partisi çıkıp da 
bu fonlardan şikâyet edebilecek mi? Bu fonların uygulanmasından şikâyet edebilecek mi? Bu 
fonların Meclis denetimi dışına çıktığından şikâyet etmeye hakkı olabilecek mi? Peki, defalar
ca Plan ve Bütçe Komisyonunda veya Genel Kurulda bu konuda dünya kadar tenkitlerde bulu
nan sayın SHP'li üyelerin bu konuda ağızlarını açıp bir kelime söylemeye hakları olacak mı, 
ya da çıktıklarında burada ne diyecekler; diyecekler ki, "Evet, dün dündü; bugün bugündür." 
Ama, onlar bunu söyleyemezler; çünkü, o Doğru Yol Partisine ait bir şey. 

Sayın milletvekilleri, sabahın bu saatlerinde şunu söylemek istiyorum : Yanlış yapmakta 
niye ısrar etmekteyiz? Diyeceksiniz ki, sekiz senedir sizin yaptığınız yanlış değil de, şimdi biz 
yapınca mı yanlış?" Evet; eğer sekiz senedir biz bu işi yanlış yaptıysak, siz de bunu defalarca 
söylemiş iseniz, buraya geldiğinizde, artık, bizim yanlış yaptığımızı tescil edercesine veya onun 
doğruluğunu tescil edercesine, daha kötü bir şekilde, bunu devam ettirmekle elinize ne geçecek? 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Efendim, genel istek üzerine, Sayın Maruftu; buyurun. (ANAP, SHP ve DYP sıraların

dan alkışlar) 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, arkadaş

larıma çok teşekkür ederim. Beni çok sevdiklerini zaten biliyordum. 
Çok değerli arkadaşlarım bu yasa tasarısı üzerinde söz aldığı için aslında konuşmak iste

miyordum; fakat, aklıma gelen bir şeyi söylemeden de edemeyeceğim. 
Siz belki öyle zannedebilirsiniz; ama, biz burada engelleme yapmıyoruz. (SHP sıraların

dan "Haşa" sesleri) Engelleme, takrir verilerek olur ve 500 kelimeden az olan takrirler verilir. 
Bakın, hiç önerge falan vermiyoruz. Ancak, bu yasa tasarısının daha mükemmel bir şekilde 
kanunlaşması için katkılarımızı yapmaya çalışıyoruz. 

Bu sabah, TÖYÖK, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken de söyledim; şimdi, haki
katen, muhalefet olmakla iktidar olmak arasındaki" farkı görebiliyoruz. Ben yeni milletvekili
yim; tabiî, önce başka şey söyleyip, şimdi başka şey söylemeyi de yavaş yavaş öğreniyorum. 
Biz iktidarken, siz muhalefetken, seçim atmosferi içinde, bilhassa Sayın Başbakan ve şu anda 
ekonomiden sorumlu olduğu söylenen Bayan Bakan, bu fonlara karşı idi ve bu fonların, büt
çenin birliği prensibine, tensip prensibine ve Anayasaya aykırı olduğunu söylüyorlardı. Şimdi, 
memnuniyetle görüyoruz ki, hakikaten bu fonlara sahip çıkıyorsunuz. 
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Maddede "Vergi daireleri ve saymanlıklarca tahsil edilen fon payı hasılatından kanunla 
kurulan fonlara pay vermeye..." deniyor. Dikkatlice incelendiğinde bu, şu anlama da gelebilir. 
Mevcut fonlara da pay verilir, kanunla yeni fonlar da kurulabilir ve oradan da pay verilebilir; 
o şekilde de yorumlanabilir. 

Ben böyle anlıyorum ve diyorum ki, sadece mevcut fonlarla da iktifa etmeyeceksiniz, yeni 
fonlar da kurabileceksiniz; bu da hayırlı bir gelişme. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunarım. (ANAP, SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. - • ' 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 22. — Vergi daireleri ve saymanlıklarca gelir ve kurumlar vergilerinin belli bir 
nispeti olarak tahsil edilen fon payı hâsılatı, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanunun 1 inci mad
desi ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Adnan Kahveci. 
Buyurun Sayın Kahveci. 

ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; önce size bu maddeyi izah edeyim, ne amaçlandığını anlatayım. 

Biliyorsunuz, vergi tahsilatından belediyelere bir pay veriliyor. Bu maddenin dediği şey 
şu : "Fon payı tahsilatından belediyelere zırnık yok, para vermeyeceğiz" 

Belediyelerin elinin kolunu bağlandığını söylediğiniz ANAP döneminde... 

. HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Şiz bile veriyordunuz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, biz bile vermiyorduk; biz yasayı uyguluyorduk, 

vergi tahsilatından belli bir pay veriyorduk. Siz ellerini kollarını açmayı vaat ettiniz ve diyorsu
nuz ki, "Fon payı hâsılatını yüzde 10*artırdığımız zaman belediyelere tek kuruş daha fazla ver
meyeceğiz." Peki, ellerini kollarını açmakla umutlandığınız bir dönemde belediyelerin gelirle
rini artırmayacağız -ki, elinizde artırma imkânı var- bu zincirlerini nasıl sökeceksiniz? Yani, 
varsaydığınız zincirleri nasıl sökeceksiniz? Çünkü -Sayın Bakan Oral burada olsaydı soracaktım-
gezdiğim yerlerde, küçük belediye başkanlıklarının -ANAP'lı, SHP'li, DYP'li farketmiyor- al
dıkları pay azalmaya başlamış. Sayın Bakana başka kanallardan soran arkadaşlar olmuş, bele
diyelerin sayısı arttığı için pay azalmış. Her yerde belediyelerin sayısı artmadı ki... Vergi tahsi
latında bir azalış var; geçici mi, kalıcı mı bilmiyorum. Vergi affı bu Meclisten çıkarılırken, "bu, 
namuslu mükellefleri kızdıracaktır, ödeme alışkanlıklarına zarar verecektir" demiştik ve endi
şem, namuslu mükellefler vergilerini ödemekte direnişe geçmişlerdir. 

Belediyelerin, özellikle küçü belediyelerin çok büyük paraya ihtiyacı oldukları, yatırımla
rını daha hızla tamamlamak istedikleri bir dönemde, fon payı hasılatından da tek kuruş veril
memesini, Hükümet Programınız açısından nasıl izah edeceksiniz, parti politikalarınız açısın
dan nasıl izah edeceksiniz? Bu bir çelişki değil midir? 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — 6'dan 12'ye çıkıyor. 
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ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 6'dan 12'ye çıkarmaktansa şu yüzde 10'dan biraz pay 
verin. Yüzde 10'un 1 puanını, 2 puanını verin. Ha oradan vermişsiniz ha buradan vermişsi
niz... Yani, bu çok basit bir yönem. Üstelik, bütün vergileri yüzde 10 oranında artırdığınız için, 
buradan vermenin hiçbir ters mantığı da yok. 

Yine bir başka konuya değinmek istiyorum : Bizim dönemimizde bütün belediyelere ve 
özellikle büyük şehir belediyelerine, verdiğimiz paylar ve ellerine geçen paralar ilan ediliyordu. 
Yani, bu ellerinin kollarının bağlı olduğu iddia edilen dönemde oluyordu. Şu anda bu paylar 
ilan edilmiyor. Peki, soruyoruz; şeffaflık dediğiniz bu dönemde niye bu paylar ay be ay ilan 
edilmiyor? 

İkincisi, kümülatif olarak ilan edilmesi lazım. Gerçekten bunların zincirlerini gevşettiniz 
mi, yoksa sıkıştırdınız mı? Bunların ilan edilmemesinin makul bir izahını istiyoruz. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) •— Onlar anlatıldı; siz burada yoktunuz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır hayır, İçişleri Bakanı buradayken de dinledim. 

Ay be ay gazetelerde bunların açıklanması lazım. Geçen ay ne verdiniz, daha önceki ay ne ver-
. diniz, ellerine ne geçti, kesinti oranları neydi; bütün bunların tek tek ilan edilmesi lazım. Biz 
niye yazılı soruyla veya sözlü soruyla bunları öğrenmek mecburiyetinde kalalım. Şimdiye ka
dar kamuoyu bunları ay be ay öğreniyordu. Bunun devam etmesi lazımdı. Sizin, bizden daha 
şeffaf olduğunuzu iddia ettiğiniz bu dönemde, herkesin bilmesi gereken rakamları saklamanız 
niye? Yoksa, ellerini kollarını bağladığımızı iddia ettiğiniz belediyeler, şimdi mi elleri kolları 
bağlanıyor hale geldi vergi tahsilatları düştüğü ve belediyelere ödenen paylar azaldığı için!.. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sizin belediyeleriniz mi var? 
BAŞKAN — Sayın Mahramlı, grup"adına mı konuşuyorsunuz, şahsınız adına mı?.. Rica 

ederim... Yeter artık! 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) —Kendi belediyelerinize ödediğiniz paralar. Bizim bele

diyelerimize, ANAP'lı belediyelere ödediğiniz payları ilan etmenizi de istemiyoruz, kendi bele
diyelerinize ödediğiniz payları ilan edin. Mademki kollarını gevşettiniz, zincirlerini çözdünüz, 
onları ilan edin. Bu rakamları sizden alana kadar bastıracağız. Çünkü, daha önce kamuoyuna 
yaptığınız telkinlerde yanlış görüntü vermeye çalıştınız, belediyelerin kaynaklarını kıstığımızı 
iddia etmeye çalıştınız. Bunun doğru olmadığını da biz muhalefet olarak, hakkı yenmiş bir 
muhalefet olarak, kamuoyuna anlatmak mecburiyetindeyiz. 

Şu hususu da daha geniş bir ortamda gündeme getireceğiz : Belediye gelirlerini artırmayı 
hedefleyen bir iktidar, fon paylarından belediyelere tek kuruş para vermek istemiyor ve benim 
endişem, belediye gelirleriyle ilgili bir tasarı olduğu burada ifade edildi, onun bu dönemde çı
karılacağını pek zannetmiyorum. Bütçenin açığını kapatmak için fonların bütçeye aktarılma 
gayreti olan bir dönemde, merkezî idare, hakkından vazgeçip, belediyelere daha fazla kaynak 
mı ayıracak?.. İnanmıyorum; çünkü, bunu yapabilseydi burada yapardı. Topladığı 10 puanın 
1-2 puanını,iyi niyet göstergesi olarak belediyelere verirdi böyle bir iyi niyeti olsaydı. 

.Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi, engellemek için değil, görüşlerimizi belirleyen husus
ları size izah etmek ve zapta geçirmek için buraya çıktım. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Grup adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahıs adına söz isteyen?.. İstanbul Milletvekili Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 
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GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sabahın bu ilerlemiş. 
saatlerinde, Anavatan Partisinin defalarca ifade ettiği gibi, farklı muhalefet göstergelerinden 
bir tanesini burada sergilemek için huzurunuza'çıktım. Anavatan Partisi Grubu adına çıkan 
Sayın Kahveci ile aynı görüşte olmadığımı müsaade ederseniz burada arz etmek istiyorum. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Demokrasi işte budur. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Niye aynı görüşte değilim? Sayın Kahveci, fevkalade haklı 
olarak, bu maddeyi okuduğunda, İktidar ortaklarından SHP'li büyük şehir belediyelerinin al
dıkların payı, bu şekilde kısan bir hüküm olduğunu anlıyor. Osmanlı Bankasının bir reklamı 
vardı "yok aslında birbirimizden farkımız; ama, biz Osmanlı Bankasıyız" diye; demek ki, si
yasî partiler arasında da pek bir fark yok. Aralarında rekabet var, iktidar da olsalar. Dolayısıy
la, her ne kadar, onların payları burada kesiliyor idiyse de, öyle gözüküyor gibiyse de -Sayın 
Kahveci'nin ifadesine göre, "burada yüzde l'lik bir pay ayırsalar" demişlerdi- Sayın Kahveci 
burada getirilmek istenen, takriben 80 trilyonda, yüzde 10, yani 8 trilyonluk bir gelir elde edi
liyor ve buradan yüzde 1 verseler, demek ki belediyelere 800 milyar lira verecekler. 

Ama, bakın, siz aslında düşüncenizde haklısınız da, sizi haksız çıkaran bir başka madde 
var, o da, günün bu saatlerinde ortaya çıkacak olan Tahkim Yasasına baktığınızda -ki, ben 
baktım- biliyor musunuz, belediyelerin borçları affediliyor... Belediyelere 800 milyar lira para 
vereceğinize, 4,2 trilyon liralık borcunu affederseniz, emin olun Sayın Kahveci, belediyeler her
halde ilkini seçeceklerdir. Niye seçeceklerdir? Çünkü, bu Tahkim Yasası bu sene için geçerli 
değildir ki... 1993 senesi de gelecektir. Belediyelere bir kere tahkim edildiği için, bu alışkanlık
tan sonra yine borçlarını ödemeyeceklerdir; bir daha gelecektir. Dolayısıyla, belediyeler bura
dan belki 800 milyar liralık bir alacaklarından feragat ediyorlardır, tahmin ediyorum ki, danı
şıklı dövüştür. En azından, Bakanlar Kurulunda bunun konuşulduğunu tahmin ediyorum iki 
koalisyon partisi arasında; ama, konuşulmadıysa bile, Tahkim Yasası üzerinde konuşacağımız 
için hazırlıklarımızı yaptığımızda bunu gördük. Bu açıdan, sayın grup sözcümüzün bu görüş
lerine katılamayacağımı ifade ediyorum ve şahsım adına konuştuğum için Yüce Meclise saygı
larımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş Taner. 
Şahsı adına söz isteyen... 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Halit Dumankaya bey. 
BAŞKAN — Halit Dumankaya Bey... Evet, Halit Dumankaya Bey münferit arzulara ce

vap vermiyor. Zatı âlinizin şahsî davetini kabul etmiyor. 
Önerge?.. Yok. 
Yoklama istemi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir, 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 23. — 7.11.1985 tarihli ve 3228 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası
nın (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(h) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile sorumluları tarafından hesaplanan gelir 
ve kurumlar vergileri üzerinden ayrıca ödenen fon payı hâsılatından, Bakanlar Kurulu Kararı 
ile belirlenen oranda ayrılacak pay," 
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BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz, isteyen?.. 
Anavatan Partisi Qrubu adına, Sayın Yusuf Bozkurt Özal; buyurun efendim. 
MEHMET CEBİ (Samsun) — Halit Dumankaya Beyi istiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Halit Dumankaya olmadı; ama, Sayın Özal geldi. 
Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bu madde de bir önceki maddeyle ilişkili; ancak, burada bir ödeme yapılıyor 
diğerinden farklı olarak : "Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile sorumluları tarafından 
hesaplanan gelir ve kurumlar vergileri üzerinden ayrıca ödenen fon payı hâsılatından, Bakan
lar Kurulu Kararı ile belirlenen oranda ayrılacak paydan" deniyor. 3228 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi bu şekilde değiştiriliyor. Yani burada böyle bir imkân 
getiriliyor. ' 

Tabiatıyla, bir tarafa verip, bir tarafa vermemek bir tercih meselesidir; ancak, esas itiba
riyle, daha önceki 19 uncu maddede bu, Bakanlar Kurulunun emrine verilmiş bir para. Yani, 
toplanıyor, yüzde 10 nispetinde belirli yerlerden tevkif ediliyor ve Bakanlar Kurulunun emrine 
tevdi ediliyor, Bakanlar Kurulu da bunu istediği gibi dağıtıyor; yani, sizin her zaman tenkit 
ettiğiniz konu. Yalnız, burada bir istisna getirilmiş, şuraya verilmez, şimdi buraya da verilir 
denmiş. Aslında, uzun zamandır tenkit ettiğiniz, "efendim, bakanlıklara fon kanalıyla bütçe 

^ dışında imkân veriliyor, bütçe atlatılıyor, Meclisin denetlemesinden bunlar kaçırılıyor" diye 
çok uzun süre dile getirildi. Şimdi burada, sabahın bu saatinde bunu söylüyorum diye gocun
mayın. Biz, sabahın saatlerinde, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütün bütçe boyunca bunları 
çok dinlemişizdir, hem de çok erken saatlerde dinledik. 36 saatlik toplantılar yaptık, daha hiç
bir şey değil. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Temcit pilavı gibi aynı şeyi söylüyorsun. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet efendim, temcit pilavı gibi söyleyeceğiz; 
çünkü, biz bunu sekiz sene temcit pilavı gibi dinledik, yedik. Onun için, birazcık sabırlı olun 
ve dinleyim 

Siz burada bu işi resmen müesseseleştiriyorsunuz. Bakanlar Kurulunun emrine veriliyor. 
Paralar bir havuz da toplanıyor ve bütçe olarak da görüşülmüyor, Meclise de gelmiyor. Paralar 
toplanıyor, Bakanlar Kurulu, bu paraları istediği yerlere istediği şekilde dağıtıyor. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Sizde şahıslarda toplandı, bizde bakanlarda toplandı. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — "Bizde bakanlarda toplandı" diyorsunuz; ha
yır. Çok güzel anlattınız... (DYP sıralarından "havuzda" sesleri) Bakınız, bizim yaptığımızla 
bunun farkı şudur : Biz, bakanlıklardaki belirli programları yürütmek ve belirli reformları yap
mak için fonları geçici olarak getirdik. Bunu beyan da ettik, seçim beyannamemizde de vardır. 

Türk Ordusunun modernleştirilmesi için Savunma Sanayii Fonu kuruldu ve Savunma Ba
kanlığının, yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrine verildi; Bakanlar Kurulunun emrine verilip 
de şuraya buraya, politik sebeplerle, istediğin gibi dağıt şeklinde verilememiştir. Aynı şekilde, 
diğer fonlar da böyledir. Ancak, şu yapılmıştır : Fonlardan yapılan kesintiler bütçeye verilmiş
tir. (DYP sıralarından gürültüler) 

Siz konuşacaksınız, senelerdir tenkit edeceksiniz, yalnız Türkiye'de değil, dış platformlar
da da bunları söyleyeceksiniz, Türkiye'nin itibarını sarsıcı şekilde bu beyanlarda bulunacaksınız, 
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ondan sonra buraya geleceksiniz, diyeceksiniz ki, "Biz, Bakanlar Kurulunun emrine şu kadar 
trilyon lirayı veriyoruz, istedikleri gibi kullansınlar." Bunun nasıl denetleneceğine dair burada 
bir hüküm de yok. Bunu nasıl denetleyeceksiniz? Her zaman bunu söylediniz... Bizim, fonlar
la ilgili çıkardığımız kanunların her birisinde özel olarak vardır nasıl denetleneceğine dair ko
nu. Burada yok. Burada, meydana çıkardığınız bir fon sistemini vergi kanununun bir parçası 
haline getiriyorsunuz ve bu getirdiğiniz sistemi, tam anlamıyla kurumlaştırıyorsunuz, yeni bir 
sistem çıkıyor. Bakanlar Kurulunun özel bütçesi. Bakanlar Kuruluna verilmiş bir özel bütçe, 
Meclis denetiminden geçmiyor, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiyor, bütçeden geçmiyor; 
Bakanlar Kurulu istediği yere istediği gibi dağıtıyor ve bunu sürekli olarak yapacak bir sistem 
getiriyor. Onun için, daha önce yaptığınız tenkitler tamamen boşunadır. Çünkü, bugünkü ic
raatınız ve şu gün burada verdiğiniz oylarla geçecek olan bu kanun tasarısı kanunlaştığı za
man, daha önce söylenenlerin hepsini ifna edecek. Yazıktır... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Doğru... Doğru... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yani bu kadar yatırım yaptınız bu işe. iki taraf 
birden bu işe bu kadar yatırım yaptıktan sonra, bu yatırımı bu şekilde heba etmek yazıktır. 
Kaldı ki, Gelir Vergisi ödeyen herkese şimdi vergi getiriyorsunuz; herkesin vergisi yüzde 10 artı
yor. Bu nasıl olacak? Esnaf yarın bağırmayacak mı; bağıracak... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Doğru... Doğru... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Doğru olduğunu duymakla ben de seviniyorum. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Doğru... Doğru... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama, ne yazık ki, doğru olduğunu bile bile oy 
vereceksiniz. 

BAŞKAN — Şimdi, tabiî, alkışlar da, doğrular dazapta geçiyor ha; ismi âlinizle birlikte... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, bu paydan buraya verip, öbür tarafa ver
meyeceksiniz ve sadece bu istisnayı koymuşsunuz. Bu, yeterli değil. Yani, Bakanlar Kurulunun 
istediği şekilde bu fonu dağıtmasını esasa bağlayan maddeyi, herhangi bir şekilde bağlama
mıştır. Sadece, bundan evvelki maddede bunu istisna etmişsiniz "Burada da verilir" demişsi
niz ve geçmişsiniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bakımdan, bu tasarının getirdiği yeni bir şey ol- • 
madiği gibi, mevcut fon sistemini de kurumlaştıran bir tasarıdır. Mevcut fon sistemini artık 
Vergi Kanununun bir parçası haline getirmiştir. Bunu böylece tescil ediyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. • 
Başka söz isteyen?.. Yok. • 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 24. — 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun" 4 üncü maddesinin birinci fıkra
sının (e) bendi aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan "..(d) ve (e) bentleri..." ifadesi, 
"..(d) bendi..." şeklinde değiştirilmiştir. 
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"e) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile sorumluları tarafından hesaplanan gelir ve 
kurumlar vergileri üzerinden ayrıca ödenen fon payı hâsılatından, Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen oranda ayrılacak paydan," 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Bulunmamaktadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..; Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Mütekakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 25. —5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
(e) bendi ile (j) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"e) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile sorumluları tarafından hesaplanan gelir ve 
kurumlar vergileri üzerinden ayrıca ödenen fon payı hâsılatından, Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirlenen oranda ayrılacak pay," 

''Yukarıda, f,g,h,i ve j bentlerinde sorumlu tutulanlar tarafından hesaplanarak ödenmesi 
gereken fona ait meblağ hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır.'' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — a) 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilecek ka
zanç ve iratlar, 

b) ölüm ve memleketi terk nedeniyle 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilen 
' kazanç ve iratlar. 

c) 1992 yılında münferit ve özel beyannamelerle beyan edilen kazanç ve iratlar, 
d) 1992 takvim yılına ilişkin götürü matrahlar, 
e) 1992 takvim yılında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi 

Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında yapılan ödemeler, 
Üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden ayrılacak fon paylan hakkında 

7.11.1985 tarihli ve 3228 sayılı, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı 
Kanunların ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kaldırılan Hükümler 

MADDE 26. — a) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3393 sayılı Ka
nunla eklenen geçici 28 inci maddenin (b) fıkrası, 

b) 14.6.1989 tarihli ve 3571 sayılı Kanun ile değişik 26.1.1967 tarihli ve 827 sayılı Ulaştır
ma Altyapıları Resmî Kanunu, 

c) 31.10.1990 tarihli ve 3675 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun, 
d) 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi, 
e) 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası, 
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f) 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fık
raları, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — Bu Kanunun; 
a) 5, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri 10 uncu maddesiyle 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü 
ve 26 ncı maddesi ("a" fıkrası hariç) 1.1.1993, 

b) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 (Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci mad
desine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç), 11 ve 12 nci maddeleri ile 26 ncı maddesinin 
(a) fıkrası hükmü 1.1.1992 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı, 

c) 14 üncü madde hükmü 1.9.1992, 
d) Diğer hükümleri yayımı, 
Tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN—Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 27 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 

teklif ederiz. 

Sami Daçe' Ahmet Sayın Muhtar Mahramlı 
Adana Burdur Tekirdağ 

Mehmet Gölhan Abdullah Kınalı Selahattin Karademir 
Sakarya Hatay Kahramanmaraş 

"Made 27. — Bu Kanunun; 

a) 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri, 10 uncu maddesiy
le 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü 
ve 26 ncı maddesi ("a" fıkrasıhariç) 1.1.1993 

b) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 (Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci mad
desine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç) 11 ve 12 nci maddeleri ile 26 ncı maddesinin 
(a) fıkrası hükmü 1.1.1992 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı. 

c) Diğer hükümleri yayımı, 
Tarihinde yürürlüğe girer." 
Gerekçe : 

Tapudaki işlemler nedeniyle nispî olarak alınacak harçların hesabına esas gayrimenkul de
ğerinin endeksleme yoluyla tespitine ilişkin maddenin 1.1.1993 tarihinde yürürlüğe girmesi ön
görüldüğünden, bu madde yeniden düzenlenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Çoğun
luğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çoğunluğu bulunmadığı için Komisyon önergeye katılamamaktadır. 
Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler,., önerge kabul edil

miştir. 
Maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabu 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 28. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, böylece, tasarının tümü ve maddeleri Üzerindeki görüşmeler tamam

lanmış bulunmaktadır. 
Tümünü oylamadan önce oyunun rengini belirtmek için söz isteyen sayın üye?.. Bulun

mamaktadır. 
Tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kupasının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soya

dını, seçim çevresini ve ojrunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 

, HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, olmayanlar için de kullanılabilir mi? 
BAŞKAN — "Olmayanlara kullanabilirler mi?.." 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Daha önce kullanıldı da... 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Oy kullanma işlemi sona ermiştir; kupalar kaldırılsın! 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkın

da Kanun Tasarısının açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : x 

Kullanılan oy sayısı : 203 
Kabul : 182 
Ret : 19 
Geçersiz : 2 
Bu suretle, tasarı kanunlaşmış bulunmaktadır; devletimize, milletimize hayırlı olmasını 

temenni ediyorum. (Alkışlar) 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral, teşekkür konuşması yapmak istemektedir, 

kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Genel Kurulumuz, bazı vergi kanunlarında değişiklik öneren tasarıyı, takriben 
onik saatlik bir süreyle incelemiş, müzakere etmiş ve kanunlaştırmıştır. Bu süre içerisinde, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım fevkalade kıymetli katkılarda bulunmuşlardır. Bu görüş ve dü
şünceleri, bizim uygulamamızda daima müracaat edeceğimiz kıymetli bir kaynağımız olacaktır. 

Tasarının kanunlaşması dolayısıyla, başta, dirayetli yönetiminden dolayı Başkanlık Diva
nına ve değerli milletvekili arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, kanunun, memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Çocuk Malıkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (J/400) (S. Sayısı :• 105) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, alınmış bulunan karar uyarınca, gündemin 3 üncü sıra
sındaki, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve 
Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir. 

4. —Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında 7.5.1992 
Tarih ve 3799 Saydı Kanun ve Anayasanın 89 uncu.Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Dalıa 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/411, 3/481) (S. 
Sayısı : 115) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında yer alan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir
birlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında 7.5.1992 Tarih ve 3799 Sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
* Hükümet?.. Yok. 

