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2. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkuıda Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Ver
gisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda 
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 397 
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1. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Ulaştırma eski Bakanı Yaşar Top

çu döneminde yapılan ihalelerle ilgili olarak günlük bir gazetedeyer alan iddia
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in ya
zılı cevabı (7/1639) 397:398 

2. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, cep telefonları projeleriyle 
ilgili olarak eski bakan hakkında ileri sürülen bazı iddialara ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1652) 398:399 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana 
gelen ve 14 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve içişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1728) 399:400 

4. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri ilinin öğretmen ihti
yacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazıl cevabı (7/1921) 400:401 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş İlin
deki öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
yazılı cevabı (7/1954) 401 

6. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, inşaatı bittiği halde öğretime 
açılmayan imam-hatip liselerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2644) 402 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Pazarcık-Emiroğlu 
Köyüne bağlı Bertizler'in okul ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3163)403:404 403:404 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, başörtülü öğret
menlerin istifaya zorlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3185) __ 240 — 404:405 
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9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a bağlı 
bazı yerleşim birimlerindeki okullara ve öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3217) 405:406 

10. •— Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum-Pasinler-Çiçekli 
Ivöyü telefonuna ve Erzurum'a bağlı yerleşim birimlerinin otomatik telefon sant
rali ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı ce
vabı (7/3253) 406:410 

11. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Cumhuriyetin 70 inci yılı 
münasebetiyle Cumhurbaşkanınca verilen resmikabul için hazırlanan davetiye
ye ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/3255) 410:411 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 
1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) görüşmelerine 
olunarak; 

İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
1994 Malî Yılı bütçeleri ile 1992 Malî Yılı kesinhesapları kabul edildi. 
17 Aralık 1993 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 19.44'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Işılay Saygın Ali Günaydın 
İzmir Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
17 . 12 . 1993 CUMA 

Tasarılar 
1. — 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad

delerinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Kanuna Toplu Yapı ile İlgili Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı (1/656) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1993) 

2. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/657) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1993) 

Teklifler 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Üniversite Hakkında Kanun Teklifi (2/925) (Anaya

sa ve Millî Eğitim komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.11.1993) 
2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Zonguldak İlinde Hisarönü Adında 

Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/926) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1993) 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Zonguldak İlinde Ormanlı Adında 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/927) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1993) 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ilinde Beycuma Adında 
Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/928) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1993) 

5. — Ankara Milletvekili Orhan Kilercioğlu'nun 30.6.1993 Tarihine Kadar Turist Vizesi 
ile Bulgaristan'dan Türkiye'ye Gelen ve Geri Dönmeyen Soydaşların Vatandaşlığa Alınması Hak
kında Kanun Teklifi (2/929) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.12.1993) 

6. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun
da Bazı Değişiklikler Yapılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/930) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.1993) 

7. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 73 ün
cü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında içtüzük Teklifi (2/931) (Anayasa Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1993) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul - Hasköy'de güvenlik güç

lerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/965) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.12.1993) 

Yanlı Soru Önergesi 
1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Genelkurmay Başkanının oğlunun askere 

alınmasını önlemek için ayrıcalıklı bir uygulama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/3770) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.12.1993) 

2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara - Altındağ İlçesinde bulunan Altın-
park'a ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3771) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.1993) 
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3. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Adıyaman Yem Fabrikasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/3772) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.12.1993) 

4. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul'da okul ihalelerinde yolsuzluklar ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3773) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.12.1993) 

5. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevinden alınan Anadolu Üniversitesi Rek
törüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3774) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.12.1993) 

6. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in,"Ankar - Altınpark'ta Atatürk büstü bulun
mamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/3775) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.12.1993) 

7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, l.E.T.T.'nin özel halk otobüsleri abonman uy
gulamasına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3776) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.12.1993) 

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevinden alınan Anadolu Üniversitesinin 
Rektörüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3777) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.1993) 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Anadolu Üniversitesi bağlı vakıflara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3778) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.12.1993) 
.^- 10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Anadolu Üniversitesine bağlı Bilecik Meslek 
Yüksekokuluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3779) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.12.1993) 

11. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinde bulunan yükseköğretim kurum
larının bağlı olduğu üniversitelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3780) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 7.12.1993) 

12. —- Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, ISKt soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Sav
asının değiştirilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3781) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.12.1993) 

13. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara - Yıldız Mahallesinde inşa edilen 
lojmanların satılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3782) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.12.1993) 

14. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara - Yıldız Mahallesinde inşa edilen 
lojmanların satılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3783) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.12.1993) 

15. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Bakanlıkça yurt dışına gönderilen heyetle
re ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3784) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.12.1993) 

16. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İl Turizm Müdürlüğünün personel 
ve araç - gereç ihtiyacına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi.(7/3785) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 7.12.1993) 

17. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Genelkurmay Başkanının siyasî partilere 
Güneydoğu'da ortak aday göstermeyi telkin ettiği iddialarına ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/3786) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.12.1993) 
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18. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Antalya - Beldibi'nde AYTAŞ Şirketine 
tahsis edilen araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3787) (Başkanlığa geliş tari
hi : 8.12.1993) 

19. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Kuzey Irak'ta bir çatışma sırasında ele 
geçirilen kişilerin MİT mensubu olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/3788) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1993) 

20. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, yurt dışına çıkışlarda alınan fonlara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/3789) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1993) 

21. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, kiliselerde PKK için yardım toplandığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3790) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.1993) 

22. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçarslan'ın, TRT'nin haber bültenlerinde Türk-Kürt 
ayrımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3791) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 9.12.1993) 

23. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlığın üst düzey bir bürokratı
nın ticaretle uğraştığı iddiasına ilişkin ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3792) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1993) 

24. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında kaçakçılık ya
pıldığı iddiasına ilişkin ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3793) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.12.1993) 

25. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, bazı milletvekillerinin özel şirketlerde yönetim 
kurulu üyeliği yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3794) (Başkan
lığa geliş tarihi : 9.12.1993) 

26. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı hakkın
da yapılan bir soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3795) (Başkan
lığa geliş tarihi : 9.12.1993) 

27. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, teşvik kredisi uygulamasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru Önergesi (7/3796) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1993) 

28. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, özelleştirilen bazı kuruluşların fiyatının düşük tu
tulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3797) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.12.1993) 

29. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılan işçilere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3798) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.12.1993) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır'da gözaltına alman bir terö
riste işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3799) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.12.1993) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a bağlı bazı yerle
şim birimlerinin okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3800) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1993) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a bağlı bazı yerle
şim birimlerinin telefon santrali ve PTT hizmet binası ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/3801) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1993) 
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33. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Cidde Türk İlköğretim Okulu har
camalarının Müdür Turan Çakır'ın göreve gelmesiyle büyük miktarda arttığı iddialarına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3802) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.1993) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a bağlı bazı yerle
şim birimlerinin sağlık ocağı ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/3803) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1993) 

35. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkam olduğu 
dönemde yapılan bir ihaleye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/3804) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1993) 

36. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Merkez Çavuşköy'ün içme suyu so
rununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3805) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.12.1993) 

37. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Merkez - Beyce Köyünün kanalizas
yon sorununa ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3806) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.12.1993) 

38. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni açılan üniversitelerde kaynak israfı ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3807) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.12.1993) 

39. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, ODTÜ mensubu bazı öğretim görevlilerinin 
firmalarda yöneticilik yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3808) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.12.1993) 

40. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, basında "Bu ilaç öldürüyor" başlığı ile çı
kan haberlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3809) (Başkanlığa geliş tarihi: 
10.12.1993) 

41. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, kansorejen etkisi olan ithal balıkların hâlâ 
piyasada satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3810) (Başkanlı
ğa geliş tarihi i 10.12.1993) 

42. —• İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Talim ve Terbiye Kurulunun özel azınlık 
okulları için aldığı bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3811) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.12.1993) 

43. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Mardin - Nusaybin'e bağlı bazı köylerin güvenlik 
güçlerince yakıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3812) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.12.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkuri (Sinop), İbrahim Özdiş (Adana) 

— — — — — o • • • '•• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 
1994 malî yılı bütçe kanunu tasarısı ile 1992 malî yılı kesinhesap kanunu tasarısının görüş

melerine başlamadan önce, Doğru Yol Partisinin bir önerisi var; okutup oylarınıza sunacağım. 
IV. — ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERÎLERt 
1. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasıyla ilgili 403 sıra sayılı kanun tasarısının 

görüşme gün saat ve süresine ilişkin DYP Grubu önerisi 
BAŞKAN — öneriyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 16.12.1993 Perşembe günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara

sında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Turhan Tayan 

DYP Grubu Başkanvekili 

öneri: 16 Aralık 1993 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 403 sıra sayılı "213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Ge
lir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi ladesi Hakkın
da Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının" günlük bütçe programının 
tamamlanmasından sonra her gün 3 saat süreyle görüşülmesi; görüşmelerin 25 Aralık 1993 Cu
martesi gününe kadar tamamlanamaması halinde 25-31 Aralık 1993 tarihleri arasında yalnız 
bu Kanun Tasarısının görüşülmesini temin için her gün saat 10.00'dan 19.00'a kadar Genel 
Kurulun çalışması; Tasarının görüşmelerine, 48 saat geçmeden, Genel Kurulun 17.12.1993 gün
kü bütçe programının görüşmelerinden sonra başlanması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu bu önerisini Danışma Kuru
luna götürmüş, Danışma Kurulunda anlaşamadığı için, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre, 
Genel Kurula getirmiştir. 

Teklifi dinlediniz. Söz isteyen olursa, lehte ve aleyhte ikişer kişiye söz vereceğim. 
Aleyhte Sayın Aşık ve Sayın Şener; lehte Sayın Tayan söz istemişlerdir. 
Buyurum Sayın Aşık. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; az evvel okunan öneride, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bugünden itibaren, bütçe görüşmelerinin bitiminden sonra 
her gün 3 saat süreyle ek mesai yaparak vergi yasa tasarısını görüşmesi talep edilmektedir. 

Bu konuda dün Danışma Kurulunda görüşüldü ve arkadaşlara önerimiz oldu. önce, Da
nışma Kurulundaki görüşmelerin özetini arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak Meclisin daha fazla çalışmasından şikâyetçi 
değiliz; ayrıca, bu konuda taahhüdümüz ve sözümüz var. Meclisin, gerek bütçe görüşmelerin
den sonra ek mesai yapmasını gerekse 25 Aralık 1993'ten itibaren devamlı olarak çalışmasını 
kabul ediyoruz; ancak, iktidardan bizim bir isteğimiz oldu. Bildiğiniz gibi, Parlamento günde
minde, görüşülmesi gereken çok sayıda tasarı var. Bu tasarılar arasında bir kaç tanesinin acili
ydi vardır; süresi geçmiştir. Mesela, radyo-televizyon yasa tasarısı üzerinde siyasî partiler mu
tabakat sağlamışlar, protokol imzalamışlar ve Sayın Meclis Başkanı o protokolün altına imza 
atmıştır ama maalesef, bugün özel radyo ve televizyonlar kanunsuz olarak devam etmektedir
ler. Bu tasarının 25 maddesi görüşülmüş olmasına rağmen, tasarının akıbeti hakkında, yakla
şık bir aydır, hiçbirimizin haberi yoktur. Tasarı geri mi çekilmiştir, komisyondamıdır, görüşü
lecek midir, Anamuhalefet Partisi Grubu olarak bize bilgi dahi verilmemektedir. Radyo-televizyon 
kanunu tasarısı bir aydan beri yarım bırakılmış vaziyette beklemektedir. 

Yine, Hükümetin Meclise sevk etmiş olduğu Terörle Mücadele Yasasında değişiklik yapan 
bir tasarısı vardır. Şimdi, burada sormak istiyorum : Terörle Mücadele Yasa Tasarısında yapı
lacak değişikliğin terörü önlemede küçük de olsa bir faydası olacaksa, bundan bir fayda bek
leniyorsa, bir gün dahi bekletmeye hakkınız var mı? 3 800 okul kapalıyken, 30 vilayete gidile
mezken, her gün 10 kişi ölürken; Millî Güvenlik Kurulunun tavsiyesi, Bakanlar Kurulunun onayı 
ile Meclise sevk edilen, Adalet Komisyonundan geçmiş olan Terörle Mücadele Yasasında deği
şiklik yapan tasarıyı bir gün dahi bekletmeye hakkınız var mı? Ama, biliniz ki, üç ay sonra, 
o tasarıyı bekleten bugünkü Hükümet, Sayın Başbakan, "tasarıyı Meclise gönderdim, Meclis
ten çıkmadı diyecek, o zaman da halk, her cenazede, "PKK Mecliste" diye bağıracak. O za
man, bugün duyduğunuz sözleri tekrar duyacaksınız ve o sözlerin muhatabı bu Hükümet ol
mayacak. Hükümet, "biz terörü önleyecektik, bununla ilgili bir de tasarı hazırladık, Meclise 
sevk ettik; ama Meclis yasalaştırmada' diyecek. Bunu bekletmeye hakkımız var mı? Biz, vergi 
tasarısı mı görüşülecek, tamam onu görüşelim, bunu da beraber görüşelim diyoruz. 

Mahallî seçimlerin yapılmasına tam 100 gün kaldı ve 1 Ocak 1994'te seçim takvimi başlı
yor. Peki, seçimle ilgili düzenlemeyi ne zaman yapacaksınız? Güneydoğuda seçim güvenliği için 
yapılması gerekli bazı değişiklikler var, -siz de söylüyorsunuz bu değişiklikleri, biz de söylüyoruz-
bunları ne zaman yapacağız? Seçim takvimi başladıktan sonra mı Seçim Kanununda değişik
lik yapacağız?!. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Onu da görüşelim... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Buyurun görüşelim. 
En öne vergi tasarısını getirdiniz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ayrıca, görüşülmesi gereken 10-1İ tane tasarı bekliyor. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bunun gibi, görüşülmesi gereken 11 tane tasarı var, bunları 

saymayacağım. 
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insan hakları bakanlığı ile ilgili tasarıyı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili tasa
rıyı bıraktık; ama, olağanüstü halin kalkması için şart koştuğunuz Jandarma Teşkilat Yasasın
da değişiklik yapan tasarı var, ti İdaresi Kanununda değişiklik yapan tasarı var. Her kürsüye 
çıkıp konuştuğunuzda "olağanüstü hali kaldıracağız; ama, Jandarma Teşkilat Yasasında deği
şiklik yapan tasarı çıktıktan sonra kaldıracağız" dediniz. Jandarma Teşkilat Yasasında deği
şiklik yapan tasan komisyonda görüşülüp geçmiş, niye bekletiyoruz, ne zaman çıkaracağız? 

Radyo-televizyon yasa tasarısı varken, Terörle Mücadele Yasasında değişiklik yapan tasan 
varken, seçimlerle ilgili düzenleme gerekirken, en öne vergi tasarısını aldınız. (DYP sıraların
dan gürültüler) 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) —- Milleti ezme yasası (!) Milleti ezmek için uğraşıyorlar. 
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen müdahale etmeyin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bakınız, Terörle Mücadele Yasasında değişiklik yapan tasarıyı 

bir tarafa bırakıyorum; zaten, vergi tasarısını da ekonomik terörle mücadele olarak getirdiniz. 
Hükümet, ekonomik terörle mücadele konusunda gazetelere ilan veriyor, "Türkiye'de bir eko
nomik terör var ve teröristi de buldum" diyor, öyle anlaşılıyor ki, terörist bulunmuş: Türki
ye'deki ekonomik terörün suçlusu olarak, buluna buluna, -şu tasarıyı görüşürken göreceksiniz-
vergi iadesi alan ücretlilerle götürü vergiye tabi esnaf bulunmuştur. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Dar gelirli!.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu Hükümet, terörist olarak, ekonomik terörün suçlusu ola

rak, şu tasarıda, vergi iadesi alanı bulmuştur. 
MEHMET GEDtK (Bursa) — Terörün elebaşısı Tansu Çiller (!) 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Çünkü, bakınız, bu tasarı 1994 yılı için... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)'— Yavaş, yavaş... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Söyleyeyim... Bir saniye... 
Bakınız, bu tasarı 1994 yılı için, Hükümete, devlete 50 trilyon liralık bir gelir öngörüyor. 

Tabiî, bu rakam, yaklaşık 300 trilyon lira açığı olan bütçe için önemli bir şey değil. 50 trilyon 
liralık bir gelir öngörüyor; içine bakıyoruz, 15 trilyonu vergi iadesi alanlardan, 20 trilyonu gö
türü usulde vergiye tabi esnaftan karşılanıyor. Yani, bu Hükümet, gazetelere... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Atma, atma... Atıyorsun. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Tartışacağız, maddelerini tartışırken hesaplayacağız. (DYP ve 

SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibe müdahale etmeyelim, konuşsun. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Para lazım, otoyol yapıyoruz. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bakınız, eğer ekonomiyi düzeltmek istiyorsanız, ekonomiyi 

bu hale getiren teröristleri arıyorsanız evvela Hükümete bakınız; bütçe açıklarına bakınız, KİT 
açıklarına bakınız; KİT'leri bu hale getiren yöneticilere bakınız, belediyele bakınız, birliklere 
bakınız. Bu tasarıda, bunlarla ilgili, yani giderleri önleyici ve bütçenin önemli bir bölümünü, 
gelirlerin önemli bir bölümünü alıp götüren bu rakamlarla ilgili hiçbir şey yoktur. 

Şimdi, "Zaten bu, Plan ve Bütçe Komisyonundan ittifakla çıktı, anlaşmayla çıktı" denili
yor. Tasarıya bakıyorum, tam 6 sayfa muhalefet şerhi var, "Plan ve Bütçe Komisyonundan 
anlaşmayla çıktı" deniliyor; ama, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinden 15'i -içinde İktidara 
mensup milletvekilleri de var- muhalefet şerhi koymuş. 

— 249 — 



T.B.M.M. B : 47 17 . 12 . 1993 0 : 1 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Aşık, ters tutuyorsun, düzelt (!) 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Biz bu tasarının en azından bu maddelerini, yani, ekonomik 

terörün suçlusu olarak görülen ücretlilerin, vergi iadesi alanların, götürü vergiye tabi esnafın 
üzerine yüklediği yükleri kaldırmak için mücadele vereceğiz; bunu geçirmemek için mücadele 
vereceğiz. 

Eğer, Terörle Mücadele Yasasında değişiklik yapan tasarıyı, Seçim Kanununda düzenleme 
yapan tasarıyı, Jandarma Teşkilat Yasasında değişiklik yapan tasarıyı olağanüstü hali kaldır
mak için idaresindeki düzenlemeyi ve nihayet altına imza koyduğunuz, taahhüt ettiğiniz radyo-
televizyon yasa tasarısını da birlikte görüşmeyi kabul ederseniz, Anavatan Partisi olarak, cu
martesi pazar da dahil olmak üzere her gün saat 10.00'dan itibaren çalışmaya razıyız, gece de 
çalışmaya razıyız; ama, dar gelirliye, götürü vergiye tabi olan esnafa, ücretliye, vergi iadesi alan 
kişilere yeni yükler getiren... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sözünüzü bitirmeniz için 1 dakika süre daha veriyorum, lütfen bitirin. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Karadeniz'e otoban yapacağız; para lazım. Karşı mı

sınız, istemiyor musunuz otobanı? 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Nereye otoban yapacaksın kardeşim? Buradan aldığın para 

senin harcamalarının, senin fuzulî harcamalarının, belediyelerde, KİT'lerde savurduğun para
ların onda birini karşılamıyor. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Süreniz doldu, lütfen sözünüzü bitirin efendim. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu öneriye Anavatan Partisi Grubu olarak karşı olduğumuzu, 

bu tasarının geçmemesi için de mücadele vereceğimizi belirtir, hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Lehte Turhan Tayan, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Tayan, süreniz 10 dakika. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yoğun bütçe çalışma

ları sırasında huzurunuza böyle bir taleple gelmek istemezdik. 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — Niye geldiniz; parasız mı kaldınız? 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Yazık, yazık. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Ancak, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar; 1991 yı

lında Türkiye'yi bu hale getirenler... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar ve gürültüler) 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Analar (!) babalar (!) getirdi bu hale. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — ... Türkiye'yi 100 trilyon iç borca, 51 milyar dolar dış 

borca gark edenler, Türkiye'yi hayalî ihracatla batıranlar, köşe dönmeciliği Türkiye'de âdet ve 
meslek haline getirenler... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Analar (!), Babalar (!) getirdi bu hale. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — ... şimdi çıkmışlar, sütten çıkmış kaşık misali, huzuru

muzda fikir beyan ediyorlar. Şair "Söylemek istesem gönüldekini, ciltlere sığmayan bir kitap 
olur" demiş. Şu sıralarda oturan siyasî heyetin devri iktidarında, sekiz senede Türkiye'de yap
tıkları kitaplara konu olmuştur. (ANAP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri, gürültüler) 

AHMET KABİL (Rize) —- Siz iki senede bu hale getirdiniz. 
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TURHAN TAYAN (Devamla) — Sayın Aşık buraya çıkıp, terörle mücadeleden, ekono
mik mücadeleden, ekonomik terörden bahsetti. Acaba biz bunları gökten düşmüş eser olarak 
mı bulduk? Bunlar sizin eseriniz. Biz hâlâ sizin borçlanmzı ödemekle meşgulüz. Bu terörü 
de, bu ekonomik terörü de bu devletin, bu milletin kucağına bırakan sizlersiniz. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Olur mu öyle şey; haksızlık etme... 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin ekonomik sı

kıntıları var, Bu sıkıntıların halli için, devletin, sağlıklı, sıhhatli, sağlam gelir kaynaklarına ih
tiyacı var. Arkadaşım burada bu vergi yasasıyla ilgili sözler ifade edeceğine polemik yaptı, de
magoji yaptı... 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Senin yaptığın gibi. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Biz arkadaşımıza dedik ki, vergi yasasıyla beraber... 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Millete kazık yasası(!) 
TURHAN TAYAN (Devamla) — ... bütçe programı yürüyecektir, bu konuda telaşınız ol

masın. Eğer özel radyo televizyon yasasını çok istiyordusanız önce sayın liderinize söyleseydi
niz... Sayın Lideriniz Mesut Yılmaz, özel radyo televizyon firmalarının temsilcilerine "biz, si
zin lehinize her türlü değişiklikten yanayız. Siz, önce gidin diğer partilerle görüşün, anlaşın" 
dediler. Eğer bu yasa tasarısı 25 inci maddede kaldıysa bunun tek müsebbibi sizin Sayın Lide-
rinizdir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Onu yanlış söylüyorsun. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bugün değerli oylarınızla kabul 

edeceğiniz önerimizle, bütçe programının tamamlanmasından itibaren her akşam 3'er saat vergi 
yasa tasarısını görüşeceğiz. Bu vergi yasası, Türkiye'nin içinde bulunduğu ve sizin eseriniz olan 
ekonomik sıkıntılardan kurtulmamız için lazımdır. Bu vergi yasası halktan yana vergi yasası
dır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bu vergi yasasıyla, halka açık anonim şirketler korunmaktadır. Bu vergi yasasıyla, Türki
ye'de her türlü lüks tüketim, parfümden kürke kadar, hekikopterden yata kadar vergiye tabi 
tutulacaktır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Suya kadar vergi!.. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Yatlara teşviki yeni verdiniz. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Hiçbir zaman konuyu ve esasları saptırmayınız. Bu ya

sadan rahatsız olmayınız, bu yasa milletin yararınadır; bu tasarı burada görüşülürken çıkar 
görüşlerinizi söylersiniz... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Biz söyleyeceğiz; ama, siz vatandaşa ne söyleyeceksiniz?!. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Öte yandan, Terörle Mücadele Yasasında değişiklik ya

pan tasarıyı konu ederek, ortağımızla aramızda ihtilaf yaratma gayretleri, çalı çomaklama gay
retleri beyhudedir. Gerçekten, Türkiye'nin menfaatine olan her şeyin en iyisini, en doğrusunu 
hep beraber bulacağız; hiç telaş etmeyin, beyhude ümitlenmeyin... 

CEM KOZLU (İstanbul) — Üçüncü parti oldunuz. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, gerçekten, arkadaşlarımızın Da

nışma Kurulundaki önerilerini bir an için kabul edebilirdik; ancak, arkadaşımız "Biz her 
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halükârda bu tasarıyı engelleyeceğiz" diyor. Böylesine peşin bir fikir ortaya koyan, peşin hü
kümlü arkadaşlarımızın bu şekildeki teklifi karşısında, biz, bu tasarının görüşülmesini 25 Aralık 
tarihinden sonrasına bırakamazdık. Evet, gelin bu tasarıyı iki akşamda bitirelim; arkasından 
Terörle Mücadele Yasasında değişiklik yapan tasarıyı da görüşelim, özel radyo-televizyon yasa 
tasarısını da görüşelim, 5442'yi de görüşelim, hayalî ihracat dosyasını da görüşelim; kısacası, 
hepsini hep beraber görüşelim. 

Değerli arkadaşlarım, bu önerimizin Yüce Heyetinizce kabul göreceğini umuyor, saygılar 
sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayan. 
Aleyhte Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır, efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yoğun bütçe çalış

malarının yapıldığı bir ortamda, önümüze konulan öneriyle Meclis mesaisinin 3 saat daha ar
tırılarak vergi paketinin bir bölümünün yasalaştırılması düşünülmektedir. 

Biz, Meclisin çalışmasından yanayız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türkiye'nin so
runlarına eğilmesinden, ağırlığını koymasından, ülke için gerekli kanunları çıkarmasından ya
nayız. Meclisin, fonksiyonlarını da, denetim işlevlerini de yerine getirmesinden yanayız; an
cak, görünen odur ki, 20 Ekim 1991 seçimlerinden bugüne İktidarını sürdüren Doğru Yol Par
tisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu, Meclis çalışmalarının önünde bir engeldir. Bu 
İktidar, konularını Meclisten kaçırmak suretiyle İktidarını devam ettirmeyi amaçlamaktadır. 

Meclis çalışmalarından, sayın bakanların sürekli olarak uzak bulunduğunu hepimiz izli
yoruz; ancak, zaman zaman, çok ender bir şekilde -bugün gördüğümüz gibi- Bakanlar Kuru
lunu Mecliste bulabiliyoruz. En azından, bu vesileyle de olsa Bakanlar Kurulunu burada gör
mekten dolayı memnuniyetimizi ifade etmek istiyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hoca nerede Hoca? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) —Ancak, şunu ifade etmek istiyorum : Bugün bu Mec

lisi çalıştırmayan, mevcut İktidardır. Aylarca görüşülen kanun tasarı ve tekliflerini yarım bıra
kıp başka konulara geçerek Meclis gündemini sürekli işgal etmesine sebep olan da bu iktidar
dır. Bugün, Meclisin gündeminde yarım kalmış kanun tasarı ve teklifleri vardır. Bunlar Meclis
te iki ikibuçuk ay görüşüldükten sonra, tamamlanmak üzeryken, Genel Kuruldan çeken ve Mec
lisin mesaisini boş yere harcayan bu İktidardır. 

Daha önce de bir paket hazırlandı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyo
nuna sunuldu, oradaki görüşmeler birkaç ay devam etti; fakat, arkasından, bu paketi çekip 
yeni bir paketle karşımıza geldiniz. 

Hükümet Prgramında vergi reformuyla ilgili iddialı cümleler vardı; kentsel rantların ver-» 
gilendirümesinden bahsediliyordu; ancak, Meclis Genel Kuruluna indirilmek istenilen bu tasa
rıda kentsel rantların vergilendirilmesiyle ilgili hiçbir şey yok. Bu tasanda, mevcut 3 milyon 
civarındaki mükelleften daha fazla vergi almayı amaçlayan, hedefleyen; fakat, mükellef konu
muna gelmemiş şu ana kadar vergilendirilmemiş mükellefleri vergi kapsamı içerisine almayı 
hedefleyen hiçbir düzenleme yoktur. Bu tasarının bir reform özelliği de, yeni bir niteliği de yoktur; 
sadece pansuman tedbiri niteliğinde bir paketle karşımıza gelmiş bulunuyorsunuz. 
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Hükümet Programında, ücretlilerin vergi yüklerinin hafifletilmesinden bahsettiniz; ama, 
önümüze koyduğunuz bu pakette, ücretlilerin vergi yükünün hafifletilmesiyle ilgili ciddî hiçbir 
önlem yoktur. Asgarî ücretin vergi dışı bırakılmasından söz ettiniz; ama, bunu bu pakette gö
remiyoruz. Sağlık, gıda, giyim ve eğitim harcamalarının vergiden düşürüleceğini ifade ediyor
sunuz; ancak, mevcut vergi iadesi müessesesi kaldırılarak, yerine, bir yıl sonrasına intikal ede
cek belgelerden düşürülecek bir cüzi indirim getiriliyor; böylece, bu yeni müesseseyle, ücretli
ler mağdur duruma düşürülüyor. 

Esnafın vergi yükünü hafifletmekten bahsediyordunuz Hükümet Programında; fakat, es
nafın vergi yükünü hafifletmeye yönelik, yine, önümüze koyduğunuz pakette, hiçbir şey yok
tur. Çiftçinin vergi yükünün hafifletilmesinden bahsediliyordu, bu pakette, yine, çiftçinin vergi 
yükünün hafifletilmesiyle ilgili de hiçbir konu yoktur. 

ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) — Çiftçi unutuldu. 
İBRAHİM HALlL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bunlar haldingci. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) —• îki yılı aşkındır iktidardasınız; Hükümet Progra

mında belirttiğiniz vaatlerle ilgili, seçim öncesi vaatlerinizle ilgili hiçbir düzenleme yapılma
dan getirilen, Meclis Genel Kuruluna indirilmeye çalışılan bir paketle karşı karşıyayız. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bilim adamı ol, günün adamı olma! 
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — Şimdi, sormak istiyorum : Bu bütçe görüşmeleri 

arasına sıkıştırmaya çalıştığınız, hızla geçirmeye çalıştığınız bu paketi, vaatlerinizi içeren pake
ti ild yılı aşkın süredir niçin getirmediniz? (RP sıralarından alkışlar) 

ABBAS INCEAYAN (Bolu) — O zaman Yalım Erez yoktu (!) 
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — Niçin alelacele, bu bütçe görüşmelerinin arasında, 

"ayın sonuna kadar çıkarılması lazım" diye getirme durumunda kaldınız? 
İBRAHİM HALtL ÇELÎK (Şanlıurfa) — IMF'den emir aldılar. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — Şimdiye kadar niçin beklediniz? 
Aslında, burada şunu ifade etmek istiyorum : Bu getirmiş olduğunuz paket kendi bütçe

nizi tehlikeye sokacaktır. Bu bakımdan, vergi paketini geçirmek isterken, vergi düzenlemeleriy
le ilgili tasarıyı Meclisten geçirmeye çalışırken, sürekli olarak, bütçeleriniz engellemeyle karşı
laşacaktır. Bu engellemeler neticesinde kendi bütçenizi tehlikeye atacaksınız. 

Bir noktaya daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum : Eğer bu vergi tasarısını geçirmek isti
yorsanız, başka bir çözüm düşünün; mesela bütçe görüşmeleri bu ayın 24'ünde tamamlanıyor, 
24'ünden sonra da Meclisi tatile sokma çabası içerisindesiniz; bu nedenle de, bu arada vergi 
tasarısını geçirme telaşına düşmüş vaziyettesiniz. Ancak, yılbaşı tatili yapmasanız ne olacak?!. 
(RP sıralarından alkışlar) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Tatil falan yok... 
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — 24'ünde bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra 

vergi yasa tasarısını getirirsiniz buraya, Meclis, gerekirse on saat, onbeş saat çalışır ve bunu 
çıkarmaya cidden niyetliyseniz böylece çıkarmış olursunuz. Noel tatillerinde ne işiniz var?!. 
(RP sıralarından "Bravo Şener" sesleri, alkışlar) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Şener, öyle bir tatil niyetimiz falan yok; nereden çı
karıyorsunuz? • ., ' ' 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Noel tatili yapmak için, yılbaşı tatili yapmak için 
bu tasarıyı bu araya sıkıştırmanın bir anlamı yoktur. (RP sıralarından alkışlar) Neyi kaçırıyor
sunuz? Vergi yasası, 60 milyon insanı ilgilendiren yasa demektir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, nereden çıkıyor? öyle bir tatil niyeti Yok. 
(DYP sıralarından "Yok öyle bir şey" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, hatibe müdahale etmeyelim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — 60 milyon insanı ilgilendiriyor, herkesi ilgilendiri

yor bu tasarı. Böyle, ne konuşulduğu, ne tartışıldığı anlaşılmadan, konuyu Meclis anlamadan... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Arılamıyorsan biz ne yapalım... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — ...toplum anlamadan, kitle örgütleri anlamadan, 

bu tasarıyla ilgili kesimler anlamadan, bu paketi, alelacele Meclisten geçirme telaşına düşme
nin bir anlamı yoktur. (RP sıralarından "Bravo sesleri, alkışlar) 

Ekonomik terörden bahsediyorsunuz, "vergiler borca ve faize gidiyor" diyorsunuz. Bunu 
biz iki yıldır söylüyorduk, bir türlü anlamıyordunuz, şimdi kendi dilinizle itiraf ediyorsunuz; 
milyarlar ödeyerek gazetelere ilan veriyorsunuz, itiraf ediyorsunuz. Topladığınız yergileri bor
ca, faize ödemeye devam edeceksiniz... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Borcu kim bıraktı bize? Oraya söyle. 
BAŞKAN — Sayın Şener, bir dakikanız var efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Yeni vergiler tahsil etmeye gerek yok. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bu borçları kim yaptı? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — ''Bu borçları kim yaptı?'' diyor. Bu borçları kimin 

yaptığı belli : Hükümet kurulduğunda 88 trilyon lira iç borç olduğunu söylüyordunuz, -bu, 
Hükümet Programında da var- bugün iç borçlar 300 trilyon lirayı aşmıştır. Şu iki senelik ikti
dar, iç borçları üçe dörde katlamıştır. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Faizi var, faizi. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Bu borçları kimin yaptığı belli, bu borçların faizle

rini kimin ortaya çıkardığı da belli. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şener, süreniz doldu. Size 1 dakikalık bir süre daha veriyorum, konuş

manızı bağlayın lütfen. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Hükümeti devraldığınızda dış borçları 48 milyar 

dolardı, şimdi 63 - 65 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. 
ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — iki senede bitirdile, iki senede. Yetmiş senede 48 milyar 

dolar olmuş çok mu? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Son iki yıl, daha önceki yıllardan daha fazla iç ve 

dış borç yapıldığı yıllardır. O halde, "bu borçları kim yapıyor, bu faizleri kim ortaya çıkarı
yor?" derseniz, bunun içinde sizin de payınız var, ağırlıklı bir payınız var deriz. 

Değerli arkadaşlarım, bu vergi yasa tasarısı aceleye getirilip Meclisten kaçırılmaya çalışı
lacak bir tasarı değildir; rahat bir ortamda tartışılmalı, üzerinde düşünülmeli, sayın üyeler bu 
tasarının ne anlama geldiğini iyice kavramalı, kamuoyu... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen, son cümlenizi söyleyin, konuşmanızı bitirin. Süreniz bitti, rica 

ediyorum... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Peki. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 

alkışlar) " . ' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
M. HALUK MÜFTÜLER (Denizli) — Sayın Başkan, nüfusunun yüzde 99'u Türk ve Müs

lüman olan bir ülkede, "Noel tatili yapacaksınız" diyemez; sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Lehte, Sayın Nihat Matkap... 
ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Sayın Başkan, bu İktidar bu milleti kış günü kestane gibi 

kavuracak. 
BAŞKAN — Sayın tnceayan, siz Divan Üyesisiniz, lütfen. Sükûneti evvela sizin muhafa

za etmeniz lazım. 
Buyurun Sayın Matkap. 
SHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

aslında, zamanınızı almamak için, grup adına söz almayı düşünmüyorduk; fakat, tasarının içe
riğiyle ilgili çarpıtmalar yapılınca, mecburen söz istedik. 

Kıymetli arkadaşlar, önceki Cumhurbaşkanımız özal'ın rahmetli olmasından sonra, Doğru 
Yol Partisinde iki büyük kongre oldu, bizde bir kurultay oldu ve öyle bir yedi aylık dönem 
geçirdik. "Meclis çalışmadı" ifadesini kabul etmiyoruz. Dikkat ederseniz, Meclis ekim ayın
dan itibaren çalışmaya başladı ve önümüzdeki dönemde bu hızın on kat daha artacağını 
umuyoruz. 

Sayın Aşık ve Sayın Şener, bu yasa tasarısının içerik olarak dargelirliye, işçiye, memura 
hiçbir şey getirmediğini söylediler. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bırak getirmeyi, ezecek, Sayın Matkap, ezecek!.. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bakın, 1994 yılı bütçesi 192 trilyon lira açıkla kabul edi

liyor, hatta muhalefetimizin değerli sözcülerine göre bu açık 300 trilyon liraya varacak. Peki, 
bu açığı kapatmak bu Parlamentonun görevi değil mi, bu Hükümetin görevi değil mi?!. Çö
züm önerisi olarak getiriyoruz önünüze; sizin bunu engellemeye hiç hakkınız yok. Hükümetin 
asıl görevi buna çözüm getirmektir. Biz, çıkarılacak bu vergi yasasıyla en aşağı 150 trilyon lira
lık gelir bekliyoruz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Fakir fukarayı ezerek mi? 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Önada geleceğim Sayın Çelik, ona da geleceğim. 
Bakın, dargelirliye yapılacak en büyük iyilik enflasyonu aşağı çekmek. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hani?!. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Çünkü, dargelirliye yüklenen en büyük vergi, enflasyon

dur. En azından bu açıkların aşağı çekilmesi, onlara yapılacak en büyük iyiliktir; birincisi bu. 
İkincisi; sanıyorum sizi asıl rahatsız eden bu olay değil; yıllardır üst gelir grupları vergi 

ödemiyor... 
ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Şimdi ödüyorlar mı?!. 
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NİHAT MATKAP (Devamla) — Kurumlar Verdisi ANAP döneminde darmadağın edildi, 
bir sürü istisnalar getirildi. Şimdi, bu istisnalar, hayatî ihracata zemin hazırlayan bu istisnalar 
bu yasa ile kaldırılıyor; (SHP sıralarından alkışlar) İhracat istisnası kaldırılıyor, dış navlun is
tisnası kaldırılıyor. Sayın ANAP'lılar, sizi asıl rahatsız eden bu, dar gelirlilerin durumu değil. 
Sanıyorum Holdingler tarafından baskı altına girdiniz... 

CEM KOZLU (İstanbul) — Asıl siz ihracatı kaldırıyorsunuz. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Bunun dışında, yıllardır, üst gelir grupları kür paylarını 

vergilendirmediler, tik defa, kâr payları, bu vergi yasasıyla beraber, vergi kapsamına alındı; 
asıl sizi rahatsız eden durum bu. 

Sayın Refahlılar, hani işçinin, emeklinin, köylünün yanında idiniz; siz de holdingcileri sa
vunmaya başladınız?!. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — IMF'ci, Amerikancı... 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Grup olarak önemsediğimiz bir nokta şu : Bu yasa mut

laka bu yıl sonuna kadar çıkmalı; 1994 yılında uygulamaya girmesi bile, 1994'te hiçbir şey ge
tirmiyor, sonuçlarını ancak 1995 yılında alabileceğiz. Onun için, bu yasa çok acele... Ancak, 
sizi asıl rahatsız eden olay, bu açıkların kalkması. Bir yurtsever olarak, toplanacak olan bu 
vergilerle bütçe açığının kapanması, aslında size yetmeli. Bu yasanın çıkarılmasına yapacağı
nız engelleme karşısında bilemiyorum halka nasıl hesap vereceksiniz. Bu yasa ile üst gelir gruplan 
ilk defa vergilendiriliyor. Buna hiçbir zaman karşı çıkmamanız gerekiyor... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Martta yolcusunuz. -. 
NİHAT MATKAP (Devamla) — Şimdi, onları hayırlısıyla bütçe görüşmelerinde konuşa

cağız, kimin yolcu olup olmadığını o zaman anlatacağız. 
Grup olarak, bu yasa tasarısını içerik bakımından dar gelirliye, işçiye ve memura yönelik 

görüyoruz ve bir an önce çıkarılmasını istiyoruz. Kaldı ki, bu tasarı Koalisyon Hükümetine 
mensup siyasî partilerce, başından itibaren birlikte hazırlandı; iki grup da bu yasaya sıcak. Bu 
yasanın bir an önce çıkması için, her türlü gayretin içerisinde olacağız; gerekirse, biz, sabahla
ra kadar çalışmaya hazırız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Matkap. 
Sayın milletvekilleri, öneri üzerindeki müzakereler tamamlanmış bulunmaktadır. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum... (ANAP ve RP sıralarından "önerge var" sesleri, gürültüler) 
Arkadaşlar, şimdi, önergeden haberim yok. Kaldı ki, burada... (RP sıralarından "önerge 

var" sesleri, gürültüler) Lütfen bağırmayınız... Bir dakika efendim... (ANAP ve RP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler) Değerli milletvekilleri, bir dakika:.. Kim konuşa
caksa, konuşsun... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Önergemiz var... "Haberim yok" diyemezsiniz. 
BAŞKAN — Efendim, bakın, salonda 350 milletvekili var. İçtüzüğümüzün 58 inci mad

desini okursanız, "Başkan tereddüte düşerse yoklama yapar" der; şurada 350 milletvekili var... 
(RP sıralarından gürültüler) 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Yalan söylüyorsun, yalan! 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Önergemiz vardı... 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, önerge vardı. (ANAP ve RP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programımıza devam ediyoruz... (ANAP ve RP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yanlış uygulama içindesiniz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — önerge var bir kere... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — önergeyi işleme koymak mecburiyetindesiniz efendim. (RP 

sıralarından "önerge var" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Şimdi, ne diyorsunuz anlamıyorum; kim.konuşacaksa konuşsun... (ANAP 

ve RP sıralarından gürültüler) 
önerge bana geldi, arkadaşıma "ne var?" dedim, "yoklama önergesi var" dedi. Yalnız, 

şurada 350 kişi var. (RP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Olsun, 400 kişi de olabilir; önerge var. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Rica ederim, Parlamentoyu ne hale getirdiniz Sayın Genç!.. 
BAŞKAN — Arkadaşlar bakın... (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — önce "haberim yok" dedin, şimdi "350 kişi var" di

yorsun. Hangi lafın doğru? 
BAŞKAN — Peki, tespit edelim, önce oturun yerinize. 
Sayın milletvekilleri, bu, bir hakkın suiistimalidir. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sen suiistimal ediyorsun. İsterse 500 kişi olsun; 

önerge var. 
BAŞKAN — İçtüzüğün 58 inci maddesi, "Başkan tereddüte düşerse yoklama yapar" der. 

Bakın, şurada 350 milletvekili var. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Olabilir... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — On kişi yoklama isteyince, yapılır. 
BAŞKAN — Bağırmakla bir şey olmuyor. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Şimdi önergeyi okutup, imza sahiplerinin burada olup olmadıklarını tespit 

edeceğim. 
Sayın Başkan 

önerge oylamasında yoklama yapılmasını arz ederiz. 

Şevket Kazan Mukadder Başeğmez 
Kocaeli İstanbul 

Kadir Ramazan Coşkun Safder Gaydalı 
İstanbul Bitlis 

Hüseyin Erdal Ömer Faruk Ekinci 
Yozgat Ankara 

Ahmet Derin 
Kütahya 
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Basri Eler 
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BAŞKAN — Sayın Şevket Kazan?.. Burada. 
Sayın Mukadder Başeğmez?.. Burada. 
Sayın Abbas tnceayan?,. Burada. 
Sayın Kadir Ramazan Coşkun?.. Burada. , 
Sayın Safder Gaydalı?.. Burada. 
Sayın Basri Eler?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Sayın Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Sayın Melih Gökçek?.. Burada. 
Sayın Ahmet Derin?.. Burada. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, 150 kişiyi bulunca yoklamayı kesmeniz gerekli. 
BAŞKAN — Neyse, siz bırakın. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, karar verdiniz, kararınızdan geri dönmeyin. 
BAŞKAN — Arkadaşlarımız haklarını kullanıyorlar, ne yapalım. Aslında şurada 350 mil

letvekili var. 
SALtH SÜMER (Diyarbakır) -—Sayın Başkan, Meclisi siz yönetiyorsunuz, başkası değil. 
BAŞKAN — Neyse, tamam. 
Yoklamaya başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 
Müzakerelere devam ediyoruz. 

IV. — ÖNERİLER (Devam) 

A) StYASt PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. — Bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmasına ilişkin 403 sıra sayılı kanun tasarı

sının görüşme gün, saat ve süresine ilişkin DYP Grubu önerisi (Devam) 
BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öneri 

kabul edilmiştir. 

V. — KAMUN TAŞIRI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

7. —1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (1) 

A) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

(1) 393, 392, 397,382 S. Sayılı basmayanlar 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine başlıyoruz. 
Programımıza göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Söz alan Sayın Milletvekillerini okuyorum : 
ANAP Grubu adına Faruk Saydam, Ham di Eriş, Gazi Barut; SHP Grubu adına Mehmet 

Alp, Azimet Köylüoğlu; CHP Grubu adına Coşkun Gölcalp; DYP Grubu adına Evren Bulut, 
Asım Kaleli, Osman Özbek; RP Grubu adına Musa Demirci, Ahmet Cemil Tunç. 

Şahısları adına : Lehinde, tsmet Gür; aleyhinde, Hasan Basri Eler. 
ANAP Grubu adına, Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam; buyurun efendim. 
Sayın Saydam, konuşma süreniz 45 dakika. Kendi aranızda süreleri nasıl taksim ettiyseniz 

ona göre konuşun. 
ANAP GRUBU ADINA FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil

letvekilleri; Anavatan Partisi Grubunun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
lerini açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına saygılarımı su
nuyorum. 

1994 yılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi 8 trilyon 800 milyar olarak teklif edilmiş 
olmakla birlikte, 7 trilyon 200 milyar lirayı bulan personel giderleriyle bu bütçe, daha başlan
gıçta, Türk tarımı açısından kadük olarak doğmuş bulunmaktadır. Ülkemiz nüfusunun yüzde 
45'inin, 27 milyon insanın geçim kaynağı olan 8,8 trilyonluk Tarım Bakanlığı bütçesinin, 7,2 
trilyonluk kısmı personel harcamaları, 1,6 trilyonluk kısmı ise cari harcamalarla yatırımlar için 
öngörülmüştür. Böyle bir bütçeyle, Türkiye'nin, kalkınmışlığından ve AET ülkeleriyle başede-
bilen eşdeğerliğe sahip konumundan söz edebilmek bir hayaldir. 

Sayın Başkan, Sayın Başbakanın, Türk çiftçisine ve Türk tarımına verdiği önem 6.10.1993 
tarihli kararlarıyla ispatlanmıştır. Yüksek Planlama Kurulunun kuruluşundan bu yana, söz ko
nusu kurulun üyesi olan Tarım ve Köyişleri Bakanı, Yüksek Planlama Kurulundan çıkarılmış
tır. Yüksek Planlama Kurulu üyeliğine, Tarım ve Köyişleri Bakanını hangi gerekçelerle almı
yorsunuz? Yoksa, bu düzenleme, "benim köylüm, benim çiftçim" dediğiniz bu kesimi ve dola
yısıyla -bu durum Sayın Bakanımızın şahsıyla ilgili olmadığına göre- tarım sektörümüzü göz
den çıkardığınızın ispatı mıdır? 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim... 
Sayın milletvekilleri, lütfen, kimse ayakta sohbet etmesin, sohbet dışarda yapılsın efen

dim. Hatibi dikkatli dinleyelim. Lütfen... 
Buyurun efendim. 
FARUK SAYDAM (Devamla) — Tarım sektörünün ülke ekonomisine bir katkısının ol

madığı inancında mısınız? Ancak, Sayın Başbakanımızın, Ulusa Sesleniş Programlarıyla, Hü
kümetimizin övünç duyduğu "destekleme rakamlarını şu kadar artırdık" diye ifade ettiği Türk 
tarımına ve Türk çiftçisine hiçbir şey kazandırmayan ve hatta Ege tütüncüsünün tütününü, 
Ege üreticisinin pamuğunu ve benim Egeli üreticimin, Türkiye'nin gözbebeği ihracat ürünleri-
miz olan üzümü, inciri, fındığı, kayısıyı ihraç edemeyen, geçen yıla oranla ihracattaki azalışı 
yüzde 14 olan, ihracata karşılık yüzde 67 tarımsal girdi ithalat patlaması yapan Türkiye'nin, 
AET ülkeleriyle mücaedeîesinden, tanımsal piyasa mücadelesinden bahsetmek hayalden ibarettir. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, Divanın sayısı noksan galiba; böyle devam 
edebilir miyiz? 

BAŞKAN — Arkadaş "Lavaboya kadar gidip geleceğim" dedi; ne yapalım? Hemen gele
cek arkadaş. 

Buyurun devam edin Sayın Saydam. 
FARUK SAYDAM (Devamla) — Değerli milletvekilleri, "Bu Hükümetin yanlış tarım po

litikası sonucu, Konyalı Hasan'ın parası, TeksasU Joe'ye gitti" manşetlerine sebep olan Türk 
çiftçisinin makarnalık buğdayı için 170 milyar liranın Amerika'ya hediye edildiğim üzülerek 
müşahade etmekteyiz. 

Diğer taraftan, yıllık 60 bin ton olan fasulye üretimimiz 15 bin tona, 10 bin ton olan no
hut üretimimiz bin tona düşmüştür. Türk çiftçisi ve köylüsünün ekmek, soğan dahi alabilmesi
ni Hükümetimizin çok başarılı politikalarıyla sona erdiriyorsunuz ve diyorsunuz ki "soğan 15 
bin lira, ekmek 3 bin lira" Şimdi, demezler mi ki, "ekmeği 3 bin lira, soğanı 15 bin lira yapa
caksınız..." Sayın Başbakana "O makamda bu durumda nasıl oturuyorsunuz? Türk insanının 
'soğan ekmek yerim'felsefesini bile bitirdiniz" demezler mi? 

Sayın Başbakan, Devlet Su İşlerinin 40 trilyon liralık tarıma bağlı sulama yatırımları için 
istediği para yerine, proje aşamasında 3 trilyon lira verilmesini lütfettiler. Kaldı ki, Sayın Baş
bakan, bütçe projelerinde 50 trilyonluk bütçe açığını öngörüp bunları 200 trilyonluk açıkla 
ancak gerçekleştirebildiler. 

Sayın milletvekilleri, ben sizlere tarımsal girdilerle ilgili, elektrik fiyatlarından, makine ve 
ekipmanla tarım ilaçları fiyatlarından söz etmeyeceğim. O dosyaları açmıyorum; çünkü, bu 
Hükümetin gerçeklerden ne kadar uzak ve yaklaşımlarının realiteyle ne kadar alakasız olduğu
nu zaten biliyorsunuz. 

Sormazlar mı Sayın Başbakana, "Sıfır faizli hayvancılık kredisi nerede?" Sormazlar mı 
Sayın Başbakana, "Trilyonluk vergi lafları yürürlükteyken 5 milyon liralık cüzi çiftçi kredi affı 
nerede?", sormazlar mı ki, "Egeli tütüncüye ekme dediğiniz tütünün girdisini neyle sağlaya
caksınız?" diye. 

Sayın milletvekilleri, aklın yolu birdir ve gerçekler bellidir; ekilir arazilerimizin sulama 
olmadan, ülke ekonomisine katkısı hiçtir. Şu anda bu arazilerin yüzde 30'u sulanabilmektedir. 
Elektrik enerjisiyle sulama, altıda bir ucuza mal olmaktadır. Bu yola behemehal gidilmelidir. 

Seçim bölgem olan Manisa'dan bir örnek arz etmek istiyorum : ANAP döneminde hazır
lanmış olan 200 milyarlık sulama projesinden bugüne kadar -ki, bu proje 10 birimliktir-1 inci, 
2 nci, 7 nci ve 8 inci projeler kısmen hizmete alınmıştır, toplamı 20 milyar liradır ve bu Hükü
metin ve yandaşlarının bir partizanlık abidesi olarak bulunmaktadır. Manisa'da. Nerede Ma-
nisa'daki 1 inci, 2 nci projeleri takip eden, 3, 4, 5 ve 6 nci projeler? Neden bunlar atlanarak 
7 ve 8 numaralı projeler gerçekleştirildi? Neden Hükümet, 1992 ve 1993 programlarında bu 
yatırımları tamamıyle gerçekleştiremedi? 

Şimdi sizlere gübreyle ilgili bazı rakamlar sunuyorum : Amonyum nitrat gübre 1991 yılın
da 495 lira iken, 1992 yılında 930 lira; yani yüzde 88 artış, 1993 yılında 2 055 lira; yani yüzde 
415 artış olmuştur. 

1991 yılında 790 kg buğdayla 1 ton taban gübresi alınabilirken, 1993 yılında, rakamların 
3'ü, 5'i katlar tarzda büyüdüğü -maalesef-görülmektedir. 1991 yılında 108 470 kg buğdayla 
1 traktör alınabilirken, 1993'te 119 480 kg buğdayla ancak 1 traktör alınabilmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, 1963-1983 döneminde tarımın ortalama gelişme ve büyümesi yüzde 
2,5 iken, 1984-1991 ANAP döneminde tarımın gelişme ortalaması, 1989 yılındaki çok önemli 
kuraklığa rağmen, yüzde 3,6 olmuştur. Bu dönemde, Devlet Su tşleri tarafından 57 baraj, 93 
gölet tamamlanarak sulu tarımın istifadesine sunulmuş, 800 bin hektar alan sulamaya açılmış
tır. 1991 yılına göre 1992 yılında açıkladığınız taban fiyatları artışı yüzde 53.8'dir; aynı yıllar
daki enflasyon oranı ise, malumunuz yüzde 71'dir. "Ben, çiftçimi, memurumu enflasyona 
ezdirmedim" diye hiç durmadan gerçekleri çarpıtmaya devam ediyorsunuz. 

1991 yılına göre tarım ürünleri, dış ticaret açısından 1992 yılıyla mukayese ettiğimizde, 
1992 yılı tarım ürünleri, ihracatı, 1991 yılına göre yüzde 10 azalırken, tarım ürünleri ithalatı 
yüzde 41 oranında artmış bulunmaktadır. 1993 yılında ise durum daha da vahimdir ve ihraca
tın yüzde 14.3 oranında azalmasına karşılık, ithalatın yüzde 67.8 oranında arttığını üzülerek 
görmekteyiz. 