Görüşmeleri ertelenmiştir. 

5. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7.5.1992 Tarih ve 3798 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/410, 3/480) (S. Sayısı : 114) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 5 inci sırasında yer alan, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanu
nu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

(1) 114 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
na Dair 7.5.1992 Tarih ve 2798 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerine almışlardır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Raporun okunmasını kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen?.. Olması lazım ki, başlayalım; başlayalım ki, yarım 
kalsın; kalsın ki, yarına bırakalım... 

ADALET BAKANI M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, vakit hayli ilerle
miş bulunuyor, değerli üyelerimiz de bir hayli yorulmuş durumdalar. Takdir buyurursanız, öğ
leden sonra devam edelim efendim. 

BAŞKAN — Evet, görüşmek ve devam etmek üzere diyorsunuz. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Turhan 

Tayan söz istemişlerdir. 
Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Cum

hurbaşkanınca iade edilen ve. halk arasında by-pass kanunu olarak bilinen yasayı tekrar görüş
mek üzere toplanmış bulunuyoruz. Günün bu geç saatinde, değerli üyelerimizin yorgunluğu 
hepimizce malumdur. Bu duygularla, Yüce Meclisi selamlıyorum. 

Bu yasanın bir an evvel yasalaşması, yürürlüğe girmesi kamuoyunun ve adalet camiasının 
eh büyük temennisidir. Bu temennilerle, bu yasayı desteklediğimizi ve bugün bu yasayı hep 
beraber yasalaştıracağırhızı ümit ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, böylece, kanunun tümü üzerindeki görüşmeler ("Başlamıştır" 
sesleri) 

Bekleyişim şundan : Hem Sayın Bakan hem Sayın Grup Başkanvekili başladığı andaki 
kadar çalışma azmi ve şevkiyle dolu şu enerjik Yüce Meclisi "yorulduğu için tatil edelim" de
di; halbuki, Başkanlığın bildiğine göre de, sabah KİT Komisyonu 10.00'da mesaisine başlaya
caktır, diğer komisyonların alt komisyon çalışmaları vardır, arkadaşlarımız sabah vardiyasın
da, seçmenleriyle, günün gelişen olaylarını görüşmek üzere bir araya geleceklerdir. O bakım
dan, tümü üzerindeki görüşmeler başlamış ve bu nedenlerle, grupların müracaatı ve mutaba
katı üzerine, 25 Haziran 1992 Perşembe günü saat 15.00'te, görüşmelere, bıraktığımız yerden 
devam etmek üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 04.50 

————— o . 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Devletin kömür politikasına ve Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'na ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralya'mn yazılı cevabı (7/207) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1. 140 yıllık bir maziye dayanan T.T.K. Genel Müdülüğü'nün istihsali gittikçe düşmekte, 
satış zorlukları çekilmektedir. 1990 yılı maliyeti yaklaşık 400 000 TL. civarındadır. 1991 yılın
daki maliyeti yaklaşık 800 000 TL./Tondur. 1990 zararı 700 milyar TL., 1991 yılında beklenen 
zarar 2 trilyonu aşacaktır. Bir işçi kuruma yılda takriben 60 milyon TL.'ye malolmaktadır. Bu
nun için ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

2. Zonguldak İlinde, kötü ve yanlış, şehirleşmenin meydana getirdiği (tasman) proble
mi, çevre problemi ve T.T.K.'nin içinde bulunduğu kanunî işlemlerle ilgili problemler nasıl hal
ledilecektir? 

3. Devletin kömür ve taşkömür politikası nedir? < 
4. Kurumun yeni ve dinamik bir yapıya kavuşturularak, maliyetin düşürülmesi konu

sunda neler yapılacaktır? 

5. Dünya bankasından temin edilen 70 milyon dolarlık kredinin kullanılması, verimli 
ocaklar, yani; Asma, Gelik, Kandilli ocakları için hazırlanan yatırım projeleri, öngörülen ma
kine ve teçhizat ihaleleri ne sıfattadır? 

6. Kömür yıkama tesislerinin modernizasyonu için hazırlanan proje için gerekli olan 50-60 
milyon dolarlık kredinin sağlanması konusunda ne düşünülmektedir? 

. 7." Kandilli ocağı Mekanizasyon Projesi için kredi temin edilmiş midir? 

8. Bundan önceki T.T.K. idaresi zamanında verimsiz ocakların kiraya verilmesine baş
lanmış ve bu meyanda Söğütözü, Kurucaçile ocakları kiraya verilmişti. Özel teşebbüse kiraya 
verme işlemi devam etmekte midir? 

9. Bundan önceki idareler zamanında başlatılan, üretimin eski imalatlardan bakır pa
nolara kaydırılması, yeraltı ve yerüstü tesis ve işyerlerinin azaltılması, fazlalıkların iptal edil
mesi (Konsantrasyona) tabi tutulması çalışmaları ne safhadadır? 

TC, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 24.6.1992 

Sayı : B,15.0.APK.0.23-300-761—8572 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBM Meclisi Başkanlığının 29.5. 1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.-7/207-1652/8801 
sayılı yazısı. -
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Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru önergesinin cevabı ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ersin Faralyalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in Yazılı Soru Önergesi ve Cevaplan 

Soru I : 
— 140 yıllık bir maziye dayanan TTK Genel Müdürlüğü'nün istihsali gittikçe düşmekte, 

satış zorluklan çekilmektedir. 1990 yılı maliyeti yaklaşık 400 000 TL. civarındadır. 1991 yılın
daki maliyeti de yaklaşık 800 000 TL./Ton'dur. 1990 zararı 780 milyar TL. 1991 yılında bekle
nen zarar 2 trilyonu aşacaktır. Bir işçi Kuruma yılda takriben 60 milyon TL. ye malolmakta-
dır. Bunun için ne tedbirler alınmalıdır? 

Cevap II : 
— TTK Genel Müdürlüğü'nün üretim yapmakta olduğu havzanın zor jeolojik ve tekto

nik şartları yanında ocakların giderek derinleşmiş olması ve konsantrasyondan uzaklaşılması 
üretim düşüklüğünün başlıca nedenleri olmakla beraber, 1990 ve 1991 yıllarındaki üretim dü
şüklüğünün en büyük nedeni 30.11.1990 - 28.1.1991 tarihleri arasındaki grev ve grevi takibeden 
2-3 aylık sürede grevin ocaklarda devam eden etkileri (göçükler, galerilerin deformasyonu, su 
birikimleri, yangın barajlarının açılması vb.) olmuştur. 

— Üretim : Kurumun son beş yıllık üretim durumu : 

— 1987 yılı üretimi 
— 1988 yılı üretimi 

•'— 1989 yılı üretimi 
— 1990 yılı üretimi 
— 1991 yılı üretimi 
— 1992 yılı üretimi (program) 

' 
.— Ticarî Maliyet : 

— 1987 yılı ticarî maliyeti 
— 1988 yılı ticarî maliyeti 
— 1989 yılı ticarî maliyeti 
— 1990 yılı ticarî maliyeti 
— 1991 yılı ticarî maliyeti 
— 1992 yılı (program) 

— Ticarî maliyet girdileri ise; 
— Malzeme Giderleri 
— İşçilik Giderleri 
— Memur Giderleri 
— Elektrik Giderleri 
— Amortisman ve Tükenme Pay 
— Diğer Giderleri 
— Finansman Giderleri 

.3 460 889 ton 
3 255 645 ton 
3 038 448 ton 
2 745 242 ton 
2 761 883 ton 
3,488 908 ton'dur. (45 739 tonu iç 
tüketim) 

55 702 TL/ton 
108 286 TL/ton 
247 737 TL/ton 
503 603 TL/ton 

1 036 779 TL/ton 
1 718 578 TL/ton'dur. (x) 

% 5,6 
% 61,8 
% 4,3 
% 3,5 
% 2,7 
% 1,3 

>o 20,8 

(x) 1992 program maliyeti, memur katsayı ve toplu sözleşme şarjına göre değişebilecektir. 
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Ticarî maliyet girdilerinde en büyük pay °/o 56,0 ile işçilik ve % 23,9 ile de finansman 
giderleridir. 

Kurumun 1991 yılı gerçekleşen zararı 2 182 trilyon TL. olup, 1992 yılı program zararı ise 
3 641 trilyon TL. olarak öngörülmüştür. 

Havzanın zor jeolojik ve tektonik şartları da gözönünde bulundurularak; kısa vadeli ted
birler, 

— Başlatılmış olan konsantrasyon çalışmaları çerçevesinde ele alınan ocakların birleştiri
lerek daraltılması, 

— Randıman ve kalitesi düşük üretim birimlerinin terki, 
— Faaliyet ve yatırımların ocakların verimli olanlarına yönlendirilmesi, 
— Verimsiz sahaların rödövas karşılığı 3 üncü şahıslara devri, 
— Yerüstünde muhtelif sosyal hizmetlerin dışarıdan 3 üncü şahıslar marifetiyle yürütül

mesi, gibi işlere hız verilmektedir. İşçilik yükünün en aza indirilmesi sağlanacak, emekli plan 
işçilerin yerine üretim işçiliği dışında (kazmacı ve domuzdamcı sanatları hariç) işçi alınmaya
caktır. Kurumda 1987 yılında 36 623 olan günlük puantaja kayıtlı işçi sayısı 31.12.1991 itibariy
le 30 281'e indirilmiş olup, bunun 17 807'si yeraltında çalışmaktadır. 

Kurumun 26.5.1992 tarihi itibariyle muhtelif Kurum ve Kuruluşlara olan borçlan tutan 
2 587 trilyon TL. olup, bunun yaklaşık 1,7 trilyon TL. si SSK prim ve gecikme zamlarmdan 
oluşmaktadır. 

Kurumun halen 1 250 trilyon TL. olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup, sermayenin 
7 trilyona yükseltilmesi çalışmaları Yüksek Planlama Kurulu gündemindedir. Kuruluşun 1992 
yılı için toplam finansman açığının 2 273 trilyon TL. olduğu ve bunun 208 milyar TL. sinin 
dış proje kredisi ile bakiye 2 065 trilyon TL. sinin ödenmemiş sermayeden karşılanacağı öngö
rüldüğünden, malî bünye ve sermaye yapısı yeniden düzenlenecektir. , 

Kurumun üretmekte olduğu kömürlerin 1991 yılı ortalama satış fiatı 210 934 TL/ton, son 
fiat ayarlaması ile 281 030 TL/ton'a yükseltilmiş olup, talep ve piyasa koşullarına göre yeni 
fiyat ayarlamaları yapılabilecektir. 

Soru II : 
Zonguldak İlinde, kötü ve yanlış şehirleşmenin meydana getirdiği (tasman) problemi, çev

re problemi ve TTK'nin içinde bulunduğu kanunî işlemlerle ilgili problemler nasıl halledilecektir? 

Cevap II : 
Sınırları 16.6.1989 tarih ve 989/14248 sayılı B.K. Kararı ile tespit edilen Zonguldak kömür 

havzasındaki kömür üretimi neticesinde meydana gelen tasman olayının önlenmesi havzanın 
jeolojik yapısı nedeniyle teknik olarak mümkün olamamaktadır. 1986 yılında 3303 sayılı yasa
nın yürürlüğe girişine kadar bu durumu önlemek amacıyla 17.1.1326 tarih ve 289 sayılı Tezkere-i 
Samiye ile havzada imar ve ihya suretiyle mülk edinme yasaklanmış ve ancak, 1932 yılında 
tespit edilen bir kısım sahalarda yerleşime müsaade edilmiş olmasına rağmen nüfusun zaman 
içerisinde çok fazla artması belediyelere gönderilen tasman planlarının ruhsat verilmesi sıra
sında dikkate alınmaması gecekondu yapımının önlenememesi 2981 sayılı Gecekondu ve İmar 
Yasası ile tapu tahsis belgesi verilmesi 3303 sayılı Yasaya göre taşınmazların zilyetleri adına 
tespit ve tescil imkânının doğması tasman olayını güncel halde tutmaktadır. 
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Her ne kadar aynı yasada taşınmaz maliklerinin maden işletmeciliği sebebiyle meydana 
gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacakları hükme bağlanmış 
ise de, havzadaki tasman ve yerleşim sorunu halen devam etmektedir. 

Havzanın durumuna uygun tmar Yönetmeliği'nin hazırlanması yapımı zarurî binalar için 
tasmana dayanıklı inşaatı öngören tedbirlerin bu yönetmeliğe konması yönünde çalışmalar ya
pılacaktır. 

Taşkömürünün üretimi ve yıkanarak temizlenmesi sırasında ortaya çıkan atıkların denize 
dökülmesi konusundaki problemlerin halli hususunda yapılan çalışmalara devam edilmekte Ba
kanlar Kurulu'nun 7.8.1976 tarih 7/16349 sayılı kararı ile Çevre Kanunu açısından meselenin 
çözüm yolları araştırılmaktadır. 

TTK'nın hukukî sorunları konusunda hazırlanmış olan raporlar incelenmektedir. Gerekli 
mevzuat değişiklikleri hususlarındaki çalışmalara devam edilmektedir. 

Soru III : 
— Devletin kömür ve taşkömür politikası nedir? 

Cevap III : 
— Taşkömür politikamız bugünkü koşullarda kısaca şu şekilde özetlenebilir. 
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun iyileştirilmiş hali ile bugünkü üretim alanlarından 1995 

yılı itibariyle 5 350 Milyon ton/yıl satılabilir üretim yapabileceği ve bunun 3 060 Milyon ton/yıP-
lık kısmının ise koklaşabilir kalite ve özellikte olduğu görülmektedir. 

Oysa Ülkemizin önümüzdeki 5 yıl sonunda 5 356 Milyon ton'u koklaşabilir olmak üzere 
toplam 10 638 Milyon ton/yıl taşkömürüne ihtiyaç duyacağı bilinmektedir. 

Bu durumda 2 296 Milyon ton/yıl koklaşabilir olmak üzere toplam 5 288 Milyon ton/yıl 
miktarında arz açığı ortaya çıkmaktadır. 

Bu bakımdan Ülkemiz toplam talebinin Ulusal Kaynaklarımızla karşılanması mümkün 
olmadığından, karşılanabilecek miktarın ülke kaynaklarından oluşan arz açığının da ithalat 
yolu ile karşılanması temel politika olarak söylenebilir. 

Ancak, Ulusal kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılmasında onların günümüz koşulla
rında Devletimize yük getirmeden ve en rasyonel bir biçimde üretimi esas alınacaktır. 

Soru IV : 
— Kurumun yeni ve dinamik bir yapıya kavuşturularak, maliyetin düşürülmesi konusun

da neler yapılacaktır? 

Cevap IV : 
— Yeraltı ocaklarında öncelikle konsantrasyon çalışmaları, Dünya Bankası'ndan sağla

nan 70 Milyon $'Iık kredi ile maden makine ve teçhizatının iyileştirilmesi işe uygun sayıve 
nitelikte istihdam ile yerüstünde lavvarların modernizasyonu, sosyal, karayol taşıma, atelye imalat 
ve onarım, sınaî ve sosyal yapıların bakım-onarım hizmetlerinin dışarıdan temini gibi iyileştir
melerle işçi sayısında önemli azalmalar sağlanabilecektir. 1990 yılı başından .itibaren yapılan 
uygulama ve çalışmalar sonucu bugüne kadar 6 900 işçi emeklilik ve muhtelif nedenlerle Ku
rumdan ayrılmış bulunmaktadır. 
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Halen personel toplu taşımalarının bir kısmı, Genel Müdürlük bürolarının temizlik işleri 
ihale yoluyla yaptırılmaktadır. 

Bunlara ilave olarak yoğun personel istihdamı gerektiren sosyal işyerlerimizdeki faaliyet
lerin de dışarıdan hizmet satın alarak karşılanması çalışmaları yürütülmektedir. 

Diğer taraftan Armutçuk Müessesesi'nin Ereğli Demir-Çelik İşletmesi'nin de katılacağı 
bağlı ortaklık haline getirilmesi Amasra Müessesesi'nin kurulacak bir Termik Santralla enteg
re bir ortaklık haline getirilmesi, Merkez Atelyelerinin tümünün şirketleştirilmesi, alınacak ön
lemler arasındadır. 

Armutçuk ve Amasra Müesseseleri iyileştirme çalışmaları sonucunda, her iki işletmenin 
Kurumdan ayrılmış bağlı ortaklık veya tamamen özelleştirilmiş olması halinde mevcut ortala
ma günlük çalişan işçilik sayısında önemli miktarda azalma olabilecektir. 

İstihdam politikasındaki bu değişikliğin 1991-1995 yılları için Kuruma malî yükünün (Kı
dem Tazminatı karşılığı) 1,5 Trilyon TL. olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. • • • 

Ocak 1992 yılı fiyatları ile yapılan hesaplamalarda, 5 yıllık dönem zarfında işçi sayısının 
azaltılması ile sağlanacak personel gideri tasarrufu ise 1,1 Trilyon TL/yıl olacaktır. 

Ayrıca satılabilir üretimin 4 500 000 ton/yıl'a ulaşması (filitrasyon tesislerinin devreye gir
mesi ile 850 000 ton/yıl atığın değerlendirilmesi sonucu 5 350 000 ton/yıl'a ulaşılması beklen
mektedir.) Çalışanların günlük ortalama 15 000 kişiye inmesi, genel randımanın 350 kg/yev-
miye'nin 1 250 kg/yevmiye seviyesine çıkarılması ve maliyetlerin önemli miktarda aşağıya çe
kilmesi hedeflenmektedir. 

Soru V : . ' ' . 
Dünya Bankası'ndan temin edilen 70 Milyon S'lık kredinin kullanılması, verimli ocaklar, 

yani Asma, Gelik, Kandilli ocakları için hazırlanan yatırım projeleri, öngörülen makine ve teç
hizat ihaleleri ne safhadadır? 

Cevap V : 
Enerji Sektörü Uyum Kredisi kapsamında temin edilen toplam 70 Milyon S'lık kredi iki 

kısımda kullanıma açılmıştır. 
Bunlardan havzanın tüm acil ihtiyacına cevap verecek 8,5 Milyon $'lık kısım ile toplam 

21 kalem malzeme ihalesi tamamlanmış ve malzemeler büyük ölçüde ocaklara sevk edilmiştir. 
Bu kısımda fiilen 6,3 Milyon $ kredi kullanılmıştır. Kalan 61,5 Milyon $ ile Asma, Gelik ve 
kısmen Kandilli Rehabilitasyon Projelerinde ortaya çıkan makine ve teçhizatın temini yoluna 
gidilmiş ve toplam 71 kalem malzeme için gerekli ihaleler tamamlanmış ve 67 kalem ayrı cins 
ve özellikle malzeme temin edilmiştir. Gelen malzemelerin bir kısmı halen gümrüklerde bir kısmı 
Merkez Anbarlarında bulunmakta olup, etap etap projelere uygun olarak ocaklara sevk işlemi 
başlatılmıştır. Bu gruptaki ihalelerde ise halen 58,7 milyon S'lık sipariş yapılmış durumdadır. 

Ayrıca, bakiye 4 Milyon $'dan halen kullanılmakta olan muhtelif makina ve teçhizatın 
yedeklerinin temini yoluna gidilmiş ve 57 kalem ayrı cins yedek malzeme temini ile ilgili ihale 
işlemi tamamlanmış olup, 3,3 Milyon S'lık sipariş işlemi yapılmıştır. 

Bu durumda özet olarak; 
— Acil ihtiyaçlar 6,3 Milyon $ 
— Makine ve teçhizat 58,8 Milyon $ 
— Yedek malzeme 3,3 Milyon $ olmak üzere 

TOPLAM 68,4 Milyon S'lık 
kısmın siparişi tamamlanmıştır. 
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Bakiye olarak görülen 1,6 Milyon $'ın kullanımı için faaliyetler sürdürülmektedir. 

Soru VI : ' . . . . ' .. • 

Kömür yıkama tesislerinin modernizasyonu için hazırlanna proje için gerekli olan 50-60 
milyon $'lık kredinin sağlanması konusunda ne düşünülmektedir? 

Cevap VI : ' 

Gerek rezerv miktarı ve jeolojik yapı, gerekse de istikrarlı üretim temposu açısından Ku
rumun uzun vadeli olarak faaliyetlerinin yürütülebileceği ocakların Zonguldak Merkez Bölge
si'nde yapılandığı bilinmektedir. Bunlar Müesseseler itibariyle sıralanacak olursa, başlıcaları 
Kozlu, Üzülmez ve Karadon Müesseseleridir. Mevcut durumda bu Müesseselerden üretilen günlük 
tüvenan kömür fiili olarak 15 000 ton civarında olup, bu üretim Müesseselerde yeralan işletme
lerin tümünü ele alan Rehabilitasyon Projeleri uygulamasının tam kapasiteye geçeceği takribi 
yıl olan 1995 yılında 22 500 ton'a ulaşacaktır. 

Bu Müesseselerde üretilen tüvenan kömürler Zonguldak ve Çatalağzı Lavvarlarında zen-
ginleştirilme işlemine tabi tutulmakta ve değişik endüstrilerin gereksinimi olan özelliklerde la-
ve kömür elde edilmektedir. 

1966 yılında devreye giren Çatalağzı ve Zoriguldak Lavvarları sırasıyla 750 ve 1 000 ton/saat 
yıkama kapasitelerine sahip olup, esas itibariyle de tüm havza üretiminin % 80'inin zenginleş
tirme işlemini yapmaktadırlar. 

Kuruluş yıllarındaki üretim politikaları ve damar özellikleri gözönünde bulundurularak 
% 38-40 küllü tüvenan kömürleri zenginleştirmek amacıyla projelendirilen, bu değerlere göre 
prosesi seçilen ve dizayn edilen bu lavvarlar halen fiili olarak °/o 55-60'lara ulaşan tüvenan kö
mürlerin kül oranları dikkate alındığında, mevcut lavvar proses tekniği ve sistemleri ihtiyacı 
karşılayamamaktadır. 

Söz konusu bu lavvarların işletme masrafları yüksek, çalışma ve zenginleştirme perfor
mansları düşüktür. Bunun yanısıra sık sık ortaya çıkan arızalar yeraltı üretiminde tıkanıklara 
ve üretim aksamalarına sebep olmaktadır. Ayrıca gelecekteki üretim artışı dikkate alındığında 
lavvarların mevcut durumu ile ihtiyacın karşılanamayacağı görülmektedir. 

Bu bakımdan, anılan Zonguldak ve Çatalağzı Lavvarları Modernizasyon Projesi bilinen 
ihale usulleri ile İngiliz Davy Mckee ve yerli partner firma olarak TÜMAŞ proje grubuna yap
tırılmış ve proje faaliyetleri tamamlanmıştır. 

Proje uygulaması için gerekli görülen toplam yatırım tutarı aşağıda görüldüğü gibidir. 

(1 000 ÜS $) 

Dış îç * Toplam 

Zonguldak Lavvarı 27 933 9 179 37 112 
Çatalağzı Lavvarı 25 385 7 701 33 086 

Kurumun miktar bu yatırımı yapabilecek kaynak yaratmaya, malî bünyesi elvermediği için 
muhtelif ülkeler nezdinde uygun koşullarda kredi arayışları sürdürülmüş sonuçta işin kredisi 
de yapımcı firmalarca temin edilmek üzere genel bir ihale ile yapımı kararlaştırılmıştır. 

Bu amaçla proje yapımcısı firmalarca proje ile beraber verilen şartname ve sözleşme tas
lakları Kurumun kendi usulleri dikkate alınarak revize edilmiş olup ihalenin 1992 yılı içinde 
yapılması düşünülmektedir. ' • 
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Soru VII : 
— Kandilli Ocağı Mekanizasyon Projesi için kredi temin edilmiş midir? 

Cevap VII : . 
— Kurumun Kandilli İşletmesi Rehabilitasyon Projesi 1989 yılı içinde Fransız CdF (Char-

bonage de France) ve yerli partneri TEKNOMAD ile müştereken hazırlanmıştır. 

Projede uygulanması ile umumî randıman °/o 113 iyileşerek 496 kg/yev'den 1061 kg/yev.'ye 
yıllık üretim 200 000 ton/yıl'dan 580 000 ton/yıl'a yükselecek ve ticarî maliyette °/o 35'lik bir 
iyileşme sağlanacaktır. 

Bu hedeflere ulaşılabilmesi için 20,8 Milyon $ dış olmak üzere 40,2 Milyon $ yatırım ya
pılması gerektiği projede belirtilmiştir. 

Projenin dış para ihtiyacı ile ilgili olarak muhtelif yazışma ve görüşmeler sonucu 27.12.1990 
tarihinde CdF ve TEKNOMAD'ın da gayretleri sonucu 140 Milyon FF (28 Milyon $) temin 
edilmiştir. 

Kredi Koşulları : 
— Fransız Hükümet Kredisi : ' 
— Kredi Tutarı : 75 000 000 FF 
— Faiz Oranı : % 2 
— Ödeme Süresi : 30 yıl (10 yıl ödemesiz) 

— Bangua National de Paris (BNP) Kredisi : 
— Kredi Tutarı : 65 000 000 FF 
— Faiz Oranı : 9.65 
— ödeme Süresi : 10 yıl (4 yıl ödemesiz) (yaklaşık) 
Bu kredi Fransa'dan temin edilecek malzeme eğitim ve müşavirlik hizmetlerini kapsamak

tadır. Kredi ile ilgili sözleşme taslağı DPT ve Hazine'ye görüşleri alınmak üzere 17 Ocak 1991 
tarihinde gönderilmiş olup önerilen kredi koşullarının uygunluğu tetkik edilmektedir. 

Soru VIII : 

— Bundan önceki TTK idaresi zamanında verimsiz ocakların kiraya verilmesine başlan
mış ve bu meyanda Söğütözü, Kurucaşile ocakları kiraya verilmişti. Özel teşebbüse kiraya ver
me işlemi devam etmekte midir? 

Cevap VIII : 
— Konsantrasyon projesi çerçevesinde ele alınan verimsiz sahalardan Nanepınarı Söğütö

zü, Azdavay ve Maksut sahaları Rödövans karşılığı kiraya verilmiş, Kireçlik ocağı terkedilmiş
tir. Bunun dışında kömür damarı mostralarının bulunduğu sahalardan Dilavar ve Gelik İşlet
melerinin 9, 15, 16 no.lu sahaların rödövans işlemleri tamamlanmıştır. Bu sahalardan 1991 yı
lında 86 160 ton kömür üretilmiş olup, 1,3 Milyar gelir sağlanmıştır. 

Ayrıca benzeri sahalardan Azdavay - Topalakçayırı, Dilaver ve Gelik işletmelerinin 7, 10, 
11, 13, 17 ve 18 no. lu sahaları ile Kilimli işletmesi Maria ocağının Rödövans ihaleleri 1992 
yılı içinde yapılacak olup bu benzeri faaliyetlere devam edilecektir. 