Büyük projelerinizden olan sıfır faizli, hayvancılığı teşvik kredisi için binlerce müracaat 
yapıldı. Şimdi İktidarın sayın milletvekillerine soruyorum : Gittiğiniz seçim bölgelerinizde, köylü, 
bu sıfır faizli kredi için sizlere sorduğunda, verecek cevap bulabiliyor musunuz? tflas eden bu 
proje sayesinde, ne tarizlere maruz kaldığınızı hepimiz biliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Bakanlığımızın, Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Mü
dürlüğünün, küçük çiftçinin üretimini artırıcı bir sistem olarak, tarımsal kalkınma kooperatif
lerinin desteklenmesi ve projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulduğunu hepimiz biliyo
ruz. Bu genel müdürlüğümüzde, 800 adet üretim kooperatifinin yatırım projesi müracaatı bu
lunmakta ve toplam tutarı 3 trilyon 212 milyar lirayı tutmaktadır. Ancak, genel müdürlüğe 
verilen ise sadece 46 milyar liradır. Keza Ziraat Odaları Birliğine verilen 1,5 milyarlık komik 
ödenekle, 1995'te IFAD toplantısını İstanbul'da yapmaya hazırlanan birliğimizin, bu ödenekle 
1994 yılını hangi mucizevî formülle bitirebileceğini merak ediyoruz. O zaman Sayın Başbaka
na sormazlar mı: "46 milyarla, 3 trilyonluk projeyi; 1,5 milyarla, IFAD toplantısının hazırlık
larını nasıl gerçekleştireceksiniz?" diye... 

Tarımsal faaliyetlerde kredilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türk çift
çisinin sırtından 5 trilyon lira kar ederken, yatırıma ayırdığınız bu komik rakamlar gözler önünde 
değil mi? 

Sayın miletvekilleri, müsaadenizle, biraz da yöremden bahsedeyim : Manisa ve civarı, ya
ğan yağmurlara rağmen büyük bir kuraklık yaşamaktadır. Baraj su seviyesi sıfır noktasında, 
Gediz ve Nif Çayı ise canlı organizmaların yaşayamayacağı şekle gelmiş, ölü bir nehir halinde
dir. Sağlıklı çalışmayan kum ocakları, siyasî istismarla "maden arayacağım, balık havuzu 
yapacağım" diyenlere verilerek, Gediz dejenere edilmekte, taban suyu kaçırılarak denge bo
zulmakta, tarım alanları ise talan edilmektedir. Buna mani olmak isteyen Manisa Tarım İl Mü
dürü ise görevden alınabilmektedir. 

Bu konuda, 25 Ağustos 1993 tarihli Hürriyet Gazetesi kupüründe aynen şöyle deniliyor : 
"Politik atamaya ziraatçı tepkisi. Toplantı düzenleyen Ziraat Odaları Başkanı Nuri Sorman, 
başarılı çalışmalar yapan Bilgin'in, Hacıhaliller'de, Vedat Babacan'a ait kum ocağını isteyen 
bir DYP'li Manisa milletvekiline karşı çıkıp izin vermediğini söyledi." 

Doğal dengenin bozulmaması için, Gediz'de böyle bir girişime karşı çıktığı için, eski il 
müdürümüz Bilgin, DYP'li milletvekilinin baskısıyla maalesef görevden alınmıştır. Manisa Zi
raat Odası bu konuda feryat etmiştir; ama, duyan kim. 
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Kuraklıktan köylümüz bu yıl da kavrulacaktır. Çözüm ise, baraj üzerine yağmur bombası 
atmak, yani yapay yağış uygulaması suretiyle bu kuraklık önlenebilecektir. Gereken kaynak 
bulunmalıdır. Tarımın zarar görmesi bu suretle önlenmelidir. Kaldı ki, yapılacak masraf, kaza
nılacak ürünün yanında çok cüzi kalmaktadır. 

Bu sınırlı sürede, sizlere Türk tarımının ve cefakâr Türk çiftçisinin sorunlarını tam anlata
bilme imkânsızlığı içerisindeyim. 

Ben, vefakâr Türk çiftçisine, bol ve hayırlı bir üretim yılı diliyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. Bütçenin, Bakanlığımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saydam. 
tkinci konuşmacı, Sayın Hamdi Eriş'tir. 
Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HAMDÎ ERÎŞ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1994 yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce He
yetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, millet olarak huzur ve refah içerisinde yaşamak istiyorsak, her şey
den önce, üretimi artırmak zorundayız. Bu da tarım ve ziraata önem vermemize bağlıdır. Ta
rım ve ziraatın bütün dünya ülkeleri için önem taşıdığını biliyoruz. Ancak, nüfusumuzun yarı
sına yakınını teşkil eden köylümüz ve çiftçimiz için daha çok önem taşıdığı bir gerçektir. 

Ülkemiz, coğrafî ve iklim bakımından bütün tarım ürünlerini üretmeye uygun bir ülkedir. 
Yaşamak için hepimizin ihtiyaç duyduğu, başta yiyecek ve giyecek maddeleri olmak üzere, ya
şantımızdaki diğer önemli ihtiyaç maddeleri, köylümüz ve çiftçimiz tarafından üretilmektedir. 

Tarım alanında 1950'li ve 1960'lı yıllardan itibaren başarılı bir gelişme başlamıştır. 1980'li 
yıllarda, dünya ülkelerindeki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de başarılı gelişmeler olmuştur. 
Nitekim, son 50 yılın büyük kuraklığı, 1989 yılında ülkemizde olmasına rağmen, o zamanki 
Anavatan İktidarlarının almış olduğu tedbirler sayesinde, vatandaşımıza hissettirilmeden, Türk 
köylüsü ve çiftçisi mağdur edilmeden atlatılmıştır. Bu kuraklık, tarım alanında sulu ziraatın 
önemini bir kez daha ortaya çıkarmış olup, tarımın, sadece iklim şartlarına, yeterli yağışa bağ
lı kalmaması gerektiğini belli etmiştir. 

Sulama barajı ve göletleriyle, özellikle GAP Projesiyle Türk tarımı desteklenmelidir. Bu
nun için, başta.sulama barajı ve göletleri en kısa zamanda tamamlanmalı, sulu ziraate önem 
verilmelidir. Tarımda verimlilik, kalite ve modern üretim tekniklerinin uygulanması yaygınlaş
tırılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1994 yılı bütçesinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşülmesi sırasında yaptığı 
takdim konuşmasında ve bununla ilgili hazırlanan kitapçığın dördüncü bölümünde, Bakanlı
ğın 1994 yılı genel bütçesinin, 1993 yılına göre yatırım harcamalarında yüzde 51 artış sağlana
cağı belirtilmekteyse de, bunun tatbikatta mümkün olmayacağı, 1993 yılındaki uygulamadan 
anlaşılmaktadır. Çünkü, 1994 yılında öngörülen, Bakanlığın 1994 yılı katma bütçesi toplamı 
256 milyarın, ancak dörtte birine yakını, yani 66 milyar lirası yatırım harcamalarına; Bakanlı
ğın 1994 yılı genel bütçesi toplamı 8 trilyon 891 milyar liranın ancak yedide biri olan 1 trilyon 
236 milyar lirasının, yatırım harcamalarına ayrıldığı belirtilmektedir. Hızlı artan enflasyon kar
şısında bunun ne kadar yetersiz kalacağı ortadadır. Bu hususu Genel Kurulumuzun takdirleri
ne sunuyorum. 
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Hayvancılıkta, 1963 ilâ 1991 yıllan arasında hayvan sayısındaki azalmaya rağmen, hay
vansal üretimde önemli artış olduğu belirtilmektedir. Ancak, hayvancılığın geliştirilmesi ve hay
van ırkının ıslahı ile ilgili önlemler alınmalıdır. Bakanlığımızın bilgisi dahilinde, yurt dışındaki 
çok sayıda damızlık hayvan ithal edilmiştir. Halen de edilmektedir. Bunun için gerekli tedbir
ler alınarak, canlı hayvan ithali yerine, ülkemizde sunî tohumlamayla, kültür ırk yaygınlaştırıl
malıdır. 

Esasen, tarımda, yıllardan beri özlemini çektiğimiz ziraat mühendisleri ile, veteriner he
kimlerini, köylümüzle birlikte, sahada verimli bir şekilde çalıştıramıyoruz. Köylümüz, gerek 
tarımda, gerek hayvancılıkta, babasından, dedesinden gördüğü gibi çalışmakta, mücadelesini 
çeşitli güçlüklerle sürdürmektedir. Çoğu zaman, hangi araziye, hangi cins ürünün ekileceğini 
bilmemekte, gübre ve ilacın bitkiye atılma zamanı ile miktarını tam olarak yapamamaktadır. 
Ayrıca, tarım alet ve makinelerinin bakımını, çiftçimizin düzenli bir şekilde yapamadığı ger
çektir. Tüm bunlar, tarımdaki verimi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sayın milletvekilleri, hepimizi yakından ilgilendiren, köylümüzün ve çiftçimizin sorunla
rına duyarsız kalamayız. Tarıma yeni bir çehre vermek için istikrarlı planlar yapılmalı, eğitime 
ve araştırmaya önem verilmelidir. Sadece, "Benim çiftçim, benim köylüm" demekle çiftçiye 
destek vermiş olamayız. Onların, zor şartlarda, hepimiz için çalıştığını, topraktan mahsul al
manın zorluğunu bilen bir üretici olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın yetişmiş elemanla
rı, ziraat mühendisleriyle, veteriner hekimlerinin, arazide çiftçimizle çalışması sağlanmalıdır. 
Bunun için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. 

Tarım alet ve makinalarının TSE damgalı olması, teknik özellikleri olmayan araç, gereçle
rin kontrol edilmesi, böylece korsan bir şekilde yapılan ve piyasada satılan, standartlara uy
mayan tarım aletlerinden çiftçimizin korunması şarttır. Çiftçiye, daha düşük faizli kredinin sağ
lanması, tarım ürünlerinin zamanında teslim alınması ve daha yüksek taban fiyatı verilmesi, 
gübredeki devlet desteğinin azaltılmaması ve desteklemenin devam etmesi, çiftçimizi daha çok 
üretmeye teşvik edecektir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasınca çiftçilerimize verilen kredi limitleri, gü
nün şartlarına ve çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde artırılmalıdır. Tarımda kullanı
lan gübre ve ziraî ilaçlar, bölgelere göre, zamanında hazır edilmelidir. 

Yukarıda arz etmeye çalıştığım konularda, gerçekten, Türk tarımının gelişmesini, daha çok 
ürün alınmasını istiyorsak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın 1994 yılı için hazırladığı çalışma 
programı yazıda kalmamalı, bütçe imkânları kullanılarak, hayatiyete geçirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Türk tarımında verimliliği artırabilmek için, sulu ziraat başta olmak 
üzere, arazi ıslahı ve arazi toplulaştırma çalışmaları mutlaka yapılmalı, arazilerin küçük par
çalara bölünmesi önlenmelidir. 

Avrupa'da geliştirilen yeni teknikleri çiftçilerimize tanıtmalı, meyve ve diğer fidanların üre
timi, çiftçilerimizin kullandıkları tohumlukların temizlenmesi yaygınlaştırılmalıdır. 

Gelişmiş ülkelerde, tarımdaki nüfusun, genel nüfusuna oranı yüzde 3 ile yüzde 5 arasında 
iken, bizde bu oran yüzde 40'Iar seviyesindedir. 

Türk Milletini, Türk çiftçisini ve köylüsünü boş vaatlerle, hayallerle aldatamayız, aldat-
mamalıyız. Anavatan iktidarları döneminde çiftçimize sağlanan imkânlara, getirilen yenilikle
re, bu iktidar döneminde hiçbir ilave, maalesef yapılamamıştır. Aksine, çiftçimizin kullandığı 
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ana maddelere, traktöre, diğer tarım aletlerine, mazota, gübreye, zirai ilaca 3-4 kata varan zamlar 
gelmiştir. Pancar ekim sözleşmesi daha da zorlaştirılmıştır. Dolayısıyla, Türk köylüsü ve çiftçi
si fakirleşmiştir. Katlanarak yapılan bu zamların altında Türk köylüsü âdeta can çekişmekte
dir. Şahsen kendim, 2 bin dönüm arazimde yaptığım tarım giderlerini, hasat sonunda tarım
dan elde ettiğim gelirler zor karşılamaktadır. 

Çiftçimizin kazancını, arazisindeki çalışmalarını günlük ve aylık hesaba döktüğümüz za
man, çiftçi ailesinin fertlerine, asgarî ücretin çok altında para düştüğünü ve geçim sıkıntısı içinde 
olduğunu görüyorsunuz. Tabiri caizse, bu Hükümet döneminde, Türk çiftçisinin kan ağladığı
na, yaptığım köy ziyaretlerinde, köylümüzün, Hükümeti eleştirirken, "yağmurdan kaçarken 
doluya tutulduk" dediğine şahit oldum. Çiftçimiz, seçim meydanlarında kendilerinin kandı
rıldığını, iyi niyet ve düşüncelerinin kurbanı olduklarını söylüyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1994 yılı bütçesine baktığımızda, 1993 yılından fark
sız olacağı, Hükümetin, geçmiş 2 yıldaki tarımla ilgili icraatına baktığımızda, bu önümüzdeki 
yılda da köylümüz ve çiftçimizin mağdur olacağı açıktır. Çünkü, hızla artan fiyat artışları, ağır
laşan geçim şartları karşısında, 1994 yılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bütçesinin yetersiz 
kalacağı görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu olarak, Türk köylüsünün ve çiftçisinin hiz
metine tam olarak cevap veremeyecek olan bu bütçenin ülkemize, milletimize, Türk köylüsü 
ve çiftçisine hayırlı olması dileğiyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eriş. 
ANAP Grubu adına üçüncü konuşmayı yapmak üzere, Malatya Milletvekili Sayın Gazi 

Barut; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA M. GAZt BARUT (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1994 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Dünya ülkelerini incelediğimiz zaman, sanayide ileri gitmiş ülkelerin, aynı zamanda ta
rımda da çok ileri olduklarını görürüz. Almanya, Amerika, Fransa, hem sanayide hem tarım
da ileri gitmiş olan ülkelerdir. Bu ülkeler, sanayileşiyoruz diye, tarımı geri plana itmemişlerdir. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından yapılan tespitlere göre, hızla artan 
dünya nüfusu 2000 yılına kadar 1 milyar artarak 6.4 milyara, 2025 yılında ise 8.5 milyara ula
şacaktır. Hızlı nüfus artışına rağmen, tarımsal üretimdeki yetersiz gelişmenin bir sonucu ola
rak, günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde 500 milyon insan şimdiden açlıkla ve dengesiz bes
lenmeyle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Dünya tarımındaki bu menfi duruma rağmen, çiftçilerimizin gayretli çalışmaları, ANAP 
iktidarlarının tarım sektöründe uyguladığı politikalar, alınan tedbirler ve teşviklerin sonucu, 
son yıllarda tarım sektöründe hızlı gelişme ve değişmeler olduğu bir gerçektir. Bu gelişmeye 
rağmen, ülkemiz toplumunun sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli yeri olan tarım sektö
ründeki bu gelişmeyle cumhuriyet döneminde tarım toplumundan sanayi toplumuna dönüş
tük diyemeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımın gelişmişliğinin ölçeği, birim alanda ve birim 
hayvanda en bol, en kaliteli ve en düşük maliyetli ürün almaktadır. Dünya gerçeği olarak gör
mekteyiz ki, tanmda ileri gitmiş ülkelerde çiftçi nüfus oranı yüzde 5 ilâ 10, hatta daha da düşük 
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düzeylere inmiştir. Ülkemizde tarım nüfusunun yüzde 10'lara indirilmesi, tarımın diğer sek
törlerle bütünleştirilmesi ve Türk tarımının 2000'Ii yıllarda dünya ile rekabet edebilmesi için, 
ziraat odaları temsilcileriyle çiftçileri saatlerce bekletip görüşmeyenler acaba hangi tedbirleri 
alıyorlar? 

Tarımda, yalnız üretmek değil, üretileni pazarlamak ve emeğin karşılığını vermek gerek
mektedir. 

Tarıma dayalı sanayi kollarını geliştirmemiz, dış ülkelere ucuz hammadde değil, pahalı 
mamul madde satmaya başlamamızla mümkündür. 

Dış pazar ilişkileri geliştirilmelidir. Bu ise, sürekli, tutarlı, değişmeyen tarım politikası ve 
bu politikayı uygulayan bilgili ekiplerin uzun zaman görevde kalmasıyla sağlanır. Halbuki, Ta
rım ve Köyişleri Bakanlığını, son iki yılda, üç bakan ve Üç müsteşar yönetmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Tarım Or
man ve Köyişleri Komisyonundan son iki yılda geçen kanun tasarılarının hiçbiri Genel Kurul
da görüşülmemiştir. Komisyonda görüşülecek konuları görüşmek üzere, hiçbir gün, ne Sayın 
Bakan, ne de Sayın Müsteşar, komisyon toplantılarına katılmamıştır. Evet, Sayın Bakanı tem-
silen, tecrübeli ve konulara hâkim bir müsteşar yardımcısı toplantılara İcatılıyor, bu temsilciye 
hiçbir itirazımız yoktur; fakat, Sayın Bakanın, tarım konularına sahip çıkmasını istiyoruz. 

Sayın Bakanım, komisyonda görüşülen söz konusu tasarıların acilen Genel Kurulda görü
şülmesinin, Türk köylüsüne ve çiftçisine büyük faydası olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım ve Köyişler Bakanlığının 1994 yılı bütçe rapo
runda "devam eden işler ve yarım kalan işlerin tamamlanması ile dış kaynaklı projelerin ge
rektirdiği dış kaynak karşılığının tamamının verilmesi kabul edilerek hazırlanmış" deniliyor. 
Halbuki, Dünya Bankası IFAD ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya göre, TYUAP 1 ve 
2 için alınan muhtelif taşıt, tarım aleti ve makineler borçla gümrükten çekilmiş, arabalar pla
kasız dolaşıyor. Bakanlığın ise, gümrük, harç, resim ve KDV olmak üzere 200 milyarın üzerin
de borcu var. Bu borç, personel giderlerinden ve cari giderlerden ödenmeyecğine göre, yatırım
lardan kesilecektir. Bu demektir ki, 1994 bütçesinde yatırımlara ayrılan ödeneklerde, 1993 yılı 
ödeneklerine göre bir artış olmadığı gibi, azalma olmuştur. 

Netice olarak, bu bütçeyle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Türk köylü ve çiftçisine vere
bileceği hiçbir şey olamaz. Bu Hükümetin destekleme politikasıyla, çiftçimiz, ürettiğini sata
maz, sattığının da parasını zamanında alamaz duruma gelmiştir. Bu Hükümet, zenginin 27 
trilyon lira borcunu affetti; fakat, bu paranın yüzde 2'si kadar olan çiftçi borcunun affını ger
çekleştiremedi. 

Bu Hükümet, gübreye, mazota, ilaca, traktöre yaptığı zamlarla, bir yılda, reel olarak, çift
çimizi yüzde 25, buğday üreticisini ise daha yüksek oranda fakirleştirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Malatya'da, bu sene, Kayısıbirlik, kuru kayısının kilo
suna 31 500 lira taban fiyatı verdi. Hükümet, kayısı alımları için geçen yıl 175 milyar lira gön
dereceğini ilan etmesine rağmen, bugüne kadar bir kuruş göndermedi. 

Kayısıbirlik, Ziraat Bankasından yüzde 70 faizle aldığı 22 milyar lirayla, Malatya'da yeti
şen ve yüzde 95'i ihraç ürünü olan kuru kayısının ancak yüzde 4'ünü satın alabildi. Kayısıbir
lik, ilkel metotlarla hazırlanan ve yaptığı masraf ile fiyatı yüzde 100 artan kuru kayısıdan bu
güne kadar ancak 300 ton ihraç edebilmiştir. Yani, bütün ürünün yüzde 1,5'ini ihraç etmiştir. 
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Son 4 yılda 300 milyon dolar döviz getiren Malatya'nın bu altın meyvesi, Hükümetin yanlış 
politikası yüzünden, tüccar tarafından ucuza satın alınmış ve üretici mağdur edilmiştir/Hal
buki, Malatya'da her dört kişiden birisi, yani 50 bin aile geçimini kayısıdan sağlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, çiftçilerimizin önemli birkaç sorununu sizlere arz etmek istiyorum : 
Ziraat Bankası, yatırım ve işletme kredilerine uyguladığı aşırı formaliteyi kaldırmalı ve kira 
ile tutulan araziden elde edilecek ürüne de kredi verilmelidir. 

Üründe kayıplara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı mücadelede başarılı 
olabilmek için bölgesel erken uyarı sistemleri kurulmalı. Olumsuz etkilere sebep olan ruhsatsız 
ilaçların kullandırılmasını engelleyen tedbirler alınmalıdır. Tabiî, tedbir deyince, Tarım ve Kö-

' yişleri Bakanlığının süne ile yaptığı mücadelede gibi değil... Bakınız 15.11.1993 günü, GAP Te
levizyonunda Trakya-Çorlu ve Muradiyeli çiftçiler, süneye karşı yapılan ilaçlamanın tesirsiz ol
duğunu ve süneden dolayı buğday üretiminin yüzde 20 düştüğünü dile getirdiler. Bunun üzeri
ne, program yapımcısı, ilacın neden tesirsiz olduğunu, programa katılan Bakanlık üst yönetici
sine sordu. Yöneticinin tüyler ürpertici cevabı ise şöyle : "Efendim, çiftçilerin, yüzde 20'den 
fazla hasar görmüş buğdaylarını, Ofis, 1400 ile 1 500 lira arasında satın aldı. İlaçlanan alanla
rın arazi yapısı, yani coğrafî durumu çok engebeliydi, havadan ilaç atmaya müsait değildi. İlaç
lama maksimum 6,5 metreden yapılır. Bunu bildiğimiz için, ilacı çiftçilere verdik; fakat, çiftçi
ler, ilacı atmadı. Bize çok baskı yapıldı. Bunun üzerine biz de üç defa ilaçladık." 

Şimdi buradan Sayın Bakana soruyorum : İlaç yerine su alınmış da, atılmışsa bu araştırıl
malı. Şayet ilaç alınmış ve 6,5 metreden tesirinin olmayacağı bilinmesine rağmen havaya atılmışsa; 

1. Baskıyı kim yaptı? 
2. Üç defa boşa atılan ilacın parasını kim ödedi? 
3. Çiftçinin yüzde 20 olan zararını kim ödeyecek? 
4. Ofisin 1 400 ile 1 500 liraya aldığı bu buğdayı hayvan yemi olarak sattığı doğru ise 

bu zararı kim ödeyecek? 
5. Bu hasarlı buğdayın ithal buğdaya karıştırıldığı doğru ise bunu kim yaptı? 
Bunlann hesabının sorulmasını Sayın Bakandan istirham ediyorum. 
Sayın milletvekilleri; ülkemizde gıda maddeleri üretiminin büyük bölümü ilkel koşullarda 

veya sağlıksız katkı maddeleriyle gerçekleşmektedir. Buna karşılık, bakanlıklararası yetki tar
tışmaları ve sürtüşmeleri nedeniyle gıda yasası taslağı yıllardır Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı arasında gidip gelmektedir. 

Geçen yıl bu kürsüden söylediğimi tekrar ediyorum : Bugün, Türkiye'de, hayvan yeminin 
kanunu var; fakat, insan gıdasının kanunu yoktur. Avrupa ülkeleri arasında gıda kanunu ol
mayan tek ülke Türkiye'dir. Gıda sektörünün bazı görevleri vardır; Mesela, tüketicinin maddî 
çıkarını korumak, gıdaların kalite ve standardını sağlamak, üretimde kayıpları minimuma in
dirmek gibi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Topluluğuna girecek olan ülkemiz ile Avrupa 
Topluluğundaki tarım destekleme politikası mukayese edilirse; Topluluk, kurulduğu zaman çok 
büyük bir tarım ürünleri ithalatçısı iken, bugün büyük bir ihracatçı durumuna gelmiştir. Top
lulukta desteklemeler, belirlenen amaçlar doğrultusundadır. Genel olarak ürün fiyatı bazında 
destekleme yapılmaktadır ve son yıllarda ortak tarım politikası reformu ile uygulamaya konan 
tedbirler, üretimin düşürülmesi doğrultusundadır. Türkiye'de tarım sübvansiyonları konusunda 
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tartışmaları gerekli olgu, girdilerdeki sübvansiyonlar, destekleme alımları ve dolaylı destekle
melerin, yeterli üretim artışı sağlayıp sağlamadığıdır. Talep artışına paralel üretim artışını sağ
lama zorunluğu vardır. 

Gayri safî yurt içi hâsıla içinde tarımın payını oransal olarak küçültürken, miktar olarak 
yükseltmek zorundayız. Bence, üretimi artırmak için de, ürün fiyatlarının artmlmasının yanı 
sıra, altyapının iyileştirilmesi ve daha etkili bir tarım politikası oluşturulmasında yarar vardır. 

Bu bakımdan, ülkemizde tarımdaki destekleme şeklinin gözden geçirilerek, girdi yerine, 
çıktının desteklenmesi, doğrudan teşvik unsuru olabilecektir. 

Avrupa Topluluğunda, tarımın, ortak tarım politikası dışında desteklenmesi yasak olma
sına rağmen, hemen hemen tüm topluluk üyeleri eğitim, araştırma, geliştirme, enerji, vergi süb
vansiyonu, sosyal sigorta sistemi, pazarlama, işleme ve bölgesel yardımlar çerçevesinde ek des
tek sağlamaktadır. Bu da, Türkiye'nin, aynı alanlarda millî bir tarım politikası geliştirme gere
ğini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, gerekli çalışmalara en kısa zamanda başlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde, hayvancılık ve besicilik yüzde 70 çayıra ve 
meraya bağlıdır. Oysa, meralarımız bakımsızlıktan özelliklerini kaybetmiş ve kurumuş durum
dadır. Bir milletin, gelecek adına bir çeşit sigortası durumunda olan çayır ve meralar, bitki, 
toprak, hayvan, insan dörtgeninde kolayca elde edilemeyecek ve yeri başka bir faktör tarafın
dan doldurulamayacak gizli bir hazine durumundadır. 

Çayır meraların sürülmesi, devamlı ve aşırı otlatma gibi etkenlerle, tabiî bitki örtüsü tah
rip edilmiş ve sonunda toprak erozyonu ortaya çıkmıştır. 

Çayır meralar, orman ve petrol kaynakları gibi, bir ülkenin en önemli doğal kaynakları
dır. Çayır meraları, yalnızca hayvanlara kaba yem sağlayan alanlar olarak görmek doğru de
ğildir. Çünkü, çayır meraların, bunun yanında toprak ve su koruması, orman hayvanlarına 
barınak olması, büyükşehir ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havayı temizleme, beton yığın
ları içinde yaşayan insanların ruhsal dinlenmesinin sağlanması gibi birçok önemli fonksiyon
ları vardır. Onun için, Meclis gündeminde bekleyen Çayır Mera Kanunu Tasarısı bir an önce 
çıkarılmalıdır. 

Ülkemizde hayvancılığa gelince : Halkımızın çağdaş beslenmesi ve sağlıklı kuşaklara ka
vuşmasının temel şartlarından birisi, ülke hayvancılığının öneminin kabulüne ve bir plan çer
çevesinde sektörün korunmasına bağlıdır. Hayvancılık sektörünün sahip olduğu temel besin 
kaynaklarının, gelecek yıllarda sağlıklı bir nesil için stratejik önem taşıdığı ve asgarî miktarda
ki tüketimin şart olduğu, vazgeçilmez bir ülke sorunu olarak ele alınmalıdır. 

Tüketimi artırmaya paralel olarak, bu alandaki üretimi artırmak ve hayvan başına et ve 
süt verimini gelişmiş ülke standartları seviyesine çıkarmak zorundayız. 

Bu Hükümet, maalesef, hayvancılığa bir şey vermedi. Sıfır faizli kredi ölü doğdu. Çünkü 
krediden doğu ve güneydoğu illerinde bulunan boş ahırların yararlandırılması düşünüldüğü 
halde, bu illerde özellikle küçük çiftçiler bulunduğundan ve bunlardan da, kredi taleplerine 
karşılık teminat istendiğinden, söz konusu çiftçilere kredi açılamamıştır. 

AT'de, tarımın içinde, değer itibariyle hayvancılığın payı yüzde 50. Bizde ise bu rakam 
yüzde 18 civarındadır. 

Netice olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, büyükbaş, küçükbaş, tavuk, balık ve av hay
vanlarının gelişmesi için acilen tedbir almalıdır. 
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Sözlerime son verirken, büyük gayret ve başarıyla çalışan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
personeline teşekkür eder, 1994 yılı bütçesinin memleketimize, milletimize, Bakanlığımıza ve 
fedakâr çiftçimize faydalı ve bereketli olmasını diler, Yüce Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barut. 
SHP Grubu adına ilk konuşmayı Kars Milletvekili Sayın Mehmet Alp yapacak. 
Buyurun Sayın Alp. 
Konuşma süreniz 45 dakika; nasıl paylaşacağınızı siz takdir edersiniz. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin kıymetli 

üyeleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüş ve düşüncelerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın üyeler, ülke tarımı, tüm yetersizliğine rağmen, cumhuriyet döneminde, 70 yıldır önemli 
ve büyük gelişim göstermiştir. Bu gelişim, 1950 yıllarına kadar, tarımda işlenen arazinin büyü
mesine, 1950 yılından sonra modernleşmeye bağlı olarak, ve daha sonra da teknolojik girdiler
le boyutunu artırarak sürdürmüştür. 

Tarım sektörünün ekonomik ve sosyal yaşamımızdaki önemini ve 2000*Ii yıllardaki belir
leyiciliğini rakamlarla kısaca sunmak istiyorum : Ülkemizde, tüketici amaçlı, yıllık kullanıla
bilecek toplam su miktarının 105 milyar metreküp; tarım topraklarımızın sulanabilir miktarı
nın 12,5 milyon hektar; yaklaşık 77,8 milyon hektar olan toprak varlığımızın işlenebilen mik
tarının da 28 milyon hektar olduğunu belirttikten sonra, ülkemizin, toprak, su ve iklim kay
nakları bakımından önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu vurgulamak is
tiyorum. 

Nüfusumuzun hızlı artışına paralel olarak birim alanda verimin arttığı, tarım ürünü ihra
catının yükseldiği ve tarımsal katma değerin, yükseldiği, yine 60 milyona varan nüfusumuzun 
beslenebildiği bir düzeye vardığımız gerçeği de sevindiricidir. Ancak, buğdayda, dekara 210 ki
logram olan verim ortalamamızın, dünyada 260 kilogram/dekar, yine Avrupa Topluluğu ülke
lerinde bu ortalamanın 460 kilogram/dekar olduğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Gübre kullanımında, Adana, Ankara, Edirne gibi illerimizde, kullanım düzeyinin yüzde 
100'e yakın olduğu; Hakkâri, Kars gibi illerimizde, bu oranın yüzde 8-10 düzeyinde kaldığı; 
yıllık kişi başına et tüketimimiz 28 kilogram iken, Avrupa Topluluğu ülkelerinde bu rakamın 
92 kilogram olduğu ve yine ülkemizde kişi başına hububat tüketiminin 325 kilogram olmasına 
karşın, Avrupa Topluluğu ülkelerinde bu rakamın 84 kilogram olduğu; Türkiye'de yüzde 21 
düzeyindeki nadas alanının Avrupa Topluluğunda yüzde 9 civarında olduğu dikkate alındığın
da, ülkenin tarım sektöründeki yetersizlik şablonu ortaya çıkmaktadır. 

Son on yılda tarım ürünü ithalinin on kat artmış olması ve ihracatının da üçte bir oranın
da artış gösterebilmesi, Anavatan Partisi yönetimlerinin bu ülkeye talihsiz bir azizliğidir!.. Yüksek 
enflasyon ve yatırım payının bütçe içerisindeki payının sürekli düşüklüğü, 1980-1990 yılları ara
sında tarımdaki verimlilik artışını yavaşlatmıştır. Çalışabilen nüfusun yarısına yakın kesimi ta
rımda istihdam edilmektedir. Tarımın, ekonomideki en önemli rolü de buradadır. Tüm sanayi
leşme iddiaları ve gelişmelerine rağmen, ihracatımız ve sanayi sektörüne dolaylı katkısıyla kay
nak yaratan ve üreten tarım sektörüdür. Ekonomide, tarımı göz ardı ederek kalkınma senaryo
ları üretmek yanlıştır ve kalkınmak mümkün değildir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, son on yılda olumsuz bir tüketim kalıbına 
sokulmuştur. Tanm yoksullaştırılmış ve tarım kesimi ağır bir bedel ödemiştir. Bize göre, tarım 
potansiyeli büyük olan ülkemizde, sanayileşme ile kalkınma, tarım sektörüne dinamik kazan
dırılarak, eşgüdümle olmalıdır. Tarımın geleceğine ve geliştirilmesine yönelik yeni politikalara 
ihtiyaç vardır. 

tki yıldır, koalisyon hükümetlerimiz, tarımı ihmalden kurtaran ve toplum tüketimini göze
ten, katma değeri, kaliteyi ve verimliliği maksimize eden bir üretim yönlendirmesi başlatmıştır. 
Tarımda çalışanların ürettikleri ve yarattıkları değerden, hak ettiklerini almaları hedeflenmiş
tir. Tarımda destekleme politikasına önem verilmiştir, tarımsal yatırımlara öncelik verilmiştir. 
Tarımsal kurum ve kuruluşların, bugün ihtiyaç duyulan bir yapıya kavuşturulması için, yeni
den yapılandırılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Hayvancılık, veteriner, toprak-su ve su 
ürünleri gibi genel müdürlükler oluşturularak, tarımda etkin hizmet ve üretim olanağı yaratı
lacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımda üretim, pazar, teknolojik araştırma ve istih
dam politikalarını geliştirme ve irdelemeyi yararlı buluyoruz. Çiftçimizin, tarımla uğraşan in
sanlarımızın demokratik örgütlenmesine ihtiyaç vardır. Kendi haklarım bilen ve arayan, de
mokratik, çağdaş, katılımcı ve örgütlü çiftçilerimizin destekçisiyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın Bütçesinin, köylümüze, çift
çimize ve tüm insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bütçeyi, Grubumuz adına olumlu bul
duğumuzu belirtir, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alp. 
SHP Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köy-

lüoğlu; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 50 nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bütçesinin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kıs
mının görüşülmesi üzerine, bu oturumda, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Bu nedenle, başta Meclisin Sayın Yüce Başkanını, değerli milletvekillerini, bu
rada bizleri izleyen kamu görevlilerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, şu anda salonumuzda 9 milletvekilimiz var. Bu 9 milletvekili arkada
şıma, bu bütçeyi izledikleri için teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuşmama başlamadan önce Meclisin Sayın Başkanına bir mesaj ver
mek istiyorum : Bütçe 15 gün boyunca bu Yüce Kurulda görüşülmekte; bu görüşmeleri dinle
yen, izleyen milletvekili sayısı ise ortalama maalesef 10'u geçmemektedir. Bu bütçeyi 15 gün 
sürekli dinlemek de mümkün değildir. O nedenle, başta Anayasadaki değişikliği yaparak, bu 
bütçelerin üç dört gün içerisinde görüşülüp, kabul edilmesi imkânlarının araştırılmasının ge
rekli olduğuna inanıyorum. Böylece, en azından, milletvekillerinin, boş sıralara hitap etmeme
leri, tutanaklara malzeme hazırlamamaları ve bu Yüce Çatının Türk Ulusu indinde daha fazla 
yıpranmamasını sağlamış oluruz. Sayın Başkanvekilinin, bu konuyu Meclis Başkanına tekrar 
götürmesini de kendisinden hassaten rica ediyorum. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Televizyondan naklen verin ki, halk da görsün kimin 
gelip kimin gelmediğini... . 
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AZİMET KÖYLÜOĞIU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 yılı, Türk 
tarımı için önemli bir yıl olmuştur. Bu önemli tarım yılının gerçekleşmesinde katkısı olan, baş
ta Sayın Bakan ve kendisinden önceki Bakan olmak üzere, tüm mesai arkadaşlarını yürekten 
kutluyorum. Ülkemizin tarım hizmetlerini, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla yeri
ne getiren Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tüm çalışanlarına da başarılar diliyor, saygılarımı 
sunuyor ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izninizle, konuşmama, tarihî bir perspektiften yola 
çıkarak başlamak istiyorum. Ben, insanoğlunun dünyaya ilk geldiği anı düşünüyorum; mal var 
mıydı, mülk var mıydı? Buğdaylar toprakta bollanır, üzümler asmada sallanır, meyveler ağaç
ta ballanırdı. Dileyen, dilediği kadar koparır, alır yerdi. Ne zaman mal, mülk icat oldu, insan
lığın, insanoğlunun tadı kaçtı. 

İnsanlık, 6,5 milyar yıllık dünya yolculuğu süresince, dünyanın şekillenmesinde tarihin üç 
önemli dönüm noktasında çok ciddî katkılar yaptığını biliyoruz. Bu üç önemli dönemden bi
rincisi, feodalizm dönemi; ikincisi, sanayi devrimi dönemi; üçüncüsü de, bugün içerisinde ya
şadığımız bilgi çağı dönemidir. 

İnsanlığı göçebelikten kurtaran, insanlığın yerleşik bir yaşam sürmesi için toprağa ilk to
humu atan tarımcı, dünyanın en devrimci, en ilerici insanıydı. 10 bin yıl süren birinci devrim
den veya Amerikalı Yazar Alvin Toffler'in deyimiyle birinci şokta, birinci dalgada, feodalizm 
döneminde en önemli değer topraktı. Buhar makinesinin icadıyla, 1750'lerden sonra, 200 yıl 
süren sanayi devrimi döneminde, sanayi toplumunda en önemli değer fabrikalardı. 1950'li yıl
larda başlayan ve halen içinde yaşadığımız dönemi de içeren üçüncü devrim veya yine Ameri
kalı yazarın deyimiyle üçüncü şok, üçüncü dalgada, bilgisayar devrimi dediğimiz, uzay çağı 
dediğimiz, medya çağı dediğimiz, elektronik çağı dediğimiz, kısaca, bilgi çağı dediğimiz çağ
dır. Bugün içinde yaşadığımız çağda, toprağın ve fabrikanın yerini bilgi almıştır. 

Dünyadaki son bilimsel gelişmeler, bilgisayar teknolojisi, biyoteknoloji, genetik mühen-
disliğindeki gelişmeler sonunda, dünyada bir altüst oluş yaşanıyor. Dünyadaki bu evrensel ka
buk değişimi sonunda, Rusya'da komünizm, Amerika'da kapitalizm çöktü; komünizm eskidi, 
kapitalizm eskidi, Marksizm eskidi, Adam Smith eskidi, Amerika eskidi, Rusya eskidi, dünya 
eskidi, toprak eskidi, fabrikalar eskidi, klasik teknolojiler eskidi, sonuçta, topraktan da fabrir 

katardan da daha değerli olan bilgi ve yüksek teknolojiyi eline geçiren ülkeler çağın efendileri 
oldular, olmaya devam edeceklerdir. 

Bu nedenle, Türkiye toplumunun da, bu, çağın efendiliğini yakalama hakkı ve fırsatı var
dır; Türkiye'ye de yakışan, çağın efendiliğidir. 

Dünyada bu evrensel olaylar ve değişim süreci yaşanırken, Türkiye'de neler olmuştur; bir 
de buna bakalım. 

Türkiye'de halen nüfusun yüzde 41'i tarımda yaşamaktadır. Türkiye'de gayri safi millî hâ
sıla, 1993 yılında 1 katrilyon 322 trilyon lira ve tarımın katma değeri, 1993 fiyatlarıyla, 185 
trilyon liradır. 

Bazı gelişmiş bölgelerde kişi başına ulusal gelir 2 500 dolar, hatta bazı yerlerde de 5 000 
dolar iken, bazı tarımsal ve köysel yerlerde, özellikle iç bölgelerde, örneğin Sivas gibi yerlerde, 
kişi başına ulusal gelir 500 dolardır. Adeta Türkiye'de iki Türkiye var; şairin "Bir ben var, ben
den içeri" dizesinde dediği gibi. Türkiye'nin bir bölümü, Hint fakirleri gibi yaşıyor, yıllık 
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500 dolar gelire sahip bulunuyor; ama Türkiye'nin bir diğer bölümü ise, Fransız, İngiliz ve 
Alman lortları gibi yaşıyor. Bu iki yapı arasındaki uçurum gün geçtikçe büyüyor. Bu ipi daha 
fazla germeyelim sayın milletvekilleri; Türkiye'ye ve Türkiye'nin insanlarına yazık oluyor; bu 
ipi germek hiç kimseye yarar getirmeyecektir. Onun için, yapılacak ilk iş, ulusal gelirden tarı
ma kaynak aktarmaktır. Bu, bana göre, bu Parlamentonun da tarihî bir görevidir. 

Bugün, köylü -varsa- traktörüne mazot, hayvanına yem, tarlasına gübre alamıyor; bugün 
köylünün cebinde harçlığı yoktur, sigara parası yoktur... (CHP sıralarından "Doğru, doğru..." 
sesleri) 

"Doğru" diyenlere hatırlatmak istiyorum, bu gerçekte hepimizin sorumluluğu var; sade
ce buradaki üç günlük Bakanın, bir yıllık Hükümetin sorumluluğu değil; bu, yetmiş yıllık cum
huriyetin, 624 yıllık Osmanlının kusurudur. Senin şu anda tarihi mirasını paylaştığın partinin 
de bunda kusuru var; tek parti dönemiydi... 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — "Çare tükenmez" dediniz, iki seneden beri de Hükü
mettesiniz; ne olacak bu vatandaşın hali?.. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Komutan, burası ulusun kürsüsü, gelip burada ko
nuşursun. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Ben milletvekiliyim... 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Bugün, köylü -varsa- traktörüne mazot, hayvanı

na, yem, tarlasına gübre alamıyor; bugün köylünün cebinde sigara parası yoktur, harçlığı yok
tur; dün de yoktu, ama gelin, yarını kurtaralım. 

Büyük Atatürk, "Köylü, milletin efendisidir" buyurmuşlardı; ama, yılda 500 dolarla efendi 
nasıl olunur, bilemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bakınız bir değerli ozanımız Kuvayı Milliye Destanında köylü için 
ne diyor : 

"O, toprakta öğrenip, kitapsız bilendir, 
Hoca Nasrettin gibi ağlayan, Bayburtlu Zihni gibi gülendir, 
Ferhat'tır, Kerem'dir, Keloğlan'dır, 
Yol görünür onun garip serine, 
Analar, babalar umudu keser, 
Kahpe felek ona eder oyunu, 
Çarşamba'yı sel alır, 
Bir yar sever el alır, 
Kanadı kırılır çöllerde kalır, 
ölmeden mezara koyarlar onu, 
O Yunus'u biçaredir, 
Batan ayağı yaredir, 
Ağu içer su yerine. 
Değerli milletvekilleri, gelin bu köylülük düzenini, bu ilkel düzeni, bu feodal düzeni yıka

lım; su yerine ağu içilmeyecek, ölmeden mezara konulmayacak bir Türkiye yaratalım. Burada 
hepinize tarihi bir görev düşmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye tarımı konusunda yapılacak tüm değerlen
dirmeler, bu kesimin üstlendiği ekonomik ve toplumsal misyondan ötürü, aynı zamanda ülke 
ekonomisinin sorgulanması anlamını da taşımaktadır. 
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Günümüzde sektörlerin birbirinden bağımsız düşünebilmeleri, artık mümkün değildir. Sa
nayiden tarıma, hizmetlerden enerjiye kadar ekonominin tüm alanları, karşılıklı girdi-çıktı iliş
kileri, giderek güçlenen bağlantıları ve eklemleşmeleriyle, bütünleşmiş bir yapıyı sergilemekte
dirler. O açıdan, bu kesimlerden hangisi ele alınırsa alınsın, varılacak sonuçlar, salt o kesimin 
özelliğiyle sınırlı değildir, tüm ekonomiyi etkileyecektir. 

Dünya genelinde geçerli olan bu entegrasyonist yaklaşım, ülkemize özgü koşullar bakı
mından, ayrıca, daha da önemlidir. Onun içindir ki, toplumsal yapıdan ekonominin genel den
gelerine kadar, belirleyiciliği günümüzde de geçerli olan tarım hakkında inceleme ve irdeleme 
yapmak, konuşmak, aslında ekonomiyi ve hatta Türkiye'yi ele almakla eşanlamlıdır diye dü
şünüyorum. 

Türkiye tarımı, büyük ölçüde Osmanlı döneminde geçerli olan komünal toprak mülkiyeti 
nedeniyle, yüzyıllar boyu çözülmeye direnç göstermiş, bireysel tasarrufa ve buna bağlı toplum
sal farklılaşmaya yeterince olanak tanımamıştır. 

Günümüzün az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarının tarihî temelini oluşturan bu ya
pı nedeniyle, Türkiye, kırsal toplumu, feodalizmi, sanayi devrimi ve kapitalist yapı aşamaları
nı geçiren evrensel değişimi, gereğince -maalesef- yaşayamamıştır. 

Bugün, Türkiye tarımının üç önemli sorunu var: Birincisi, yapısal sorunları; ikincisi, tek
noloji kullanımı sorunu; üçüncüsü de, örgütlenme sorunudur. 

Türkiye tarımı, taşıdığı üretim potansiyeliyle, ülke kalkınmasındaki vazgeçilmez misyo
nunu bugün de sürdürmektedir. Bu nedenle, arz edilen tarım sorunlarının çözümü için, öneri
lerimizi de kısaca sunuyorum : 

Tarımı ekonomiye yük saymak yerine, bu sektörün kalkınmada itici güç olabileceğini ve 
bunu sağlayacak dinamiklere sahip olduğunu, doğru görebilmek zorundayız. Bu gereklilik ve 
tarımın ekonomiye katkısının maksimize edilmesi hususu, kalkınmanın, "sanayi-tarım" en
tegrasyonu ile gerçekleşebileceğini kavrayan, kısa ve uzun gelecekteki değişmeleri doğru kesti-
rebilen, amaçları netleşmiş, araçları somutlaşmış; bilimsel teknolojik devrimin sektörleri de
rinden etkileyen değişimini görebilmiş, gerek ekonomik gerek toplumsal hedefleri bütünlük gös
teren bir anlayışta birleşmiş tutarlı bir tarım politikasının oluşturulmasını, zorunlu kılmakta
dır. Dönemsel politik seçmelere bağlı yaklaşımlar yerine, istikrarlı, ekonomik ve toplumsal po
litikalar geçerli kılınmalıdır. 

Türkiye, diğer iç ve dış ekonomik gerçekler bir yana bırakılsa bile, bu nüfus artışıyla, de
nilebilir ki, tarıma mecburdur, tarımsal üretimini geliştirmek zorundadır. 

Tarımın sorunlarını çözmekle, ekonominin genel sorunlarını çözmeyi eşanlamlı olarak al
gılamalıyız. 

Türkiye, yarıya yakın nüfusunu tarımda tutarak kalkınamaz. Toplumun yarıya yakınını 
bünyesinde barındıran tarım da, bu temel niteliğinden ötürü, öngörülen hızda gelişemez. O 
açıdan, Türkiye, kentte ya da kırda çekim merkezi olacak, tarım dışında istihdam yaratacak 
kalkınma senaryolarını üretmek ve uygulamak zorundadır. 

Tarım özelinde, alt sektörlerle ilgili kısa ve uzun, geleceği kavrayan, açık ve net projeksi
yonların oluşturulması şarttır. 

Türkiye, gerek İçendi toplumunu gereğince besleyebilmek, gerekse gelişen yeni pazarlarda 
yer almak için, tarımsal verimliliğini en yükseğe çıkarmak durumundadır. 
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î 
Türkiye, tarıma dayalı sanayileri, kırsal sanayileri geliştirerek,'tarım ürününün katma de

ğerini yükseltmek ve üreticilerin gelir paylarını artırmak zorundadır. 

Türkiye'nin tarım toprakları kullanım bakımından potansiyel sınırına varmıştır. Üstelik 
topraklar, erozyon, amaç dışı kullanma, kirlenme ve benzeri nedenlerle giderek üretkenlikten 
çıkmakta ve daralmaktadır. O nedenle ve zaman geçirilmeden, Anayasamızın, 45 inci madde
sinde devlete verilen, tarım topraklarının amaç dışı kullanımını önleme sorumluluğu da göze
tilerek, tarım arazilerini koruma ve kullanma kanunu çıkarılmalıdır. Bunu Sayın Bakandan 
bekliyoruz. 

Sanayileşme, ekosistemi bozmamalı; kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak için, kent, 
fizik altyapı, endüstri gerekleriyle, toprak kullanımı sırasında çevre etkileşim değerlendirilme
si, matematik parametrelerle yapılmalı, bir metrekare toprağın üretilmesinin mümkün olmadı
ğı gözönünde tutularak, bu husus ciddî bir şekilde sürdürülmelidir. 

Topraklann korunması, nitelik ve yeteneklerine göre kullanılması ve verimliliklerinin artı
rılması için, ülke düzeyinde uygulanmak üzere, devletçe, bir arazi kullanma planı hazırlanma
lıdır. Bunu da Sayın Hükümetten bekliyoruz. 

1991 sayımı ile, hane başına 51,6 dekar düşen ve hanelerin üçte ikisinde 50 dekarın altında 
seyreden işletme büyüklüklerinin, giderek daha da cüceleşmesini ve toprakların kullanılması
nın fiilen mümkün olamayacağı bir olumsuzluğa dönüşmesini önlemek açısından, Medenî Ka
nunun miras hükümleri, bölünmeyi önleyecek doğrultuda, zaman geçirilmeden değiştirilmeli
dir. Bunu da Sayın Hükümetten bekliyoruz. 

Toprakların çok parçalı ve dağınık olması, kullanım verimliliğini olumsuz etkileyen bir 
başka sorundur. İşletmelerin, var olan yapılarıyla bile daha uygun koşullarda ve daha az mali
yetle üretimlerini sürdürebilmeleri için arazi toplulaştırılmâsı kanunu çıkarılmalı, arazi toplu
laştırma çabaları geliştirilmeli -uygulandığı biçimiyle, lokal alanlar yerine- gerekli kaynak sağ
lanarak, bu, ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır. Bu doğrultuda, optimum işletme büyüklüğü
nü sağlayacak yapısal değişiklikler realize edilmelidir. 

Tarım işletmelerinin yapılarının iyileştirilmesi sorunu, fazla nüfusun sanayie aktarılması 
bakımından, sanayi politikalarıyla da doğrudan bağlantılıdır. O yüzden, sorunun, salt kırsal 
yapıda gerçekleştirilecek arazi mülkiyeti ya da fizikî düzenlemelerle çözüleceğini sanmamak, 
öncelikle kırsal kesimde nüfus patlamasına özel önem vermek ve kesinlikle kırsal ve kentsel 
sanayii geliştirmek gerekir. 

Meraların, mevcut kullanılış biçimi, sahipsizlik ve aşırı kullanım ile mera olmaktan çıka
rılışları gerçekleşmiştir. O nedenle, bu kaynakların, hiç değilse mevcut durumlarıyla korunma
sı ve olanak bulunursa, bakım ve ıslahının gerçekleştirilmesi için, kamu meralan, yaylak ve 
kışlak kanunu çıkarılmalıdır. Bunu da Sayın Hükümetten bekliyoruz. 

Ülkemizde, bitkisel ve hayvansal üretim için, bugüne değin, kısa ve uzun, geleceği kestiri-
lebilen ve ciddî planlama niteliği taşıyan projeksiyonların oluşturulduğunu ileri sürmek, mümkün 
değildir, özellikle bitkisel üretimin niteliği ve ölçeği, çoğunlukla, uygulanan fiyat ve destekle
me anlayışlarına bağlı olarak zaman zaman değişmiş ve kimi ürünlerde yetersizliğe, kimi ürün
lerde ise üretim fazlalıklarına neden olmuştur. 

Türkiye tarımının, kaynaklarının en etkin ve verimli kullanılmasını, toplumun yeterince 
ve dengeli beslenmesini, sanayiin ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikle ürün elde edilmesini, 
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dönemsel dalgalanmaların en aza indirilmesini, katma değer ve pazar şansı yüksek üretim de
seninin oluşturulmasını, bu doğrultuda ürün portföyünün çeşitlendirilmesini, dışsatımın çe
şitlenip genişletilmesini ve sektörün ekonomiye katkısının maksimize edilmesini sağlayacak, 
sürekli, ama dinamik bir üretim planlaması ya da yönlendirilmesine kesin ihtiyaç vardır. Bu 
çalışmayı da Hükümetten ve Bakanlıktan bekliyoruz. 

Hazırlanacak bir mastcr planla yola çıkılarak, sığırcılık, koyunculuk ve küçük evcil hay
van popülasyonları için net değişim hedefleri ortaya konulmalıdır. 

Türkiye, 1 150 litrelik sığır, 48 litrelik koyun laktasyon süt verimi; 140 kilogram sığır, 22 
kilogram koyun karkas ağırlığı olumsuzluklarını mutlaka aşmalıdır. 

Nüfus artış hızı ile üretim artış hızı eşit olduğundan, geleceğin toplumunu bugünkü dü
zeyde doyurmak açısından bile, üretim artış trendinin en az bu ivmeyle devam etmesi gerek
mektedir. 

Ortaya çıkan yeni pazar olanakları ve özellikle Türk cumhuriyetlerinin potansiyelleri, ham
madde bazında bile ihraç açısından, üretimin artmasına şans tanımaktadır. Un mamulleri ih
racının gelişmesi gereği ise, bu artış gerekliliğinin bir başka maddî temelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımın yapısı ve niteliği gereği, ilke olarak destek
lenmesi ve Türkiye koşullarından ötürü bunun ayrıca sürdürülmesi zorunluluğu göz ardı edil
meden, destekleme uygulamalarının bütünüyle gözden geçirilmesi, sorgulanması ve belki de 
yeni yaklaşımlarla, yeniden yönlendirilmesini gerekli görmekteyiz. 

Genellik taşıyan uygulamalar yerine, üretimin geliştirilmesi gereken alanlar net olarak or
taya koyulmalı, destek ve teşvikler o alanlara yöneltilmelidir. 

Destekleme politikaları üründe kaliteyi, teknoloji kullanılmasını ve verimliliği kesin ola
rak gözetmeli ve bunları sağlayacak mekanizmaları kurmalıdır. 

Destek uygulamaları, üretici örgütlenmesini motive edecek mekanizmalara kavuşturul
malıdır. 

Ürün fiyat desteklerinde hammadde yerine, nihâi, ürünler gözetilmelidir. 
Fiyat destekleri, ürünler arası gerçekçi paritelere dayanmalı, aşırı destek alan kimi ürünle

rin gereksiz alanlara yayılmaları ve ihtiyaç duyulan ürünlerin alanlarının daralmaları da ön
lenmelidir. 