, Soru IX : 
— Bundan önceki idareler zamanında başlatılan, üretimin eski imalatlardan bakır pano

lara kaydırılması, yeraltı ve yerüstü tesis ve işyerlerinin azaltılması fazlalıkların iptal edilmesi 
(konsatrasyona) tabi tutulması çalışmaları ne safhadadır? 
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Cevap IX : 
Kurumda 1987 yılından itibaren, başlatılan tüvenan kül oranlarını yükselten, lavvar ran

dımanlarını düşüren, verimsiz ve maliyetleri yüksek olan panoların terk edilmesi yönündeki 
faaliyetlere hız verilmiştir. 

1988 yılı ortalarında % 40 seviyesinde olan yüksek küllü eski pano üretim payı 1990 yılı 
itibariyle °/o 25'lere düşürülmüş olup, bunun 1991 yılı sonunda % 15'e düşürülmesi ve 1994-1995 
yıllarında tamamen yok olması ve tümüyle bakır panolarda çalışılması hedeflenmiştir. 

Armutçuk Müessesesinde Kireçlik Ocağı terk edilmiş olup, Alacaağzı Ocağında yapıl
makta olan değerlendirmeler sonucu Müessesenin tümüyle Kandilli İşletmesi'nde konsantras
yonu sağlanacaktır. 

Kozlu Müessesi'nde thsaniye ve tncirharman'ının tek bir işletme haline dönüştürülmesi 
ve Müessesenin -425/-560 katlarında konsantrasyonu iyileştirme projesinde dikkate alınmıştır. 

Üzülmez Müessesesi'nde Dilaver İşletmesi tamamen Asma'ya çekilmiş olup, Çaydamar 
İşletmesi'nin terki sonucu Asma'da konsantre olunacaktır. Bu bakımdan Asma işçi soyunma 
ve duş binası inşaat, hızla devam etmektedir. 

Karadon Müessesesi'nde Gelik Rehabilitasyon Projesinde öngörülen alt yapı faaliyetle
ri devam etmekte olup; Kilimli ve Karadon İşletmelerinin birlikte konsantrasyonunu sağlama 
faaliyeti proje ve uygulama olarak sürdürülmektedir. 1992 yılında Karadon Yeni Servis Kuyusu 
İhalesi gerçekleşecek tarzda faaliyetler hızlandırılmıştır. 

Amasra Müessesesi'nin ise servis ve ihraç hizmetlerini görecek kuyu tamamlanmış olup 
-30/100 arasında konsantrasyonu için 100 hazırlıkları hızla devam etmektedir. 

Ayrıca 1992 yılı içinde Zonguldak ve Ereğli Limanları hizmetlerinin dışarıdan temini Merkez 
Atelyeleri ile Oksi-Asetilen Fabrikasının özelleştirilmesi çalışmalarına hız verilecektir. 
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Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına 
verilen oyların sonucu 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim Özdiş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Atilla 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
H. UIuç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 

(Kabul Edenkr) 

Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdulbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal Öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 

BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 

. Nazmi Çiloğlu 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

Kanunlaşmıştır. 
450 
203 
182 
19 
— . . 
2 

247 -

' • 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioglu 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Evren Bulut 

Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
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ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloglu 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOACAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alışan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu ' 

SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoglu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar'Mahramh 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
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TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 

ANKARA 
İ. Melih Gökçek 
AYDIN 
Yüksel Yalova 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
İSTANBUL 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumanyaka 
Elaattin Elmas 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
M. Selâhattin Kılıç 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Baki Durmaz 
Halil İbrahim Özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut Öztürk 

Ender Karagül 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 

(Reddedenler) 
Halil Orhan Ergüder 
Adnan Kahveci 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Ali Oğuz 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 

(Geçersiz oylar) 

İSTANBUL 
İsmail Cem 
UŞAK ' 
Ural Köklü 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak (İz.) 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer (İz.) 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Hasan Çakır 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
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Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 
MALATYA 
Münir Doğan Ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA. 
Ekrem Pakdemirli 
SAKARYA 
Ersin Taranoğlu 

BALIKESİR 
Ömer Lütfi Coşkun 
Sami Sözat 
BARTIN o 
Hasan Akyol 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 

, Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
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BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas tnceayan 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu (İz.) 
BURSA 
Beytuîlah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
tlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu . 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih"Sümer (t.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 

Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 

İsmail Safa Giray 
Temel Gündöğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 

Hüsamettin Cindoruk (Başkan) Mehmet Cavit Kavak 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 

Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara (İ.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut (İz.) 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemâl Naci Ekşi 
Salih Ergün 

Coşkun Kırca,(İz.) 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İz.) 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Işılay Saygın 
Er kut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

— 440 — 



T.B.M.M. B : 87 24 . 6 . 1992 O : 5 

KARS 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Münif îslamoğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MATALYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 

MANİSA-
Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 

Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cayit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 

SAMSUN 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Cafer Sadık Keseroglu 

, SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLrURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 
Fethiye Özver 

TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 

- Fahrettin Kurt 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
87 NCİ BİRLEŞİM 24 . 6 . 1992 Çarşamba Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili 
Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Mil
letler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED)'n da tartışılan konuları, kabul edilen bel
geleri ve alınan kararları görüşmek, bu konuda yapılması gereken çalışmalar ve alınması 
gerekli önlemlere açıklık getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) (Görüşme 
günü : 30.6.1992 Salı) 

2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının, Bakanlığıyla ilgili icraat 
ve atamalarında kanunsuz ve keyfî davranışlarda bulunarak Devleti zarara uğrattığı iddi
asıyla Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) (Görüşme günü : 30.6.1992 
Sah) 

3. — Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisadî te
şebbüslerine usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak Devleti zarara uğrattıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse ile Devlet bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahra
man ve Erman Şahin haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/9) (Görüşme günü : 1.7.1992 Çarşamba) 

4. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 44 arkadaşının, Bakanlığı sırasında 
usulsüz ve haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumarak Devleti zarara uğrattığı ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Devlet eski Bakanı Recep Ercüment Konukman hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/10) (Görüşme günü : 
1.7.1992 Çarşamba) 

5. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfî 
işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 
ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) 
(Görüşme günü : 1.7.1992 Çarşamba) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 08 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

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

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

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

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri Lyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

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

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

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

15. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

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

17. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

— : ——— Q — 
ö : 87 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

22. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla\Anay asanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. —Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillcr ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde * 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER _ ^ _ _ 

44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarıma 
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında, meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşımn, Sarp Sımr Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

58. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının/İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

61. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

62. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

— — -0 — 
B : 87 
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I. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edi
len yahudilcrin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

2.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhııt Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergcsi(6/68) 

*3. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelcn'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

*4. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelcn'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlü'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

8. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlü'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlü'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

10. — Artvin.Milletvekili Süleyman Hatinoğlü'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

II . — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlü'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlü'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

13. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlü'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

* 14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/90) 

*15. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

^16 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/93) 

*17. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 

(i\i) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir, 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

*18.-— Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

*19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasma ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

21. <— istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

*23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

24. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/111) 

*28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi 
ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

30. — Afyon Milletvekili, Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

31. ~ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

*32. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*33. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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*34. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*35. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük fürklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

36. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

38. — Giresun Milletvekili Raşim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

39. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novah erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

40. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un^ İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

42. — İstanbul Milletvekili Yusuf Parnuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

43. — İstanbul Milletvekili Yusuf Parnuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

44. — İstanbul Milletvekili Yusuf Parnuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

45. — İstanbul Milletvekili Yusuf Parnuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

46. — İstanbul Milletvekili Yusuf Parnuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

47.—İstanbul Milletvekili Yusuf Parnuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı-
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru (Jnergesi (6/134) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

10 
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49. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşchir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) ' . 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

51. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRTde yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

52. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare malıke-
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe -Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili'Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

60. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

62. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

63. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

— — — —— 0 — 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nm, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

65. — Trabzon Milletvekili Kcmalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

66.— Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

68. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) • ' • . ' • - . 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

71. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) ... ' . , 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

74. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

76. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

77. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'irı, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle 
İlçesinde inşaatlan yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin,Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğîu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru Önergesi (6/172) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

86. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

87. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

.88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğîu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

89. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/177) 

90. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasma ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) • - • 

91. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) " 
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93.— Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'in, Şanlıurfa - Birecik ilçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

94. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

95. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

96. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

97. —Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. ÖğretmenlerBankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

98. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin • 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

104 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerîer'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

106. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerîer'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

107. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 
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108. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

109. — Afyon Milletvekili ismet Atilla'nın, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Temsil 
Giderleri Ödeneğinin 1989-1991 yılları arasında mevzuata aykırı olarak keyfi ve amacı 
dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (6/338)(l) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen'kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

113.—Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

114. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

115. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

116. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

117. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

118. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

119.— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şcndillcr'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 
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124. — Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiîîer'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
' 126. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nm, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'c) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) . 

127. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların dayardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

' 129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

131 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222). 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Â.cıgöî İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlanna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

134.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne İlişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimîi'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

136. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimîi'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile, çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlanna ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimîi'nin-, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimîi'nin, Karaman îline SSK hasta- < 
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

139. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimîi'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
z-ımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

140. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimîi'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 
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141. — Karaman Milletvekili S. OsmanSevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarcbe-
kir - Ayrancı - Sarıvcliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

142. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANÎAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

143. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

145. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in,. T.K.L kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

148. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

150. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

151. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

152. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.l. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

155. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

156. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

, . . , : . 17 
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157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarhk yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

161. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

163. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

164 — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

166. —' Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

168. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi îndiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

170. — istanbul Milletvekili Sabrİ Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

171. Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

172. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayııi organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 
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173. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgm'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

174. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

175. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ili hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

179. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

180. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

181. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

182. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

184. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

185. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

186. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

187. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve Ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

189. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
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190, —Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

191.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
.soru önergesi (6/285) 

192. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

193. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'in, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

194. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

• 195. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutam tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

201. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan'sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

203. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

204. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

205. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 
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206. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

213. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

214. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

215. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

216. — Samsun Milletvekili Ali Escr'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

217. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici İşçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

218. — Elazığ Milletvekili-Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

219. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 

• • • • ; • — 2 1 
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222. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

223. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

224. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

225. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

226. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'rıun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

227. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/323) 

228. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/325) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

231. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

232. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

233. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkili Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

234. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, görevden alınan Dinar İlçe Millî 
Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

235. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, üniversite eğitimini bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/332) 

22 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 280 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/92) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi : 
19.6.1992) 

X 2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılması, Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden 
ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağı
lımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 Tarihli ve 3675 Sayılı Kanu
nun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli 
ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin Yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/385) 
(S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 16.6.1992) 

3. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

4. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında 7.5.1992 Tarih ve 3799 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/411, 3/481) (S. Sayısı :115) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1992) 

5. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7.5.1992 Tarih ve 
3798 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/410, 
3/480) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 22.6.1992) 

6. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

7. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 
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8.— Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayı
lı Kanım Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Kütahya Milletvekilleri Mustafa Kalemli ve Ahmet Derin'in, Bolu Milletvekili Avni 
Akyol ve 54 Arkadaşının, Kars Milletvekili M. Sabri Güner'in, Kars Milletvekili Ze
ki Nacitarhan ve 2 Arkadaşının, İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın, Konya Millet
vekili Abit Kıvrak ve 3 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 13 
Arkadaşının, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ile Konya Milletvekili Ahmet Remzi 
Hatip'in, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 8 Arkadaşımn, Şanlıurfa Mil
letvekili İbrahim Halil Çelik ve 20 Arkadaşının, Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz 
ile Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Kahra
manmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının, Van Milletvekili Fethullah 
Erbaş ve 33 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu ve 16 Arkadaşının, 
Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 18 Arkadaşının, Kırıkkale Milletvekilleri Hacı 
Filiz ve Sadık Avundukluoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hayrı Doğan ve 8 Arkada
şının ve Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın Aynı Konudaki Kanun Teklifleri 
ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/392, 2/71, 2/120, 2/122, 
2/145, 2/162, 2/173, 2/187, 2/194, 2/204, 2/209, 2/210, 2/227, 2/233, 2/254, 2/284, 
2/314, 2/327, 2/343, 2/358) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma tarihi : 23.6.1992) 

9. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

10. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemeelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adelet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sa
yısı : 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

11.— 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 94) (Dağıt
ma tarihi : 25.5.1992) 

12. T- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 17.7.1963 Tarihli 
ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 294 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/388, 1/106) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 
23.6.1992) 
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13.— Tanıtma Fonu Teşkili ile. 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. .Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

14.— Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım inceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Da
ğıtma tarihi: 17.1.1992) 

x 15. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

x 16. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Baymdırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

19. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

20. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.İ992) 

x 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 
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23. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Kon
feransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

24. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

25. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalarm Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

26. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarilıi : 6.3.1992) -

27. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkincr ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
.Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) i 

28.. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

29. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

30. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

31. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

x 32. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.54992) 
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33. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma ta
rihi : 14.5.1992) 

x 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

x 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/283) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X '36. - Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında 
imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

37. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

38. — Doğru Yol Partisi Grup Başkan vekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Af fi Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 

x 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerin
den Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı: 93) (Dağıtma tarihi: 25.5.1992) 

x 40. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/269) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

41. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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x 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/295) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 43. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 
59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 44. — Bir Avrupa Fafmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılma
mızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 45. — însan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlen
dirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlıkve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 46. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üç
lü Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

47. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 Ta
rihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tari
hi : 1.6.1992) 

48. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayı
lı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun fici Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı: 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

49. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Törerle Mücadele Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412, 
3/483) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 22.6.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 107) 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
, Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
280 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/92) 

. T. a 
Başbakanlık . 6.7.1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : KK.Gn.Md. 18/101-1/312/03842 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"190 Sayılı Genci Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gaze-
te'de yayımlanmış ve Ânayasa'nın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Ülkemizde, sağlık hizmetleri açısından geçmiş yıllara göre büyük gelişmeler kaydedilerek 
bu hizmetin çağdaş bir anlayışla modern tıbbın gereklerine uygun olarak verilmesi düzeyine 
ulaşılmıştır. 

Ancak, ülkemizin yeraldığı iklim kuşağı itibarıyla gerekli tedbirler alınamadığı takdirde 
bazı hastalıkların süratle salgın yapabileceği, yurtiçi ve uluslararası seyahatler sebebi ile de bu 
salgınların hızla yayılabileceği özelliklere sahiptir. Salgınların önlenebilmesi salgına yol açabi
lecek şartların çok önceden çok iyi bilinmesi yanında salgın yapabilecek hastalıkların erken 
teşhisi ve uygun tedavisi ile mümkündür. 

Tetkik ve tedavi hizmetlerinin yurt sathında yaygınlaştırılmaksın belirli merkezlerde top
lanması teşhis gecikmelerine ve dolayısı ile ölümler, sürekli ve geçici sakatlıklarla işgücü kaybı
na yol açmaktadır. Teşhis, tedavi ve mücadele programlarının gecikmelere neden olmayacak 
şekilde yapılabilmesi belirli nitelikte yeterli insan gücünün temini ile mümkündür. Gelişmiş ül
kelerde sağlık insangücü planlamalarında genellikle her 500 kişiye bir hekim, her 2000-3000 
kişiye çok yönlü hizmet veren personel temini hedef olarak seçilmektedir. 

özellikle, Devletin Anayasa ile belirlenmiş görevleri arasında yer alan koruyucu sağlık hiz
metlerinin verilebilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmet ünitelerini 1961 den bu 
yana yaygınlaştırmış, ancak fizik yapılar tamamlandığı halde nitelik ve nicelik itibari ile yeterli 
insangücü temin edilemediğinden geliştirilen sistem gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerce 
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benimsenen bir model olmasına rağmen hizmet verme imkânına kavuşturulamamamıştır. Nite
kim 2514 Sayılı "Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun"un yü
rürlüğe girmesi ile insangücünün önemli bir kesimini teşkil eden hekim temin edildiğinden, özel
likle ayaktan tedavi hizmetlerinde süratli bir gelişme sağlanmıştır. Ancak koruyucu ve tedavi edi
ci hizmetlerin verilmesinde hekimin temini yeterli olmamaktadır. Bunun, genelde yardımcı sağ
lık personeli veya paramedikal diye adlandırdığımız ve hizmetin gereği olarak çeşitli kategoriler
de sınıflandırılan insangücü ile desteklenmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri
nin bütünlüğü gözönüne alındığında çekirdeği teşkil eden hekim yanında çevre sağlığı, laboratu-
var hizmeti verebilecek sağlık memuru ve teknisyenler ile hemşirelere ihtiyaç vardır. 

v Bilindiği gibi ülkemizde doğurganlığın yüksek oluşu ana ve çocuk sağlığını tehdit etmek
tedir. Bebek ölümlerinin ülkemiz şartlarına göre çok yüksek oluşu, bu hizmete gereken öne
min verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla özellikle kırsal alanda hizmet veren sağlık ocağı 
ve sağlık evlerinin, kalkınmada öncelikli illerden başlamak üzere gerekli personel yönünden 
desteklenmesine büyük ihtiyaç vardır. 

Sağlığa etkileri çok iyi bilinen gıda, su, toprak ve hava kirliliklerini takiple; yöresel şartla
ra göre tedbir teklifinde bulunacak ve hatta kendilerine verilen imkânlar ölçüsünde gerekli ba
sit ve etkili tedbirleri alabilecek çevre ve gıda mühendisleri gibi teknik elemanlara, mesafe fak
törü ve zamanın hastalıkla ilişkisi gözönüne alarak hizmet ekibini süratle kırsal kesime mobili-
ze edebilecek şoförlere, hizmetlerin büro çalışmalarını aksatmadan yapabilecek sayı ve nitelik
te memur ve hizmetlilere de mutlak ihtiyaç vardır. 

Belirli yörelerde iklim, coğrafi, sosyal, kültürel ve ekonomik şartların etkisiyle ve bilhassa 
ekonomik projelerin uygulanmasının sağlığa olabilecek olumsuz etkilerinin önlenebilmesinde 
bölgesel hizmet verebilecek, genel sağlık hizmetlerini araştırmalar ile destekleyebilecek çok yönlü 
laboratuvar ve enstitülere ihtiyaç duyulmaktadır. Çukurova ve Güneydoğu'da tropikal hasta
lıkların önlenebilmesi için Adana'daki Refik Saydam ve Hıfzıssıhha Enstitüleri birleştirilerek 
tropikal hastalıklar konusunda otorite bir hizmet ve eğitim müessesesi olarak geliştirilmiştir. 
Karadeniz bölgesinde de mesela Samsun'da iş gücü kaybına yolaçan kancalı kurt ve diğer pa-
raziter hastalıklar konusunda bir Zoonozlar Enstitüsünün tesisi yararlı ve hatta zorunlu görül
mektedir. Bu müesseselerin sadece Türkiye değil Ortadoğu ü!keÎ2rine de hizmet veren birer re
ferans merkezi olarak geliştirilmeleri esasen üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Antlaş-
masınca kabul edilen çalışma usul, esas ve önerilerine uymamızı temin edecektir. 

Sağlık hizmetlerinin diğer bir önemli dalı olan tedavi edici hizmetlerin büyük bir bölümü 
yataklı tedavi kurumları dediğimiz hastanelerce yerine getirilmektedir. 

Hastaneler.sosyal ve tıbbi yapının önemli bir parçası olup, gerek kuruluş ve gerekse işlet
me yönünden büyük masrafları gerektirir. 

Arzu edilen hastane hizmetinin verilmesinde çok yönlü mesleki ve idarî personelin görev 
alması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, hastaneler mülti-disipliner personel istihdam 
eden önemli kurumlardır. 

Halen, ülkemizde 499'u SSY. Bakanlığına ait olmak üzere 780 hastane bulunmaktadır. 
Bu hastanelerimizde 64.803'ü SSY. Bakanlığına ait olmak üzere 122.228 hasta yatağı bulun
maktadır. 10 bin nüfusa düşen hasta yatağı sayısı da 23.7'dir. Kalkınma planındaki hedefimizde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 107) 



bu sayı 10.000'de 26 olarak alınmıştır. Ancak, buna rağmen batı ülkeleriyle mukayese edildi
ğinde bü sayı düşüktür. Şöyle ki : 10.000 nüfusa düşen yatak sayısı Finlandiya'da 153, Nor
veç'te 148, Batı Almanya'da 118, Bulgaristan'da 87, Yunanistan'da 64, İspanya'da 54, Libya'
da 49'dur. 

Hastane işletmeciliğinde mevcut yataklardan azami şekilde yararlanma önemli bulunmak
tadır. Bu yararlanmanın kriteri de yatak işgal oranıdır. Ülkemiz genelinde yatak işgal oranı 
% 50 civarındadır. Hastanelerimizin çoğunluğu bu oranın altında hizmet vermektedir. Batı ül
kelerinde ise, bu oranın % 75'den aşağıya düşmediğini görüyoruz. 

Bu nedenle, uzun süreden beri plân hedefi olarak onbin kişiye 26 rakamı sabit tutularak 
mevcut yataklardan azami şekilde yararlanma yoluna gidilmektedir. 

SSY Bakanlığı hastane işletmeciliği açısından, yatak işgal oranlarının düşük olmasının te
mel nedenleri arasında personel noksanlığı önemli yer tutmaktadır. 

' Personel yetersizliği; özellikle çeşitli dallarda uzman hekim ve sağlık teknisyeni düzeyinde 
(Laboratuvar, röntgen, anestezi, diş-protez gibi) personel noksanlığı önemlilik arzetmektedir. 
1981 yılında uygulamaya konulan "Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne 
Dair Kanun" sayesinde, senelerden beri uzman hekim görmeyen hastanelerimize atamalar ya
pılmaktadır. ^ - • 

Uzman hekim atamalarına paralel olarak, uzmanlık dallarına, özellikle teşhis ve tedavi 
de yardımcı olacak sağlık teknisyenliği açığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, hasta bakımı 
ve bununla ilgili hizmetlerde teknik ve hizmetli personel açığı da hayli artmıştır. 

özellikle, büyük yataklı tedavi kurumlarımızda şiddetle ihtiyaç hissedilen mühendis (elek
trik, elektronik, motor, inşaat) ve teknisyen düzeyindeki teknik personel kadrolarımız çok dü
şük düzeydedir. Bu nedenle hastane işletmesinde zamanında müdahale edilmeyen arızalar, ya-
pılamıyan periyodik bakımlar büyük masraflara yol açmakta hizmeti olumsuz yönde etkileye
rek vatandaşlarımızın bu kurumlara olan güvenlerini sarsmaktadır. 

1986 yılında inşaatları'tamamlanan 500 yataklı Kartal Devlet Hastanesi, 200 ek yataklı 
tzmir-Urla ve 200 yataklı Kırşehir Devlet Hastaneleri, 125 yataklı Tokat Doğumevi, 100'er ya
taklı Samsun-Çarşamba ve Burdur-Bucak Devlet Hastaneleri ile 75 yataklı Balıkesir-Dursunbey 
Devlet Hastanesi açılmıştır. İnşaatı tamamlanmak üzere olan 500 yataklı Ankara Onkoloji Has
tanesi 1987 yılı içinde hizmete açılacaktır. 

Bu hastanelerimize, açılış öncesi gerekli olan özellikle teknik personel verilememiştir. Elek
trik ve kalorifer, içme ve kullanma suyu ile işletmecilikte son derece önemli olan altyapıların 
işletmeye başlamadan önce teknik personelce bilinmesi ve bu nedenle de bu personelin önce
likle atanması zorunlu olmaktadır. 

Bakanlık kadrolarının 1979 tarihli sağlık kurumları standardlarına göre bugün mevcut ku
rumlar gözönüne alındığında 200 bin civarında olması gerekmektedir. Ancak bugünkü kadro 
sayısı ise 151 bindir. Zaten yaklaşık 50 bin eksikle hizmet vermeye çalışan kurumlarımızın sayı
ları arttığında hizmet vermesinin ne kadar güç olacağı ortadadır. 

Yukarıda sözkonusu edilen sebepler ve bütün vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en 
iyi şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla sağlık hizmetlerinin eşit, sürekli ve etkili bir şe
kilde herkese ulaştırılması V inci Beş Yıllık Kalkınma Planında temel ilke olarak ele alınmış, 
bu temel ilke doğrultusunda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yeterli ve dengeli 
bir şekilde yurt sathında yaygınlaştırılması kalkınma plaııınca öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 107). 



— 4 — 

Sağlık hizmetleri açısından reform niteliğinde bir düzenleme getiren Sağlık Hizmetleri Te
mel Kanununun Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe girmesi çalışmaları SSY Bakanlığınca baş
latılmıştır. Bu Kanunla, çağdaş bir sağlık sisteminin temelleri atılmakta, sağlık kuruluşlarına 
yeni bir dinamizm kazandırılarak hizmetin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacın ger
çekleşebilmesi ve sağlık kuruluşlarının, özellikle yataklı csdavi kuruluşlarının arzu edilen hiz
meti verebilmesi için yeterli sayı ve nitelikte personelin bugünden görevlendirilmesi mecburiye
ti bulunıtfaktadır. ı 

Mevcut kapasitenin rasyonel ve verimli kulanılması, ilave tesislerin açılabilmesi için de sağlık 
hizmetlerinin her kademesi için yeterli sayı ve nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi ve istihda
mı da plânda yer almıştır. Bugün mevcut kanunlarla kaynaklardan tamamen yararlanılarak 
personel sağlayabilmek mümkün olabilmekte, hekimler, hemşire, ebe ve sağlık memurları mecburi 
hizmet yükümlülükleri sebebiyle Bakanlık kadrolarına atanmaktadırlar. 

Hizmete açılacak sağlık kurumlarının personel ihtiyaçları ile kanun gereği atamak mec
buriyetinde bulunulan mecburi hizmet yükümlülerinin görev taleplerinin SSY Bakanlığı'nca 
bugünkü kadroları ile karşılanması mümkün olamayacağından ekli listede belirtilen 8876 adet 
kadronun ihdası maksadıyla bu Kanun Hükmünde Kararname hazırlanmıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Mükt Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 1.6.1992 

Esas No. : 1/92 
Karar No. : 50 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

12.3:1986 tarihli 3268 sayılı Kanun ile 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı Kanunun verdiği yetki 
uyarınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Resmî Gazete'de yayımı ile aynı gün Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunularak yürürlüğe giren "190 Sayılı Genel Kadro ve usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Hükmünde Kararname" Başkanlıkça 5.12.1991 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiş 
ve Komisyonumuzun'27.5.1992 tarihinde yaptığı 39 uncu birleşimde Hükümeti temsilen Dev
let Bakanı Akın Gönen'in başkanlığında Sağlık ve Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Kanun Hükmünde Kararname ile; sağlık kurumlarındaki mevcut kapasite
nin daha rasyonel ve verimli kullanılması, ilave tesislerin açılabilmesi ve Kanun gereği atamak 
mecburiyetinde bulunulan mecburi hizmet yükümlülerinin görev taleplerinin karşılanabilme-
sini teminen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının taşra teşkilatında kullanılmak üzere, 5000 
adet ebe, 3876 adet Sağlık Memuru olmak üzere toplam 8876 adet kadro ihdas edilmiştir. An
cak bu kadro ihdasının üzerinden yaklaşık beş yıla yakın bir süre geçmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, anılan kararname ile eklenen toplam 8876 adet 
kadronun aradan geçen zaman içinde yetersiz kaldığı, bu nedenle yeni kadroların ilavesinin 
gerekli olduğu, mecburi hizmet yükümlülerinin görev taleplerinin Sağlık Bakanlığının bu 
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günkü kadroları ile karşılanmasının mümkün olamayacağı, hizmete yeni açılacak sağlık ku
rumlarında personel ihtiyacının öncelik taşıdığı, gibi konulara değinilmiş ve Bakanlığın da ta
lebi dikkate alınarak Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilmiş bulunan kadrolara ihti
yacı, karşılamak amaayla yeni kadrolar ilavesi hususunun, maddelerin görüşülmesi sırasında 
değerlendirilmesi temennisiyle Kararname ile gerekçesi benimsenerek maddelerinin görüşül
mesine geçilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin,\ inci maddesi, madde metninde yer alan "Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı "ibaresinin, bakanlığın isminde ve teşkilat yapısındaki düzenlemeye 
uygun olarak "Sağlık Bakanlığı" şeklinde değiştirilmesi ve ayrıca maddeye bağlı listeye ba
kanlığın taşra teşkilatı için ihtiyaç duyulan yeni kadrolar ilave edilmesi suretiyle değiştirilerek 
kabul edilmiş, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeler ise, madde metinlerinde yer alan "Ka
nun Hükmünde Kararname" ibareleri "Kanun" şeklinde değiştirilmek suretiyle, kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Kanun Hükmünde Kararname'nin başlığı, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapan kararnamenin tarih ve numarasını 
da kapsayacak şekilde "190 Sayılı Genel Kadro ve usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name'nin eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6.7.1987 Tarih ve 280 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname'nin Değiştirilerek Kabulüne tlişkin Kanun Tasarısı" şeklinde yeniden dü
zenlenmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Aktas 

Samsun 
Kâtip ve bu raporun sözcüsü 

Haydar Oymak 
Amasya 

Timurçin Savaş 
Adana 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Hüseyin Balyalt 
Balıkesir 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Neufel Şahin 
Çanakkale 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Halil Demir 
Aksaray 

Veysel Atascy 
Antalya 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Nami Çağan 
İstanbul 

İmzada bulunamadı 
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Adnan Kahveci 
istanbul 

imzada Bulunamadı 

Işın Çelebi 
izmir 

imzada bulunamadı 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Koray Aydın 
Trabzon 

Z. Selçuk Maruflu 
istanbul 

• Rıfat Serdaroğlu 
izmir 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

imzada bulunamadı 

ibrahim Kumaş 
Tokat 

imzada bulunamadı 

Kamer Genç 
Tunceli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

1990 Sayılı Genci Kadro ve usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bölümünde değişiklik yapılması; 12.3.1986 tarihli 3268 sayılı Kanun ile 9.4.1987 tarihli 
ve 3347 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 5.5.1987 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının taşra teşkilatında kullanılmak üzere 
ilişik listede yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı 
I sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname,hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

T Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Y. 
I. Kaya Erdem 
Devlet Bakanı 
H.'C. Güzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı . 
A. Karaevli 

Adalet Bakanı 
M, O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

Y Akbulut 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A. K. Alptcmoçin 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

I. S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

V Atasoy 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M. Thşçıoğlu 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

S. N. Türel , 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V Dinçerkr 
Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı V. 
H.--C. Güzel 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı V. 
A. M. Yılmaz 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Kalemli 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞÎ METİN 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 6.7.1987 Tarihli ve 280 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında kullanılmak üzere ilişik listede yera-
lan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı I sayılı cetvelin 
ilgili bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 107) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

KURUMU : SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

TEŞKİLATI : TAŞRA 

I SAYILI CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Serbest Tutulan 
Sınıfı Unvanı Derecesi Kadro Adedi Kadro Adedi Toplarh 

S. H. S. Ebe 9 5 000 — 5 000 
S. H. S. Sağlık Memuru 9 3 876 — 3 876 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 107) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METNE BAĞLI LİSTE 

KURUMU : SAĞLIK BAKANLIĞI 

TEŞKİLATI : TAŞRA 

Sınıfı Unvanı 

S.H.S. Klinik Şefi 

Klinik Şef Yard. 

Başasistan 

Uzman (T. U. T. G.) 

Asistan 

Tabip 

Diş Tabibi 

Eczacı 

Sosyal Çalışmacı 
Sağlık Teknikeri 
Tıbbî Teknolog 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Kadro 
Derecesi 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
5 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

20 
30 

-30 
15 
20 ' 
20 
25 
12 
17 
32 
59 
40 
389 
494 
315 
150 
850 
223 
223 
280 
560 
14 
14 
14 
15 
4 
4 
3 
3 

50 
500 
125 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

' — 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— 
._ . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Toplam 

20 
30 
30 
15 
20 
20 
25 
12 
17 
32 
59 
40 
389 
494 
315 
150 
850 
223 
223 
280 
560 
14 
14 
14 
15 
4 
4 
3 
3 

50 
500 
125 
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Sınıfı 

S.H.S. 
>» 
ı » 

>* 
>> 
>> 

T.H.S. 
. II 

II 

II 

II 

Unvanı 

Tıbbî Teknolog 
II 

Hemşire 
Sağlık Memuru 
Ebe 
Diş Protez Tekn. 
Mühendis 

II 

II 

II 

' i l 

GENEL TOPLAM 

Kadro 
Derecesi 

6 
7 
9 
9. 
9 
9 
1 
2 
3 
4 
5 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

75 
62 

1 991 
13 882 
7 086 
691 
19 
12 
13 
15 
20 

28 416 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— • 

.. — 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— -
— 

Toplam 

75 
62 

1 991 
13 882 
7 086 
691 
19 
12 
13 
15 
20 . 

28 416 

Î ^ B K 
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Dönem : 19 Yasama Yıh : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: J09) 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar 
Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cet
velinde Değişiklik Yapılması, Gelir vf Kurumlar Vergileri Üze
rinden Ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hâ
sılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 
827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 Tarihli ve 3675 Sayılı Kanu
nun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 
Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 
3294 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis

yonu Raporu (1/385) 

T.a 
Başbakanltk 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü . 

Sayı : B.02.0.KKG/101-318/03927 < 16.4.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
9.4.1992 tarihinde kararlaştırılan "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nunu, 5422 Sayıh Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna 
Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılması; Gelir ve Kurumlar Vergileri üzerin
den ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılı
mı; 26.1.1967 TarihU ve 827 Sayıh Kanun ile 31.10.1990 Tarihli ve 3675 Sayıh Kanunun, 31.12.1960 
TarihU ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 
TarihU ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 



GENEL GEREKÇE 

İzlenen ekonomik, sosyal ve malî politikalara Uygunluk sağlamak ve bu politikaların he
deflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla vergi sistemimizde bazı düzenlemelerin ya
pılması zorunlu görülmüştür. 

Bu çerçevede, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yeni oluşturulan ser
maye piyasası kurumlarının araçlarının yerleşmesine yardımcı olmak, bireysel ve kurumsal ta
sarrufların sermaye piyasasında değerlendirilmesine imkân sağlamak, bu kanalla sanayinin fi
nansman ihtiyacına cevap vermek amacıyla vergi sistemimizde bazı düzenlemeler yapılmaktadır. 

Tasarı ile asgarî ücretin vergiden istisna edilmesini sağlayıcı düzenlemeye de yer verilmek
te; kentsel rantların vergilendirilmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapılmakta; kurumlar vergi
si istisnalarına bazı sınırlamalar getirilmekte; gelir vergisi tevkifat oranlarında değişik durum
lara göre farklılaşmaya imkân verecek düzenlemelere gidilmekte, Türk müteşebbislerinin bazı 
ülkelere açılmasını ve yatırım yapmalarını sağlayıcı vergi teşvik tedbirleri getirilmektedir. 

Diğer taraftan, değişik gerekçelere dayanılarak muhtelif mevzuat ile ithal sırasında pek 
çok vergi, resim, hisse ve fon alınmaktadır. Gümrük vergisi, belediye hissesi, ithalde alınacak 
damga resmi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF), Toplu Konut Fonu, ulaştırma altya
pıları resmi, ek vergi ve katma değer vergisi bunlardan başlıcalarıdır. 

İthalde alınan söz konusu yüklerin sayılarının fazlalığı gümrük işlemlerinde karmaşıklığa 
ve ilave iş yüküne neden olmakta, bu da ithalatçıların ve Gümrük İdaresinin haklı şikâyetleri
ne yol açmaktadır. 

Ayrıca, ithalatta uyguladığımız bazı resim ve fonlar Avrupa Topluluğu ve GATT gibi ulus
lararası platformlarda ithalatı kısıtlayıcı tarife engelleri olarak görülmekte ve İthalat Rejimi 
Kararları İle uluslararası taahhütlerimizin çok altında gümrük vergisi nispetleri uyguladığımı
za bakılmaksızın, Türkiye gereksiz ve haksız eleştirilere hedef olmaktadır. 

Bu bakımdan, ithalde alınan vergi, resim, hisse ve fonların sayılarının azaltılması, bir yandan 
gümrük işlemlerinde basitliği sağlayacak diğer yandan uluslararası platformlarda Türkiye'ye 
yönelik eleştirileri ortadan kaldıracaktır. Bakanlar Kurulu Kararı ile; ithalde alınan fonların 
kaldırılması ya da nispetlerinin sıfıra indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Yüce Meclis'e su
nulan bu Tasarı ile de; belediye hissesinin, ithalde alınacak damga resmi ile ulaştırma altyapı
ları resminin kaldırılması öngörülmektedir. 

Kaldırılacak veya nispeti sıfırlanacak hisse, resim ve fonlar nedeniyle ortaya çıkacak gelir 
kaybını ve koruma marjı boşluğunu telafi etmek amacıyla, uluslararası taahhütlerimiz elverdi
ği ölçüde, fiili gümrük vergisi nispetlerinin yükseltilmesi yoluna gidilecektir. 

öngörülen amaçların arzu edildiği şekilde yerine getirilmesine imkân verme bakımından; 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde, spesifik olarak vergilendirilen eşyaların değerleri üzerinden 
Vo 25 oranında nispî gümrük vergisine tabi olmaları esası getirilmektedir. 

Diğer taraftan, (DFİF) ile ulaştırma altyapıları resminin kaldırılması sonucu ortaya çıka
cak Fonun ve liman işleten kamu iktisadî kuruluşların gelir kaybını bir ölçüde karşılamak ama
cıyla Tasarı'da gümrük vergisi hâsılatında bu Fon ve kuruluşlara pay verilmesi öngörülmektedir. 

Bunun yanısıra, gelir ye kurumlar vergisi mükellefleri ile sorumlularının, hesaplanan gelir 
ve kurumlar vergileri üzerinden ayrıca üç değişik fon için ödeme yapmaları, uygulamada hem 
mükellefler hem de vergi idaresi açısından bazı güçlükler ^aratmaktadır. 
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Bu konuda basitlik sağlamak amacıyla üç fon (Savunma Sanayii Destekleme Fonu; Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu; Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme 
ve Yaygınlaştırma Fonu) tek fon altında birleştirilmektedir. 

Tasarı, bu suretle birleştirilen ve nispeti % 10 olarak belirlenen fon hâsılatından, her yıl 
Bütçe Kanunu ile belirlenen oranlarda pay verilmesini öngörmektedir. Ayrıca, Bakanlar Kuru-
lu'na fonun % lO'luk nispetini sıfıra kadar indirme konusunda yetki verilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Mevcut Kanun metninde, dar mükellefler, yeniden değerleme yapabilme kap
samı dışında bırakılmışlardır. Yapılan değişiklikle yabancı sermayeyi teşvik ve rekabet eşitliğini 
sağlamak amacıyla dar mükelleflere de yeniden değerleme yapma imkânı tanınmış bulum 
maktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇESİ 

Madde 2. — Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde, ücret gelirlerinin gerçek usulde 
vergilendirilmesinde günlük 3 000 lira, aylık 36 000 lira ve yıllık 432 000 lira özel indirim uygu
lanması öngörülmüştür. Ayrıca maddede, bu tutarların 15 katına kadar artırılması konusunda 
Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Bıi yetki kullanılmak suretiyle, özel 
indirim tutarları zaman içinde 3 kata varan bir ölçüde artırılmıştır. 

Maddede yapılan değişiklik ile Bakanlar Kuruluna, özel indirim tutarlarını, sanayi kesi
minde çalışan 16 yaşından büyük işçilere uygulanan asgarî ücret tutarına kadar artırmaya yet
ki verilmektedir. Ayrıca, bu yetki kalkınmada öncelikli yöreler ile bu yörelere dahilolan il ve 
ilçeler itibariyle, farklı özel indirim tutarı tespit edilmek suretiyle kullanılabileceği gibi kalkın
mada öncelikli yöreler ve diğer yörelerde asgarî ücret üzerinden ücret alanlara farklı özel indi
rim tutarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilecektir. 

Madde 3. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesi yeniden 
düzenlenmektedir. Yapılan düzenlemede, maddenin mevcut halinde yer alan ticarî kazancın tes
pitinde indirilecek gelirlerle ilgili hükümler aynen korunmaktadır. Ayrıca, bu Tasarı ile Ku
rumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendinde yapılan değişikliğe paralel 
olarak, kurumlar vergisinden istisna edilen yatırım fonları katılma belgelerinden sağlanan ge
lirler ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerine ödenen kâr payları da indirilen gelirler arasına 
dahil edilmektedir. 

Bu suretle, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları 
ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına ait katılma belgesi veya hisse senetlerine sahip iş
letmeler, bu menkul kıymetlerden sağladıkları söz konusu kâr paylarını, öncelikle hâsılat ya
zacaklar, daha sonraticarî kazançtan indireceklerdir. Kurumlar vergisi mükellefleri bu indiri
mi beyanname üzerinde yapacaklardır. 
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öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendinde yapı
lan bir başka düzenleme ile portföylerinin en az % 25'i hisse senetlerinden oluşan menkul kıy
metler yatırım fonları ile aynı nitelikteki menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının, portföy iş
letmeciliği kazançları kurumlar vergisinden müstesna tutulmaktadır. Dolayısıyla, menkul kıy
metler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföylerinde yer alan his
se senetlerinin oranına bakılmaksızın bunlara ait katılma belgeleri veya hisse senetlerine öde
nen kâr payları, bu maddeye göre ticarî kazançtan indirilecektir. 

Diğer taraftan, daha önce Gelir Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesine göre ticarî 
kazançtan indirilen Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı tdaresi Başkanlığınca çıkarılan menkul 
kıymetlerin gelirleri de bu madde kapsamına alınmak suretiyle indirim konusu yapılması sağ
lanmaktadır. Böylece gerek Toplu Konut idaresi gerekse Karriu Ortaklığı İdaresi tarafından çı
karılan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan menkul 
kıymetlerden sağlanan gelirler daha önce olduğu gibi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 
ticarî kazançtan indirilecektir. 

Madde 4. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
1 numaralı bendinde yer alan "Menkul Kıymetler Yatırım Fonları" ifadesi, "Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan yatırım fonları" şeklinde değiştirilmektedir. T&pılan bu düzenleme teknik 
bir düzenlemedir. 

Madde, 5. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer .80 inci maddesinin 2 ve 
7 numaralı bentlerinde değişiklik yapılmaktadır. 

Söz konusu maddenin 2 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, daha önce geçici 27 nci 
maddede yer alan istisna, bu bent kapsamında vergilendirilmeyecek değer artışı kazancı olarak 
yeniden düzenlenmekte ve 31.12,1993 tarihinde süresi sona erecek olan istisna, sürekli hale ge
tirilmektedir. 

Bu suretle, gerçek kişilerin iktisap ettikleri menkul kıymetleri, bankalar, aracı kurumlar 
ve borsa komisyoncuları vasıtasıyla elden çıkarmaları halinde doğan kazançlar vergilendiril
meyecektir. Ancak, kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımi ile devamlı uğraşan
ların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların bu kapsamda düşünülmesi mümkün değildir. 

Bu düzenleme ile kişilerin tasarruflarının, menkul kıymetlere yatırmaları, vergi yoluyla 
teşvik edilmekte ve böylece sermaye piyasasının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan, maddenin 7 numaralı bendinde yapılan değişiklikle de bentte yer alan bir 
yıllık süre, dört yıla çıkarılmaktadır. Buna göre, ticarî amaç dışında gayrimenkul mal ve hak
ların iktisap tarihinden itibaren dört yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazançlar, 
değer artışı kazancı olarak vergilendirilecektir. Söz konusu gayrimenkul mal ve bu nitelikteki 
hakların iktisap tarihinden itibaren dört yıl geçtikten sonra elden çıkarılmasından doğan ka
zançlar ise vergilendirilmeyecektir. Bu suretle, spekülatif amaçla gayrimenkul alıp satanların 
vergilendirilmesi sağlanmış olmaktadır. Öte yandan, yukarıda yazılı gayrimenkul ve bu mahi
yetteki hakların ticarî amaçla alınıp satılmasından doğan kazançlar, süre şartı aranmaksızın 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vergilendirilecektir. 

Madde 6. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde aşağıdaki deği
şiklikler yapılmaktadır. 
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1. Maddede yer alan "...menkul kıymetler yatırım fonu yönetenler..." ifadesi, "...yatı
rım fonları yönetenler..." şeklinde değiştirilmektedir. 

2. 94 Üncü maddenin 9 numaralı bendine göre Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizlerin
den yapılacak tevkifat oranının farklı tespit edilmesine imkân sağlamak amacıyla, bu bentte 
yer alan Devlet tahvil faizi ve Hazine bonosu faizi ayrı bentlerde düzenlenmektedir. Ayrıca, 
aynı bendin (b) alt bendinde yer alan "gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan gelirler" ifadesi, 
Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetleri kavrayacak şe
kilde değiştirilmektedir. Bu değişiklikler teknik nitelik taşıyan düzenlemelerdir. 

3. Söz konusu maddenin 15 numaralı bendine (d) alt bendi eklenmektedir. Mevcut 15 
numaralı bentde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre, ticarî kazançtan 
indirilen Devlet tahvili ve Hazine bonusu faizleri ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince 
çıkarılan menkul kıymet gelirlerinden tevkifat yapılmaktadır. Bu bende eklenen (d) alt bendi 
ile portföy işletmecili kazançları kurumlar vergisinden müstesna tutulan Menkul Kıymet Yatı
rım Fonlarına ait katılma belgelerinden sağlanan kâr payları ve yine portföy işletmeciliği ka
zançları kurumlar vergisinden müstesna tutulan Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarına ait 
hisse senetleri dolayısıyla elde edilen kâr payları ile risk sermayesi yatırım fonları veya ortak
lıkları, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senetlerin
den1 elde edilen kâr payları üzerinden tevkifat yapılması esası getirilmektedir. 

Buna göre, ticarî işletmeler (kurumlar dahil), aktiflerinde kayıtlı bulunan yukarıda adı 
geçen kurumlara ait katılma belgesi ve hisse senetleri dolayısıyla elde ettikleri kâr paylarını, 
öncelikle hasılat yazacaklardır. Daha sonra bu işletmeler, hasılat yazdıkları bu kâr paylarını, 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre ticarî kazançtan (kurumlarda ku
rum kazancından) indireceklerdir. Ticarî kazançtan indirilen bu kâr payları üzerinden bu ben
de göre gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Ancak, söz konusu bentte yazılı tevkifat oranının yeniden tespiti konusunda Bakanlar Ku
rulunun yetkisi bulunduğundan, gerektiğinde tevkifat nispetini Bakanlar Kurulu herbir ödeme 
ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden 
tespit edebilecektir. 

4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 15 numaralı bentten son
ra gelen ve Bakanlar Kuruluna yetki veren dördüncü paragrafı değiştirilmektedir. Yapılan dü
zenleme ile vergiden istisna edilen kazançlara uygulanan tevkifat nispetlerinde farklılaştırma 
imkânı getirilmektedir. Mevcut hükme göre Bakanlar Kurulu, 94 üncü maddede yer alan tev
kifat nispetini, herbir bentte yer alan ödemeler için ayrı ayrı tespit edebilmekte; ayrıca, tam 
ve dar mükellefler itibariyle farklı nispet tespit etmek suretiyle de bu yetkisini kullanabilmek
tedir. öngörülen değişiklikle, Bakanlar Kurulu; 

a) Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler itibariyle farklı oran tespit edebile
cektir. 
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b) 8 numaralı bent kapsamına giren kurumlar vergisinden muaf veya müstesna kazanç 
ve iratların herbiri için iş ve mükellef grupları, sektörler ve faaliyet konuları, kazancın elde 
edildiği ülkeler ve menkul kıymet gelirlerinde menkul kıymetlerin türüne göre tevkifat nispet
lerini ayrı ayrı belirleyebilecektir. 

( Mesela Kurumlar Vergisi Kanununun 8/4 üncü maddesine göre, Kurumlar Vergisinden müs
tesna tutulan, yurt dışı inşaat taahhüt kazançlarına uygulanan tevkifat oranı ile dış navlun ka
zançlarına uygulanacak vergi tevkifat oranı birbirinden farklı nispette belirlenebilecektir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİN 

GEREKÇESİ 

Madde 7. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde yer alan "Menkul 
Kıymetler Yatırım Fonları" ifadeleri, "Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları" 
şeklinde değiştirilmektedir. 

Madde 8. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 15 numaralı 
bendine bir parantez içi hüküm eklenmektedir. Eklenen hükümle, Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakıfların bu muafiyetlerinin, iktisadî işletmelerini kapsamayacağı öngörül
mektedir. 

Buna göre, Bakanlar Kuruluna vergi muafiyeti verilen vakıfların iktisadî işletmelerin ka
zançları muafiyetle ilgilendirilmeyecektir. Ancak, bu vakıfların iktisadî işletmelerinden sağla
dıkları kazançları, bu Tasarı ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen bir hü
kümle, kurumlar vergisinden istisna edilmesi öngörülmektedir. 

Madde 9. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun istisnalara ilişkin 8 inci madde
sinde aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır. 

1. Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 10 numaralı bendinin sonuna ekle
nen hükümle, "Turizm Müessesesi Belgesi" veya "Seyahat Acentası İşletme Belgesi" almış olan 
kurumların döviz olarak elde etmiş oldukları hasılata uygulanan % 20 istisna oranının sıfıra 
kadar indirilmesi veya kanunî seviyesine yükseltilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmektedir. 

2. Maddenin mevcut 4 numaralı bent hükmüne göre, kambiyo mevzuatı gereğince Türk
iye'ye getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışında yapılan inşaat, onarma ve montaj 
işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar, kurumlar vergisinden müstesna bulunmaktadır. 

Yapılan değişiklikle, mevcut istisna hükmü aynen muhafaza edilmekte; ancak, karşılık
lı olmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca belirlenecek ülkelerde ve belirlenen işkollarında kurum
lar vergisi mükelleflerince yapılacak faaliyetlerden elde edilecek kazançlar da istisna kapsamı
na alınmaktadır. Ancak, istisnanın uygulanabilmesi için, yurdışında yapılan faaliyetlerden el
de edilecek kazançların kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye getirildiğinin tevsiki zorunlu 
bulunmaktadır, 

3. Bilindiği gibi maddenin mevcut 12 numaralı bendi ile Menkul Kıymetler Yatırım Fon
ları ile Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları 
kurumlar, vergisinden müstesna tutulmaktadır. 
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Anılan bent hükmünde yapılan değişiklikle, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre 
kurulan menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy 
işletmeciliğinden doğan kazançları ile risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıkları, gayri
menkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden müstesna tutul
maktadır. Bu düzenlemeler bentde, alt bentler şeklinde düzenlenmektedir. 

Böylece, fonlar arasında, portföylerinde yer alan hisse senetlerinin durumuna göre farklı 
tevkifat oranlarının belirlenmesi mümkün olabilecektir. 

Bakanlar Kurulu, bu hükme göre, porföylerinin en az % 25'i hisse senetlerinden oluşan 
yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları için farklı tevkifat oranı belirlemesi halinde, bu oran, 
porföylerindeki hisse senetlerinin aylık ortalamaları hiçbir şekilde % 25'in altına düşmeyen 
fon ve yatırım ortaklıkları için geçerli olacaktır. 

Buna göre, Menkul Kıymetler Yatırım Fonları ve Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları
nın portföyünü oluşturan hisse senetlerinin en az °/o 25 oranında olup olmadığına bakılmaksı
zın portföy işletmeciliği kazançları kurumlar vergisinden müstesna tutulacaktır. 

Diğer taraftan, anılan bent hükmüyle Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Bu yetki 
çerçevesinde Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan en az hisse senedi bulundurma oranı olan 
% 25 oranını, % 20'ye kadar indirebilecek veya °/o 100'e kadar artırabilecektir. 

4. Maddenin 13 numaralı bent hükmünde yapılan değişiklikle de kurumların rüçhan hakkı 
kuponlarının satışından elde ettikleri kazançlar ile fiyat önceliği veren hisse senetlerinin ku
pon satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır. 

5. Maddenin 17 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, gelirlerinin tamamını amaçları
na tahsis eden ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara (Gelirlerinin tamamı
nı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirmeye tahsis eden vakıflar hariç) sermaye iştirak nispe
tinde isabet eden kazançların °/o 30'u olarak uygulanan istisna, bent kapsamından çıkarıl
maktadır. 

Bu suretle, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bu vakıfların iştiraki 
bulunan kurumlarca bu vakıf ortaklarına sermaye iştirak nispetinde ödeyecekleri kâr payları, 
bu kurumlarca kurumlar vergisinden müstesna tutulmayacaktır. Ancak, maddenin 11 numa
ralı bendinde herhangi bir değişiklik yapılmadığından, gelirlerinin tamamını Türk Silahlı Kuv
vetlerini güçlendirmeye tahsis eden Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların ser
maye paylarına isabet eden kâr payları, ortağı oldukları kurumlarca, daha önce olduğu gibi 
bugünde kurumlar vergisinden müstesna tutulacaktır. 