Bölgeler arası dengesizlik yaratan genel fiyat uygulaması yeniden değerlendirilmelidir. 
Destek uygulamalarından kaynaklanan, üretim, pazarlama zorluğu ve stok sorunları bu

lunan ürünler öncelikle ele alınmalıdır. 
Doğu ve güneydoğu tütünleri için mevcut destek uygulamasının terk edilmesi, ekolojiye 

uygun alternatif ürünlerin belirlenerek desteklerin o alana yönlendirilmesi, bu değişim olun
caya kadar, gerekirse doğrudan yardım yapılması gibi hususlar gündeme getirilmelidir; 

Doğu Anadolu'da, verimsiz koşullarda sürdürülen ve ekolojik nedenlerle gelişmesi de müm
kün olmayan hububat üretimi yerine, yonca, korunga ve fiğ gibi yem bitkilerinin üretimini özen
dirmek bakımından, bu ürünlere yönelik fiyat ve girdi destekleri geliştirilmelidir. 

Giderek artan bitkisel yağ açığının önlenmesi bakımından, yağlı tohumlar fiyat destekle
ri, bunların üretiminin artırılması doğrultusunda yeniden değerlendirilmelidir. 

Kaliteli et üretimi için, genç sığır besiciliği ve süt üretiminin gelişmesi için entansif süt sı
ğırcılığı üretim modelleri, kaliteye göre fiyat, üretilen damızlıklara sübvansiyon ve uygun faizli 
finansmanlarla desteklenmelidir. 
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Desteklemelerin devamı süresince, kapsama alınacak tek yıllık ürünlerin buğdaya endeks-
lenmiş partileri, ekim mevsiminden önce belirlenmelidir. 

Geçirilmesi gerekli aşamalı bir değişim süreci sonunda, ürün fiyatlarının piyasa koşulları
na göre borsada belirleneceği gözetilerek, gerekli altyapılar hazırlanmalıdır. 

Destelderin devam etmesi gereken ürünlerde, garanti ya da asgarî fiyatı, kademeli uygula
ma, satış fiyatının önceden açıklanması gibi yöntemlerin yaygınlaştırılması, alımlardan ötürü 
devletin finansman yükünün azaltılması ve özel kesimin piyasaya girmesinin sağlanması düşü
nülmeli, bu çerçevede Toprak Mahsulleri Ofisinin ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin 
rollerinin yeniden gözden geçirilmesini yararlı görmekteyiz. 

Destekleme için gerekli olacak finansmanı karşılamak açısından, tarım ürünü piyasasın
dan kaynaklanacak bir fonun oluşturulmasının gereğine inanıyoruz. 

Üreticilerin ürün saklama ve depolama olanaklarını geliştirecek destekler artırılmalıdır. 
Gerek satılabilir sanayi malı üretmek, gerek tarım ürününün katma değerini yükseltmek 

ve gerekse, kırsal alanda yeni istihdam sağlamak açısından, tarım ürünü işleyen ekonomik öl
çekli işletme ve sanayi kuruluşlarına yönelik özendirici özel destekler oluşturulmalıdır. 

Rehinli kredi sistemi düşünülmeli, kredi vadesi içerisinde ürünün daha yüksek fiyatla sa
tılması şansı üreticiye verilmelidir. 

Destekleme kapsamına alınacak ürünleri ve destek yöntemlerini belirlemek üzere, ilgili tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının yanında, üretici örgütleri ve ilgili meslek kuruluşlarının ortak
laşa katılacakları, özerk yapılı, sürekli bir kuruluş oluşturulmalıdır. 

Girdi destekleri de, bunların kullanılacağı üretim alanlarının gelişme ve değişme doğrul
tuları gözetilerek, yeniden ele alınmalıdır. Üretimi nicel ve nitel açıdan geliştirilmesi öngörülen 
ürünlerde kullanılacak girdilere öncelik verilmelidir. 

Tohumluk desteği geliştirilmelidir. Toplam sübvansiyonlar içerisinde tohumluk desteği son 
derece yetersiz olup, sübvansiyonunun artırılması gerekir. 

Çeşit geliştirme çabalarını geliştirmek için, birçok gelişmiş ülkede geçerli olan patent hak
kı, ülkemiz araştırıcı ve keşifçilerine de tanınmalıdır. Dünyada patent kanunu olmayan tek ül
ke Türkiye'nin, bu hakkı ilgililere sağlaması için, Parlamentonun da gerekli çalışmayı yapma
sını istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaşlı dünyamızla birlikte dönen ve nefes alıp veren 
Türkiye'de tarım sorunlarının nedeni, elbette bugünkü Sayın Bakan ve değerli mesai arkadaş
ları değildir. Bu sorunlar onlardan önce de vardı. 

Kangrenleşmiş, yıllarca çözümlenmeyip üst üste yığılan tarım sorunlarının nedeni, yor
gun olan tarım düzenidir. Türkiye'de tarım düzeni yorgundur, çağdışıdır, ilkeldir. Türkiye'de 
tarımcı, yorgun ve bezgindir. 

Yorgun tarım düzeni ve bezgin tarımcı ile Türkiye'yi 2000'li yıllara taşımak mümkün de
ğildir. Bu çağdışı, yorgun ve bezgin tarım düzeninde ısrar etmek, çağa, akla, bilime ve insanlı
ğa karşı durmaktır, nehrin akışına karşı durmaktır. Bu ise mümkün değildir. 

Türkiye 2000'li yıllara bu yorgun tarımsal yapı ve bezgin tarımcıyla, harçhksız köylüyle, . 
mazotunu alamayan köylüyle taşınamaz. Gelin, hep beraber, Türkiye'nin tarım yapısını, akıl
cılık, verimlilik, çağdaşlık, üretkenlik ve teknoloji ekseninde değiştirelim. Gelin, Türkiye tarı
mını modernleştirelim, Türkiye'yi çağdaşlaştıralım. Türkiye'nin buna acil ihtiyacı var ve Tür
kiye insanının da tek beklentisi budur. 
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Yeni bir çağın eşiğinde; ikinci sınıf rejimler, kapalı bir toplum yapısı ve "yarı feodal, yarı 
sanayileşmiş" bir Türkiye ve tarım yapısı, Türkiye'nin ve Türkiye insanının kaderi değildir. 
Biz bu kadere başkaldırıyoruz; bu kaderi, bu yazgıyı kabul etmiyoruz! Bunun için diyoruz ki, 
sizin yapacağınız hizmetlerle, Hükümetin yapacağı hizmetlerle, Parlamentonun yapacağı hiz
metlerle, Türkiye, zengin dünyanın fakir ülkesi olmayacaktır. 

Türkiye, geleceği olan bir ülkedir. 
Türkiye, umudun yaşadığı ve yeşerdiği bir ülke olacaktır. 
Türkiye, demokrasinin ülkesi olacaktır; 
Türkiye, barışın ülkesi olacaktır. 
Türkiye, huzurun ülkesi olacaktır; 
Türkiye, sevginin ülkesi olacaktır. 
Türkiye, bilgi çağının ülkesi olacaktır. 
Bu duygularla, Yüce Parlamentoyu, Sayın Başkanı ve bizi dinleyen içerideki sayın millet

vekillerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum; teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN--Teşekkür ediyorum Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Köylüoğlu, siz, burada konuşmaları az sayıda milletvekilinin dinlediğini söylediniz. 

Aslında, biliyorsunuz, kulislerde de yayın yapılmakta ve milletvekilleri oradan da görüşmeleri 
izlemektedir. 

Bir de, hesap yaparken, siz, Başkanlık Divanı, Hükümet ve Komisyon üyelerini hesaba 
katmadınız... 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — İçeride 15 kişi saydım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aslında, iktidar grubu çok fazla konuşmaz; iş yapar. O bakımdan, Hükü

met ve iktidar partilerine mensup milletvekilleri bugünkü çalışma saatimizi de dikkate alarak 
biraz az konuşurlarsa, memnun olurum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp; buyu
run efendim. 

Sayın Gökalp, konuşma süreniz 45 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Bugün zamanım var, bugün 

rahatım Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Cumhu

riyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek için huzurlarınızda bulunuyorum. Bu 
sebeple, Grubum ve şahsım adına, Yüce Parlamentoyu saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, tarım, cumhuriyet tarihinden bugüne kadar, bu kadar 
sıkıntılı, bu kadar çilekeş bir durumun içine düşmemiştir, düşürülmemiştir. Bu gerçeği lütfen 
kabul edelim. Bu gerçeği herkes kabul ediyor; Başbakan kabul ediyor, Cumhurbaşkanı kabul 
ediyor, bakanlar kabul ediyor; milletvekilleri kabul ediyor, bürokratlar kabul ediyor, tüm köy
lümüz kabul ediyor, tüm insanlarımız ve yurttaşlarımız kabul ediyor; ama, ne yazık ki, bu in
sanların dertlerine deva olabilecek, sıkıntılarını giderebilecek herhangi bir adım atılmıyor ve 
hâlâ geri adım atılarak, sıkıntıda olan bu insanlar yokluğa, açlığa, perişanlığa mahkûm ediliyor. 

İşte ben, Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili olarak, köyden, kasabadan gelen ve 
tarımın sorunlarını bilen bir insan olarak bunu burada haykırıyorum ve dile getiriyorum. 

Gerçekten, 30 milyon insanımızı, 30 milyon çiftçimizi ilgilendiren bir Bakanlığın bütçesi
nin, Parlamentomuz Genel Kurulunda bu kadar az kişiyle izlenmesini, iktidarıyla, muhalefetiyle 
8-10 kişilik bir milletvekili topluluğunun önünde gündeme gelmesini, üzüntüyle, sıkıntıyla karşı
lıyorum. Bunda, iktidarın sorumluluğu kadar, muhalefetin de sorumlu olduğunu unutmuyorum; 
ama, bu Hükümet, çiftçinin sıkıntıları için, köy meydanlarında, kasaba meydanlarında, 
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televizyon ekranlarında ve basında, "benim çiftçim, benim köylüm, benim emeklim, benim 
dulum, benim yetimim; bana oy verirsen senin sıkıntını ve zorluğunu gidereceğim" diye söz 
vermiş, Türk halkına, Türk çiftçisine taahhütte bulunmuştur. 

İşte şimdi biz, Koalisyonu meydana getiren her iki partinin milletvekillerine, özellikle ba
kanlarına ve Sayın Başbakana buradan sesleniyoruz : Lütfen, seçimlerden önce halka vermiş 
olduğunuz sözleri, vaatleri yerine getirin. Bu yerine getirmede, Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak biz, üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız ve amedeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce konuşan, çok sevdiğim, saydığım ve görüşlerine tama
mıyla katıldığım Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Grup Sözcüsü Sayın Azimet Köylüoğlu, ger
çekten çok güzel şeyler söyledi; ama, onun yeri orası değil; eğer o sözleri söyleyecekse, bu ta
rafta oturması lazım. Kendisi, iktidar İcanadınm bir milletvekilidir, kendisi Hükümet üyesi bir 
partinin mensubudur; muhalefetin söyleyeceği sözleri söylememesi gerekir. 

Bunları söylemesi, dile getirmesi, elbette çiftçileri memnun etmiştir, beni de memnun et
miştir; ama, zamanın Sayın Başbakanının, şimdiki Kıymetli Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, 
"Hükümet, bir çare müessesesidir; Hükümet, ağlama duvarı değildir" diye. 

Kardeşim, sen şimdi Hükümeti teşkil eden partilerden birisinin üyesisin, bu sözün gereği
ni yerine getirin Allah aşkına!.. 

Sayın Evren Bulut burada, Sayın Osman Özbek burada; biliyorum, onların da içi yanıyor 
benim gibi, bu her iki Doğru Yol Partisi üyesi arkadaşımın da bağrı yanıyor. Küçük çiftçilerin 
borç ve birikmiş faizlerinin affıyla ilgili bir kanun teklifi hazırlamış ve geçen sene Yüce Kurula 
sunmuştum. O zaman Sosyaldemokrat Halkçı Parti üyesiydim. Gruptaki arkadaşlarımın da 
yardımıyla Gruptan geçti; Genel Kurula inmedi, Plan ve Bütçe Komisyonunda bekliyor. 

Aradan bir yıl geçtikten sonra, İçtüzüğün bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak, bu tek
lifimin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gelmesini istedim; ama, küçük çiftçile
rin borç ve birikmiş faizlerinin affıyla ilgili olarak vermiş olduğum kanun teklifinin doğrudan 
gündeme alınması önerisi Genel Kurula geldiğinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekil
lerinin oylarıyla reddedildi. Bunun vebali, sorumluluğu, Sayın Köylüoğlu, sen de de var, Doğ
ru Yol Partili milletvekillerinde de var; ama Sayın Evren Bulut ve Sayın Osman Özbek, bu öne
riye olumlu oy verdi; ben, bunu da burada söylemeden geçemeyeceğim. O ilgilerinden dolayı, 
temsil ettikleri insanlara vermiş oldukları o sözü yerine getirme çabalarından dolayı her iki 
arkadaşımı kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. 

ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) — Bu akşam neyi görüşeceğimizi biliyorsunuz; vergi tasarısı
nı görüşeceğiz... Köylüden biraz daha fazla almak için... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Ret oyu vermedik, o teklifin altında bizim de imzamız 
var... 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Geçen günkü görüşmelerde, Sosyaldemokrat Halkçı 

Partili bazı milletvekili arkadaşlarım, teklifin görüşülmesi için oy vermiştir; onu da kabul edi
yorum; ama, Meclis, Hükümet, o teklifin görüşülmesine olanak tanımamıştır; ben bunu vur
gulamak istiyorum. Buna o anda burada bulunan ANAP'lı arkadaşlarımız da olumlu oy ver
miştir, Refah Partili arkadaşlarım da vermiştir, Cumhuriyet Halk Partisinin mevcut milletve
killerinin tamamı vermiştir, Doğru Yol Partisinden kıymetli arkadaşlarım da oy vermiştir, 
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Sosyaldemokrat Halkçı Partiden, köyden gelen, köyün sıkıntılarını bilen, o çileyi taşıyan, ya
şayan milletvekili arkadaşlarım da olumlu oy vermişlerdir; ama, bu yetmemiştir arkadaşlar. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — "Benim işçim, benim köylüm..." lafları, sözde kaldı. 
COŞKUN GÜKALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bugün zamanım var Allah'a şü

kür; tüm detayları dile getireceğim. Bu bakımdan rahatım; ama, bu konuda Hükümeti ikna 
etmek, Hükümete bir adım attırmak çok güç. 

Bu konuyla ilgili bir tasarı gündeme geldi ve kanunlaştı. Söz konusu tasarı, yapılan gö
rüşmeler sonucunda; 5.3.1992 tarih ve 3782 sayılı Kanun olarak Meclisten çıktı. Ama arkadaş
larım, bu tasarı, daha önce Bakanlar Kurulunda da kabul edilmiş ve Parlamentoya gelmeden 
kararname halinde çıkmıştı. Ben, burada, ANAP'lı arkadaşlarıma o zamanki yardımlarından 
dolayı teşekkür ettiğimi söylüyorum; fakat, bu kanun çıkarken ANAP'lı milletvekillerinin ço
ğu bu kanuna sıcak bakmadı ve bu Kanun, Allah rahmet eylesin, merhum Cumhurbaşkanı 
Özal tarafından veto edildi. Bu Kanun tekrar görüşülmek üzere Parlamento gündemine geldi
ğinde, Sayın Güneş Müftüoğlu ile birlikte, o zaman Başbakan olan Sayın Demirel'le irtibat 
kurmaya çalıştık ve kurduk. Sayın Demirel'in sözü şu idi: "Bu Kanun bu şekilde geçsin, eğer 
bu Kanun Parlamentoda bir değişikliğe uğrar ise, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tekrar ve
to edilebilir; bu endişem vardır. Ondan sonra, tekrar, çiftçiler lehine yeniden bir düzenleme 
yapalım." 

Ama, gelin görün ki, Sayın Demirel Cumhurbaşkanlığı makamına gitti, çiftçiler de unu
tuldu, kaldı. Hatta Sayın Osman Özbek Beyin, bu kanunun vadelerinin değiştirilmesi yönünde 
kanun teklifi var; ama, Doğru Yol Grubu, her nedense, bu Kanun teklifini Türkiye Büyük Mil
let Meclisi gündemine getirmeye bir türlü muvaffak olamadı. 

Arkadaşlarım, ben diyorum ki, geliniz, Sosyaldemokrat Halkçı Partili, Doğru Yol Partili, 
Refah Partili, ANAP'lı, Cumhuriyet Halk Partili ve Bağımsız arkadaşlarım, bu kanunu çıka
ralım. Bu kanunu çıkarma onuru da iktidar partilerinin olsun; biz sizlere yardımcı olalım. Bu
nun onuru yine sizin olsun; ama, bu çabalarımızı, gayretlerimizi lütfen kulak arkası etmeyin. 

Değerli arkadaşlarım, elimdeki, Doğru Yol Partisinin seçim bildirgesi... Ben, bu konuyu 
burada birkaç kez dile getirdim. Çünkü, hangi köye ve kasabaya gitsem, bu çıkan, sakat ka
nun; bu çıkan, köylünün hak ve menfaatlarını korumayan kanun hakkında beni sorguluyorlar. 
Bu bakımdan, eğer Yüce Parlamentoyu, Hükümeti, bu şekilde, bir adım ileri attırabilirsem, 
bunun da mutluluğu bana yetecek. 

Doğru Yol Partisinin seçim bildirgesi aynen şöyle : "Tarım ürünlerinden kesilen Stopoj 
Vergisi kaldırılacaktır. Tarım girdilerinden Katma Değer Vergisi alınmayacaktır. Küçük çiftçi 
borçları faiz ve cezalarıyla birlikte konsolide edilecek ve bunun makul bir miktarı, bir bölü
mü, bir defaya mahsus olmak üzere affedilecektir." 

Gelelim Sosyaldemokrat Halkçı Partinin seçim bildirgesine : "Tarımsal kredi faizlerini dü
şüreceğiz ve üreticiyi tefecinin eline terk etmeyeceğiz. Çiftçinin Ziraat Bankasına olan kredi 
borçlarının faizlerini bir defalık sileceğiz." 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bitti onlar bitti, niye bahsediyorsun?!. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bitmedi, bitmedi; benim için bitmedi. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bravo! Vur, vur; Allah sesini eksik etmesin! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Benim için bitmedi. 

• ) 
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Bir de 25 Kasım 1991 tarihli Hükümet Programına bakalım: "Besici ve küçük çiftçi borç
larının faiz ve cezalarının makul bir bölümü, bir defaya mahsus olmak üzere affedilecektir" 
deniyor. 

Evet, Parlamentonun kıymetli üyeleri, iktidar kanadının kıymetli üyeleri ve Hükümet, lütfen 
bu sözlerinizi yerine getirin, bu taahhütlerinizi lütfen yerine getirin; size her türlü desteği ver
meye, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de, ANAP'lılar da, Refah Partililer de hazırız. Sıra 
size geldi, o sözü lütfen veriniz. (CHP sıralarından alkışlar) 

AZtMET KÖYLÜOĞÜJ (Sivas) — Biz de hazırız. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ama... 
AZtMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — tki nokta üst üste (!) 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Evet, iki nokta üst üste. 
Ama, o günkü Başbakan Sayın Demirel'in ifadesiyle, küçük çiftçilerin 577 milyar liralık 

faiz borcu silindi; başka yok, hepsi o kadar; ama, -meselenin en önemli tarafına geliyorum 
arkadaşar- ne Hükümet Programında ne Hükümeti teşkil eden her iki partinin seçim bildirge
lerinde olmamasına, bunu vaat etmemelerine rağmen, 21.3.1992 tarih ve 3787 sayılı Bazı Ka
mu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılmasına ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunu çı
kardılar. 

Kıymetli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, Kıymetli Bakanım, bu kanuna göre 1 568 
797 İrişinin silinen faiz borcu 5 trilyon 600 milyar liradır. Bu söz, Hükümet Programında da, 
Doğru Yol Partisinin ve SHP'nin seçim bildirgelerinde de yoktu, tşin can alıcı noktası ise şura
sı değerli arkadaşlarım : 1 047 kişinin silinen faiz borcu ise 9 trilyon 847 milyar lira! 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bravo Coşkun, bravo! 

AZİMET KÖYLÜOĞLİJ (Sivas) —- Yanlış, o yanlış; Sayın Bakan cevap verir biraz sonra. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Yanlış değil, ben, Genel Kurulun huzurunda konuşu
yorum ve konuştuğum, ağzımdan çıkan kelimeleri de, bir sarrafın dikkatliliğiyle sergilemeye 
çalışıyorum. 

Evet, 1 047 kişinin affedilen faiz borcu tutarı 9 trilyon 847 milyar liradır... İşte, Hüküme
tin kimin yanında olduğu, memurun yanında mı, köylünün yanında mı,, yoksa bir eli yağda, 
bir eli balda bir avuç holdingcinin yanında mı olduğu, uygulanan politikalarla tescil edilmiştir 
arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Kimleri affettikleri belli. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çiftçi babası Sayın Özbek de oturuyor orada, 
bakın... 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Özbek ne yapsın, o da benim gibi çaresiz. 
BAŞKAN — Lütfen, sessiz oturun yerinizde! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — İnşallah, Sayın Özbek, ileride, yeni bir düzenlemeyle, 

bu söylemiş olduğumuz aksaklıkları giderici bir teklif getirir, bu Yüce Parlamentodan çıkarak 
kanunlaşır ve ben de bu söylemiş olduğum sözlerin mahcubiyetini duyarak hepsinden özür 
dilerim. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Biz de yardımcı oluruz kanunlaşması için. 
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COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Gazete kupürlerini okuyorum : "Devlete borcunu öde
meyen 1 000 köylü hapse atıldı" Bunların içerisinde, Doğru Yolun, SHP'nin, CHP'nin, Refa
hın, ANAP'm ve tüm siyasal partilerin ilçe başkanları var. 

İBRAHtM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) —Bu vergi yasasıyla bunlar bütün köylüleri hap
se atacaklar. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — "Köyler satılık." 
Ben bu konuyu, bu yüce kürsüden iki üç kez daha gündeme getirdim. Ankara'nın Şerefli

koçhisar tlçesinin Kanlıkışla Köyünün -sonradan ismi değişti, Şanlıkışla oldu- komplesi satılık 
arkadaşlarım; ama Köy Muhtarı, ne Başbakanla ne Bakanla görüşebiliyor. 

TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI REFAÎDDlN ŞAHlN (Ordu) — Görüştük, görüştük... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Bakanım, görüştüyseniz, o zaman, o köyün acı

larını dindirecek yeni düzenlemelere gidin. Biz, muhalefet olarak yanınızdayız ve size destek 
vermeye hazırız bu konuda. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bunlar bütün Türkiye'yi Şanlıkışla yapacaklar. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bakınız, Şanlıkışla Köyünün topraklarının yüzde 100'e 

varan kısmının satışıyla ilgili elimde icra dosyaları var; 14 tane icra dosyası var. Bunlar, birer 
parsele ait değil. Mesela, 989/359 no'lu Şereflikoçhisar İcra Müdürlüğünün satış için tebliğini 
okuduğumda; 6 tane parsel var satılık... Köylüler birbirine müteselsil kefil olmuş, 1987-1988'lerde 
para almışlar, tesisat kredisi almışlar, hayvancılıktan dolayı para almışlar; ama tüm köylü bir
birine müteselsil kefil olduğu için, tüm köylünün arazisi satılık durumda. 

Mesleğim avukatlık olduğu için konuyu yakından biliyorum. Birinci satış geçti, ikinci sa
tışta da eğer satış olmazsa, ilgili kanun hükmü gereğince, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
nün, gerekli talimatı vererek, tüm köylünün mal varlığını alabilme durumları var. İnşallah, köy
lünün tüm mal varlığını alma durumuna gitmeden, Hükümet, konuyu hem Türkiye genelinde 
çözer hem de Kanlıkışla Köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan insanlarımızın derdine deva 
olacak çözümleri getirir, o insanların nefes almalarını sağlarsa; bundan, Parlamento olarak 
kıvanç duyarız, memnunluk duyarız. 

Değerli arkadaşlarım, konu çok, dertlerimiz çok; ama, zamanımız ölçüsünde bunları dile 
getireceğiz, Hükümete ışık tutacağız, Hükümetin yanlış politikalarını burada eleştireceğiz. Hal
kımız bizi bunun için seçti, bunun için buraya gönderdi. Buraya, 50 milyon aylık alıp, sıcak, 
kaloriferli binada otursun diye göndermedi. 

YILMAZ OVALI (Bursa) —• 50 milyon mu alıyorsun?.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Evet... 
Hükümetin vermiş olduğu sözlerin yerine getirilmesinin amansız takipçisi olacağımızı, bu

rada bir kez daha vurgulamak istiyorum. 
Bakınız beyler, Hükümetin, Sayın Başbakanın, Sayın bakanların, Sayın Tarım Bakanının, 

gelmiş geçmiş tarım bakanlarının uyguladıkları politikalar yanlış ve eksik. Benim Sayın Tarım 
Bakanına karşı bir şeyim yok, kendisine saygıda kusur etmem, onu söyleyeyim, ama yapılan 
yanlışlıkları burada dile getirmek istiyorum; uygulanan politikaların yanlışlığını, eksikliğini dile 
getirmek istiyorum. Sayın Başbakan, ilgili bakanlar, çıkıyorlar televizyona, biz çiftçiye enflas
yonun üzerinde zam verdik diyorlar. Katiyen doğru değil. 

Bağışlayın "yalan söylemeyin" diyeceğim; ama, buna dilim varmıyor. Doğruları söylemi
yorlar. 
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ABBAS INCEAYAN (Bolu) — 28 bin liralık gübre 38 bin lira oldu. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Çiftçiye, enflasyonun üzerinde zam vermiyorsunuz Sayın 

Bakan. Nereden bakarsanız bakın, yüzde 66'da devraldığınız, enflasyon, şu anda yüzde 70. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Mutfakta kaç? 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Mutfakta yüzde 100'leri buluyor Sayın Milletvekilim. 
1991'in buğday taban fiyatlarına bakınız... Burada, ortalama taban fiyatlarını size açıkla

mak, Yüce Kurulda sunmak istiyorum : Bezostia buğdayında ilk ilan edilen fiyat 770, son fi
yat 818, ortalama fiyat 788 lira. Bu rakamlar, 1991 yılına aittir. 

1992 yılının fiyatları : tlan edilen fiyat 1 200, son fiyat 1 350, ortalama fiyat 1 213 lira. 
1991'den 1992'ye yapılan zam yüzde 53'tür. 

1993 yılının fiyatını söylüyorum kıymetli arkadaşlarım : 1 900 lira. Bu, ilan edilen fiyattır. 
Son fiyat 2 250 lira, ortalama fiyat 1 938 lira. Gerek buğdayı; ilan edilen ilk fiyat 1 800 lira, 
son fiyat 2 150 lira, ortalama fiyat 1 826 lira, yani yüzde 52 oranında bir zam yapılabiliyor. 

ABBAS INCEAYAN (Bolu) — Makarna 10 bin lira... 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Geleceğim oraya. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Kime inanacağımızı şaşırdık. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın milletvekilleri, konu sadece hububatla ilgili de

ğildir. Tarım Satış Kooperatiflerinin konusuna giren fındık, 1992'de 9 bin liradan 1993'te 14 
200 liraya çıkmış; artış oranı yüzde 57. 