6. Kurumlar Vergisi Kanununun mevcut geçici 18 inci maddesine göre, tam mükellefiye-
te.tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkutlerinin 1990, 1991 ve 1992 yılında nakit 
karşılığında satışından doğan kazançların tamamının, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesi
ne ilave edilmesi halinde, sermayeye eklenen bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edil
mektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmüyle 
31.12.1992 tarihinde sona erecek olan bu istisna hükmü, devamlı hale getirilmektedir. 

Devamlı uygulanması öngörülen bent hükmüne göre, tam mükellefiyete tabi kurumların, 
iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan kazançların, satışın yapıldığı yıl
da kurumun sermayesine ilave edilen kısmı, kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Ancak, 
sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak hisse senedinin nama yazılı olması ve sermaye artışının 
gerçekleştirildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde borsaya kote ettirilmesi gerekmektedir. 
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Diğer taraftan, iştirak hisseleri ve gayrimenkullerin vadeli olarak satılması halinde, satışın 
yapıldığı hesap dönemini izleyen ikinci yılın sonuna kadar tahsil olunan kazançlar, tahsilatın 
yapıldığı yılın matrahından indirilecektir. Belirtilen süreden sonra tahsil edilecek kazançlar için 
istisna uygulanmayacaktır. Ayrıca, iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerin satışından dolayı 
ilk1 yapılacak tahsilatlar, iştirak hisselerinin ve gayrimenkulun maliyet bedeline ilişkin bedel 
olarak kabul edilecektir. \ 

Öte yandan; menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğraşan kurumların ellerinde 
bulundurdukları değerlerin satışından elde edilen kazançlar ile kurumların iki tam yıl aktifin-, 
de yer almayan menkul kıymetlerin veya gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlara 
istisna uygulanmayacaktır. 

Ayrıca, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar iştirak hissesi veya aynı ma
hiyette gayrimenkul satın alınması halinde, daha önce kurumlar vergisinden müstesna tutulan 
kazanç dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı meydana 

' gelmiş sayılacak ve zamanında alınmayan verginin cezalı olarak alınması yoluna gidilecektir. 
Gayrimenkullerin satışından elde edilen ve sermayeye eklenen kazançların, beş yıl içinde 

herhangi bir surette işletmeden çekilmesi veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde bu 
kazançlar, o yılın kazancı olarak vergilendirilecektir. 

Kooperatiflerin bu istisnadan yararlanabilmeleri için, elde ettikleri bu tür kazançları ana-
sözleşmelerinde yer alan amaçların gerçekleştirilmesinde kullanmaları şarttır. 

Bu maddenin uygulanmasında, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak ve borsaya kote et
tirilecek hisse senetlerinde borsa tarafından aranan kotasyon şartlarına uyulması gerekmekte
dir. Ayrıca sermaye artırımında Türk Ticaret Kanununun 391 nci maddesinin bu maddeye uy
mayan hükümleri uygulanmayacaktır. 

7. Maddeye eklenen 19 numaralı bent hükmüyle, kurulduktan sonra vergi muafiyeti ta
nınan vakıfların eğitim, sağlık, kültür ve bilimsel araştırma ve geliştirme amacıyla kurdukları 
iktisadî işletmelerinden sağladıkları kazançlar, istisna kapsamına alınmaktadır. Ancak, istisna 
konusuna giren bu kazançlar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 8 numa
ralı bendine göre tevkifat yapılabilecektir. 

Madde 10. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununa mükerrer 25 inci madde eklen
mektedir. 

Kanuna eklenen bu yeni madde ile kurumlarda "asgarî vergi esası" getirilmektedir. 
Yeni getirilen asgarî vergi esası ile kurumların, gerek kurumlar vergisinden muaf veya müs

tesna kazançları, gerek ticarî kazançtan indirilen kazançları ile gerekse kurumlar vergisine tabi 
kazançlarının Vergilendirilmesi ile ilgili rejimde herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. 

Ancak bu düzenleme ile kurumların kurumlar vergisinden muaf veya müstesna kazançla
rı ile Gelir Vergisi Kanununun 39 uncu maddesine göre ticarî kazançtan indirilen kazanç ve 
iratlar (iştirak kazançları hariç) ve kurumlar vergisi matrahı olan kazançlar toplamına, kurumlar 
vergisi oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan kurumlar vergisinin % 50 sinin asgarî kurum
lar vergisi olması öngörülmektedir. Asgarî kurumlar vergisinden, kurumlar kurum kazançları 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddelerinin (A) 
fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine göre hesaplanan tevkif edilecek vergiler toplamı düşüle
cek kalan bir tutarın bulunması halinde bu tutar ayrıca ödenecektir. 
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Asgarî vergi nedeniyle ek bir verginin doğması halinde, bu vergi kurumlarca, kurumlar 
vergisi beyannamesi ile beyan edilerek, kurumlar vergisi taksit süreleri içinde ödenecektir. İs
tisnalar ve indirimler nedeniyle tevkif suretiyle ödenecek vergiler, her ne kadar kurumlar vergi
si beyannamesinin verildiği ayı izleyen ayda ödenecek olmasına rağmen, tevkif suretiyle ödene
cek vergiler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayda hesaplandığından asgarî vergi ne
deniyle ödenecek ek verginin, kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde beyan edilme
sinde mükellefler herhangi bir zorlukla karşılaşmayacaklardır. 

Asgarî,kurumlar vergisinin hesaplanmasında esas % 50 oranını, sıfıra kadar indirme veya 
% 100'e kadar artırma mükelleflerin iş ve faliyet konuları, sektörler ve herbir tevkif ata tabi 
kazanç ve irat türleri ile kazancın elde edildiği ülkeler itibariyle farklı oranlar tespiti konusun
da Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Ayrıca, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespit konusunda Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 

Madde 11. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununa bir geçici madde eklenmektedir. 
Eklenen geçici madde ile hayat sigorta şirketleri ve emekli sandıklarının hisse senedi alım-
satımından doğan kazançları 5 yıl süreyle kurumlar vergisinden müstesna tutulmaktadır. Aynı 
kurumların, portföyünün en az % 25*i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymet yatırım fon
ları katılma belgeleri alım-satımından elde ettikleri kazançlar da S yıl süreyle kurumlar vergi
sinden müstesna tutulmaktadır. 

Bu suretle, hayat sigorta şirketleri ve emekli sandıkları, üyelerinden topladıkları paralarla 
hisse senedi ve katılma belgeleri alıp satacaklar ve kaynaklarını sermaye piyasasının gelişme
sinde kullanmış olacaklardır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ 

Madde 12. — Tapu ve'kadastro harçları (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin 
nevi ve mahiyetine göre değer esası üzerinden nisbi veya maktu olarak alınmaktadır. 

Harçlar Kanununda sözü edilen "kayıtlı değer" deyimi, Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre tespit edilen vergi değerlerini ifade etmektedir. 

Vergi Usul Kanununun 268 inci maddesinde vergi değerinin; bina, arsa ve arazisinin rayiç 
bedeli olduğu, aynı Kanunun mükerrer 266 ncı maddesinde de rayiç bedelin, bir iktisadî kıy
metin değerleme günündeki normal ahm-satım değeri olduğu belirtilmiştir. 

Yapılan yeni düzenleme ile tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçların, işleme konu 
gayrimenkullerin gerçek değerlerine mümkün olduğu kadar yakın değerler üzerinden alınması 
amaçlanmıştır. Gerçek değerin tespitinde ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bir önceki 
yıl için belirlenmiş olan yeniden değerleme oranının dikkate alınması öngörülmüştür. Ancak, 
mükellef tarafından emlak vergisi veya tapu ve kadastro harcına esas olmak üzere beyan edil
miş olan değerin, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan değerden yüksek 
olması halinde, mükellef tarafından beyan edilmiş değerin, tapu ve kadastro harcının hesabın
da esas alınacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, maddeye eklenen diğer bir fıkra ile de bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmektedir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
İTHALDE ALINAN VERGİ VE RESİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN 

GEREKÇESİ 

Madde 13. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve 
nispetlerinin sıfıra kadar indirilmesi veya % 50'sine kadar artırılması konusunda Bakanlar Ku-
rulu'na yılda bir kez Karar çıkarma yetkisi verilmekte; bu konuda, Aralık ayında bir Karar 
Resmî Gazete'de yayımlanmadığı takdirde, daha önce tespit edilmiş bulunan gümrük vergisi 
had ve nispetlerinin takip eden yılda da uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 14.— İthalde alınan vergilerin sayısının asgariye indirilmesi, ithal de alınan bazı 
vergi ve diğer mükellefiyetlerin tek kalemde toplanması hedefine yönelik ilk ve önemli adım 
olarak, bu Tasarı ile gümrük vergisinin % 15'i oranında alınmakta olan belediye hissesinin, 
ithalde alınacak damga resmi ile ulaştırma altyapıları resminin yürürükten kaldırılması öngö
rülmekte; Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun ithalde uygulanmasına ise Bakanlar Kurulu 
Kararı ile son verilmesi düşünülmektedir! 

Ancak, bu suretle doğacak hisse, resim ve fon kaybını Gümrük Giriş Tarife Cetveline gö
re, ağırlıkları esas alınarak vergilendirilmekte olan 27.09 (petrol yağları ve bitümenli mineral
lerden elde edilen yağlar-ham yağlar hariç), 27.10 (petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar-ham yağlar hariç-; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla 
petrol yağlan veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yeralmayan mühtahzarlar), 36.05 (kibritler - 36.04 pozisyonundaki protekni 
eşyası hariç-) ve 37.06 (sinemacılıkta kullanılan filmler-dolu ve develope edilmiş -seslendirme 
izi ile birlikte veya sadece seslendirme izinden meydana gelmiş olsun olmasın-) pozisyonların
daki eşyaların mevcut maktu gümrük vergisi hadlerinin yükseltilmesiyle karşılamak mümkün 
olmadığından, bu eşyaların maktu gümrük vergisi tutarları, değer üzerinden alınan nisbi güm
rük vergisine dönüştürülmüş ve kanunî gümrük vergisi nispeti % 25 olarak tespit edilmiştir. 
Maktu tutarlar üzerinden tavizli gümrük vergisi hadlerini içeren 27.10 istatistik pozisyonunda
ki makina yağları nisbi vergilemenin dışında bırakılmıştır. 

Diğer taraftan, vergilendirme sistemi değiştirilen ve yukarıda pozisyon numaraları belirti
leri eşyaların (27.09 ve 27.10 pozisyonlarında yer alan malî nitelikli eşyalar hariç) Avrupa Top
luluğuna dahil ülkelerden ithalinde, 22.7.1971 tarih ve 1448 sayılı Kanun ile onaylanması uy
gun bulunan ve 21.12.1972 tarih ve 7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Katma 
Protokolün 10 ve 11 inci maddeleri uyarınca anılan eşyaların 23.11.1970 tarihinde yürürlükte 
olan gümrük vergileri esas alınarak hesaplanan indirimli vergi hadlerinin; Avrupa Topluluğu 
dışındaki ülkelerden ithalinde ise, yine Katma Protokolün 17 ve 18 inci maddeleri uyarınca he
saplanan uyumlu gümrük vergisi hadlerinin uygulanacağı tabiidir. 

Yukarıda da belirtildiği Üzere, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri 
ile 7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 112'nci maddesi hükümleri saklıdır. 

Madde 15. — İthalde alınmakta olan vergi, resim, hisse ve fonların basitleştirilmesi ama
cına yönelik olarak bu Tasarı ile belediye hissesinin, ithalde alınacak damga resmi ve ulaştırma 
altyapıları resminin kaldırılması öngörülmektedir. Ayrıca, ithalde Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu (DFİF) uygulamasına Bakanlar Kurulu Kararı ile son verilmesi düşünülmektedir. Kaldı
rılan bu hisse, fon ve resimlerin yerine, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimiz 
elverdiği ölçüde, sanayimizin durumu da göz önünde bulundurularak, eşyaların gümrük vergi
si oranlarının yükseltilmesi yoluna gidilecektir. 
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Ulaştırma altyapıları resminin kaldırılması sonucu liman işleten kamu iktisadî kuruluşla
rının, DFİF'in kaldırılması sonucu da bu Fonun uğrayacağı gelir kayıplarını karşılamak ama
cıyla, madde, gümrük vergisi hasılatından, her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen oranlarda bu 
Fon ve kuruluşların hesaplarına pay aktarılmasını öngörmektedir. 

ALTINCI BÖLÜM 
GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ ÜZERİNDEN ALINAN FONLARIN 
BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 16. — Bu madde ile hesaplanacak fon payının mükellefi ve nispeti belirlenmekte
dir. Ücret gelirlerinden hesaplanan gelir vergisinden ise fon payı kesintisi yapılmayacağı belir
tilmektedir. 

Bu maddede ayrıca, °/o 10 olarak belirlenen fon payını sıfır (0)'a kadar indirme ve kanunî 
oranına kadar yükseltme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 17. — Bu maddede, gelir ve kurumlar vergisi üzerinden hesaplanan fon payının 
beyanı, mahsup ve ödenmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmekte; ayrıca, fon payının be
yan, mahsup ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına yetki tanınmaktadır. 

Madde 18. — Bu maddede, mükellef ve sorumlularca hesaplanacak fon payının beyan, 
tarh, tahakkuk ve ödenmesi ile red ve iadesine ilişkin usul ve esaslar hakkında, Gelir ve Ku
rumlar Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 19. —Bu maddede, tek bir "Fon" kalemi altında tahsil edilen fon payı hasılatın
dan, kanunla kurulan fonlara, her yıl Bütçe kanunu ile belirlenen oranlarda pay verileceği hükme 
bağlanmakta; konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı'na yetki verilmektedir. 

Madde 20. — Bu maddede, vergi daireleri ve saymanlıklarca tahsil edilen fon payı hasıla
tından, 2380 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 3030 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümleri 
gereğince, belediyeler ve il özel idareleri ile Büyükşehir Belediyelerine pay ayrılmayacağı belir
tilmek suretiyle, mevcut uygulamanın sürdürülmesi öngörülmektedir. 

Madde 21. — Bu maddede, 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunda, yeni düzenlemelere 
paralel değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 22. — Bu maddede, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunda, yeni düzenlemelere 
paralel değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 23. — Bu maddede, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunda, yeni düzenlemelere 
paralel değişiklik yapılmaktadır. 

Geçici Madde 1. — Bu maddede, Fonlara ilişkin 3238, 3294 ve 3308 sayılı kanun hüküm
lerinin geçiş döneminde uygulanması öngörülmektedir, 
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YEDlNCÎ BÖLÜM 
KALDIRILAN HÜKÜMLERİN GEREKÇESİ 

Madde 24. — Bu maddede; 
a) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 27 nci maddesine göre, aracı kurumlar ve bankalar ara

cılığı ile tasarruflarını menkul kıymetlere yatıranların, bunların satışından elde etmiş oldukları 
kazançlar, 31.12,1993 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisna hükmü, bu Ta
sarı ile sürekli hale getirildiğinden, Geçici 27 nci maddenin kaldırılması öngörülmektedir. 

b) İthalde alınan vergi, resim ve fonların birleştirilerek basitleştirilmesi amacına yönelik 
olarak Ulaştırma Altyapıları Resmî Kanununun yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 

c) Yine ithalde alınan vergi, resim ve fonların birleştirilerek basitleştirilmesi amacına yö
nelik olarak İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanunun da kaldırılması öngörülmektedir. 

d) Aynı amaçla, gümrük vergisinin % 15'i oranında belediye hissesi alınmasına imkân 
veren 2380 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

e) Gelir ve kurumlar vergisi mükellef ve sorumlularınca hesaplanan gelir ve kurumlar 
vergilerinin belli bir nispeti olarak ödenen fonların tek fon altında birleştirilerek yeni bir dü
zenleme yapıldığından, Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ilişkin 3238 sayılı Kanunun 13 
üncü maddesinin 5 inci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. 

0 Yine fonların birleştirilmesine yönelik düzenlemeler çerçevesinde Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna ilişkin 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları da yürürlükten kaldırılmıştır. ~ 

Madde 25. —Bu madde yürürlük maddesidir. 

Madde 26. — Bu madde yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/385 
Karar No.;: 51 • 1.6.1992, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16.4.1992 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 
Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılması; Gelir ve Kurumlar 
Vergileri Üzerinden ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hasılatı İle Fon Payı Ha
sılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 Tarihli ye 3675 Sayılı 
Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 
3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı" Başkanlıkça 17.4.1992 tarihinde Komisyonumuza havale 
edilmiş ve Komisyonumuzun 27.5.1992 tarihinde yaptığı 39 uncu birleşiminde Hükümeti tem-
silen Maliye ve Gümrük Bakanının başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 



— 13 — 

Tasan ile özet olarak; 
— Dar mükelleflere yeniden değerleme imkânı verilmesi, 

— Asgarî ücretin vergiden istisna edilmesine imkân sağlayacak düzenlemenin yapılması, 
— Kurumlar vergisi istisnalarına bazı sınırlamalar getirilmesi, 
— Gelir vergisi tevkifat oranlarında değişik durumlara göre tam ve dar mükellefler ile gerçek 

ve tüzelkişiler itibariyle farklılaşmaya imkân verecek düzenlemelere gidilmesi, 
— Müteşebbislerimizin başka ülkelere açılmasına ve bu ülkelere yatırım yapmalarına im

kân sağlayacak vergi teşvik tedbirlerinin uygulanması, 
— Gümrük işlemlerinde kolaylık sağlamak ve uluslararası platformlarda ülkemize yöne

lik eleştirileri ortadan kaldırmak amacıyla, ithalde alınan damga resmi ile ulaştırma altyapıla
rı resminin kaldırılması ve bu nedenle ortaya çıkacak gelir kaybının telafisi maksadıyla fiili 
gümrük vergisi nisbetlerininin yükseltilmesi, 

— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde, Spesifik olarak vergilendirilen eşya değerlerinin 
% 25 oranında nisbi Gümrük Vergisine tabi olmaları esasının getirilmesi, 

— Uygulamada hem mükellefler hem de vergi idaresinin karşılaştığı bazı güçlükleri çöze
bilmek amacıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile sorumlularının, hesaplanan gelir 
ve kurumlar vergileri üzerinden, ayrıca ödemekte oldukları üç ayrı fon (Savunma Sanayii Des
tekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Çıraklık, Meslekî ve Tek
nik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu) un °/o 10 oranında ve tek bir fon altında birleş
tirilmesi, 
şeklinde düzenlemelere yer verildiği anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde eleştiri ve öneri olarak; 
— Tasarının, Hükümet programına paralel bir mahiyet taşımadığı, 
— Tasarı ile Hükümete büyük ölçüde yetki devri sağlandığı, bu konunun mükellefler açı

sından belirsizliklere neden olabileceği, 
— Tasarının gelir artırıcı düzenlemeleri içermediği bu nedenle de ekonomiye herhangi bir 

olumlu katkısının olamryacağı, 
— Hükümete tanınan yetkiler ile Anayasanın 73 üncü maddesine aykın düzenlemelere 

yer verildiği, 
— Asgarî ücretin vergi dışı bırakılması halinde; vergi kaçaklarına sebebiyet verilebileceği 

ve bu durumda da devletin gelir kaybına uğrayacağı, 
şeklindeki görüşler yanında; 

— Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin çok olumlu düzenlemeler getirildiği, 
— Sermaye Piyasası Kanununa paralel düzenlemelere yer verildiği, 
— Bu tasarının bir vergi reformu tasarısı olmadığı, uyum ve düzeltmeler içeren bir mahi

yet taşıdığı bunun sonucunda tatbikatta ortaya çıkan aksaklıkların giderilmiş olacağı, 
şeklinde olumlu görüşler de ifade edilmiştir. 

Bu eleştiri ve önerileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
— Bu tasarının ekonomik istikrar tedbirlerinin altyapısını oluşturacak önlemleri kapsa

yan bir tasarı olduğu, 
— Vergi tahsilatını artırıcı köklü değişikliklerin zamanla yapılacağı, 
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— Nisan ayı itibariyle vergi tahsilatının bütçe hedeflerinin üzerinde gerçekleştiği, geçen 
yılki aynı döneme ait tahsilata oranla yaklaşık % 83 civarında artış sağlandığı, 

— Tasarı ile Hükümete verilen yetkilerin belli sınırlar içinde olduğu,' bu nedenle yetki dev
rinden söz edilemiyeceği, 

— Asgarî ücretin vergi dişi bırakılmasının getireceği sakıncaların alınacak tedbirlerle ön
lenebileceği, 
şeklinde tamamlayıcı bilgiler verilmiş ve bu görüşmeler sonucunda tasarı ile gerekçesi Komis
yonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

— Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
— Tasarının Çerçeve 4 üncü maddesi ile düzenlenen^ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

değişik 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının değişik 5 numaralı bendi; her nevi tahvil faizleri 
ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut idaresi ve Kamu Ortaklığı idaresince çıkarılan men
kul kıymetlerden sağlanan gelirlerin de menkul sermaye iradı olarak kabul edilmesine ilişkin 
bir hüküm getirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

— Tasarının 5 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 2 
numaralı bendinde yapılmak istenilen değişiklik, bu tasarının bir başka maddesinde düzenlen
diğinden, hüküm madde metninden çıkartılmış ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

— Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
— Sermaye Piyasasının bir süre daha özel teşvik altında kalmasının uygun olacağı düşün

cesiyle, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 3393 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen ge
çici 27 nci maddesinde yer alan "31.12.1993" ifadesi '̂31.12.1999*' şeklinde değiştirilmiş, ayrı
ca Türkiye'de veya yabancı memleketlerde kurulmuş bir ticarî işletmeye dahil menkul kıymet
lerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların bu istisna hükümlerinden yararlandırılmıya-
cağına ilişkin bir tasarıya yeni 7 nci madde olarak ilave edilmiştir. 

— Tasarının 7, 8 ve 9 uncu maddeleri yeni madde ilavesi nedeniyle 8,9 ve 10 uncu madde
ler olarak aynen kabul edilmiştir. 

— Tasarının Çerçeve 10 uncu maddesi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 
mükerrer 25 inci maddenin matlabından sonra kanun tekniğine uygunluk sağlamak amacıyla 
"Mükerrer Madde 25" ibaresinin eklenmesi suretiyle ve Çerçeve 11 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

•—5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 45 inci maddesinin (b) fıkrasında yapılan bir 
düzenleme ile tam ve dar mükellefiyete tabi kurumların vergilendirilmelerine açıklık getirmeyi 
amaçlayan bir hüküm tasarıya yeni 12 inci madde olarak ilave edilmiştir. 

— Tasarının 11 inci maddesi yeni madde ilaveleri nedeniyle 13 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 12 nci maddesinin ilk fıkrasında yer alan (a) bendinin ifadesi düzeltilmiş ve 
bu fıkradan sonra eklenen yeni bir fıkra ile gayrımenkullerin endekslenmesinde kalkınmada 
öncelikli yöreler için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi sağlanmış, madde bu değişiklikle ve 
. İ4 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

— Tasarının Çerçeve 13 üncü maddesiyle düzenlenen 474 sayılı Kanunun 2716 sayılı Ka
nunla değişik 2 nci maddesinin başına "Madde 2" ibaresi ilave edilmiş ve madde bu değişik
likle 15 inci madde olarak kabul edilmiştin 
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— Tasarının 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri; 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri olarak, aynen kabul edilmiştir. 

— Tasarının geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
— Tasarının "Kaldırılan Hükümler" başlıklı 24 üncü maddesinin, (a) bendi tasarıya yeni 

ilave edilen 7 nci maddede Sermay Piyasası ile ilgili teşviklerin 2000 yılına kadar uzatılmış ol
ması nedeniyle, metinden çıkarılmış; bunun yerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3393 sa
yılı Kanunla eklenen geçici 28 inci maddenin (b) bendinin yürürlükten kaldırılmasını içeren 
bir metin maddeye ilave edilmiş ve madde bu değişiklikle 26 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

— Tasarının yürürlüğe ilişkin 25 inci maddesi, tasarıda önergellerle yapılan değişikliklere 
paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Yürütmeye ilişkin 26 ncı madde, 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Tasarının başlığı kapsadığı Kanunların isimlerinin uzun olması dikkate alınarak 
"Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" (213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayı
lı Harçlar Kanunu İle 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapıl
ması; Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi 
Hasılatı île Fon Payı Hasılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun İle 31.10.1990 
Tarihli ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 
7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı) şeklinde değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Ilyas Aktaş irfan Gürpınar 

Samsun Kırklareli 
Kâtip ve bu raporun sözcüsü 

Haydar Oymak Veli Andaç Durak 
Amasya Adana 

Halil.Demir Mehmet Nedim Budak 
Aksaray Ankara 

, Muhalefet şerhim eklidir. 
Hüseyin Balyalı Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir Balıkesir 
Necmi Hoşver Yılmaz Ovalı 

Bolu Bursa 
Nevfel Şahin Adnan Keskin 
Çanakkale Denizli 

M. Halûk Müftüler Mahmut Uyanık 
Denizli Diyarbakır 

Nihat Matkap Rüştü Kâzım Yücelen 
Hatay İçel 

Muhalefet şerhim eklidir. 
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Nami Çağan \> ' ' Timurçin Savaş 
İstanbul Adana 

Adıian Kahveci Z. Selçuk Maruflu 
İstanbul İstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir Muhalefet şerhim eklidir 
Veysel Atasoy Isın Çelebi 

Antalya İzmir 
, Muhalefet şerhim var 

Rıfat Serdaroğîu İbrahim Kumaş 
İzmir Tokat 

İmzada bulunamadı 
Abdullah Gül Alaettin Kurt 

Kayseri v Kocaeli 
İmzada bulunamadı 
. Melanet Ali Yavuz . Ekrem Pakdemirli . 

Konya Manisa 
Muhalefet şerhim eklidir 

Hasan Peker Koray Aydın 
Tekirdağ Trabzon 

Kamer Genç 
Tunceli 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarıya aşağıdaki nedenlerden dolayı muhalifiz. 
1. Tasarı daha önce iktidarın, muhalefette iken çok tenkit ettiği Meclisin vergileme yet

kilerini çok büyük oranda hükümete devretmekte ve meclisin gücünü "by-pass" etmektedir. 
2. Hükümet programında muafiyet ve istisnaların daraltılması öngörülürken, bu tasarı 

ile muafiyet ve istisnalar genişletilmektedir. 
3. Yatırım fonlarına tanınan ayrıcalıklar sadece bankalar nezdinde kurulanlara tanın

makta, yurtdışında bulunmuş olan fonlara veya sigorta şirketlerinin yatırım fonlarına bu ayrı
calıklar verilmemekte tekelcilik yaratılmaktadır. Bu yanlış Türkiye'ye sermaye girişini engelle
yecek, gelişmeyi ve kalkınmayı yavaşlatacaktır. 

4. Tahvil faiz gelirleri ile ayrıcalıkların daraltılması yetkisi döviz hesaplarına olan ilgiyi 
artıracaktır. 

5. Tasarının Komisyona gelen şeklindeki : 10 uncu maddesi, Türkiye'de zaten yetersiz 
olan kurumlaşmayı caydıracaktır. Ekonomiyle ilgili mevzuatın "hergün değiştiğinden" geç
mişte şikayet eden iktidar bu sefer çok daha vahim ve tutarsız bir uygulama getirmiştir. Ku
rumlar vergi yüklerini bilemiyecek, "dün" verilen muafiyetlerin, "yarın" ne olacağını bilemi-
yeceklerdir. Bu ise kurumlaşmaya, vergi belge düzeninin daha iyi işlemesi için gerekli kurum
laşmaya darbe vuracaktır. 
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6. Bu tasan muafiyet ve istisnalara sınırlama getirmek yerine "asgarî kurumlar vergisi" 
kavramıyla kurumlaşma temposuna zarar verecektir, özellikle Bankaların hazine tahvili faiz
lerinden sağladığı ayrıcalıklara Asgarî Kurumlar Vergisi uygulamasıyla güya son verilmek is
tenmektedir. Bunun sonucu olarak Hazine borçlanma muafiyeti artacak veya Hazine Tahville
ri alıcı bulamıyacaktır. Ne Devlet, ne de kurumların bundan bir kazancı olmayacaktır. 

7. Tasarı bu haliyle vergi gelirlerini artırmadığı gibi vergi tabanını da genişletmemektedir. 
8. Tasanda asgarî ücretin vergi dışı bırakılması yetkisi bazı mükelleflerin vergi kaçırma-

lanna vesile olabilir. Mükellef her çalıştırdığı işçiyi asgarî ücretten göstererek, vergi kaçırabilir. 
Halbuki asgarî ücretin "Faturalı Vergi ladesi" Kanunundaki vergi iade oranlarının yükseltile
rek vergi dışı bırakılması; vergi kaçağını azaltıp, vergi tabanını genişletecektir. 

Tasan bu haliyle vergi kaçağını artıracak, vergi gelirini azaltacaktır. 

Adnan Kahveci Işın Çelebi Mehmet Nedim Budak 
İstanbul İzmir Ankara 

Ekrem Pakdemirli Rüşü Kâzım Yücelen Selçuk Marujlu 
Manisa İçel İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayıh Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelin
de Değişiklik Yapılması; Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden ödenen Fonların Birleştiril
mesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayı
lı Kanun Uc 31.10.1990 Tarihli ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 
Tarihli ve 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanun

ların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasan sı 

BİRİNCİ BÖLÜM ' 

Vergi Usul Kanunu İle İlgili Değişiklik 

MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci mad
desinin birinci fıkrasının parantez içi hükmünde yer alan "... ve dar mükellefler..." ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır, 

İKİNCİ BÖLÜM 
Gelir Vergisi Kanunu İle İlgili Değişiklikler 

MADDE 2. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin 
birinci fıkrasının değişik 1 numaralı bendinin alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük 
işçiler için uygulanan asgarî ücret tutarına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, sürekli olarak 
fiilen, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde çalışanlar ile bu yürelerdeki 
İl ve ilçelerde çalışanlar ve kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler veya diğer 
yörelerde çalışan asgarî ücretlilere farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de kulla
nılabilir." 

MADDE 3. — 31.12,1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3239 sayılı Kanunla 
eklenen mükerrer 39 uncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Mükerrer Madde 39. — Ticarî faaliyete bağlı olarak elde edilen aşağıda yazılı gelirler 
ticarî kazançtan indirilir. 

1. Geliri vergiden müstesna bulunan menkul kıymetlerin iratları, 
2. Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri, 
3. Kurumlardan elde edilen ve Türkiye'de kurumlar vergisine veya 94 ündü maddenin 

(A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine göre vergi tevkifatına tabi tutulmuş kâr payları. 
4. Yatırım fonları katılma belgelerine ve yatırım ortaklıkları hisse senetlerine ödenen kâr 

payları, 
5. Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan, Gelir Vergisi Kanunu

nun 75 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıymetlerden sağlanan iratlar." 

MADDE 4. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 75 inci mad
desinin ikinci fıkrasının değişik 1 numaralı bendinde yer alan "... Menkul Kıymetler Yatırım 
Fonları..," ifadesi, "... Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları..." şeklinde 
değiştirilmiştir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

(213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelin
de Değişiklik Yapılması; Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden Ödenen Fonların Birleştiril
mesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayı
lı Kanun ile 31.10.1990 Tarildi ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 
Tarihli ve 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Kanun

ların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Vergi Usul Kanunu İle İlgili Değişiklik 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Gelir Vergisi Kanunu İle İlgili Değişiklikler 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 31.12.1960 Tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 75.inci 
maddesinin ikinci fıkrasının değişik 1 numaralı bendinde yer alan "... Menkul Kıymetler Yatı
rım Fonları ..." ifadesi, "... Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları..." şek
linde, aynı fıkranın 5 numaralı bendi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 5. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci 
maddesinin değişik 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde ve aynı maddeye 3239 sayılı Kanunla 
eklenen 7 numaralı bentte yer alan "... bir yıl..." ifadesi "... dört yıl..." olarak değiştirilmiştir. 

"2. Menkul kıymetlerin iktisap tarihinden başlayarak bir yıl içinde veya iktisaptan evvel 
elden çıkarılmasından sağlanan kazançların bir takvim yılındaki tutarının 300 000 lirayı aşan 
kısmı (Borsada kayıtlı olanlar ve ivazsız olarak iktisap edilen menkul kıymetlerin elden çıka
rılmasından sağlanan kazançlar ile borsa komisyoncuları dahil olmak üzere menkul kıymet 
alım satımına yetkili olan bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla elden çıkarılan menkul kıy
metlerden sağlanan kazançlar değer artışı kazancı sayılmaz)." 

MADDE 6. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 94 üncü 
maddesinin (a) fıkrasında yer alan "... menkul kıymetler yatırım fonu yönetenler..." ifadesi, 
"... yatırım fonu yönetenler ..." şeklinde ve bu fıkranın 9 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, aynı fıkranın 15 numaralı bendine aşağıdaki (d) alt bendi eklenmiş ve Bakanlar 
Kuruluna yetki veren beşinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye irat
larından (Tam mükellef kurumlara ödenenler dahil); 

a) Devlet tahvili faizlerinden, 
b) Hazine bonosu faizlerinden, 
c) Toplu Konut idaresi ile Kamu Ortaklığı 

nan gelirlerden, 
d) Nama yazılı tahvil faizlerinden, 
e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, 
f) Diğerlerinden." 
"15-d) Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarından sağlanan : 
(i) Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendinin (a) alt bendin

de yazılı olan menkul kıymetler yatırım fonları ile yatırım ortaklıklarının katılma belgeleri ve
ya hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarından, 

(ii) (i) alt bendi dışında kalan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler ya
tırım ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarından, 

(iii) Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse se
netlerinden elde edilen kâr paylarından, 

(iv) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senet
lerinden elde edilen kâr paylarından." 

"Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, herbir ödeme ve gelir için ayrı 
ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetki
lidir. Bu yetki; 

İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağla-
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CPlan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

"5. Her nevi tahvil faizleri ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu 
Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (ödeme, menkul kıymet
lerin gelirleriyle birlikte menkulkıymetlerin itfa bedelini de ihtiva ettiği takdirde, menkul kıy
metlerin itfa edilen kısmı irat sayılmaz. Ancak, döviz cinsinden yahut dövize, altına veya baş
ka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları irat sayılır.)" 

MADDE 5. —• 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci 
maddesine 3239 sayılı Kanunla eklenen 7 numaralı bentte yer alan "... bir yıl..." ifadesi "... 
dört yıl ..." olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı •: 109) 



— 22 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) . 

— Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzelkişiler itibariyle, 
— 8 numaralı bent kapsamına giren kurumlar vergisinden muaf veya müstesna kazanç 

ve iratların her biri için iş ve mükellef grupları, sektörler ve faaliyet konuları, kazancın elde 
edildiği ülkeler ve menkul kıymet gelirlerinde menkul kıymetin türlerine göre, 

— 9, 10 ve 11 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan, mevduat veya menkul 
kıymetin vadesi ve menkul kıymetlerin türlerine göre, 

farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 7. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 2 nci 
maddesinde yer alan "... 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan Menkul Kıy
metler Yatırım Fonları..." ifadeleri, "... Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fon
ları..." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 8. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi
nin değişik 15 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"15. Kurulduktan sonra Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (Bu mu
aflık, vakıfların iktisadî işletmelerini kapsamaz) ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetle
rinde bulunan kurum ve kuruluşlar; 

Bunların vergi muafiyetinden yararlanma ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şart
lar, usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir." 

MADDE 9. — 3.6.1949 tarihli ye 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi
nin 10 numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiş, 4, 12, 13 ve 17 numaralı bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 17 numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 
18 ve 19 numaralı bentler eklenmiştir. 

"Bakanlar Kurulu, % 20 oranını sıfıra kadar indirmeye veya kanunî oranına kadar artır
maya yetkilidir." 

"4. Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan 
kazançlar ile karşılıklı olmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelerde ve belirlenen 
iş kollarında yapılan faaliyetlerden elde edilen kazançlar (Bu bent kapsamına giren kazançla
rın kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye getirildiğinin tevsiki şarttır.);" 

"12.a) Portföyünün en az % 25'i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler yatırım 
fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile aynı nitelikteki menkul kıymetler yatırım ortaklıkları
nın portföy işletmeciliğinden doğan kazançları. 

b) (a) alt bendi dışında kalan menkul kıynietler yatırım fonları (döviz yatırım fonları 
hariç) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3393 sayılı Kanunun 
11 inci maddesiyle eklenen geçici 27 nci maddede yer alan "... 31.12.1993 ..." ifadesi "... 
31.12.1999..." şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

"Türkiye'de veya yabancı memlekette kurulmuş bir ticarî işletmeye dahil menkul kıymet
lerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar istisna kapsamında değildir." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurumlar Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 8 inci maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
c) Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları. 
d) Gayrimenkul yatırım fonlanveya ortaklıklarının kazançları. 
Bu bentte yer alan kazançlara ait istisnanın, bu Kanunun 24 üncü maddesi ile Gelir Vergi

si Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. Bu 
bentte belirtilen kurumlara yapılan ödemelerden, Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü ve Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü maddelerine göre tevkif edilen ve ödenen vergiler, sadece Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendine göre yapılan vergi 
tevkifatına mahsup edilir. Mahsup edilemeyen vergiler hiçbir şekilde iade edilmez. 

Bu bentte yer alan % 25 oranını, %20'ye kadar indirmeye veya % 100'e kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

"13. Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançları ile ano
nim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetle
rinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından doğan kazançları. 

Bu bentte yer alan istisna, hisse senetlerinin borsaya kayıtlı olması şartıyla uygulanır." 
"17. Devlet tahvili ve hazine bonosu ile Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdare

since çıkarılan, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan menkul 
kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar." 

"18. Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin sa
tışından doğan kazancın satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı, kurum
lar vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki, vadeli satış halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini 
takibeden ikinci hesap döneminin sonuna kadar tahsil edilen kazançların tutarı, ilgili yıl ku
rum kazancından indirilir. Bu tarihten sonra yapılacak tahsilat için bu hüküm uygulanmaz. 
ilk yapılan tahsilatların iştirak hissesi veya gayrimenkulun maliyet bedeline ilişkin olduğu ka
bul edilir. 

- Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan menkul kıymetlerin veya gayrimen
kuUerin satışından elde ettikleri kazançlar ile menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğ
raşan kurumların ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar, is
tisna kapsamı dışındadır. 

Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekilmesi 
veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar d yılın kazancı sayılarak vergiye 
tabi tutulur. 

Satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar iştirak hissesi veya aynı mahiyette 
gayrimenkul satın alınması halinde, daha önce kurumlar vergisinden müstesna tutulan kazanç 
dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı meydana gelmiş sayılır. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler, 
ortağın sahip olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın istisnadan yararlanırlar. An
cak, İştirak hisseleriyle gayrimenkuUerin satışından doğan kazanç; sermayeye eklenmeyerek 
özel bir fon hesabında gösterilir ve hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmaz, kooperatifin amaçları
nın gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

Bu istisnanın uygulanmasında anonim şirketler yönünden sermaye artırımı nedeniyle çı
karılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması ve en geç altı ay içinde borsaya kote ettirilmesi 
şarttır. Borsaya kote ettirilecek hisse senetleri için, borsa tarafından istenen kotasyon şartları
na tam olarak uyulması esastır. Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin bu suretle ger
çekleştirilecek sermaye artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz." 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 



— 26 — • 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
19. Kurulduktan sonra Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların eğitim, 

sağlık, kültür ve bilimsel araştırma geliştirme amacıyla kurdukları iktisadî işletmelerinden sağ
ladıkları kazançları." 

MADDE 10. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 25 inci madde
yi takiben aşağıdaki mükerrer 25 inci madde eklenmiştir. 

"Asgari Kurumlar Vergisi : 
Kurumların, kurumlar vergisinden muaf veya müstesna kazançları ile Gelir Vergisi Kanu

nunun mükerrer 39 uncu maddesine göre indirim konusu gelirlerinin bulunması halinde, öde
yecekleri vergi; kurumlar vergisinden muaf veya müstesna tutulacak kazançları ile Gelir Vergi
si Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre indirim konusu yapılacak gelirleri (İştirak 
kazançları hariç) toplamına ve kurumlar vergisi matrahına, bu Kanunun 25 inci maddesinde 
yazılı oranın uygulanması suretiyle hesaplanan verginin % 50'sinden az olamaz. 

Bu şekilde hesaplanan vergiden, bu Kanunun 25 inci maddesine göre hesaplanan vergi 
ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine 
göre hesaplanan tevkif suretiyle ödenecek vergiler toplamı düşülerek, kurumların ödeyecekleri 
asgari vergi farkı hesaplanır. Asgarî vergi farkının doğması halinde, bu vergi bu Kanun hü
kümlerine göre beyan edilerek ödenir. 

Bakanlar Kurulu bu maddede yazılı % 50 oranını, kazanç ve iratların her biri için iş ve 
mükellef grupları, sektörler ve faaliyet konuları, kazancın elde edildiği ülkeler ve menkul kıy
metlerin türüne göre topluca veya ayrı ayrı % 100'e kadar artırmaya veya sıfıra (0) kadar indir
meye yetkilidir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ta
yin ve tespit edilir." 

MADDE 11. — 3.6.1949 tarihti ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 20. — Hayat sigorta şirketleri ve emekli sandıklarının hisse senedi 
ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer 
alan yatırım fonlarına ait katılma belgelerinin alım satımından elde ettikleri gelirleri 5 yıl sü
reyle kurumlar vergisinden müstesnadır." 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 12. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Bu Kanunun uygulanmasında, vergi değerinin tespitinde aşağıdaki hususlar ayrıca dik
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MADDE 11. — 3.5.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 25 inci maddeyi 
takiben aşağıdaki mükerrer 25 inci madde eklenmiştir. 

"Asgari Kurumlar Vergisi : 
MÜKERRER MADDE 25. — Kurumların, kurumlar vergisinden muaf veya müstesna ka

zançları ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre indirim konusu gelirle
rinin bulunması halinde, ödeyecekleri vergi; kurumlar vergisinden muaf veya müstesna tutula
cak kazançları ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 39 uncu maddesine göre indirim konusu 
yapılacak gelirleri (iştirak kazançları hariç) toplamına ve kurumlar vergisi matrahına, bu Ka
nunun 25 inci maddesinde yazılı oranın uygulanması suretiyle hesaplanan verginin % 50'sinden 
az olamaz. 

Bu şekilde hesaplanan vergiden, bu Kanunun 25 inci maddesine göre hesaplanan vergi 
ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasına 8 ve 15 numaralı bentlerine göre 
hesaplanan tevkif suretiyle ödenecek vergiler toplamı düşülerek, kurumların ödeyecekleri as
gari vergi farkı hesaplanır. Asgari vergi farkının doğması halinde, bu vergi bu Kanun hüküm
lerine göre beyan edilerek ödenir. • . , • 

Bakanlar Kurulu bu maddede yazılı % 50 oranını, kazanç ve iratların her biri için iş ve 
mükellef grupları; sektörler ve faaliyet konuları, kazancın elde edildiği ülkeler ve menkul kıy
metlerin türüne göre topluca veya ayrı ayrı % 100'e kadar artırmaya veya sıfıra (0) kadar indir
meye yetkilidir. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin 
ye tespit edilir." 

MADDE 12. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 45 inci mad
desinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) "Gayrimenkullerin ve hakların satışından, iştirak hisselerinin devir ve temlikinden 
doğan kazançlar" ve "arızi kazançlar" tabirleri, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 ve 82 
nci maddeleri şümulüne giren kazanç ve iratları ifade eder. Ancak, bu kazançlarla ilgili sözü 
edilen maddelerde yer alan vergilendirmeme konusundaki istisna, kayıt, şart ve sürelere ait sı
nırlamalar dikkate alınmaz." 

MADDE 13. — Tasarının 11 inci maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM • 
Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 14. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Bu Kanunun uygulanmasında, vergi değerinin tespitinde aşağıdaki hususlar ayrıca dik
kate alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 
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a) Kayıtlı değer (emlak vergisi değeri), beyan dönemini takip eden yıllarda, Emlak Ver
gisi Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak değerden az olmamak üzere, mükellef tarafindan 
beyan edilen değerin, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bir önceki yıl için belirlenmiş 
olan "yeniden değerleme oranı" ile çarpılması suretiyle tespit olunur. 

b) Yeniden değerleme oranı; daha önce yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle 
bulunan değer ile mükellef tarafından emlak vergisi veya tapu ve kadastro harcına esas olmak 
üzere beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanına uygulanır. 

c) Yeni inşa edilen binalarda harca esas değerin hesaplanmasında, Emlak Vergisi Kanu
nunun 10 uncu maddesine göre arsa veya arsa payı (arazi dahil) değeri olarak daha önce beyan 
edilmiş olan değere "yeniden değerleme oranı" uygulanmak suretiyle tespit olunan, değer esas 
alınır. 

d) Tapu ve kadastro harcı, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunan de
ğer ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır. 

e) Mükelleflerin yukarıdaki hükümlere göre tespit edilecek değerlerden daha düşük be
yanda bulunmaları halinde; harcın hesabında yeniden değerleme oranı uygulanarak tespit edi
lecek değerler esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, kusur cezalı olarak ikmalen tarh edilir. 

f) Harcın hesabında yüz bin liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı yetkilidir." 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İthalde Alınan Vergi ve Resimlere İlişkin Hükümler 

MADDE 13. — 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 25.11.1982 tarihli ve 2716 sayılı 
Kanun ile değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

"Bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had 
ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca, yılda bir kez ve Aralık ayında Resmî Gazetede yayımlana
cak bir kararla sıfıra kadar indirilebilir veya bu cetveldeki had ve nispetlerin % 50'sine kadar 
artırılabilir. Gümrük vergisi had ve nispetlerinin indirilmesine veya yükseltilmesine ilişkin Ba
kanlar Kurulu Kararının Aralık ayında Resmî Gazete'de yayımlanmaması halinde, daha önce 
tespit edilmiş bulunan gümrük vergisi had ve nispetlerinin takip eden yılda uygulanmasına de
vam olunur. Bakanlar Kurulu ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu 
değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır." 
MADDE 14. — 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanuna ekli olup 10.11.1988 tarihli ve 3502 

sayılı Kanun ile değişik Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.09, 27.10 (makine yağlan hariç), 
36.05 ve 37.06 numaralı pozisyonlarında yer alan eşyaların maktu gümrük vergisi tutarları, 
değer üzerinden alınan nispî gümrük vergisine dönüştürülmüş ve bu eşyalar için kanunî vergi 
nispeti % 25 olarak tespit edilmiştir. 

7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 112 nci maddesi hükümleri ile 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 
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a) Kayıtlı değer (emlâk vergisi değeri), beyan dönemini takip eden yıllarda Emlâk Vergi

si Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak değerden az olmamak üzere mükellef tarafından 
beyan edilen değerin, her yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenmiş olan "ye
niden değerleme oranı"nda artırılması suretiyle tespit olunur. 

b) Yeniden değerleme oranı; daha önce yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle 
bulunan değer ile mükellef tarafından emlak vergisi veya tapu ve kadastro harcına esas olmak 
üzere beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanına uygulanır. 

c) Yeni inşa edilen binalarda harca esas değerin hesaplanmasında, Emlâk Vergisi Kanu
nunun 10 uncu maddesine göre arsa veya arsa payı (arazi dahil) değeri olarak daha önce beyan 
edilmiş olan değere "yeniden değerleme oranı" uygulanmak suretiyle tespit olunan, değer esas 
alınır. 

d) Tapu ve kadastro hara, yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunan de
ğer ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır. 

e) Mükelleflerin yukarıdaki hükümlere göre tespit edilecek değerlerden daha düşük be
yanda bulunmaları halinde; harcın hesabında yeniden değerleme oranı uygulanarak tespit edi
lecek değerler esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, kusur cezalı olarak ikmalen tarh edilir. 

0 Harcın hesabında yüz bin liraya kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz. 
Bakanlar Kurulu, kalkınmada öncelikli yörelerde yeniden değerleme oranını sıfıra kadar 

(sıfır dahil) indirmeye veya birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde farklı bir oran belirle-
- meye yetkilidir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı yetkilidir." 

BEŞtNCt BÖLÜM. 
İthalde Alınan Vergi ve Resimlere İlişkin Hükümler 

MADDE 15. — 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 25.11.1982 tarihli ye 2716 sayılı 
Kanun ile değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 2.'— Bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların güm
rük vergisi had ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca, yılda bir kez ve Aralık ayında Resmî Gaze
tede yayımlanacak bir kararla sıfıra kadar indirilebilir veya bu cetveldeki had ve nispetlerin 
°/o 50'sine kadar artırılabilir. Gümrük vergisi had ve nispetlerinin indirilmesine veya yükseltil
mesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Aralık ayında Resmî Gazetede yayımlanmaması ha
linde, daha önce tespit edilmiş bulunan gümrük vergisi had ve nispetlerinin takip eden yılda 
uygulanmasına devam olunur. Bakanlar Kurulu ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklik
leri yapmaya, bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye de yetkilidir. 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır." 

MADDE 16. — Tasarının 14 üncü maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Gümrük Vergisi Hâsılat mm Dağılımı 
MADDE 15. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığınca, Gümrük İdareleri 

tarafından tahsil olunan gümrük vergisi hâsılatından, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay için
de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki müşterek Fon Hesabı ile liman işleten ka
mu iktisadî kuruluşlarının hesaplarına, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlarda pay 
aktarılır. v 

Bu maddenin uygulama usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 
ALTINCI BÖLÜM 

Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden Alınan Fonların Birleştirilmesine İlişkin Hükümler 
MADDE 16. — Aşağıdaki gerçek kişi ve kurumlar, gelir veya kurumlar vergilerinin <% 

10'u oranında ayrıca fon "payı öderler. 
a) Kazanç ve iratlarını yıllık beyanname ile beyan eden gelir ve kurumlar vergisi mükel

lefleri; 
b) Gelir Vergisi Kanununun 101 inci maddesi gereğince kazanç ve iratlarını münferit be

yanname ile beyan eden dar mükellef gerçek kişiler; 
c) Kurumlar Vergisi Kanununun 22 nci maddesi gereğince vergiye tabi kazançlarını özel 

beyanname ile beyan eden dar mükellefiyete tabi yabancı kurumlar; 
d) Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemelerden vergi tevkifatı yap

mak zorunda olan sorumlular ile Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi gereğince vergi 
tevkifatı yapmak zorunda olan sorumlular; 

e) Kazançları götürü usulde tespit edilen mükellefler. 
Ücretlerden tevkif suretiyle alınan gelir vergisi ile yıllık beyannameye dahil ücretlere isabet 

eden gelir vergisi üzerinden fon payı alınmaz. 
Yukarıdaki % 10 oranını sıfır (0)'a kadar indirmeye ve tekrar kanunî oranına kadar yük

seltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
MADDE 17. — Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ün

cü maddeleri gereğince vergi tevkifatı yapmak zorunda olan sorumlular hesapladıkları fon pa
yını muhtasar beyannameye dahil ederek beyan ederler ve tevkif edilen vergilerle birlikte öderler. 

Yıllık, münferit ve özel beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, beyanna
melerinde hesaplayacakları fon payını, ilgili gelir veya kurumlar vergilerinin ödeme süreleri 
içinde öderler. Ancak, beyannameye dahil kazanç ve iratlar üzerinden daha önce tevkif sure
tiyle alınan fon payı, beyanname üzerinden hesaplanan fon payına mahsup edilir. 

Kazançları götürü usulde tespit edilen mükelleflerin ödeyecekleri fon payının hesabında, 
vergi karnelerinde yazılı matrahlar üzerinden hesaplanan gelir vergisi esas alınır. Hesaplanan 
fon payı gelir vergisi ile birlikte ödenir. 

Mükellef ve sorumlularca ödenen fon payı, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitin
de gider yazılmaz, gelir ve kurumlar vergilerine mahsup edilmez. 

Fon payının beyan, mahsup ve ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 
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MADDE 17. — Tasarının 15 inci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

• • . ALTINCI BÖLÜM 
Gelir ve kurumlar Vergileri Üzerinden Alınan Fonlajın Birleştirilmesine ilişkin Hükümler 

MADDE 18. — Tasarının 16 nci maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 17 nci maddesi 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 18. — Mükellef ve sorumlularca hesaplanacak fon payının beyan, tarh, tahak
kuk ve ödenmesi ile red ve iadesine ilişkin usul ve esaslar hakkında, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanunları ile Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü
kümleri uygulanır. 

Fon Payı Hâsılatının Dağılımı 
MADDE 19. — Vergi daireleri ve saymanlıklarca tahsil edilen fon payı hâsılatından, Ka

nunla kurulan fonlara pay vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Maliyeye Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığı, tahsil olunan fon payı hâsılatından, Ba

kanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlardaki payları, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde, 
ilgili fonlar adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan hesap veya hesaplara 
aktarır. 