Yağlık ayçiçeği, 1992'de 2 500 lira imiş, 1993'te 4 bin liraya çıkmış; artış ortalaması yüzde 60. 
Çekirdeksiz kuru üzüm, 6 200 liradan 9 500 liraya çıkmış; artış yüzde 53. 
Kırmızı biber, 7 600 liradan 11 500 liraya çıkmış; artış, yüzde 51. 
Şeker Pancarı, 330 TL'den 500 TL'ye çıkmış; artış, yüzde 51. 
Bu okuduğum rakamlar, devletin resmî bilgileridir. Eğer bunlardan bir tanesinin artış oranı 

yüzde 70'in üzerinde ise, Sayın Bakan, gel kafama vur, başıma vur. 
Gördüğünüz gibi, size söylemiş olduğum bu rakamlar, sizlerin ilan ettiği; ama çıkıp da 

vatandaşın karşısına, televizyon ekranlarında, basında, "biz köylüye, köylünün nohutuna, mer
cimeğine, buğdayına, arpasına, şeker pancarına, ayçiçeğine, tütününe enflasyonun üzerinde 
fiyat verdik diyorsanız, yalan söylüyorsunuz! 

ABBAS ÎNCEAYAN (Bolu) — Biraz sert oldu; ama doğrulara bir şey denmiyor. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Köylünün kime oy vereceğini 27 Martta görürsünüz. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Ben, Sayın Bakanıma, biraz önce, beni bağışlamasını 

söyledim; "söylerseniz" dedim; "yalan söylüyorsunuz" demedim, katiyen, ona saygısızlık et
mem. "Bundan böyle söylenirse" dedim. Çünkü, vermiş olduğum rakam, devletin ilgili birim
lerinin rakamıdır. 

Değerli arkadaşlarım, süt konusu... Kasım ayının başına kadar devlet, yani SSK, üretici
den 2 928 TL'ye süt alıyordu. Şimdi telefon ederek Süt Satış Müdürüyle görüştüm, şu andaki 
rakam 4 456 lira, yani SEK bir litre sütü, üreticiden, şu anda, bugünkü fiyatla, 4 456 liraya 
alıyor; ama, bakınız, satışı kaç para : 15 bin lira. Pınar'ın 16 500 lira, Mis'in 16 500 lira. Yani, 
üreticiden 4 500 liraya alacaksın, tüketiciye 15 bin liraya satacaksın. Bu, olacak bir şey değil 
arkadaşlarım; bu olacak iş değil! 
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ABBAS İNCEAYAN (Bolu)--Su kaç para?.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Unutmuştum, çok güzel bir konuya değindiniz. 
Değerli arkadaşlarım, 1,5 litre su, 8 ilâ 10 bin lira arasında değişiyor. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — O kadar da değil. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Süpermarketlere bakın, şu anda, 1,5 litre suyun fiyatı 

8 bin lira ile 10 bin lira arasında, markalarına, cinslerine göre değişiyor. (RP sıralarından gü
rültüler) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yok yok!... 
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, Genel Kurul salonunda oturduğunuzu unutuyorsunuz 

herhalde. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Olmayanlara vekâlet ediyoruz Sayın Başkan. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız, bezostia buğdayının, 

bu sene ortalama alım fiyatını söyledim. 1 900 lira civarında; fakat burada da bir aldatmaca 
var. Buğdayın fiyatı 1 900 lira olarak ilan ediliyor; en son fiyatı 2 250 lira; fakat ilan edilen 
fiyat uzun bir süre o şekilde kalıyor; aradan iki üç ay geçtikten sonra 2 250 liraya fırlıyor. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) •— Makarnacılara kıyak geçiyorlar. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Yani, alım fiyatlarının ilan edildiği altıncı ayın başın

da, güney ve güneydoğu illerimizde hasada başlandığında bu 2 250 liralık fiyat verilmiyor, son
radan veriliyor. Yani, güneyin Pandos buğdayı 1 850 liradan alınıyor; Adana'nın, Çukurova'
nın gemili denen buğdayın fiyatına 1 850 lira veriliyor, alınıyor, ama sonradan fiyat verilerek 
ortalama fiyat yüksek tutuluyor. Bunda da bir aldatmaca var; çünkü, sonradan yüksek fiyatla 
alındığı zaman, çiftçinin elinde buğday kalmıyor. Bu bakımdan, ortalama fiyat yüksek çıkıyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, durum bu şekilde açık iken, yine de, Toprak Mahsulleri Ofisi böl
ge müdürlüklerine veya şube müdürlüklerine lütfen bir telefon ediniz, size şunu söyleyecekler
dir : -Misalini ordan verdiğim için devam ediyorum -Bezostia Buğdayını Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri, ortaca olarak veya A-3 diye sınıflandırıyorlar ve 
"birinci sınıf buğday" diyorlar- birinci sınıf buğdaya 2 673 lira satış fiyatı koymuş, 190 lira 
yükleme parası koymuş, 229 lira katma değer koymuş; yani 3 092 liraya geliyor. 

. BAŞKAN — Sayın Gökalp, bir dakikanızı rica edeyim... 
Sayın milletvekilleri, arkadaşımızın konuşmasını bitirmesine çok az bir zaman kalmıştır. 

Çalışma süremiz saat 13.00'lte biteceğinden, kürsüdeki konuşmacının konuşmasını bitirinceye 
kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Toprak Mahsulleri Ofisinin 1 800 -1 900 liraya aldığı 

buğdayı, şu anda, ilgili şube müdürlükleri, Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın talimatıyla 3 092 
liraya satmaktadır. Yani, üç dört ay evvel buğday 1 700, 1 800, 1 900 liraya alınmış; ama, aynı 
buğday, şu anda değirmenciye, tüccara 3 100 liraya satılmaktadır. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Demek ki, iki ayda yüzde 50 enflasyon var. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu konuyu Yüce Kurulda bir

kaç kez gündeme getirdim. 
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Bakınız 1974, 1975 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selamet Partisinin koalis
yon olarak hükümet ettikleri dönemde, böyle, buğday fiyatları içerde ve dışanda anormal bir 
şekilde artınca, üreticinin mağdur olmaması için, ona ek bir para verilmiştir ve bu uygulama 
iki kez de -tarihini tam hatırlamıyorum; biri 1984, biri de 1986 yılında olsa gerek- ANAP İkti
darı döneminde oldu. Yine,iböyle, iç ve dış piyasada buğday fiyatlan yükseldiğinde, aşın bir 
yükselme olduğunda, çitfçiye yine bir ek para, ek bir ücret verilmiştir; çiftçi içine düştüğü sı
kıntıdan kurtulsun diye. 

Ben, Yüce Meclisin huzurunda söylüyorum; çiftçi, şu anda, cumhuriyet tarihinin en sı
kıntılı anlatını yaşamaktadır; cebinde çay parası yoktur; köyden şehire gelecek, cebinde dol
muş parası yoktur, akaryakıt parası yoktur, mazot parası yoktur, yedek parça parası yoktur. 

Biraz önce söyledim, tahakkuk etmiş 70 trilyon lira para var, tahsil edilmemiş; onları lüt
fen tahsil ediniz; ama, 30 milyon insana vereceğimiz ek ücret, belki 300 milyardır veya 500 mil
yar liradır. Lütfen, bunu, 30 milyonluk nüfusu ilgilendiren çiftçilerden esirgemeyin arkadaşlanm. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Yeni vergiler geliyor çiftçiye! 
COŞKUN GÖICALP (Devamla) — Evet; yeni vergiler de gelirse, sen o zaman işin tadına 

bak! 
İBRAHtM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) — Korkmayın Coşkun Bey, Refah gelecek, yüzler 

gülecek! 
BAŞKAN — Arkadaşlar, burası miting alanı değil; lütfen... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Konuşma hürriyeti var Sayın Başkan. 'Kini, ko

nuşma hürriyetimizi de mi kısıtlayacaksınız? 
BAŞKAN — Olur mu canım?.. Lütfen, hatibi dinleyin. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Değerli arkadaşlanm, Hükümetin tarıma verdiği öne

mi, yine Hükümete bağlı birimlerin ifadesiyle huzurunuzda dile getiriyorum : Devlet Planla
ma Teşkilatının yayımladığı "Genel Ekonomik Hedefler, 1994" Bakınız beyler; toplam yatı
rımların sektörel dağılımında tarıma 1993'te yüzde 7,1 pay ayrılır iken, bu pay, 1994'te 6,7'ye 
düşürülmüştür; yani, tarım kesimi gittikçe yoksullaştırılmakta, sıkıntıya düşürülmekte, güç-
süzleştirilmekte, acizleştirilmekte ve bundan da, Hükümet, sanki zevk alır gibi bir anlam ifade 
etmektedir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Nasıl oluyor 
zevk almak?! 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — O zaman, eğer ifadem yanlış olduysa özür dilerim, 
düzeltirim; zevk almıyorsa, düzeltsin bunları; gururunu önce siz paylaşın; artarsa, o gururu 
biz de paylaşalım! 

Değerli arkadaşlarım, bu sene, hepinizin de bildiği gibi, çiftçi kökenli arkadaşlarımın çok 
yakından bildiği gibi, Türkiye genelinde kımıl ve süne hadisesi oldu ve bu hadise, Trakya'dan 
Şanlıurfa'ya kadar yayıldı; bir ilçenin sınırları içerisinde, bazı köyde hiç olmadı, bazı köyde oldu. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Bunlar ANAP'ın mirası değil; değil mi Sayın Coşkun?! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Şimdi, geçmişteki bütün kötülükleri ve olumsuzlukla

rı, geçmişte iktidardaki bir partiye yüklemenin anlamı ve gereği yok. Ben, bir muhalefet mil
letvekiliyim. Geçmişteki hatalar ve sıkıntılarla ilgili olarak, "bu, senin yüzünden oldu" de
mek, burada, aynen, sakız çiğnemek gibi bir anlam ifade eder; buna Hükümetin de hakkı yok, 
milletvekillerinin de hakkı yok. 
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Kardeşim, sen, çare müessesesisin. Bunu, senin genel başkanın dedi; ülkenin birliğini ve 
beraberliğini temsil eden ve Köşkte oturan Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Çareyi bul; çareyi 
bulamazsan, oradan aşağı in; o zaman şuradan şöyle geç. (CHP sıralarından alkışlar) 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Hükümet olma!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — 1993 bütçesinde, süneyle mücadele için 85 milyar lira

lık ödenek ayrılmıştır. 
Kıymetli arkadaşlarım, 1994 yılında da, 1 lira artırım olmadan bununla ilgili olarak gene 

85 milyar lira konuldu; ama, 1993 yılında, fonlardan ayrılan paralarla birlikte harcanan bu 
işe para 109 milyar lira. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — tki senedir, tavukçular, "beyaz et" teşviklerini bekliyorlar! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Elbette, Sayın Tarım Bakanının bunda ilgisi vardır. 

İlgili bürokratların 1994 yılı için bu konuda bütçeye konulmasını istediği paranın miktarı 203 
milyar lira idi; ama, maalesef bu para bütçeye konulmadı. Sayın Bakan, 50 milyar liranın ha
vuzdan karşılanacağını, plan ve Bütçe Komisyonunda yaptıkları konuşmalarla teyit ettiler, "eğer, 
süne ve kımıl hadisesi fazla olursa, değişik fonlardan oraya 50 milyar liralık aktarma 
yapacaklarını" söylediler. 

Şunu da söyleyeyim : Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konuyu dile getirirken, ne yazık 
ki, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin sözcüsü, Komisyon Başkanvekili olarak o toplantıya Baş
kanlık ederken, sözümü kesti, beni konuşturmadı. Orada ben, 30 milyon insanı bilfiil ilgilen
diren konuda görüşlerimi dile getirmek için söz almıştım; ama, kıymetli arkadaşım, demek 
ki, uygulanan politikalardan çok memnun ve rahat ki (!) bana konuşma ortamını dahi sağlamadı. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Gökalp, orada kasıt yok; 5 dakikalık konuşma 
süresi vardı. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Öyle kabul edelim. 
MUSTAEA YILMAZ (Malatya).— Sanki sözünüz kasten kesilmiş gibi suçlama getiriyorsun. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Hükümet, sıkıntı içinde olan, 

yokluk içinde olan, ekmeğe muhtaç durumda olan insanlara yardım elini uzatmazken, turizm 
sektörünün borçlarını erteliyor. 

ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Yatlara da teşvik çıkarıyor! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — tşte onu diyorum. 
Yine, Sayın Hükümet, her nedense -demek kî, vaadi var, sözleri var; bu vaatlerini ve söz

lerini de seçim meydanlarında söylememiştir, programına koymamıştır, bildirgelerine 
koymamıştır- Sayın Halit Narin'in 27 milyar liralık borcunu, birbuçuk yıl ödemesiz ve yüzde 
50 basit faizle taksitlendiriyor, geri kalan kısmını da 1999 yılına kadar erteliyor ve yeniden 1 
milyon 400 bin dolarlık döviz kredisi açıyor! 

ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Oh ne iyi; bal kaymak!.. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Şimdi burada soruyorum : Hangi köylü, hangi kentli, 

. Ziraat Bankasına, tarım kredi kooperatifine borcu olduğu halde -bir yıl borcunu ödemezse, 
idarî takibe alırlar, ikinci yıl da ödemezse, kanunî takibe geçerler- mensup olduğu tarım kredi 
kooperatifine giderek, mensup olduğu Ziraat Bankası şubesine giderek, borcunu erteleyebilir 
ve faizsiz olarak ertelettikten sonra bir de ayrıca kredi alabilir?! 

ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Mümkün mü?! 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Mümkün mü arkadaşlarım, mümkün mü bu, olacak 

iş mi?! 
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Sayın Mustafa Yılmaz biraz önce bir konuyu söyledi. Ben, burada her zaman, doğruları, 
iyi düşünceleri dile getiren bir arkadaşınızım. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Genel Başkanı 
Sayın Murat Karayalçın -dünkü Hürriyet Gazetesinde yayımlandı- Erzurum'dan gelen büyük 
bir kalabalığı kabul ederek, çiftçilerin faiz ve borçlarının affı yönünde yeni bir çalışma başlata
cağına söz vermiştir; bunu basından öğreniyoruz. İnşallah bu konu hayata geçer, gerçekleştiri
lir; bunun onuru, bunun yüceliği, başta Sosyaldemokrat Halkçı Partisine olur; ondan, Sayın 
Mustafa Yılmaz, sen de rahat edersin, ben de rahat ederim. Şimdi oldu herhalde!.. 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, iki dakikanız var efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Peki efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir kişi, tarımın sorunlarını, akşama kadar anlatsa, 

bitiremez. ("Doğru" sesleri) 
Sorun, sorun, sorun... Sorunu birlikte çözeceğiz arkadaşlar. 
Bakınız, tarımın can alıcı noktalarından bir tanesi de gübredir. Bu Hükümet idareyi dev

raldığında "can gübresi" tabir edilen bahar gübresinin kilogramı 605 liraydı, şu anda kilogra
mı 1 385 liradır. DAP gübresini 770 TL'de devralmıştı; şu anda Ziraî Donatım Kurumunda 
1 946 lira, tarım kredi kooperatiflerinde de aynı gübre 2 189 lira. Yani, bir ton gübreyi, çiftçi, 
bu Hükümet döneminde, bu Hükümet göreve başladığında 770 bin liraya alıyordu; şu anda, 
çiftçi, bir ton gübreyi, tarım kredi kooperatiflerinden, 2 milyon 189 bin liraya almaktadır; ya
ni, yüzde 300 oranında zam yapılmıştır; ama, devraldığı buğday ortalama fiyatı 788 liraydı, 
şu anda ise 1 850 lira civarında. Bu enflasyondan dolayı, çiftçinin eline geçen para, iki ikibu-
çuk senede ancak yüzde 100'e ulaşmıştır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Coşkun, 1 dakikalık süre daha veriyorum; lütfen bitirin efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. Yüce Kurul sabırla dinle

di; o balamdan teşekkür ediyorum. Şu mazot konusuna da değineyim ve bitireyim. 
Bu Hükümet idareyi devraldığında, mazotun litresi 2 330 liraydı, şu anda mazot 5 700 

lira; sabah yine bir zam geldi, en azından 100-150 lira zam gelmiştir, 5 800 lira civarında ol
muştur. Traktörde kartel yağı olarak kullanılan 16 litrelik bir teneke yağın fiyatı, bu Hükümet 
idareyi devraldığında 70-75 bin liraydı, şu anda ise 400-450 bin liradır. 

Türk çiftçisinin içinde bulunduğu sıkıntıları, zamanın elverdiği ölçüde size izaha çatıştım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen, konuşmanızı bitirin. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Yüce Kurulu, çiftçilerin sorunlarını çözmeye davet ediyor; Tarım Bakanlığı bütçesinin, Sayın 

Tarım Bakanlığımıza, tüm çiftçilerimize ve ulusumuza hayırlar uğurlar getirmesini diliyor; Yüce 
Kurulu saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Sayın milletvekilleri, öğleden önceki çalışma süremiz tamamlanmıştır. 
Saat 14.15'te toplanmak üzere, 47 nci Birleşimin Birinci Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.13 

1 o 

— 285 — 



T.B.M.M. B : 4 7 17.12.1993 0 : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Kaısıer Genç 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Rozkurt (Sinop), İbrahim Özdiş (Adana) 

, , e. -•' . ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. ., ' 

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

/. —1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

A) TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 
Söz sırası, DYP Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Osman Özbek'te. 
Buyurun Sayın Özbek. 
DYP GRUBU ADINA OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya) — Değerli Başkan, sayın millet-

vekilleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesi üzerinde DYP Grubu adına 
ilk konuşmayı yapmak üzere huzurlarınızdayım; sözlerime başlamadan evvel, saygılarımı arz 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1993 malî yılı bütçesine nazaran yüzde 106'yı aşan bir artışta 819 
trilyona bağlanan 1994 malî yılı bütçesinin içinde Tarım Bakanlığımızın 1994 yılı bütçesi, 1993 
bütçesine kıyasla yüzde 81 artışla bağlanmış bulunmatadır. Diğer bir ifadeyle, katma bütçeyi 
de eklediğimizde, genel ve katma bütçeli Tarım Bakanlığı bütçesini, 5 trilyondan, 9.1 trilyona 
çıkarmış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, burada, bildiğiniz rakamları konuşmak istemiyorum. Benim, ko
nuşma sürem içinde değineceğim noktalar şunlar olacaktır: Dış kaynaklı projeler, tarımda destek 
politikaları, tarım ürünleri fiyatları ve alımlarıyla sübvansiyonlar konusunda konuşma yap
mak işitiyorum. 

Türk çiftçisi, emeği ve alın teriyle, sahip olduğu sermaye ve elde edebildiği kredilerle, top
rağı yoğurup, tabiatla mücadele ederek, ekonomik bir değer elde etmektedir. Toprak -insan-
sermaye üçlüsü, ortaya tarım ürünü getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, sizler de biliyorsunuz ki, Türkiye'de 27.9 milyon hektar ekili ve di
kili kırsal tarım alanlarımızda, ülkemiz nüfusunun, 1990 yılı istatistiklerine göre yüzde 
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41'inin yaşadığı ifade edilmektedir; ama, belde belediyelerinde oturan kırsal kökenli insanları 
da dahil ettiğimiz takdirde, bu nüfus oranı, yüzde 50 seviyesine çıkmaktadır. Bu, büyük bir 
potansiyeldir. 

Cari fiyatlarla tarımımızın katma değeri 180 trilyon civarındadır ve bunun millî gelir için
deki payı da yüzde 15-16'lara düşmüştür. Tarım ürünleri katma değerinin ihracatımız içindeki 
payı da, 1992 yılında yüzde 15 seviyesindedir. Ancak, tarıma dayalı sanayi ürünleri ihracatımız 
da önemli bir yer almakta olup, bunlar da eklenince, yine bunların kullandığı ürünleri de ekle
diğimiz takdirde, tarımın, ihracatımız içindeld payının yüzde 50'Ier civarında olduğunu rahat
lıkla söyleyebiliriz. 

Yalnız, tarım sektörü katma değer büyüme hızı, yıllar itibariyle çok değişkenlik göster
mektedir. Bunun da, tabiatıyla, hava şartlarına bağlı olduğunu ve teknolojideki yetersizliğimiz 
nedeniyle meydana geldiğini ifade etmek yanlış olmaz. 

1990 - 1994 yıllarını kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde de istikrarlı 
bir tablo göremiyoruz. Tarımda kalkınma hızı -yahut büyüme hızı- 1988'de yüzde 7.9 iken, 
ertesi sene yüzde (eksi) -10.5'dur; 1990'a girdiğimiz vakit, yüzde 11 artış var; 1991'de yüzde 
1 bile değil; 1992'de yüzde 3,5'tur. Bu tablo, hem üretimin dalgalanmasının hem de verim dü
şüklüklerini meydana geltirmekte; dolayısıyla, ekonomide de sıkıntı yaratmaktadır. Buna çare 
olarak, teknolojik seviyeyi geliştirmek, altyapıyı ve yatırımları hızla artırmak, kırsal alan insa
nını bilgilendirmek ve eğitmek, destek politikalarımızı ihmal etmemek ve çoğaltmak mecburi
yetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, tarım desteklerine geçmek istiyorum: 
Dünya ülkeleri, tarım destelderini, artık, ürün bazında değil, ürünün satışı safhasında bizzat 

çiftçinin kendisine yapmaktadır. Avrupa Topluluğu da buna geçmiştir. Bu suretle, üretimi den
gede tutacak bir destek politikasıyla, lüzumsuz stoklan önleyecek ve ihtiyaç duyulan ürün çe
şitlerinde üretimi artıracak sistem ortaya konmuş oluyor. Koalisyon Hükümetimizce, bu yeni 
politikaların ülkemizde de uygulamaya geçirilmesiyle ilgili hazırlıklar vardır. 

1993 mahsulü kütlü pamukta uygulanmakta olan bul)orsa sistemi, çiftçi ve sanayici ke
simlerinde, bu şekildeki destek politikasının en güzel ve verimli bir örneği olmuştur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bu sene birçok fabrikayı yakalacaklar -hayalî-
para almak için. 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla) — Nitekim, üretilen 1 milyon 390 bin ton kütlü pa
muğun 437 bin tonunu, TARİŞ, Çukobirlik ve Antbirlik almıştır ve Hazinece buna 1.3 trilyon 
liralık sübvansiyon verilmiştir. Tabiatıyla, özel sektör de bu sübvansiyon konularının içine da
hil edilmiştir ve netice itibariyle bu 1 milyon 390 bin ton kütlü pamuğun hazineye kiloda 3'er 
bin liralık yükü, 4 trilyon lira tutmaktadır. Bu, bir destekleme politikasıdır ve yerine oturan 
bir politikadır. Arada kaçaklar varmış -duydum- onları da önlemek mecburiyetindeyiz. 

Gerek ihracatta gerekse iç tüketime dönük ürünlerimizde veya diğer bir deyimle, hububat, 
bakliyat, endüstriyel, bitkiler, yağlı tohumlar, yumru bitkileri, sebze ve meyveler, çay ve hay
vancılık sektöründeki üretim dallarında, ürünün özelliğine göre sistemimizi kurmaya mecburuz. 

Hububat borsası dedik; tütün ekiminin sınırlandırılması dedik... 
Fındıkta ve diğer ihraç ürünlerimizde, dünya borsalarına paralellik hedef alınmıştır. 
Hayvancılık ve su ürünleri konularında da bazı tedbirlerimiz oldu. 
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Şimdi de, sıfır faizli besi kredisinden bahsetmek istiyorum, öğleden önce konuşan arka
daşlarımız bu konudan bahsettiler; ama, ben sizlere kati rakamlar sunmak istiyorum. Bunu. 
hep birlikte çıkardık. 15.12.1993 tarihi itibariyle, 2 267 çiftçi bu kredi için müracaat etti ve bu
nun da 1 670'i Et ve Balık Kurumuna müracaat etti. Müracaat edenelerin beslemek istediği 
hayvan adedi 162 bin, kredi ihtiyacı 712 milyar lira. Bugüne kadar bunun 332 milyar ödendi 
ve bununla 76 bin küsur hayvan besiye alındı. Bu hayvanlar, 958 çiftçinindir. Burada ayrı ra
kamlar vermek istemiyorum; ama, halen, 380 milyar tutan kredi için sırada bekleyen çiftçileri
miz var. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer destek politikası, ortak mülkiyette uygulanan kooperatif 
projeleridir. Bu da Tarım Bakanlığı teşkilatı marifetiyle yapılmaktadır; ama, kaynak yetersiz
dir. Burada, süt sığırcılığı, seracılık, besi sığırcılığı, arıcılık gibi konular işlenmektedir. Bunlar, 
yüzde 17 faizli, iki yıl ödemesiz, yedi yıl vadeli kredi ve yüzde 25 öz kaynaklı projelerdir ve 
şartları caziptir. 

Diğer bir konu, dış kaynaklı, entegre, kırsal kalkınma projeleridir, yani TÜY&B'ın proje
leridir. Bunun dış kaynağının 262 milyon dolar olduğunu, bunun da 4 trilyon civarında bir 
kaynak yarattığını, bunun yarısının kullanıldığını ve 1999 yılında bunun tamamlanacağını ifa
de etmek istiyorum. 

Bunların dışında, gübrede, et ve sütte, ilaçta, tohumlukta, damızlık hayvan alımlarında, 
sunî tohumlama konularında devlet desteği, 1993 *te, geçmiş yıllara oranla hızlı bir artış göster
miştir. Bu konuda, 1986'da başlayan destek politikasıyla, bugünlere kadar 11.5 trilyon para 
ödenmiş; ama, bunun 4 trilyonu ise 1993 yılında çitçiye intikal ettirilmiştir; tabiî, bunun içinde 
ağırlıklı olarak 3.7 trilyonluk bir rakamla sunî gübre gelmektedir. 

Bir diğer kaynak da, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan yüzde 25 peşin ödemeli 
teşviklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, 1993 yılı tarımsal ürünleri üretim miktarlarında 1992'ye nazaran 
bazı önemli kalemlerde artışlara ve azalmalara şahit olduk, bunları da burada söylemek istiyo
rum. Hububatta, buğdayda, arpada, mısırda ve çavdarda fazlalıklar öldü; keza bakliyat, mer
cimek ve fiğde, endüstriyel bitkilerde, tütün, şeker pancarı, anason ve kimyonda, yumru bitki
lerde (patateste) artışlar oldu. Tütün ve pancardaki kısıtlamalara bu sene şahit oluyoruz, önü
müzdeki yıl için tütün üretimini 180r200 bin tona düşürme formülleri düşünülüyor." Pancar 
üretimi 16.5 milyon tona çıktı. Şeker stoklarımız da var. Bakıyorum, şeker fabrikaları, şeker 
pancarı ekimini kısıtlamaya çalışıyorlar. Kayısı zeytin ve fındık, üretimi düştü.. Keza yaş çay 
yaprağı üretimi de 731 bin tondan 600 bin ton civarına düştü. Bunun yanında, et, süt ve peynir 
gibi hayvan mahsullerinde de fiyat artışlarına şahit olduğumuzu söylemek istiyorum. Bunların 
bir kısmının önüne geçmek mümkündür; ama, hava şartları yanında, üretim miktarı periyo
dik olarak düşen ürünlere de, Türkiye'de bugün için tesir etmemiz mümkün değildir. Bu ürün
lerin içinde fındık vardır, zeytin vardır; ama, mesela zeytinde, Avrupa ülkelerinde aralıksız her 
yıl zeytin ürünü almanın yollarının bulunduğunu öğreniyorum. 

Değerli arkadaşlarım, netice itibariyle, Türkiye'nin bünyesine uyan bir tarım politikasına 
ulaştığımız zaman, bunlar normale dönecektir; bunun beklentisi içindeyiz; ama, Meclise getir
diğimiz Tarım Bakanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısını ondört aydır çıkaramıyoruz. Tarım Bakan
lığını revize etmeye mecburuz, yeni bir ruh vermeye mecburuz. Tarım Bakanlığı teşkilatında 
çalışan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu kısıtlı imkânlarına rağmen, bizi bugünlere getir-
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diler; ama, bu da yetmiyor. Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre, tarım, ekono
miye cevap verir şekilde teçhiz edilmedikçe, bu kürsüden bu şikâyetler azalmayacaktır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İktidar şikâyet etmez Osman Beyi 
OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla) — Burada müşterek derdimizi konuşuyoruz; her şeye 

açığız. Burada kimse kimseyi tenkit etmesin. Konuşan arkadaşlarımın söylediklerinin çoğuna 
iştirak ediyorum; ama, bu, memleket meselesidir. Ben, Tarım Bakanlığını tenkit etmiyorum, 
yapılanlardan bahsedeceğim. Zaten, tenkit edilen konuları hepimiz biliyoruz ve duyduk. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu sene 2 milyon 600 bn ton buğday aldı; bununla piyasa düzel-
tilemezse; ama, fazla almaya da takati yetmez. Ofis, bu yıl 20 milyon tonu geçen buğday rekol
tesinin, ancak 2 milyon 600 bin tonunu alabildi. Tabiatıyla, buna arpayı vesair bakliyatı da 
kattığımız takdirde, 4,4 milyon ton ürünü peşin bedelle alma meselesi karşımıza çıkıyor; bu 
konuyu burada bilhassa belirtmek istiyorum. 

Tarım satış kooperatiflerimiz -çok çeşitli ürünümüz var- 5,6 trilyon liralık kütlü pamuk, 
ayçiçeği, üzüm, kuru incir, kuru üzüm, fındık, fıstık, kayısı, gülçiçeği aldılar. Keza, Çay-Kur, 
597 bin ton yaş çay yaprağı aldı, bunun karşılığında üreticiye 2,1 trilyon lira ödedi. Şeker Şir
keti, 16,5 milyon ton pancarın 12 milyon tonunu almış vaziyettedir; kalanını da alacaktır. Bu
nun kilogramını 500 lirayla çarptığımız takdirde, pancar üreticisine ödencek meblağ 8 trilyon 
lira ediyor. Yine, tütünler denk edildi, şubat ayında piyasaya girecek, rekolte 322 bin ton; bu
nun 100-120 bin tonunu tüccar alsa, Tekele 200 bin ton kalacak. Bunun da değeri 12-13 trilyon 
lirayı buluyor. Tüm bunları topladığımız vakit, 36 trilyon lira ediyor; bu, peşin ödenmesi gere
ken paradır. Geçen sene, yukarıda saydığım ürünlere ödenen para 20,5 trilyon liraydı. 

Ziraî krediler ve Ziraat Bankası konusuna da değinmek istiyorum. Başlangıçta da ifade 
ettiğim gibi, tarım, insan-toprak-sermaye meselesidir. Artan girdi fiyatları karşısında sermaye 
ihtiyacımızı, ağırlıklı olarak Ziraat Bankasından ve dolayısıyla tarım kredi kooperatiflerinden 
temin etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Özbek, 15 dakikalık süreniz doldu; toplam 45 dakikalık süreniz var; 
arkadaşlarınızla aranızda nasıl taksim ettiniz, bilmiyorum; hatırlatmak için söyledim. 

OSMAN NURİ ÖZBEK (Devamla) — Efendim, Ziraat Bankasının yeni sisteminden de 
bahsetmek istiyorum. Ziraat Bankamız, bu sene hedefini aşarak, 49 trilyonu aşarak, 57,8 tril
yonluk bir plasmanla, çiftçiyi sermaye sahibi yaptı. Onun yanında, asıl, cari hesap sistemine 
göre, çiftçiye verilen kredinin anaparası alınmayarak, faizini vadesinde almak yahut çiftçinin 
arada iki defa yüzde 20'lik dilimler halinde yatırıp hemen ertesi günü alması suretiyle yeni bir 
ödeme sistemi getirdi ki, bu, artık, sel felaketi, kuraklık afeti karşısında bile çiftçinin borcu
nun tehir edilmemesi meselesini de kendiliğinden gündeme getirmiş oluyor. Bu sebeple, Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü teşkilatına, Genel Müdür Bey başta olmak üzere, teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, küçük çiftçilerin borçlarının düşürülmesi konusunda yaptığımız bir 
kanunun neticesini sizlere sunmak istiyorum. Çıkarılan bu kanunla, 1 trilyon 767 milyar Türk 
Lirası tutarındaki Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri alacağı tahsil edilmiş olup, 439 
bin çiftçi bu borçtan kurtulmuştur. Bu kanunla, çiftçilerimize düşen bu borcun 783 milyar li
rasını Hazine ödedi, 984 milyar lirasını da kendileri ödediler. Çıkarılan bu kanun yetersizdi; 
bunu hep birlikte çıkardık, tamamlamaya çalışıyorduk; ama kısmet olmadı. Bunun için de bü
tün teşkilata teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Türk tarımı, bütçenin verdiği imkânlar ölçüsünde ve bütçe kaynak
larının dışında, elimizden geldiği kadar desteklenmek suretiyle, sektörel ağırlığını ekonomi
mizde hissettirecektir. 

Vaktim doldu; hepinize saygılar arz ediyorum, bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyo
rum efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Özbek. 

DYP Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Evren Bulut. 

Buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA EVREN BULUT (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi ve Tarım Bakanlığımızın değerli men
suplarını saygıyla selamlıyorum. 

Yetmiş senelik Cumhuriyet döneminde, bütün hükümetler zamanında tarım hep tartışıl
mıştır. Tarım bölgesinden gelmiş çiftçi kökenli bir milletvekili olarak, bu konulan, 15 dakika
lık konuşma süresine sığdırmak mümkün değildir diye düşünüyorum. 

Ben, değerli bütün gruplara şunu söylemek istiyorum: Türkiye'de, Kars'tan Edirne'ye ka
dar, toprakla uğraşan Türk çiftçisi, hak alma konusunda devamlı geride kalmıştır; bu, dünya
da da böyledir. Bunun sebepleri vardır. 

öncelikle, sanayileşmiş ülkeler seviyesine çıkabilmek için bazı gelişmeler sözkonusudur. 
Ben yalnız, üç konuyu baz almak istiyorum. 

"GATT" denilen ve dün imzalandığı söylenen dünyada yedi senedir tartışılan ve dünya 
milletlerinin serbest dolaşımını sağlayan bir anlaşma var. Bunun neden yedi senedir gündemde 
olduğu konusu gerçekten önemlidir; sebebi, tarım kesimini mağdur etmesinden dolayı bu ül
kelerin buna direnmeleridir. Japonya, sanayileşmiş bir ülkedir; çok az pirinç müstahsili olma
sına rağmen, 1940 senesinden beri kapılarını açmamış ve dünyada bin liraya pirinç bulunur
ken, kendi vatandaşlarına 6 bin liraya pirinç yedirmiştir. Güney Kore ye Tayland bu anlaşma
ya, bir pirinç yüzünden direnmişlerdir. Avrupa Topluluğu bile, tarımda çatışan kesimini yüzde 
10'lara indirmiş olmasına rağmen, bu kesimi, yedi sene çok büyük mücadelelerle savunmuş
tur. öğreniyoruz ki, bu anlaşmayla 116 devletin sınırları ve fonları kaldırılacak. 

Değerli arkadaşlarımız tabiatıyla iki yıllık Hükümetimizin icraatını tenkit edeceklerdir. 
Yalnız, tarıma baktığımız zaman, üç konunun temel alınması gerektiğine inanıyorum. 

Bu arada, Arjantin'den, Avrupa'nın her ülkesine kadar gidip etüt etme fırsatını bulan; 
ayçiçeği, hububat ve pirinç müstahsillerinin de başkanlığını yapan; yirmibeş senedir de bu ko
nuların içinde olan, bu konuları çok iyi bilen ve icra eden bir arkadaşınız olarak, bu Mecliste 
bulunan herkesin bu konulara yardımcı olması lazımdır diye düşünüyorum. 

1984 yılında işbaşında olan Anavatan İktidarını, 17 nci dönem Anavatan milletvekillerini, 
o dönemin Sayın Tarım Bakanını, Sanayi ve Ticaret Bakanını maalesef, şurada tenkit etmek, 
bizim haklamızdır. Çıkardıkları İcararnamelerle, ilk defa, Türk çiftçisine ve köylüsüne sivil darbe 
yapmışlardır, haklarını ellerinden almışlardır. Yerlerine birer genel müdür atamışlardır -ikişer 
imza vermişlerdir- ve alınan kararları uygulamamışlardır. 
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Ben, bundan iki sene evvel Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sayın Ahmet özgü-
neş'in buradan nasıl gittiğini anlattım; Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğinin o günkü Genel 
Müdürünün nasıl icraat yaptığını da söyledim. Bugün bunlar incelenmiştir, mahkemededirler. 
Tabiî, çocuğuna hayalî şirket kurup, hayvan ihtalatı yapan bir zihniyetin, kalkıp bugün burada 
tarım kesimine sahip çıkması, mümkün değildir. Bugünkü Anavatan Partili milletvekili arka
daşlarımı bundan tenzih ediyorum; ama o yapılan yanlıştı. 

Biz geldik; biri, tarım satış kooperatifleri ve tarım kredi kooperatifleri birlikleriyle ve di
ğeri de zorunlu tarım sigortasıyla ilgili iki tasarıyı Meclise indirdik. 

Türk çiftçisi, şemsiyesi açık bir toprakta tarım yapmaktadır. Geçen sene, Gaziantep ve 
tahmin ediyorum Kahramanmaraş'ın da içinde olduğu 52 ilimizde sel ve dolu felaketi olmuş
tu; Edirne'de 180 bin dönüm alan doluya maruz kalmıştı; ancak, kaynak olmadığı için, bunla
rın sigortası yapılamamıştı. Ne kadar tenkit ederseniz edin, bu yasaları çıkarmadığımız müd
detçe, burada söylenenler, memlekete selam göndermeden başka bir şey ifade etmez. 

Pirinçle ilgili olarak size bir bilgi vereyim : Bugün, yem bitkisi olarak yetiştirilen ve çok 
sıkıntısı çekilen yağlı tohumların fiyatı, ayçiçekteki üretim düşüşünden dolayı yükselmiştir; ör
neğin, küspe 2 500 lira olmuştur. Tabiî, Anavatan Partisi İktidarı, o zaman, bugün GATT'ın 
yaptığını yaptı, kapılan açtı, pirinçte fonu sıfıra indirdi, yağ getirtti; böylece, ayçiçek üretimin
de dünyada dördüncü sırada olan ülkemizin üretimini düşürdü. Tapyoka denen bir maddeyi, 
Al-Baraka'nın, ayçiçek küspesi, mısır ve arpanın yerine ithal etmesi, Sayın Korkut özal'ın oğ
lunun pirinç ithal etmesi, Türk çiftçisini bu hale getirmiştir. 

Bakın, çeltik üreticisinin büyük sorunları vardır. Bugün 100 bin ton pirinç üretiriz, 400 
bin ton tüketiriz. Bugün İğdır'dan, Çorum, Samsun, Ankara'nın bazı kesimleri, Boyabat, Ça
nakkale, Bursa ve Edirne'ye -yüzde 40'ına yakın- kadar uzanan bir şeritte pirinç üretiriz. Pi
rinç, temel,besin kaynağı olan ve çok emek isteyen bir mahsulümüzdür. Bugün Çin'de bağır
sak ve mide hastalığı görülmemektedir. Bir avuç pirinçle bir aile doymaktadır. Biz bunu, maa
lesef, ANAP zamanında desteklemedik. Müstahsil, ancak iki senedir desteklenme safhasında
dır. Yalnız Tarım Bakanlığının desteklemesiyle de sorun çözülmüyor. Edirne ile Yunanistan ara
sında 200 kilometre uzunluğunda olan Meriç Nehrinin suyunun yüzde 70'ini Yunanistan kul
lanıyor. Neden? Çünkü, sulama sistemi kurmuş. Çeltiklerimiz kuruduğu zaman, o zamanki 
Tarım Bakanı Hüsnü Doğan Edirne'ye geldi, "çeltik ekmezseniz, karanfil ekin" dedi bize!.. 

Biz bu sulama sorununu halletmek üzereyiz. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımıza 
teşekkür ediyorum; tarımsal sulamada kullanılan 1 milyar liralık mazot tüketimini, koopera
tifler bazında, köyler bazında tesisler kurarak, 170 milyon liralık elektrik enerjisine çevirerek, 
bölgede tarımsal sulamayı sağlamıştır. İşte, GATT dediğin, Ortak Pazar dediğin, gümrük bir
liği dediğin... Bunlarla mücadele edeceksin. 

Maalesef 18 tane tohum şirketi kuruldu, TtGEM denen ziraî araştırma enstitüleri dağıtıl
dı. Bugün, ayçiçek tohumculuğu, 18 firma tarafından yapılmaktadır. Ben, 1986 senesinde Yu
goslavya'nın Novi Sad Kentinde yapılan ayçiçek sempozyumuna Tarım Bakanlığımızın bir tek 
temsilcisinin gönderilmediğini gördüm. O sempozyuma, 157 ülkenin temsilcileri katılmıştı. 

Ayçiçekte hibrit tohumuna geçildiğinden beri -ki, hibritin babası da bir Mısırlı çiftçidir, 
bu tohum Mısır'dan Amerika'ya gitmiş; daha sonra Türkiye'de ayçiçek tohumunu hibrite 
çevirmiştir- bunu ilk getiren ve ilk eken biziz; fakat, özel tohumculuk şirketlerimiz, bu tohum-
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ların irilerini alıp, Konya'da bizim gibi çiftçilere ektirir; bu sene gündöndü 4 bin liraysa, bunu 
8 bin liradan alır, Trakya'da kurduğu fabrikalarda eler, çiftçiye 70 bin liraya verir. 

ISKİ'ye klor satan o değerli şirketin sahibi, bundan iki sene evvel, Almanya'dan "turbo" 
diye bir tohum getirdi, Havsa Ziraat Odası kanalıyla sattırdı; çiftçiler, bir sene bunu ekti, to
hum döllenmesini yapmadığı için, kontrolü olmadığı için, bir kilo mal alamadılar. Geçen sene 
de televizyonda gördünüz, Havsa mahkemesi, 50 milyon lira ceza verdi. 

Benim iddia ettiğim şudur : Tohumculuk bir senede olmaz; bu anaç kademeden sonra, 
yedi sekiz sene bu tohumları kontrol etmek lazım. Türkiye'ye yüz küsur çeşit buğday tohumu 
sokuldu. 

Şimdi, Refah Partili sevgili Şanlıurfalı arkadaşıma çeltik üreticiliğini öğreteceğim, Şanlı
urfa'ya çeltikçiliği getireceğiz; bana gelsin, burada 10 tane buğday çeşidi saysın, ben onu göre
yim (!) (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Onlar, yalnız, ramazan ayında, bizim pirinci hoşafla yemeyi bilirler! 
Sevgili hemşerim, Şanlıurfa'ya sekiz on sene evvel traktörle su taşıdıkları zaman, Edirne'

de acısını çekiyordum; çünkü, bugün dünyada kuraklığın 50 ülkeyi saracağı söyleniyor ve sekiz 
senedir büyük kuraklık yaşanan bir ülkede, Devlet Su İşlerinin yapacağı iş vardır, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının işi vardır, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının işi vardır, Ziraat Ban
kamızın işi vardır; bunlar kompromize olmamış. 

ANAP Hükümeti üç bakanlığı bir araya topladı, "başmüdür mimar mı olsun, Köy Hiz
metlerinden mi olsun, şu mu olsun, bu mu olsun?" dedi; bugün Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
bir KİT!.. Balan, Ziraî Donatım Kurumunu ne hale soktunuz; Ziraî Donatım Kurumu Türk 
çiftçisine çok iyi hizmet vermiştir. Siz geldiniz, 934 bayilik verdiniz, bunların 800'ü ANAP'Iı-
dır. Bunlar şöyle yapıyor : Ziraî Donatım, gübreyi alıyor, traktörü alıyor, getiriyor Ziraî Dona
tım Kurumuna. Burada da bayi... Yüzde 10 ona da kâr haddi, yüzde 10 buna da kâr haddi... 
Ziraî Donatım, devlet kuruluşu olduğu için, yüzden 10'dan aşağıya inemiyor. Bir traktör 200 
milyon... Bayi diyor ki, "15 mijyon ver bana, ben sana bu traktörü vereyim." Ziraî Donatım 
zarar ediyor, bayi kâr ediyor. Bugün 2,5 milyon ton kapasiteli kapalı deposu olan bir Ziraî 
Donatım... Biz, buğday ürününü toprak altına gömerken, 565 ton olan geçen seneki ayçiçeği 
ürününü toprağa gömerken, Ziraî Donatımın, 2,5 milyon tonluk depoları şu anda boş duruyor!.. 

Devlet üretme çiftlikleri mutlaka elden geçirilmelidir. Bugün... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — İktidar sizsiniz. 
EVREN BULUT (Devamla) — Biz yapacağız 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Ne zaman yapacaksınız? 
EVREN BULUT (Devamla) — Bir sizin bozduklarınızı düzeltelim de, bir de yolsuzlukla

ra bakalım. 
Şimdi, ben, sizin içinizden biriyim, sizi de çok iyi bilirim; ben, sizin 17 nci döneminizi, 

Sayın Keçeciler'in dönemini tenkit ediyorum ve bunu gayet de iyi biliyorum, dümenlerin nasıl 
olduğunu da biliyorum, tarladan nereye kadar gittiğini... 

Bir kere, et ithalatlarını sizlere söyleyeyim : Et ithalatları, Türkiye'nin yüzkarasıdır. Beş 
senelik, vebalı etler girmiştir; Taciroğlu'na hayvanlar ithal ettirilmiştir. Bak, biz ne yaptık?.. 
Trakya Tarım Kredi Kooperatiflerine 3 800 tane inek ithal ettirdik, onun yanında da bir 
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hayvan hastanesi kurdurduk; yani, bunu devlete yaptırdık; artı, 135 kooperatife, Petrol Ofisin
den bayilik aldık, 135 kooperatife petrol bayiliği kuruyoruz. Petrolün içine bir toz atacağız, 
yeşil mazot olacak -işte 2 bin liralık da sübvansiyon yapacağız- bunu ANAP'lılar kullanırlar
sa, beyaz duman çıkacak, onlan yakalayacağız; çünkü, onlar, tarlalarında kullanmaz, araçla
rında kullanırlar!.. Bu yakıt, taksiye, otobüse, minibüse yasaktır. 

Trakya'da ayçiçeği konusu çok önemlidir. Yemi ucuz tutmamız için, ayçiçeği miktarını Türk
iye'de 1,5 milyon tona eriştirdiğimiz zaman, kişi başına 12 kilo yağ tüketiriz. Kişi başına tüke
tilen sıvı yağ 12 kilogramdır. Bunun 600 bin tonu likit yağ, yani bitkisel yağ olacak, kalanım 
da zeytinyağı, pamukyağı yapacağız. Bizim 720 bin ton yağa ihtiyacımız vardır. Türkiye'de biz 
daha bunu halledememişizdir. Niye?.. Palmyağı (palmiye yağı) ithal ettiler; ayçiçek yağı eğer 
1 100 lira ise, palmyağı 800 lira idi. Margarin fabrikalarının bunu yüzde 5'ten fazla kullanma-' 
ması lazımken -kanser yapar- yüzde 35'e kadar kullandılar, ayçiçek çiftçisini perişan ettiler. 

Ben, Samsun'a da Karadenizbirlik'i kuran kişiyim. Tabiî, Sayın Tahir Köse, bizim kanun 
tasarısını önlüyor! Ben, Almanya'ya da gittim; 1,5 kilo ayçiçek tohumu kullanıyorlardı, biz 
o tohumun miktarını 350 grama indirdik; yani, Amasya çiftçisine de benim hizmetim var. Şim
di, bizim sosyaldemokrat -çağın düşüncesidir- birlikler kanununu önlüyor!.. SHP Grubuna 
söylüyorum : Buradan Sayın Bakan herhalde göremiyor, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Mille-
tindir"sözünü şuraya alalım, buradan daha iyi görsün! Bu çok önemli. Bugün, yönetim kurul
larının aldığı kararlan Bakanlık uygulamamaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununu da 
değiştiriyoruz. Bakın, Tarım Bakanlığı bizde, onu da biz değiştiriyoruz. 

Tarım Bakanlığımızın dertleri çoktur. Bizim tavsiyelerimiz şunlar : Yem meselesini çok iyi 
halletmemiz lazımdır. Çünkü hayvancılığın temeli yemdir, buğdayın çeşidini azaltmamız la
zımdır. Trakya'da bunu 4 çeşide indirdik; 2 tane kılçıklı, 2 tane kılçıksız, 4 çeşit ekecek Trak
ya... Ofisin bir deposu yok! Bugün Şanlıurfa'da da bunun 4 çeşit olması lazım. Türkiye'de 
30 çeşit buğday tohumu ekilmesi zararlıdır. Yine 130 çeşit tohum sokulmuş. 

Şunları söyleyerek sözlerimi bitiriyorum : Çiftçinin kanunları olan, Tarım Satış Koopera
tifleri ve Ziraat Odaları Kanunları, birer demokratik haktır; bizim Hükümetimizin programında 
da vardır. Tabiî, bu hakkı, 17 nci dönemde sevgili Anavatan Hükümetimiz geri aldı; siz verirse
niz, biz size dua ederiz. 

Buradan ayrılırken, sevgili Refah Partililire şunu söylüyorum : Şimdi dansöz mansöz alı
yorsunuz da, çiftçiye hiçbir katkınız yok!.. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Seni de alırız! 
EVREN BULUT (Devamla) — Hiçbir katkınız yok. Ektiğimiz zaman, Allah'a dua eden 

insanlarız; çünkü, bizim Tanrı'dan başka koruyucumuz yoktur. Siz, yemeklerinizde şükür du
ası yaparken bizi de eksik etmeyin!.. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — özet olarak söylersek, "Tarım Bakanlığının dertleri çok

tur, Doğru Yolcuların günahı hiç yoktur" diyor!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, sataşma var. "Buğday çeşitleri

ni sayamaz" dedi; benim ellerim tezek kokar, toprak kokar! 
BAŞKAN — Efendim, onda bir sataşma yok. Ben bilirim, siz 50 tane buğday ismi sayarsınız. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına üçüncü konuşmacı Sayın Asım Kaleli. 
Buyurun Sayın Kaleli. 
DYP GRUBU ADINA ASIM KALELİ (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ta-

nm ve Köyişleri Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesi hakkında, Grubum adına üçüncü konuş
macı olarak söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. ' 

Değerli milletvekilleri, insanoğlu, var olduğu andan itibaren tarıma ilgi duymaya başla
mıştır; çünkü, yaşamını devam ettirebilmesi buna bağlıydı. Her şeyden önce, beslenmesi ve gi
yinmesi gerekiyordu. Bu nedenle, tarımsal faaliyetleri, insanlık tarihiyle başlatmak yanlış ol
mayacaktır. 

tik önceleri ilkel usullerle tarım yapılırken, insanlık geliştikçe, bilim ve teknolojinin de ge
lişmesiyle, diğer alanlarda olduğu gibi, tarım alanında da ilkellikten modernliğe doğru bir sü
reç başlamıştır. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de tarımın öncelikle toplum beslenmesi bakımın
dan taşıdığı önem, onu, öbür sektörlerden farklı ve ayrıcalıklı bir konuma getirmiştir. Aynı 
zamanda, tarım, çalışan nüfusun önemli bir kısmını içine alması nedeniyle, millî ekonomimi
ze, dolayısıyla millî gelire büyük katkı yapan sektördür. 

Sanayideki baş döndürcü gelişme, tarımın önemini azaltmamıştır; bilakis, insan yaşamıy
la doğrudan ilişkisi nedeniyle, önemi her gün bir kat daha artmaktadır. Günümüzde, sanayi 
gelişimlerinin zirvesinde bulunan ülkeler, tarımsal kalkınmalarını da gerçekleştirmiş durum
dadırlar. Bu ülkelerin nüfuslarının, yüzde 5 ila 10'u gibi küçük bir bölümü tarımla uğraşması
na rağmen, ülkemizde, nüfusumuzun yüzde 40'tan fazlası, tarımsal faaliyetin içinde yer almak
tadır. Buna rağmen, tarımsal kalkınmamızı tam olarak gerçekleştirdiğimiz söylenemez. Bunun 
yanında, ülkemizin, tarımsal potansiyeli itibariyle, kendi kendine yetebilen birkaç ülkeden biri 
olması sevindiricidir. Diğer olumlu bir taraf da, son otuz kırk yıldır katettiğimiz kalkınma me
safesinin küçümsenmeyecek ölçüde olmasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, tarımda, öteden beri, klasik teknik ve usuller ile eskimiş tekno
lojinin yerine, modern usuller ve gelişmiş teknolojiler ikame edilerek, birim alandan daha faz
la ürün alabilmek amaçlanagelmiştir. 1994 yılı bütçemizle de bu amaçlanmaktadır ve bu ama
ca uygun olarak gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Tarımın doğa şartlarına bağlılığı, buna bağlı belirsizlik ve risk unsurlarını taşıması, tarım 
ürünlerinin arz ve talep esnekliğinin düşüklüğü, tarım işletmelerimizin yetersiz ekonomik ya
pıları, tarımda üretim periyodunun diğer sektörlere göre uzun olması ve ürünlerin korunup 
saklanmalarının, bunlarla ilgili pazarlama imkânlarının zor olması nedenleriyle, ülkemizde tarım 
kesimi, destekleme alımları, girdi sübvansiyonları, düşük faizli kredi uygulamaları, kaynak kul
lanımı primleri gibi çeşitli yöntem ve mekanizmalarla desteklenmiştir. Desteklemeler, tarımı
mızın gelişmesi için zorunlu görülmektedir. 

Tarım satiş kooperatifleri birlikleri eliyle yapılan ürün alımlarında kaynak israfının ön
lenmesi ve doğrudan üreticiye destek sağlanması amacıyla ilk defa 1993 yılında yeni bir uygu
lama getirilmiştir. Ürünlerin, tarım satış kooperatifleriyle birliklere ve diğer alıcılara satışında 
üretim maliyeti de göz önüne alınarak, hedef fiyatlar dünya fiyatları arasında, ürünün ithal 
ve ihraç maliyetine göre, müdahale fiyatı tespit edilmektedir. Hedef fiyat, alıcılar tarafından 
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ödenmekte; hedef fiyatla müdahale fiyatı arasındaki fark ise, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
tarafından, destekleme primi olarak, üreticiye ödenmektedir. Bu uygulama, ilk olarak 1993 
yılında kütlü pamuk alımlarında gerçekleştirilmiş ve 1994 yılında da diğer ürünleri de kapsa
yacak şekilde uygulama yapılması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tarım için önce toprağa ihtiyaç vardır. Toprağın verimli olabilmesi 
için ise, nem dengesinin iyi ayarlanması gerekir. Bu bakımdan, ülkemizde bilimsel kurallar çer
çevesinde uygulanacak olan sulama, tanmsal üretimi artırmanın ve maksimum seviyeye çıkar
manın en önemli ve etkili aracını oluşturmaktadır. 