Bu maddenin uygulama usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 
MADDE 20. — Vergi daireleri ve saymanlıklarca gelir ve kurumlar vergilerinin belli bir 

nispeti olarak tahsil edilen fon payı hâsılatı, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanunun 1 inci mad
desi ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 21. — 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası
nın (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"h) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile sorumluları tarafından hesaplanan gelir 
ve kurumlar vergileri üzerinden ayrıca ödenen fon payı hâsılatından, Bakanlar Kurulu Kararı 
ile belirlenen oranda ayrılacak pay," 

MADDE 22. •— 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkra
sının (e) bendi aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan "..(d) ve (e) bentleri ..." ifadesi, 
"...(d) bendi ..." şeklinde değiştirilmiştir. , 

"e) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile sorumluları tarafından hesaplanan gelir 
ve kurumlar vergileri üzerinden ayrıca ödenen fon payı hâsılatından, Bakanlar Kurulu Kararı 
ile belirlenen oranda ayrılacak paydan," 

MADDE 23. -— 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 2 nci fkrasının 
(e) bendi ile (j) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"e) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile sorumluları tarafından hesaplanan gelir 
ve kurumlar vergileri üzerinden ayrıca ödenen fon payı hâsılatından, Bakanlar Kurulu Kararı 
ile belirlenen oranda ayrılacak pay," 

"Yukarıda f, g, h, i, v, j bentlerinde sorumlu tutulanlar tarafından hesaplanarak ödenme
si gereken fona ait meblağ hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri uygulanır." 

GEÇİCİ MADDE 1. —a) 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilecek ka
zanç ve iratlar, ' 

b) ölüm ve memleketi terk nedeniyle 1992 takvim yılında yıllık beyanname ile beyan edilen 
kazanç ve iratlar, 

c) 1992 yılında münferit ve özel beyannamelerle beyan edilen kazanç ve iratlar, 
d) 1992 takvim yılına ilişkin götürü matrahlar, • 
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MADDE 20. — Tasarının 18 inci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 19 uncu maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 20 nci maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 21 inci maddesi 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 22 nci maddesi 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25..— Tasarının 23 üncü maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. 

MADDE 23. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
e) 1992 takvim yılında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi 

Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında yapılan ödemeler, 
üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergilerinden ayrılacak fon paylan hakkında, 

7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı 
Kanunların ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kaldırılan Hükümler 

MADDE 24. — a) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa Kanunla ekle
nen geçici 27 nci madde, 

b) 14.6.1989 tarihli ve 3571 sayılı Kanun ile değişik 26.1.1967 tarihli ve 827 sayılı Ulaştır
ma Altyapıları Resmî Kanunu, 

c) 31.10.1990 tarihli ve 3675 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmî Hakkında Kanun, 
d) 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi, 
e) 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası, 
f) 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fık

raları, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kaldırılan Hükümler 

MADDE 26. —a) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3393 sayılı Ka
nunla eklenen geçici 28 inci maddenin (b) fıkrası, 

b) 14.6.1989 tarihli ve 3571 sayılı Kanun ile değişik 26.1.1967 tarihli ve 827 sayılı Ulaştır
ma Altyapıları Resmî Kanunu, 

c) 31.10.1990 tarihli ve 3675 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun, 
d) 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanunun geçici İ inci maddesi, 
e) 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası, 
O 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fık

raları, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
MADDE 25. — Bu Kanunun; 
a) 1 inci maddesi 1992 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere yayımı, 
b) 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri 

1.1.1993, 
c) Diğer hükümleri yayımı; 
tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof . T Çiller 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof T. Akyol -
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H, Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toplan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V Tanır 

Devlet Bakanı V. 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G, Ergenekon 

Devlet Bakam 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

£ Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakam 
Prof O. Kumbaracıbast 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
Af. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ate$ 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
MADDE 27. — Bu Kanunun; 
a) 5, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri 10 uncu maddesiyle 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü 
ve 26 ncı maddesi ("a" fıkrası hariç) 1.1.1993, 

b) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 (Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci mad
desine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç), 11 ve 12 nci maddeleri ile 26 ncı maddesinin 
(a) fıkrası hükmü 1.1.1992 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı, 

c) 14 üncü madde hükmü 1.9.1992, 
d) Diğer hükümleri yayımı, 
tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 28. — Tasarının 26 ncı maddesi 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

:«aıa£ 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 114) 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 
190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 7.5.1992 Tarih ve 3798 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/410, 3/480) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 215.1992 

BJLO.KKB.O.OO.OO.OO 
Kan.Kar. : 39-18/A-492-366-1207 

Konu : 3798 Sayılı Kanun 

TÜRKİYE BÜYÜK' MİLLET MECLİSİ BAŞANLIĞINA 
İlgi : 12 Mayıs 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.0.00.02/498-2361 Sayılı yazınız. 

İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 
7.5.1992 tarihinde kabul edilen 3798 Sayılı "2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 
Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ka
nunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun" incelenmiştir. 

1. Yargı ile ilgili çeşitli kanunlarda yapılan değişikliklerin başlıcaları aşağıda yazılı oldu
ğu biçimde özetlenebilir. 

a) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, atama ve nakillere ilişkin kararlarının (Müş
terek Kararname) ile yayımlanması esası kaldırılarak, bu kararların doğrudan Resmî Gazetede 
yayımlanması; 

b) Adalet Bakanlığı üst düzey kadrolarındaki görevlere atamaların, Bakanın teklifi ve Baş
bakanın onayı ile yapılması; 

c) Bakanlık Müşavirlerine Bakan onayı ile atama yoluna gidilmesi; 
d) Bakanlık merkez kuruluşundaki hizmetlerde çalışan birinci sınıf hâkim ve savcılar ile 

diğer sınıflara mensup hâkim ve savcıların Adalet Bakanının teklifi üzerine; idari yargıdan gel
miş olanlar idari yargıda, adlî yargıdan gelmiş olanlar adlî yargıda durumlarına göre Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunca uygun görülecek hâkimlik ve savcılık görevlerine teklif Sari
hinden itibaren en geç bir ay içinde atanmaları; 
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e) Bakanlık Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür
lük ve Yardımcıları, Müstakil Daire Başkanlığı gibi görevlere, birinci sınıfa ayrılmış ve yüksek 
mahkemeler üyeliğine seçilme koşullarını taşıyan hâkim ve savcılar arasında da, muvafakatları 
alınmak suretiyle Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılması; 

f) Birinci sınıfa ayrılmış ve bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren altı yılını doldurmuş, Yargı
tay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını yitirmemiş olan hâkim ve savcıların, birinci sınıf 
hâkim sayılacakları ve bunların, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin istifade ettikleri her türlü malî 
hak ve ödeneklerden yararlanacakları; 

g) Görgü ve bilgilerinden yararlanmak üzere Bakanlık Merkez teşkilatındaki birinci sınıf 
hâkimler arasından, onbeş (Bakanlık Yüksek Müşaviri); özel önem ve öncelik taşıyan teknik 
konularda Bakana yardımcı olmak üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfına mensup ve Bakanlık 
makamına bağlı onbeş (Bakanlık Müşavirliği) ile (Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği) teşkil 
edilmekte ve bunlardan (Bakanlık Yüksek Müşavirliği) ne Adalet Bakanının teklifi ve Başba
kanın onayı ile (Bakanlık Müşavirliği) ne ise, Bakan onayı ile atama yapılması; 

h) Bakanlık teşkilatında (Yayın İşleri Daire Başkanlığı) ve (Teknik İşler Daire Başkanlığı) 
adı ile iki yeni yardımcı birim kurulması; 

1. 270 sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
3 üncü Maddesinin (C) fıkrasının birinci paragrafındaki "yarısı** ibaresinin "tamamı" şekli
ne dönüştürülerek Askerî Hâkimler için emeklilik statüsünde yarı oranında ödenen Yüksek 
Hâkimlik Tazminatının tam olarak ödenmesi, "kıdemli albaylara" ibaresinin "albaylara" şek
linde değiştirilmesi ve bu arada general / amiral rütbesinde olmaları şartı ile (Askerî Yargıtay 
İkinci Başkanı, Genelkurmay Adlî Müşaviri, Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet İşleri Baş
kanı, Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı, Millî Savunma Bakanlı
ğı Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı-Baş Hukuk Müşaviri ve 
Davalar Dairesi Başkanı) na Askerî Yargıtay - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı seviye
sinde yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesi; 

Öngörülmüştür. 

2, Yukarıda da açıklandığı üzere 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13'üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak, adlî ve idarî yargı hâkim adaylarının atan
masında "müşterek kararname" ile atama yöntemi terkedilmiş ve Kurulun atamaya ilişkin tüm 
kararlarının Resmî Gazetede yayımlanması kabul edilmiştir. 

Atama kararlarının bir yürütme işlemi olduğunda kuşku yoktur. Anayasa'nın (yürütme 
yetkisi ve görevi) başlığını taşıyan 8 inci maddesinde; yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhur
başkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacağı ve 
yerine getirileceği, öngörüldüğüne göre; bu atama kararının, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı siyasi sorumluluğunu taşıyacak olan Adalet Bakanı ve Başbakan tarafından imzalanma
ması, ayrıca Türk Milleti adına karar verecek olan bu kişiler hakkındaki tasarruflarda Devle
tin ve yürütme erkinin başı olan, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eden, 
Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmekle yetkili 
ve görevli Cumhurbaşkanının imzasının bulunmaması, parlamenter sistemin gereklerine ve ge
leneğine aykırı olduğu gibi, şimdiye kadar ki atamalarda izlenen kurumlaşmış teamüli yönteme 
ve özellikle Anayasa'nın 8, 104 ve 105 inci maddelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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Her ne kadar Anayasa'nın 159 uncu maddesinde; adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını 
mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, 
kadro dağıtma gibi görevlerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna ait olduğu belirtilmekte 
isede; bu Kurulun atama ve nakletmeyle ilgili alacağı kararlarda Adalet Bakanı, Başbakan ve 
Cumhurbaşkanının imzasının bulunması, Kurulun atama yetkisine bir müdahele ve dolayısıy-
le bağımsızlığını zedeleyecek bir husus da değildir. 

Yukarıda açıklandığı üzere atama kararlarında ilgili Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşka
nının imzalarının bulunması parlamenter sistemin bir gereği ve aynı zamanda millî irade ile 
irtibatın sağlanmasının bir yoludur. 

Bu düşüncelerimiz 3768 Sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu Kanununun 19 uncu maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına ilişkin hü
küm için de geçerlidir. 

3. 7.5.1992 tarih ve 3798 sayılı Kanunun Çerçeve 3 üncü Maddesi ile 2802 sayılı Hâkim
ler ve Savcılar Kanununun 37 nci Maddesinde yapılan değişiklikle Adalet Bakanlığı merkez 
teşkilatı içinde (Bakanlık Yüksek Müşavirliği) kadrosu ihdas edilmektedir. 

Bu kadrolarda Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılacaktır. 
Herşeyden önce Anayasanın 140 inci Maddesine göre, hâkim ve savcı olup, adalet hizme

tindeki idarî görevde çalışanlar; hâkim ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler ve bunlar, 
hâkim ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar. 

öte yandan Anayasanın 159 uncu Maddesinin 6 ncı fıkrasında, Adalet Bakanlığının mer
kez kuruluşunda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıların muvafakatları alı
narak atanacağı belirlenmiştir. 

Açıklamak gerekir ki, bu muvafakat, belli bir görev için söz konusu olup, yine Bakanlık 
içindeki diğer bir idarî göreve nakil ve tayine teşmil edilemez. Bunun için ayrı bir muvafakat 
gerekir. Aksi halde, hâkim ve savcılara tanınan bütün teminat hükümlerinden yararlanan bu 
kişilerin sahip bulundukları Anayasal teminat ortadan kaldırılmış olur. Bu nedenle, bulundukları 
idarî kadrodan, başka bir idarî kadroya, yeniden muvafakatları alınmadan atanmaları, Ana
yasanın yukarıda anılan maddelerine aykırı bir işlem niteliğine bürünür. 

4. Bakanlık idarî görevlerinde bulunan birinci sınıf hâkimlerin Bakanın teklifi ve Baş
bakanın onayı ile Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine atanmalarına gelince; Anayasamıza göre 
yürütme, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve Kanunlara uygun ola
rak kullanılır ve yerine getirilir. Diğer bir ifade ile Cumhurbaşkanı icra-i selahiyetin sahibi olan 
yürütmeye dahildir ve onun başıdır. Cumhurbaşkanının konumu, Devlet içinde, kamu görevli
lerinin ve idarede istikrarın icrai bakımından en önemli teminatıdır. Anayasamızın benimsedi
ği parlamenter sisteme göre, Bakanlar Kurulu kararnameleri ile Başbakan ve ilgili bakanlar 
tarafından imzalanan kararlar, aslında Cumhurbaşkanının kararlarıdır; kararların onlar tara
fından hazırlanarak, önceden imzalanması, bu tasarrufların hukukî niteliğini değiştirmemektedir. 

Parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanlarının, kendilerine danışılma, bilgi edinme, uya
rı ve tavsiyelerde bulunma; Anayasaya ve kanunlara açıkça aykırı olan hususlarda kararları im
zadan kaçınma hakları bulunduğu, tartışılmayan bir ilkedir. Bütün parlamenter rejimlerde ol
duğu gibi bizde de, Devlet başkanının aynı zamanda yürütmenin de başı olması esası, yürütme 
organının iradesinin oluşabilmesi için Devlet Başkanının iradesinin hükümetin iradesine ek
lenmesini zorunlu kılmaktadır. 
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Bu itibarla kilit makamlara yapılacak atamalarda, imzanın bulunmaması halinde, Cum
hurbaşkanının haiz olduğu yetkileri, nasıl kullanacağı sorusuna cevap bulunamaz. 

Kaldı ki, Cumhurbaşkanının, kararnameleri imzalamak yetki ve görevi Anayasanın 104 
üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buradaki kararnameler deyimi, yalnız Bakanlar Kurulu 
kararnamelerine yönelik olmayıp, tüm kararnameleri de kapsamaktadır. 

Zira burada söz konusu olan yürütme işlemidir; adı ne olursa olsun, Anayasa hukuku 
bakımından aralarında bir fark yoktur. Bu itibarla, özellikle, idarenin kilit noktalarında bulu
nan ye Devleti ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya bunları hazırlamaya yetkili olan 
görevlilerin atanmalarında Cumhurbaşkanının imzasının bulunmaması, Anayasamn 8, 104 ve 
105 inci maddelerine, yukarıda açıklandığı gibi parlamenter sistemin geleneklerine aykırı düş
mektedir. 

Burada üzerinde durulması gereken çok önemli bir husus da, 23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı 
"Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun" hükümleridir. 

Başbakanlık ve bakanlıklarla, bunlara bağlı kuruluşlarda, teşkilat kanunu bulunup bu
lunmadığına bakılmaksızın, atama ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılmaktadır. 

Bu Kanuna ekli (1) Sayılı Cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu 
Kararı ile, (2) Sayılı Cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama ya
pılmaktadır. 

(1) Sayılı Cetvelde valiler, büyükelçiler, daimi temsilciler, daimi delegeler, Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreteri, Diyanet işleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri, Yüksek Denet
leme Kurulu Başkan ve üyeleri sayılmıştır. 

(2) Sayılı Cetvelde ise; Müsteşar ve yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları, bakanlık
lardaki kurul başkanları ve üyeleri, bakanlık müfettişleri, bakanlık müşavirleri, bakanlık daire 
başkanları ve diğerleri bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği üzere, Başbakanlık ve Bakanlıklarla bunlara bağlı kuruşluşlarda gö
rev alacak olan tüm müsteşar ve müsteşar yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları, daire baş
kanları, bakanlık müşavirleri, bakanlıklardaki kurul başkanları ve üyeleri ve diğer sayılanlar 
için müşterek kararname ile atama yapılırken; Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve \&rdımcıları, Teftiş 
Kurulu Başkanı, Genel Müdürler, Bakanlık Yüksek Müşavirleri Adalet Bakanının teklifi, Baş
bakanın onayı ile atanacaklardır. 

Getirilmek istenen istem ile Cumhuriyetin kuruluşundan beri yapılan uygulamanın değiş
tirilmesini gerektirecek haklı bir neden ve kamu yararı bulunmadığı gibi, Adalet Bakanlığı üst 
düzey yöneticilerinin diğer bakanlık üst düzey yöneticileri için atamalarında tanınan teminatın 
dışında tutulması makul bir düzenleme olarak kabulü mümkün görülmemiştir. 

Burada, yeri gelmişken, Adalet Bakanlığı Müsteşarının, diğer bakanlık müsteşarlarından 
farklı olan durumuna da değinmek gerekir. 

Adalet Bakanlığı Müsteşarı aynı zamanda, Anayasanın 159 uncu maddesi gereğince, "mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulup görev yapan" Anayasal 
bir kuruluş olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun tabiî üyesidir. Bu durumda Müsteşa
rın, Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile Bakanlık Yüksek Müşavirliğine atanması Yüksek 
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Kurulun bağımsızlığım zedeleyecek ve sağlıklı karar almasına engel teşkil edecektir. Ayrıca, 
bu yöntemle görevinden uzaklaştırılabilecek bir müsteşarın, kendisini teminatsız hissedeceği 
de, bir vakıadır. Kurulda Yargıtay ve Danıştaydan seçilen teminatlı üyeler ile güvencesiz Müste
şarın bir arada bulunması ve karar alınması sakıncalar yaratacaktır. 

Müsteşarın kanunî bir nedenle görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet 
edecek müsteşar yardımcıları hakkında da, aynı durum söz konusu olacaktır. 

5. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürler gibi üst düzey yöneticileri, 
her ne kadar idarî görevde bulunmakta iseler de, bu görevlilerden Teftiş Kurulu Başkanı, Ba
kan adına hâkim ve savcıların teftişini yaptırdığı; diğer görevliler ise, Bakanın, Yargıtaydan geç
meyen kesinleşmiş ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı yazılı emirle Yargıtaya baş
vurmaları, kamu davası açılması için emir vermeleri; hukuk mahkemelerinden verilen kararla
ra karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmesi, bazı suçlardan dolayı dava açılmasına izin 
verilmesi gibi "ŞİBH-KAZAt" tasarrufların hazırlık çalışmalarını yapmaları; Personel Genel 
Müdürlüğü ise, adlî ve idari yargı hâkim ve savcılarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun doğrudan görevine giren özlük işleri konularında ön çalışmalar yaptığı, hâkim ve savcıla
rın atama ve nakillerine ilişkin taleplerini, sicillerini ve tesbit edilmiş sair haklarını, hizmetin 
icap ve ihtiyaçları ile birlikte inceleyerek, hazırlayacağı taslağı Hâkimler ve Savcılar Kuruluna 
sunduğu da, gözardı edilmemelidir. 

6. Atama usul ve esaslarını temel bir esasa bağlayan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları 
için geçerli olan 2451 sayılı Kanunda bakanlık müşavirlerinin atanması müşterek kararla yeri
ne getirilmektedir. 

Kabul edilen bu Kanunda Adalet Bakanlığı müşavirleri ise, sadece Adalet Bakanının im
zası ile atanacak ve görevlerinden alınacaklardır. Bu düzenlemede de, haklı bir neden ve kamu 
yararı yoktur. 

7. 7.5.1992 tarih ve 3798 sayılı Kanunun (Genel Gerekçe) bölümünde Yargıtay ve Danış
tay üyeleri ile hâkim ve savcılar arasında esasen mevcut olan malî ve sosyal haklardaki eşitliğin 
1984 yılından sonra değiştirildiği açıklanmıştır. 

İleri sürülen bu düşüncenin yerinde olup olmadığı ve ne dereceye kadar gerçeği yansıttığı 
tarihi gelişim içinde Yüce Meclisin bilgilerine sunulacaktır. 

Şöyle ki; 
a) 20.3.1926 tarih ve 766 sayılı Hâkimler Kanunu incelendiğinde, (EK-1); 
(1) Hâkimlerin derecelerini düzenleyen 3 üncü maddede taşrada görev yapan hâkim ve sav

cıların durumu, 
(2) Buna karşılık sözü edilen Kanunun 4 üncü Maddesinde de; 
— Temyiz azaları, Vekalet müsteşarlığı, 
— Temyiz tkinci Reisliği ve Temyiz Başmüddeiumumiliği, 
—: Temyiz Başreisliği 
Konuları ayrı ayrı düzenlenmiştir. 
Aralarında birlik ve beraberlik söz konusu değildir. 
b) 30.6.1929 tarihinde Resmî Gazetede neşir ve ilan edilen 1452 sayılı "Devlet Memurları 

Maaşatının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun" (EK-2) 
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İncelendiğinde, Adalet Bakanlığı Müsteşarının diğer müsteşarlar gibi 125 lira asli maaş 
üzerinden aylık aldığı, 

Yarıgıtay Reisinin 150, daire başkanlarının 125, Yargıtay üyelerinin 100 lira asli maaş üze
rinden aylık alırken, hâkimlerin ise, en fazla 90 lira asli maaş üzerinden aylık aldıkları görüle
cektir. 

Danıştay için de, durum aynıdır. 
c) 16.4.1921 tarih ve 1415 sayılı Kanunla 766 sayılı Hâkimler Kanununda yapılan değişik

likle, Adalet Bakanlığında görevli Zat. Hukuk ve Ceza İşleri Genel Müdürleri Yargıtay Üyeliği 
mertebesine getirilmiştir. 

özetlemek gerekirse, 1969 yılından itibaren gerek Hâkimler Kanununda ve gerekse Maaş 
Kanununda Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile, taşrada çalışan hâkim ve savcılar kıdemi ne olursa 
olsun, (birinci sınıfa ayrılmış olsalar dahi) aralarında aylık bakımından fark mevcuttur. 

d) 4.7.1934 tarihinde 2556 sayılı yeni bir "Hakimler Kanunu" kabul edilmiş ve 766 sayılı 
Kanun ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

2556 sayılı Hâkimler Kanunu incelendiğinde (EK-3), aşağıdaki hususlar açık ve seçik ola
rak görülecektir. 

(1) Kanunun ikinci faslını (üçüncü ve ikinci sınıfa ayrılma şart ve usulleri) oluşturmaktadır. 

(2) Buna karşılık Kanununun üçüncü faslında ise, (birinci sınıfa ayrılma şart ve usulleri) 
düzenlenmiştir. 

Buna göre meslekte temayüz eden ve terfileri üst seviyede bulunan ve herhangi bir şekilde 
mesleğin şeref ve haysiyetini ihlal edecek nitelikte suç işlemeyen ve ceza almayan birinci sınıfa 
ayrılmaktadırlar. 

Burada gözden uzak tutulmaması gereken husus, birinci sınıf hâkimlik ile birinci sınıfa 
ayrılmış hâkimlik arasında fark olduğu konusudur. 

Bir kimsenin Yargıtay ve Danıştay üyesi olabilmesi için, herşeyden evvel meslekte temayüz 
etmiş ve birinci sınıfa ayrılmış olması şarttır. Ancak, birinci sınıfa ayrılmış bir hâkim ve savcı 
hiç bir zaman birinci sınıf hâkim ve savcı sayılmamaktadır. 

Esasen, 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ekli (1) Numaralı Cetvel incelendiğinde, burada 
açıkça birinci sınıf hâkimler Temyiz Mahkemesi Azalan (100), Temyiz Mahkemesi İkinci Reis
liği (125), Temyiz Mahkemesi Birinci Reisliği (150) olarak sıralanmış ve maaşları parantez ara
sında belirtilmiştir. 

Taşrada birinci sınıfa ayrılmış olsa dahi, hâkim ve mahkeme reislerine en fazla (90) lira 
aslî maaş verileceği görülmektedir. 

Bu suretle 2556 sayılı Hâkimler Kanununda da, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar 
ile birinci sınıf hâkimlerin ayrı kategoride ve maaş düzeyinde olduğu ortaya çıkmaktadır. 

e) Nihayet halen yürürlükte bulunan 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı "Hâkimler ve Savcılar 
Kanunu"na ekli (1) ve (2) Sayılı Cetvellerde de, bu ayrıcalık kesin olarak yer almaktadır. 

f) Farklılık bununla da kalmamaktadır. Bugün için yargı organları ek gösterge tablosu ve 
yargı organlarına ilişkin yüksek hâkimlik tazminatı düzenlenirken, Yargıtay üyelerine 1.1.1992 
tarihinden itibaren, 5 000 ek gösterge üzerinden aylık ödenirken, birinci sınıfa ayrılmış hâkim 
ve savcılara en fazla 3 800 ek gösterge üzerinden aylık ödenmektedir. 
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Bunun gibi Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile birinci sınıf hâkimler 2 500 puan üzerinden 
Yüksek Hâkimlik Tazminatı alırken, taşra teşkilatında birinci sınıfa ayrılmış olup, Yargıtay ve 
Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olan hâkim ve savcılara sırası ile 2 000, 1 800 
ve 1 500 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda yüksek 
hâkimlik tazminatı ödenmektedir. 

g) Şurası bir gerçektir ki, bugün için birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerle birinci sınıf hâkim
ler arasında ek gösterge bakımından büyük farklılık vardır. 

Genel İdare Hizmetleri sınıfında ek göstergeler yukarıdan aşağıya doğru 5 200, 5 000, 4 
600, 4 200 şeklinde sıralanırken; 

Hâkim ve savcıların ek göstergeleri 5 200, 5 000, 3 800 şeklinde sıralanmaktadır. 
Yüce Meclisin bu durumu gözönünde bulundurmak sureti ile 1926 yılından beri Hâkim

ler Kanunu ile Maaş Kanunlarında yeralan birinci sınıf hâkimlerle birinci sınıfa ayrılmış hâ
kimler arasında eşitliği sağlama yerine, birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerin mağduriyetlerini ön
lemek için 3 800 olan ek göstergelerin 4 200 ve 4 600 olarak kıdemlerine göre belirlenmesinin 
yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Esasen, Yüksek Hâkimlik Tazminatının düzenlenmesinde bu durum düşünülmüş ve bi
rinci sınıfa ayrılan hâkimlerin Yüksek Hâkimlik Tazminatı kıdemlerine göre 1 500, 1 800 ve 
2 000 olarak tesbit edilmiştir. 

Anayasanın 3 üncü Bölümünde yargıya ilişkin hükümler bulunmaktadır. Ancak, burada 
hâkimlik ve savcılık teminatı, hâkimlik ve savcılık mesleği ayrı bir bölümde, buna karşılık yük
sek mahkemeler ayrı bir bölümde yer almaktadır. 

Hâkimler ve savcılar için, yüksek mahkeme üyeliklerine seçilme ve buralarda görev alma, 
meslektaşlar arasında onurlu bir yarışa neden olacak ve bundan Türk Milleti, hâkim ve savcı
lar büyük oranda yararlanacaklardır. 

8. 7.5.1992 tarih ve 3798 sayılı Kanunun Çerçeve 16 ncı Maddesi ile 270 sayılı Yüksek 
Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü Maddesi değiştirile
rek, general ve amiral rütbesinde olmaları şartı ile Askerî Yargıtay İkinci Başkanı, Genelkur
may Adlî Müşaviri, Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet İşleri Başkanı, Millî Savunma Ba
kanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet Teftiş 
Kurulu Başkanı ve Millî Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri ve Davalar Dairesi Başkanı
nın da, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanları seviyesinde yüksek hâ
kimlik tazminatı almaları yoluna gidilmiştir. 

Bu tarihe kadar askerî hâkimlerle adlî ve idarî mahkemelerde görev alan hâkim ve savcılar 
arasında birlik ve beraberlik sağlanması daima ön planda tutulmuştur. 

Bu defa belli görevlerde bulunan askerî hâkimlerin, general ve amiral olmak kaydı ile yüksek 
yargı organları başkanları gibi Yüksek Hâkimlik Tazminatı almaları, bu muvazeneyi bozacaktır. 

Zira, böyle bir hak adlî ve idarî yargıda görev alan hâkim ve savcılar için tanınmamıştır. 
Yüksek Mahkemelerde görev almak ve başkanlık seviyesine yükselmek seçime dayalı ayrı 

şartları gerektirmektedir. 
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SONUÇ 

Yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı 7.5.1992 tarih ye 3798 sayılı "2802 sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun" Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görü
şülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz ederim. 
Turgut Ozal 

Cumhurbaşkanı 
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PInn ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 18.6.1992 

Esas No. : 1/410 
Karar No. : 55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen ve onaylanmak 
üzere 12.5.1992 tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulan 7.5.1992 tarih ve 3798 sayılı "2802 Sa
yılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Cumhurbaşkanınca Anayasanın 89 uncu mad
desi uyarınca bir defa daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri 
gönderilmiş ve Başkanlıkça gerekçeli geri gönderme tezkeresi ile birlikte 27.5.1992 tarihinde 
komisyonumuza havale edilmiştir. 

Bu defa, Komisyonumuzun 17.6.1992 tarihinde yaptığı 40 inci birleşiminde anılan Kanun 
ile geri gönderme tezkeresi, Hükümeti temsilen Adalet Bakanının Başkanlığında Adalet, Ba
kanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Geri gönderme tezkeresinde sözkonusu Kanunun uygulamaya konulması halinde; 
— Atama kararlarının bir yürütme işlemi olduğu ve Anayasanın "yürütme yetkisi ve 

görevi" başlığını taşıyan 8 inci maddesinde; yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacağı ve yerine geti
rileceği öngörüldüğünden sözkonusu atama kararlarının sadece Adalet Bakanı ve Başbakan 
tarafından imzalanıp Cumhurbaşkanının imzasının bulunmamasının, parlamenter sistemin ge
reklerine ve geleneğine aykırı olacağı ve şimdiye kadarki atamalarda izlenen kurumlaşmış tea-
müli yönteme ve Anayasanın 8, 104 ve 105 inci maddelerine açıkça aykırılık teşkil edeceği, 

— Getirilmek istenen sistem ile Cumhuriyetin kuruluşundan beri yapılan uygulamanın 
değiştirilmesini gerektirecek haklı bir neden ve kamu yararı bulunmadığı, 

— Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin, diğer bakanlık üst düzey yöneticileri için 
atamalarında tanınan teminatın dışında tutulmasının makul bir düzenleme olarak kabulünün 
mümkün olamayacağı, * 

Ayrıca, daha önceki uygulamalarda, Askerî hâkimler ile adlî ve idarî mahkemelerde görev 
alan hâkim ve savcılar arasında birlik ve beraberlik sağlanması daima ön planda tutulmuş iken, 
bu defa belli görevlerde bulunan askerî hâkimlerin, general ve amiral olmak kaydı ile yüksek 
yargı organları başkanları gibi Yüksek Hâkimlik Tazminatı almalarının bu dengeyi bozacağı 
ifade edilmektedir. 

Geri gönderme tezkeresinde sonuç olarak; 7.5.1992 tarih ve 3798 sayılı "2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yukarıda zikredilen nedenlerden dolayı bir defa daha görü
şülmek üzere iade edildiği belirtilmiştir. 
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Kanunun ve Geri Gönderme Tezkeresinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
— Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesinde oldukça önemli hususlara değinildiği, 

bu nedenle de gerekli değişikliklerin yapılmasında fayda görüldüğü, 
— Yürütme yetkisinin müşterek kararnamelerle yerine getirildiği bu kararnamelerde de, 

bakan, başbakan ve Cumhurbaşkanının imzalarının bulunmasının Anayasa gereği olduğu, 
— Kanunla, yargı organlarının politize olmasına neden teşkil edilebileceği, 
— Kanun ile getirilen düzenlemelerin Anayasa ile güvence altına alman hâkim teminatı 

ve yargı bağımsızlığı ilkelerini zedeleyebileceği, 
gibi eleştirilerin yanında; 

— Sözü edilen kanunun gerek tasarı şeklindeki hazırlık çalışmaları sırasında ve gerekse 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu 24.1.1992 tarihinden itibaren yeterince 
tartışıldığı ve bütün bu görüşler değerlendirilmek suretiyle kanunlaştığı, bu nedenle; geri gön
derme gerekçesinde yeralan hususlara katılmanın mümkün olamayacağı, 

— 2451 Sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanuna göre, ata
maların kuruluş kanunlarında belirtilen esaslara göre yapılacağı, ancak; kuruluş kanunların
da bu konuda bir açıklık mevcut değilse, atamaların üçlü kararnameler ile yapılacağının belir
tildiği, Adalet Bakanlığındaki atamaların ise; Anayasanın 159 uncu maddesinde belirtildiği üzere 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu adı altındaki anayasal müessese ile icra edildiği, Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararlarının kesin olduğu, bu kararlar için tekrar yargı mercile
rine gitmenin mümkün olmadığı bu suretle de bu kararların icrası için kararnamelere gerek 
bulunmadığı, kanun ile Anayasaya aykırılığın söz konusu olamayacağı hatta, Kanunun Ana
yasal ilkeleri destekleyici mahiyet taşıdığı, 

— Anayasanın 138 inci maddesinde yer alan hâkimlerin görevlerinde bağımsız olmaları 
ve 139 uncu maddede yer alan hâkim ve savcılık teminatının müsteşarlık makamına teşmil edil
mesinin mümkün olamayacağı, çünkü; 2802 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre müsteşarın 
bakanın emrinde ve bakana karşı sorumlu olduğunun açıkça belirtildiği, 

şeklindeki olumlu görüş ve açıklamalardan sonra Kanunun tümü Komisyonumuzca be
nimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Kanunun; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri ile Geçici 
1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri ve yürürlük ve yürütmeye ilişkin 18 ve 19 uncu maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
Ilyas Aktaş 

Samsun 

Kâtip 
Haydar Oymak 

Amasya 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

Üye 
Mehmet Nedim Budak 

Ankara 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 

Üye 
Necmi Hosver 

Bolu 
Üye 

Ytlmaz Ovalı 
Bursa 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Üye 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Muhalefet şerhim eklidir 
Üye 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir 
Üye 

Isın Çelebi t 
İzmir 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Bu Raporun Sözcüsü 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Wi Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Holü Demir 
Aksaray 

Üye 
Veysel Atascy 

Antalya 

Üye 
Zeki Er gezen 

Bitlis 
Muhalifim 

Üye 
Mustafa Çüoğlu 

Burdur 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 
Üye 

Nihat Matkap 
Hatay 
Üye 

Nami Çağan 
İstanbul 

Üye 
Z. Selçuk Marvflu 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
Muhalifim 

Üye . 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye • 
Koray Aydın 

Trabzon 
İmzada bulunamadı 

MUHALEFET ŞE 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya -

Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 

Üye 
İbrahim Kumaş 

Tokat 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
Muhalefet şerhim eklidir 

RHİ 

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
2461 sayılı Hâkimler ve, Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7.5.1992 tarih ve 3798 sayılı Kanunun Ka
muoyunda bilinen adı ile "By Pass" Kanunu Meri Anayasal ve Hukuk Sistemine aykırı oldu
ğundan ve Anayasamız ile bağdaşmadığından muhalifiz. 

Bu yasa ile Cumhurbaşkanına Anayasamızın 104 üncü maddesi ile verilen görev ve yetki
lerine açıkça tecavüz edilmektedir. 

Söz konusu madde tüm olarak incelendiğinde ve bilhassa (b) şıkkında "Yürütme anlamı
na ilişkin yetkileri" bölümü tetkik edildiğinde, Cumhurbaşkanına verilen yetkiler arasında "Ka
rarnameleri imzalamak" ifadesi açık seçik ifade edilmektedir. 

Anayasada, bu yetki açık seçik beyan edilmişken, Cumhurbaşkanının bu yetkisinin elin
den alınarak "Bakana ve Başbakana Kararname imzalama yetkisi verilmesi nasıl izah edilebilir?-

Siyasî bir parti üyesi olan Bakan ve Başbakanın bu tüm kararnameleri birlikte imzalama
ları, objektivite ve yüksek derecede Devlet Memurlarının atanmasında, tarafsız bir merci olan, 
Cumhurbaşkanlığı makamının oluşturduğu teminat kurallarına da aykırıdır, terstir. 

Tüm bu görüşlerle; bu Yasanın Anayasamıza, millî ve milletlerarası Hukuk teamül ve ku
rallarına aykırı olduğu görüşü ile tümüne muhalifiz. 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Adnan Kahveci 
İstanbul 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Isın Çelebi 
İzmir 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

(S. Sayısı : 114) 
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MUHALEFET ŞERHt 
3798 sayılı Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisince 7.5.1992 tarihinde kabul edilmiştir. 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisince 

kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayınlar veya bir daha görüşülmek üzere aynı süre içinde 
geriye gönderir. 

Kanunun Cumhurbaşkanınca iadesi 27.5.1992 tarihinde vaki olmuştur. Kabul tarihi ile ia
de tarihi günleri haricinde geçen gün sayısı 19 gündür. 

O halde, 15 günlük süre geçtikten sonra Cmuhurbaşkanının Kanunu geriye göndermesi 
Anayasanın 89 uncu maddesine aykırılık teşkil etmektedir. 

Bu sebeple yayımlanmış sayılması gereken 3798 sayılı Kanunun yeniden görüşülmesine mu
halifiz. 17.6.1992 

Melih Pabuççuoğlu Yılmaz Ovalı 
Balıkesir Bursa 

MUHALEFET ŞERHİ 
Anayasanın 89 uncu maddesine göre, Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisince 

kabul edilen yasaları kabul tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde ya imzalayarak, yayımla
ması veya bu süre içinde bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gön
dermesi gerekmektedir. 

Olayda 7.5.1992 günü Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen yasanın Cumhurbaş
kanınca en geç 21.5.1992 tarihine kadar ya yayımlanmasına veya geri gönderilmesine karar ver
mesi gerekmekteydi. 

Olayda ise, Cumhurbaşkanı 15 günlük süre geçtikten beş gün sonra yasayı geri gönder
miştir. Bu durum Anayasaya açıkça aykırıdır. 15 gün geçtikten sonra artık Cumhurbaşkanının 
bu Yasa üzerindeki tasarruf yetkisi kalkmıştır. Yasa otomatikman yürürlüğe girmiştir. 

Bu itibarla bu Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisince tekrar ele alınması Anayasaya 
aykırıdır. 

Bu düşüncelerle kanunun yeniden ele alınmasına karşıyım. 
Kamer Genç 

Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERME TEZKERESİ 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimler ve Savalar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 3798 Kabul Tarihi : 7.5.1992 

MADDE 1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci 
ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mesleğe kabullerine karar verilen adlî ve idarî yargı hâkim adaylarının, adlî ve idarî yargı 
teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları gözönünde bulundurulmak suretiyle tes
pit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad 
çekme ile belirlenir. 

Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle 
bulunacak derece ve kademeler üzerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapıhr.Hâ-
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmî Gazetede yayımlanır. 

MADDE 2. — 2802 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte 6 yılını doldurmuş, 
Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını da yitirmemiş olan Hâkim ve Savcılar birinci 
sınıf olurlar. 

MADDE 3. — 2802 Sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşa
ğıdaki 7 nci alt bent eklenmiş, bendin son cümlesi ile maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

7. Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine, Bakanlık Merkez Teşkilatındaki birinci sınıf hâkimler 
arasından; ' ' • - - . - • 

Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılır ve bu kararlar Resmî Gazetede ya
yımlanır. ' -

Yukarıdaki 3, 4, 5 ve 6 nci bentlerde belirtilen görevlere birinci sınıfa ayrılmış, Yargıtay 
ve Danıştay Üyeliğine seçilme koşullarını taşıyan hâkim ve savcılar arasından da muvafakatle
ri alınmak suretiyle Bakanın teklifi, Başbakanın onayı ile atama yapılabilir. 

MADDE 4. —2802 Sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 38. — Bakanlık merkez kuruluşundaki hizmetlerde çalışan birinci sınıf hâkim ve 

savcılar ile diğer sınıflara mensup hâkim ve savalar Adalet Bakanı'nın teklifi üzerine, Bakan
lık hizmetlerinde kazanmış oldukları haklar korunmak suretiyle; idarî yargıdan gelmiş olanlar 
idarî yargıda, adlî yargıdan gelmiş olanlar adlî yargıda durumlarına göre Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca uygun görülecek hâkimlik ve savcılık görevlerine teklif tarihinden itibaren 
en geç bir ay içinde atanırlar. 

MADDE 5. — 2802 Sayılı Kanunun 103 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Birinci sınıf hâkimler, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin istifade ettikleri her türlü malî hak 

ve ödemelerden aynen yararlanırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 



— 15 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığımn Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

•Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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MADDE 6. — 2802 Sayılı Kanuna bağlı (l).ve (2) sayılı cetveller aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

. (1) SAYILI CETVEL 

Sınıf Derece Unvan 

3. Sınıf 8 Hâkimlik 
Cumhuriyet Savcılığı 

3. Sınıf 7 Hâkimlik 
Cumhuriyet Savcılığı 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

3. Sınıf 6 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

2. Sınıf 5 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

2. Sınıf 4 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcilığı 
Cumhuriyet Savcılığı. 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

2. Sınıf 3 Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

- Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
MADDE 6. — Kanunun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Sınıf Derece Unvan 

2. Sınıf 

2. Sınıf 

Birinci sınıfa ayrılmış 

Birinci Sınıf 

Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 
Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 
Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-PIanlama Koordinasyon Kurulu 
Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Bakanlık Yüksek Müşavirliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
Araştırma-PIanlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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Sınıf Derece Unvan 

Hâkimlik 
Yargıtay Tetkik Hâkimliği 
Mahkeme Başkanlığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 
Cumhuriyet Savcılığı 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-PIanlama ve Koordinasyon 
Kurulu Üyeliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Cezaevi Mümessil Cumhuriyet Savcılığı 

(2) SAYILI LİSTE 

Sınıf Derece Unvan 

3. Sınıf 8 Hâkimlik 
7 Hâkimlik 
6 Hâkimlik , 

Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

2. Sınıf 5 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

2. Sınıf 4 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

2. Sınıf 3 Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 



Sınıf Derece 

2. Sınıf 2 

2. Sınıf 1 

Birinci sınıfa ayrılmış 1 

Birinci Sınıf 1 
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Unvan 

Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı • - . , ' ' 
Mahkeme Başkanlığı 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Danıştay Savcılığı 
Bölge tdare Mahkemesi Başkanlığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı 
Bakanlık Yüksek Müşavirliği 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 
Hâkimlik 
Danıştay Tetkik Hâkimliği 
Bölge tdare Mahkemesi Başkanlığı 
Mahkeme Başkanlığı 
Danıştay Savcılığı 
Müstakil Daire Başkanlığı 
Adalet Başmüfettişliği 
Genel Müdür Yardımcılığı 
Genel Müdürlük Daire Başkanlığı 
Araştırma-Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Üyeliği 
Adalet Müfettişliği 
Bakanlık Tetkik Hâkimliği 
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MADDE 7. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Ceza înfaz Kurumları ile tutukevlerini, küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve 
eğitim evlerini, hakkında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği müesseseleri, göz
lem merkezlerini, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumları ve küçüklere mahsus 
tutukevlerini sevk ve idare etmek ve buralara alınmış olan küçüklerin muhafaza, bakım ve eği
tim işlerinin kontrolünü yapmak. 

MADDE 8. — 2992 Sayılı Kanunun 16/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 16/A. — Bakan tarafından kalkınma planına, yıllık programlara ve mevzuat hü
kümlerine göre verilecek emir, direktif ve görevleri yerine getirmek üzere Bakanlıkta onbeş Ba
kanlık Yüksek Müşaviri görevlendirilebilir. 

Bakanlık Yüksek Müşavirleri, yukarıda belirtilen hizmetlerin yapılmasından Bakana kar
şı sorumludurlar. 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden on'una, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
nun 37 nci maddesinin (b) fıkrasının (7) nci alt bendinde belirtilen birinci sınıf hâkimlerle sav
cılar atanabilir. 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerinden beş'ine ise, hâkim sınıfından olmayan üniversite öğ
retim üyeleri ile Yükseköğrenimini tamamlamış ve mesleğinde ün yapmış üstün yeteneklere sa
hip kişiler arasından, üniversite mensupları 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine, diğerleri 
ise 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi hükümlerine göre atanır. 

Bakanlıkta; 

a) Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlene
cek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
teşkil edilebilir. 

b) Özel önem ve öncelik taşıyan teknik konularda Bakana yardımcı olmak üzere, Genel 
idare Hizmetleri Sınıfına mensup (15) Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Bakanlık Müşa
virleri Bakanlık Makamına bağlıdırlar. 

Bakanlık Yüksek Müşavirliklerine Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile Bakanlık Mü
şavirliklerine Bakan onayı ile atama yapılır. 

MADDE 9. — 2992 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yardımcı Birimler 

Madde 17. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır : 

a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, 
d) idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
e) Teknik işler Dairesi Başkanlığı, -
f) Savunma Sekreterliği, 
g) Özel Kalem Müdürlüğü. 
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MADDE 7. — Kanunun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kanunun 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Kanunun 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — 2992 Sayılı Kanuna, 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
20/A maddesi eklenmiştir. 

yayın işleri Dairesi Başkanlığı 
Madde 20/A. — Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Yurt içi ve yurt dışı mevzuatı, meslekî yayınları takip etmek, toplamak, değerlendir

mek, saklamak, bilim çevrelerine ve uygulayıcılara sunmak, hukuksal konularda görüşler oluş
turmak, 

b) Hukukun gelişmesi için yurt içi ve yurt dışı hukuk fakülteleri, hukukla ilgilenen ulus
lararası kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar ile ilişki kurmak, yıllık çalışma programlan hazır
lamak ve uygulamak, 

c) Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay ve Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararlan, 
daire kararları ve yabancı ülkeler yüksek mahkeme kararlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve 
diğer mevzuat hükümlerine göre kartlara geçirmek, fihristlerini yapmak, toplamak ve ya
yınlamak, 

d) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile işbirliği içinde hukuk ve mevzuat açısından halkı 
aydınlatıcı hukukî yayınları hazırlamak ve yayınlatmak, 

e) Hukukla ilgili gazete, dergi çıkarmak, meslekî kitapları ve ilgili mevzuatı yayınlamak, 
basmak, bastırmak ve satışlarını yapmak, 

f) Hâkim ve Savcıları meslekî yayınlarda bulunmak üzere teşvik etmek ve haricen yayın
lanan meslekî kitapları satın alarak meslek mensuplarına dağıtmak, 

g) Yurt içindeki yazılı olmayan hukuk kurallarını, örf ve adetlerini toplattırıp yayınlatmak, 
h) Eski hukuk kaynaklarını araştırmak, inceletmek, toplatmak ve yayınlatmak suretiyle 

uygulayıcıların ve bilim çevrelerinin yararlanmalarına sunmak, 
ı) Yayın danışma kurulu oluşturmak, 
j) Merkez ve taşra teşkilatında kütüphane ve kitaplıklar kurmak, mevcut kütüphane ve 

kitaplıkları geliştirmek, bakım ve donanımlarını sağlamak, meslek mensuplarının kütüphane 
ve kitaplıklardan yararlanmaları için gerekli önlemleri almak, 

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
MADDE 11. — 2992 sayılı Kanunun mülga 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden dü

zenlenmiştir. 
Teknik işler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, 
b) Bakanlığa ait bina ve tesislerin; ilgisine göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

veya İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işle
rine ilişkin program ve projeleri hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onarımla-, 
rını yapmak veya yaptırmak, 

c) (b) bendinde yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek arsala
ra ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları 
seçmek, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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MADDE 10. — Kanunun 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Kanunun 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 12. — 2992 sayılı Kanunun ,33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Adalet Bakanlığında hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan personelin atanması, Bakan tara
fından yapılır. Ancak, Bakan, Bakanlık Müşavirleri dışındaki personelin atanmasına ilişkin 
yetkisini yazılı olarak gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

1 

MADDE 13. — 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla huzur ücreti (100), 
huzur hakkı ise (100) gösterge rakamının bütçe kanunlarında devlet memurları için tespit edi
len katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez. 

MADDE 14. — 2992 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen, kanuna ekli Bakanlık 
Merkez Teşkilatına ilişkin (I) sayılı cetvelin Yardımcı Birimler Bölümü aşağıdaki şekilde yeni
den düzenlenmiştir. ' 

Yardımcı birimler 
1. Personel Genel Müdürlüğü, 
2. Eğitim Dairesi Başkanlığı, . 
3. Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, 
4. İdarî ve Malî îşler Dairesi Başkanlığı, 
5. Teknik îşler Dairesi Başkanlığı, 
6. Savunma Sekreterliği, 
7. Özel Kalem Müdürlüğü, 
MADDE 15. — Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatına ait (II) sayılı 
cetveline, birinci derecedeki müsteşar unvanından sonra yer almak üzere eklenmiştir. 

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye bağlı (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

MADDE 16. — 270 sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü maddesinin (C) fıkrasının birinci paragrafındaki "yarısı" ibaresi "tamamı" 
şeklinde; ikinci paragrafındaki "Kıdemli Albaylara" ibaresi "Albaylara" şeklinde ve aynı mad
denin (A) fıkrasında yer âlan "Yüksek Hâkimlik Tazminatı Gösterge Tablosu''nun 1 ve 2 nci 
sıralarındaki görev unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sıra No Görev Unvanı 

1 Askerî Yargıtay Başkanı, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askerî 
Yargıtay Başsavcısı; General/Amiral rütbesinde olmaları şartıyla Askerî Yük
sek İdare Mahkemesi Başsavcısı, Askerî Yargıtay İkinci Başkanı, Genelkur
may Adlî Müşaviri, Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet İşleri Başkanı, 
Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı," Millî Sa
vunma Bakanlığı Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanı ve Millî Savunma Ba
kanlığı Başhukuk Müşaviri ve Davalar Dairesi Başkanı. 

2 Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı, Askerî Yargıtay ile Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Daire Başkanları. 
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MADDE 12. — Kanunun 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Kanunun 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14.— Kanunun 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Kanunun 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Kanunun 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 17. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesinin son fık
rası ile 100 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "...birinci sınıf hâkim ve savcılar dışındaki..." 
ibaresi; 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin (c) bendi, 21 inci mad
desinin (b) bendi ile (d) bendinin "...ısıtma" kelimesinden sonra gelen "bakım, onarım", iba
resi; 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 19 uncu maddesinin son fık
rası; 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki (2) sa
yılı cetvelin son satırındaki "Cumhuriyet Savcıları ve Savcı Yardımcıları" ibaresi ile 270 sayılı 
Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine ekli 
gösterge cetvelinin (4) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Kendi özel kanunları çıkarılıncaya kadar, Sayıştay Meslek Men
supları ile Sayıştay Savcı Yardımcılarından, birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da 
6 yılını tamamlamış ve üyeliğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanların aylık ödenek, tazminat 
ve diğer malî, sosyal hak ve yardımları hakkında; Sayıştay üyeleri ile ilgili hükümler uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası hükmüyle birinci sınıf olan hâkim ve savcılar ile geçici 1 inci madde hükmüyle 
Sayıştay üyeleri ile ilgili hükümler uygulanacak olan Sayıştay Meslek Mensupları ile Sayıştay 
Savcı Yardımcıları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren geçmişe yönelik malî hak talebinde 
bulunamazlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 3 . - 3 5 7 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda değişiklik yapılıncaya ka
dar; birinci sınıfa geçirildikten sonra, bu sınıfta 6 yılını tamamlamış ve askerî yüksek yargı 
organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan askerî hâkim subaylar, 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca birinci sınıf hâkimler için öngörülen ek gösterge ve yüksek 
hâkimlik tazminatı hükümlerinden yararlanırlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. —- Bu Kanunun 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13 ün
cü maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapan hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce adaylıktan Danıştay Tetkik Hâkimliğine atanmış idarî yargı hâkimleri hakkında da 
uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile, 
Danıştay tetkik hâkimliğine ve Danıştay Savcılığına yapılacak atamalarda, 2575 sayılı Danış
tay Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz. 
Bu atamalarda Danıştay Başkanlık Kurulunun olumlu görüşü de alınır. 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

LİSTE : 1 

: ADALET BAKANLIĞI 
: MERKEZ 

(II) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Serbest 
Unvanı Derecesi Kadro adedi Toplam 

Bakanlık Yüksek Müşaviri 1 10 10 

KURUMU 
TEŞKİLATI 
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MADDE 17. — Kanunun 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun Geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanunun Geçici 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kanunun Geçici 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Kanunun Geçici 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Kanunun 18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 19. — Kanunun 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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LİSTE : 2 

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

(I) SAYILI CETVEL 
İHDAS EDtLMESt UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR 

Serbest 
Sınıfı Unvanı . Derecesi Kadro adedi 

Bakanlık Yüksek Müşaviri 
Yayın İşleri Dairesi Başkanı 
Teknik İşler Dairesi Başkanı 
Bakanlık Müşaviri 
Mühendis 
Mimar 
Mühendis 
Mimar 
Mühendis 
Mimar 
Araştırmacı 
Mütercim 
Şube Müdürü 
Şef . 
Teknisyen 
Memur 
Teknisyen 
Memur 
Teknisyen 
Memur 
Sekreter 
Şoför 
Hizmetli 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3. 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
9 

11 
11 
11 

5 
1 
1 

n 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
4 
8 
6 

10 
3 

10 
3 
3 
2 
3 
4 
5 
5 

jQB&t] 
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GtH 
GtH 
THS 
GtH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
GlH 
GlH 
GlH 
GİH-
THS 
GlH 
THS 
GlH 
THS 
GlH 
GlH 
GtH 
YH 