Ülkemizde tanm yapılabilir topraklarımız yaklaşık 28 milyon hektar kadardır. Bunlardan 
12,5 milyon hektarı sulanabilir özelliğe sahiptir. Ekonomik şartlarda sulanabilir alan ise 8,5 
milyon hektar civarındadır. Buna karşın, sulanabilen tarım sahası, yaklaşık 4 milyon hektar 
kadardır. Bu durumda, toplam sulanabilir tarım alanlarının, ancak yaklaşık yüzde 30'u sula
nabilmektedir. Bu ise, su potansiyelimiz göz önüne alındığında, yeterli bir seviye değildir. 

Tarımsal verimliliğin en önemli etkenlerinden birisi de, kaliteli tohumluktur. Türkiye'de 
tohumluk üretimi, özellikle cumhuriyetten sonra gelişim sürecine girmiş olup, tohum ıslah ve 
üretme istasyonlarıyla devlet üretme çiftlikleri bünyesinde geliştirilen ıslah ve üretim faaliyet
leri, günümüzde, tarım işletmelerince devam ettirilmektedir. Son yıllarda tohumluk üretimi sa
hasına özel sektörün de katılması memnuniyet vericidir. Bunun sonucunda da, 1993 yılında 
özel sektör tarafından, özellikle, hibrit, ayçiçeği, mısır ve çeşitli hibrit sebze tohumluklarından 
önemli bir miktar ihraç edilmiştir. Bütün bu gelişmelere rağmen, yerli üretimde kendimize ye
ter duruma gelinememiş olup, önemli ölçüde tohumluk ithalatı da devam etmektedir. 

1993 yılında tohumluk tedarik programı gereğince, sektör teşvik edilerek, tohumluk ko
nusunda sıkıntı çekilmemiştir. Ancak, bununla yetinilmeyerek, tohumculuk sektöründe bütün 
türlerin yerli üretiminde kendimize yeter hale gelmemiz ve ihracatını da artırmayı hedefleye
rek, bunun için gerekli tedbirleri almamız lazımdır. 

Tarımda verimliliği yakalayabilmenin bir diğer faktörü de, gübrelemedir. Ülkemizde güb
re tüketimi, özellikle planlı dönemlerde önemli boyutta artış göstermesinin yanında, 1980 ve 
1990 dönemlerinde, öngörülen tüketim artışı gerçekleştirilememiştir. 

Hükümetimiz döneminde de destekleme uygulamaları yapılmış ve çiftçilerimize düşük fa
izli gübre kredisi verilerek desteklenmiştir. Uyguladığımız bu teşvik tedbirleriyle, gübre tüketi
mi artmaktadır. 1993 yılı içerisinde gübre tüketiminde çiftçimizi destekleme oranı yüzde 35 se
viyesindedir. 

Bu olumlu tedbirlere rağmen, birim alanda gübre tüketiminde dünya ortalaması seviyesi
ne çıkamadığımız gibi, tarımda ilerlemiş bazı ülkeler seviyesinin de çok gerisinde kalmaktayız. 
O nedenle, bir yandan, birim alandan sağlanacak verimi artırabilmek için gübre tüketimini de 
artırmamız gerekirken, bir yandan da mevcut tüketimimizin ancak üçte ikisini karşılayabilen 
yerli üretimimizi de artırmamız gerekmektedir. 

Gübre tüketimi artışının yanında, uygun kullanımı da önemlidir. Bu konuda da gerekli 
tedbirler alınarak, çiftçilerimiz aydınlatılmaktadır. 

Hükümetimiz, tarımsal mücadeleye de büyük önem vermektedir. Çünkü, bitkilerde mey
dana gelen hastalıklar, zararlı ve yabancı otların yol açabileceği zararları asgariye indirmek, dola-_ 
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yısıyla verimi artırabilmek için bu mücadele şarttır ve bu mücadele, çevreye zarar vermemeye 
özen göstererek hızla sürdürülmektedir. Bunun yanında, zararlı böceklerle de etkin bir şekilde 
mücadele edilmektedir. 

Diğer taraftan, hayvan hastalıklarıyla mücadele 1994 yılında da sürdürülecek, hastalıkla
rın yayılmasının önüne geçilmesi ve tamamen ortadan kaldırılması için etkin tedbirler alınacaktır. 

Değerli milletvekilleri, her sahada olduğu gibi, tarım alanında da araştırma ve geliştirme
nin önemi inkâr edilemez bir gerçektir. O nedenle Hükümetimiz, bu gerçekleri göz önünde 
tutarak araştırma faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Bitkiler grubunun içerisinden, özel
likle tarla bitkileriyle, bahçe bitkileri alanında, hayvancılık ve hayvan sağlığı alanında, su ürünleri 
alanında, gıda ve yemle, bitki koruma alanlarında araştırma geliştirme faaliyetlerimiz sürdü
rülmekte olup, 1994 yılında da devam ettirilerek, neticeye göre yöntemler ve prensipler oluştu
rulacaktır. 

Diğer taraftan, çiftçilerimizin her konuda aydınlatılması ve bilinçlendirilmesi için geniş 
kapsamlı bir şekilde eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Bununla beraber, sektöre eleman ye
tiştiren çeşitli tarım okullarındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilaveten, tarımla doğrudan 
ilgili çeşitli konularda eğitim ve kurs faaliyetleri de devam etmektedir. 

Uygulamalı araştırma projemiz kapsamında, araştırmacı ve yayıncı personel için yurt dı
şında kısa ve uzun eğitim programları düzenlenecektir, 

Ülke kalkınmasında olduğu gibi, onun bir parçası olan tarımsal kalkınmada da verimlili
ğin ve kârlılığın artırılabilmesi, kaynakların ve üretimin rasyonel kullanımının sağlanması açı
sından kooperatifçiliğin önemi tartışılamaz. Hükümetimiz, bu gerçeğin bilincinde olarak, ko
operatifçiliğin geliştirilmesi için tarımsal kalkınmanın motoru olan kooperatif ve birlikleri her 
yönüyle desteklemektedir ve bu desteğe 1994 yılında da devam edecektir. Üreticilerimizin mağ
dur olmamaları ve ürettikleri ürünlerin karşılığını alabilmeleri için her türlü tedbir alınmakta
dır. Bu cümleden olarak, Toprak Mahsulleri Ofisince 1993 -1994 dönemi hububat ve bakliyat 
alım kampanyasında 31 Ekim 1993 tarihine kadar 4 milyon 186 bin ton ürün alımı yapılarak, 
karşılığında 7 trilyon 759 milyar Türk Lirası üreticilerimize peşin olarak ödenmiştir. 

Kısaca değinmek istediğim bir konu da hayvancılığımızdır. Ülkemizde hayvancılığın te
melinde sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliği yatmaktadır. 1927 yılında yapılan hayvan sayımına 
göre, yaklaşık 27 milyon olan hayvan sayısı, 1991 sayımına göre, yaklaşık 65,2 milyona ulaşmış 
durumdadır. Bu göreceli artışa rağmen, hayvancılığımızın yeterince geliştiğini söylemek müm
kün değildir. Günümüzde sayısal olarak da hayvancılığımız azalma sürecindedir ve bunun se
bepleri bellidir. Bu nedenle, uygulamaya sokulmuş bulunan hayvan ıslah programlarının hız
landırılarak ve genişletilerek devam ettirilmesi, bir taraftan mevcut ırkların ıslahına çalışılır
ken, bir taraftan da ülkemiz yapısına uygun yeni ırkların geliştirilmesi hedeflenmelidir. 

Hükümetimiz, hayvan besiciliğine de özel önem vermektedir ve hayvancılığımız teşvik ted
birleriyle desteklenmektedir, özellikle, 1993 yılında sıfır faizli besicilik kredileri programa so
kulmuştur ve 1994 yılında da teşviklerimiz devam edecektir. " '. . 

Değerli milletvekilleri, güçlü bir tarımsal bünye, güçlü bir ekonomik sistemin temelidir. 
Halbuki, bugün tarımımız, bazı temel konularda darboğazlar içinde, toplumun dinamizmini 
engelleyen, kalkınmayı ve milletlerarası piyasalara entegrasyonu zorlaştıran bir yapıya sahip 
bulunmaktadır. Tarımın gayrı safi millî hâsıla içindeki payı yüzde 16, tarımda çalışan nüfus 
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ise yüzde 40'tan fazladır. Kişi başına elde edilen gelir, diğer sektörlere göre daha düşüktür. 
Tanmda işletme düzeni kurulamamıştır; çiftçi sayısı çok fazla, sahip olduğu arazi miktar ola
rak yetersiz ve çok parçalıdır. Bunların sonucu olarak toprak, emek ve sermaye faktörleri ara
sında uyum sağlanamamıştır. Çiftçilerin eğitim ve bilgi seviyesi de bu faktörlerin optimal kom
binasyonuna yetmemekte, rekabet edebilir fiyatlarla üretim yapılamamaktadır. 

Tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanımı önlenememekte, mera arazisinin eko
nomik kullanımı düzenlenememekte, kiracılık ve ortakçılık günün şartlarına uygun mevzuata 
kavuşturulamamaktadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN —Sizden önceki hatibe de 2 dakika vermiştim, konuşmanızı tamamlamak üze

re size de 2 dakika veriyorum, lütfen bitirin. 
ASIM KALELİ (Devamla) — Bildiğiniz gibi, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bakan

lar Kurulunca sınırları belirlenen alanlarda arazi kullanım planları yapmak, topraksız ve az 
topraklı çiftçileri topraklandırmak, köy yerleşim yerlerini düzenlemek, imar, ihya ve ıslah gibi 
işleri yapmak için kurulmuştur. Nüfusu hızla artan bir ülke olmamız nedeniyle, tarımsal üreti
mimizi de hızla artırarak, bir taraftan artan nüfusumuzun gıda ve beslenme ihtiyacı kendi üre
timimizle karşılamak, diğer taraf tanda da, üretimin iç tüketim fazlasını ihraç ederek döviz gir
dilerimizi artırmak ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak zorundayız. 

Başta Tarım Bakanımız olmak üzere, Bakanlığın bütün personeline, Bakanlığımıza bağlı 
genel müdürlüklerin bütün personeline, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, kendilerini kut
luyor, 1994 yılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin milletimize hayırlı olmasını diliyor, Yü
ce Meclise saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaleli. 
Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci'nin. 
Buyurun Sayın Demirci. 
Sayın Demirci, konuşma süreniz 45 dakikadır. Bütçe üzerinde konuşacak bir arkadaşınız 

daha var; artık siz süreyi kendinize göre ayarlayın. 
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığı 1994 yılı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz ede
ceğim. Grubum adına, Yüksek Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörü, 60 milyon insanımızı ilgilendiren bir sektördür. 1992 
- 1993 bütçe dönemi, SHP ve DYP ortak hükümetlerinin icraatlarının bir görüntüsüdür. Bil
hassa, Doğu, Orta ve Güneydoğu Anadoludaki çiftçilerimiz, bu dönem içerisinde perişan ol
muşlar ve hayvancılık, gerçekten, gün be gün gerilemiş, hatta yok olmuştur diyebiliriz. 

Bakanlığın 1994 yılı bütçesi, Türkiye bütçesinin genelinin aşağı yukarı yüzde 14'üdür. Ta
rım yatırımlarına bakıyoruz, aşağı yukarı 1,2 trilyon lira, tarım sektörüne yatırım ödeneği ola
rak ayrılmış. Bu da, 1994 yılı bütçesinin yetersiz ve küçük olduğunun ifadesidir. 

Bir karşılaştırma bakımından söylüyorum; 1994 yılı Devlet Opera ve Balesi hizmetlerine 
ayrılan ödenek de, yine 1,2 trilyon Türk Lirasıdır. Bu tablo, 30 milyon insanımıza, köylümüze 
verilen değerin ifadesidir. Oysaki, sanayi sektörünün hammaddesi, 60 milyon insanımızın, gı
da başta olmak üzere, birçok ihtiyacı bu sektörce karşılanmaktadır. İhracatımızın, direkt veya 
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dolaylı, yüzde 60'ı, bu sektörün ürünlerine dayalıdır. Buna mukabil, maruz kaldığı bu haksız 
durum, gerçekten, çiftçilerimize reva görülmemelidir. 

Hırım ve Köyişleri Bakanlığı reorganize edilecekti; bununla ilgili tasarı komisyonlardan 
geçti. Biraz önce DYP Grubu Sözcüsü kardeşimiz de söyledi, Genel Kurul gündeminde bir yıl
dan fazla süreden -kendileri hesap etmişler- aşağı yukarı 14 aydan beri beklemektedir; ama 
sahip çıkan yoktur. 

Bakanlık "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" isminde kararlı ise, gerçekten sahip çıkması la
zım. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde şu anda kavga var; "Biz, Başbakanlığa bağlıyız, 
dolayısıyla elemanlar olarak da, maaşlarımızı farklı almamız lazım" diyorlar ve bu konuda 
da mahkemeye başvuran memurlar var. Bu bakımdan, bu Genel Müdürlüğün bünyeye yeniden 
döndürülmesi ve bütünlüğün bozulmaması lazımdır. Bakın, bu durum, ayrıca taşrada ve genel 
müdürlürlerde de kararsızlık meydana getirmiştir ve buradaki elemanlar işleri yavaşlatmış du
rumdadırlar. 

Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum, kanuna sahip çıkacaklar mı? Çünkü, burada ka
nunlar görüşüldüğü zaman, Tarım Bakanlığının kanun tasarısı gündemin 7 nci sırasında, fev
kalade yakın bir sırada olmasına rağmen, hiç kimse sahip çıkmıyor. Başka bir model mi geliş
tirecekler bilemiyorum; gerçekten yeni bir modelleri varsa, onu da süratle Genel Kurula indir
meleri gerekir. 

Hayvancılığımız için çok önemli kabul ettiğimiz ve yine komisyonlarda görüşülen bir ka
nun vardı, Hayvan Islahat Kanunu. Ben, bu kanunun elbette önemli olduğuna inanıyorum. 
Teknik bir kanundur, Genel Kurula geldiğinde, Genel Kurulda tasvip görecek ve hiçbir zaman 
engeîlenmeyecektir. 

Yine, Tohumculuk Sertifikasyonu Kanunu komisyonlardan geçti, ne zaman Genel Kurula 
gelecek belli değil. Bu kanunlar, bitkisel üretimi artırıcı ve hayvancılığımızı iyileştirici kanun
lardır. Türk çiftçisi bunu, elbette bizden, öncelikle de Sayın Bakandan bekliyor. Sayın Baka
nın, gerçekten gayret göstermek suretiyle bu kanunları Genel Kurula indirmesi lazım. 

Bir arkadaşımız yine burada söyledi, Gıda Kanununun çıkartılması için SHP ve DYP'nin 
sözleri var. Koalisyonun kurulduğunun ilk günlerinde Ziraat Mühendisleri Odasının tertiple
diği bir toplantıda, o günün Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı söz verdiler, "İstediğiniz bu 
mu? öyle ise bu kanun aysbergde bir nokta mesabesindedir, biz hemen çıkartacağız" dediler, 
maalesef aradan iki, ikibuçuk yıl geçti, bu kanundan da bir ses yok. 

Sayın Bakan, yine taşrayı rahatlatacak olan bir kanun var, Döner Sermaye Kanunu. Şu 
anda taşradaki kuruluşlarınızın eli kolu bağlı, bu kanundan dolayı iş yapamıyorlar. Bu kanu
nu da değiştirmeniz lazım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, yıllar önce kurulmuş ve bugüne kadar çok kıymetli hiz
metler vermiş araştırma kurumlarımız var. Pamuk araştırma enstitüleri, zeytincilik, narenciye 
araştırma enstitüleri, hayvan hastalıkları zootekni araştırma enstitüleri ve ziraî mücadele ens
titüleri Türkiye'mizde şu anda mevcut ve faaliyetlerini yürütüyorlar; ama araştırmalarını; hiz
metlerini iyi yürütebilmeleri için, her şeyden önce, bir, personele, ikinci olarak da ekonomik 
yönden ödeneğe ihtiyaçları vardır. Gelin görün ki, on yıldan bu yana bu güzide kuruluşlara 
ziraat mühendisi veya veteriner hekim araştırmacı olarak atanmamıştır. Şu anda çalışanlar 
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emekli olacakları yaşlara gelmiştir ve bu kurumlarda emeklilik çağına yaklaşmış insan sayısı 
fevlcalade fazladır. Genç elemanlar alınıp, takviye edilmediği takdirde, korkarım ki, bu kurumlara 
kısa bir süre sonra dışarıdan eleman getirmek mecburiyetimiz olacak. Hem "Türkiye'de 17 
bin ziraat mühendisi boş geziyor" diye buradan yakınacağız, "5 bin veteriner hekim iş 
bulamıyor" diye buradan yakınacağız, sonra geri dönüp, "Bu konuda araştırma kurumları
mızda eleman yetersiz" diyeceğiz... Gerçekten bunu anlamak ve bu konuyu izah etmek fevka
lade zor. Sayın Bakandan, biz, bu problemin mutlaka çözülmesini arzu ediyoruz. 

Bu işsiz, güçsüz, aynı zamanda İşsizler Derneği kuran ziraat mühendislerine faizsiz kredi 
veya meslek kredisi vererek bu meslek mensuplarına Sayın Bakanın sahip çıkmasını ve onların 
bu krediyi almalarını kolaylaştırması bakımından yardımcı olmasını diliyoruz. 

Hayvancılığımızın kalkındırılması için 1 trilyon para ayrılmıştı. Burada Sayın Özbek, "Ben 
size doğru rakamı veriyorum" dediler. Doğrudur, belki rakamlarımızda bir mübayenet olabi
lir; ancak Et ve Balık Kurumuna, benim de aldığım rakamlara göre, 1 765 ve Özel şirketlere 
de 531 çiftçi müracaatta bulunmuştur. Gerek özel şirketlere, gerekse Et ve Balık Kurumuna 
müracaat eden çiftçilerden 837 adet çiftçiye kredi verilmiştir. Verilen kredi miktarı da 242 mil
yar liradır. Bir yerde 1 trilyondan bahsediyoruz; ama çiftçilerin fiilen aldıkları kredi miktarı 
242 milyardır. Bu 300 milyar da olabilir, ama bir mana ifâde etmez. 

Peki, neden bu iş yavaş yürüyor?.. Bana göre önü tıkalıdır; çünkü, verilen kredi karşılı
ğında fevkalade yüksek banka teminat mektupları veya ipotekler istenilmektedir. 

Bu kredilerden kimler istifade ediyor?.. Kulağımıza geldiğine göre : 
1. Siyasî ağırlığı olan insanlar istifade etmektedirler, 
2. O bölgede zengin olan çiftçiler istifade etmektedirler. 
öyleyse, ortadirek yine yerdedir, yerden kalkması mümkün değildir ve yine perişan olmuştur. 
O günün Sayın Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı beraberce Doğu Anadolu ve Güneydo

ğu Anadoluya seyahatlerinde bu bölgelerin kalkındırılması için vaat ettikleri para 10 trilyon 
Türk Lirasıydı. Yine aldığımız bilgiye göre, bu projeden 84 çiftçiye aşağı yukarı 27,5 milyar 
Türk Lirası kredi verilmiştir. Şimdi, illere göre kredi alan çiftçi rakamları söylersem, fevkalade 
düşük olduğu görülecektir. Malatya'da 17, Kahramanmaraş'ta 13, Erzurum'da 11, Gaziantep'te 
4, Elazığ'da 2, Muş'ta 1 çiftçi bu krediden istifade etmiştir. Bu rakamlar, bölge halkı için ger
çekten şu anda tatmin edici rakamlar değildir. 

Sayın milletvekilleri, başka bir konu da kesif yem meselesidir. Kesif yem; yani fabrika ye
mi olmadan hayvancılığın kalkındırılmasından söz etmemiz mümkün değildir. Zaten, Türki
ye'deki devlet yem fabrikaları, hayvancılık politikalarımızın bir ürünü olarak ve bu gaye gü
dülmek suretiyle kurulmuştur. 

Malumunuz, özelleştirme adına hepsi haraç mezat satıldı. Elde birkaç tane kaldı mı, kal
madı mı bilmiyorum. Bakınız, Ankara Yem Fabrikası, 200 milyar Türk Lirasına Çevre Bakan
lığına satıldı. Ne yapacak Çevre Bakanlığı burasını? Çevre Bakanlığı burayı yeniden organize 
etmek suretiyle idarî bina olarak kullanacak. 

Sayın Bakandan şunu öğrenmek istiyorum : Sayın Bakan, bildiğime göre, size bağlı olan 
TİGEM Genel Müdürlüğü var ve TtGEM'in bünyesinde, sayısı 24 mü, 25 mi bilemiyorum, 
sayıları daha da arttı, taşrada devlet üretme çiftlikleri veya diğer kurumlar var, inekhaneler, 
şuhlar bunlar var. Bunların büyük bir kesimi de hayvancılıkla uğraşıyor. Peki, bu yem fabrika
sı bu şekilde satıldı da, neden bu kurumların ihtiyacı için kullanılmadı? 
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Yine, bu fabrikayı bugünün fiyatlarıyla kuracak olsanız, tahmin ediyorum 65 milyar lira 
gibi bir para ödemeniz gerekir. Şimdi sökülüp, birilerine hurda fiyatına satılacaktır. Hiç değil
se, bu fabrika ve benzer birkaç tanesi, ziraat odalarına, çiftçi birliklerine veya köy kalkınma 
birliklerine verilebilirdi; ama bunlar yapılmadı, maalesef, üzülerek söylüyorum ki, bunlarla 
eş-dost ağırlandı. 

Süt fabrikalarının durumu da aynı. Bakınız, geçen günlerde ilan edildi, süt fabrikalarının 
her birinde 6 tane lojman var. Yalnız fabrikadaki lojmanları bugünün fiyatlarıyla hesap etmek 
gerekirse, her bir lojman 250 milyon liradan toplam 1,5 milyar lira para eder. Oysaki, lojmanın 
dışında soğuk hava depoları var; bir yığın aracı var, arazisi var. Bu fabrikalar için -ibret olsun 
diye söylüyorum- geçen sene tespit edilen fiyatlar başka, bu senenin fiyatları başka. Edirne'de 
geçen sene süt fabrikasının tespit edilen fiyatı 14,9 milyar, bu sene verilen fiyat 1,2 milyar; Di
yarbakır fabrikası için geçen sene tespit edilen fiyat 13,1 milyar, bu sene yalnızca 1 milyar lira 
olarak tespit edilmiştir. Erzurum fabrikası geçen sene 11,1 milyar, bu sene 1,2 liradır. Bana gö
re, bu fabrikaların tamamını veya bir kısmını çiftçiye hiç para almadan ödersek, tahmin ediyo
rum, ülkemizin hayvancılığına daha büyük hizmetler yapmış oluruz. Bu fabrikalar, zaten hay
vancılığımızı kalkındıracak ve tüketiciyi koruyacak olan fabrikalardı. Bundan böyle, fakir fu
kara, tahmin ediyorum yavrusuna bir bardak sütü 20 bin liraya da içeremeyecektir. 

Türkiyemizde sahipsiz görünen konulardan birisi de zeytinciliktir. 1939 yılında 3573 sayılı 
Zeytinciliğin Islahı Kanunu çıkarılmış ve gerçekten bu kanun, o gün memleketin zeytinciliğine 
büyük hizmetler vermiştir. Bu kanunu çıkaranlardan hayatta kalanları minnetle, ölmüş olanları 
da rahmetle anmak lazım, rahmetle anıyorum. Ama gelin görünki, bugün Türkiyemizde zeytin
ciliğin başı boştur. Yılda, sahillerde kesilen zeytin ağacı sayısı binlerle ifade edilmektedir. Böyle 
giderse, tahmin ediyorum, yıllar sonra biz zeytini veya zeytinyağını bir başka ülkeden getireceğiz. 

ANAP sözcüsü arkadaşımız, biraz önce burada bir meseleyi dile getirdiler, dediler ki, "Beş 
altı yıldır Ege'de kuraklık hüküm sürüyor." Doğrudur, beş altı yıldır süren kuraklık, gerçekten 
zeytinciliği perişan etmiştir. Bu bakımdan, güneydoğu ve Ege'deki zeytinciliğe sahip çıkılması 
lazımdır. Güneydoğu ve Ege'deki fabrikalar büyük bir bölümü hâlâ iptidaî fabrikalardır. Çağ 
atladığını kabul ettiğimiz Türkiye'de, dağ köylerinde ve bazı beldelerde ayakla zeytin sıkılmak
tadır. Bu bakımdan, mutlaka buna bir çözüm getirilmesi ve "kontunu sistem" dediğimiz fab
rikaların Türkiye'de ağırlıkla kurulması lazım. Bu fabrikaların fiyatları, gerçekten fevkalade 
fazladır; öyleyse, bu fabrikaların Türkiye'ye yüzde 50 eksik bir vergiyle getirilmesi ve çiftçinin 
emrine verilerek süratle kurulması lazımdır. 

GAP devreye girecek; Urfa Ovasında en az 500 ila 1 000 dekarlık zeytincilik plantasyonla
rı kurulmalıdır. Bunlar kurulmadığı takdirde, gelecekte büyük zararlar tevlit edebilir, büyük 
zararla karşılaşabiliriz. Bu bakımdan, ben yine ilgilileri bu şekilde buradan uyarmış oluyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1993 yılında imha edilen tütün, aşağı yukarı 3 milyon kilo civarında
dır. Yine, 1993 yılında, 14 bin ton çay da imha edilmiştir, 1986'dan bu yana da 54 bin ton çayın 
imha edildiği kayıtlarda vardır. Ancak, şunu ifade etmek istiyorum : Çay-Kur ve Tekel Genel 
Müdürlükleri bu Bakanlığa bağlı değildir. Bu genel müdürlüklerin bu Bakanlığa bağlanması 
lazımdır. Aksi takdirde çay ve tütünün bağlı olduğu Maliye Bakanlığı, alternatif bitkileri bula
maz ve geliştiremez; bu, Bakanlığın görevidir, öyleyse, çiftçilerin zamanını boşuna geçirme
den ve ülkenin parasını zayi etmeden, bu genel müdürlüklere sahip çıkmak lazımdır. 

— 300 — 



T.B.M.M. 15:47 17.12.1993 0 : 2 

Hayvancılığımız can çekişiyor. Sayın Başbakan şayet sözünde durursa, bu 10 trilyon Türk 
Lirasının, hiç değilse yarısını Bakanlığın emrine versin. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının emri
ne versinler ki, bu şekliyle pilot bölgeler kurarak, o bölgelerde yalnızca hayvancılık yapılıp ve 
yem bitkileri üretip bu şekliyle de, hiç değilse birkaç vilayetin tarımsal yönden kalkınması sağ
lanmış olsun. 

Bunlar farazi düşünceler değildir. Tarım Bakanlığında bu şekilde yetişmiş elemanların ol
duğunu biliyorum; proje kabiliyeti olan elemanların olduğunu biliyorum, öyle ise, Sayın Ba
kana diyorum ki, bölgedeki çiftçinin ve dağdaki çobanın hayatını garantiye almak sizin eliniz
dedir ve dolayısıyla böyle projelerin mutlaka geliştirilmesi lazımdır. 

Bir konu daha var; Sayın Bakanımızdan gene öğrenmek istiyoruz. "Embriyo transferi" 
diye bir mesele vardı. Bir bakan da, bir buzağıyı TRT'nin stüdyolarına kadar taşıyarak orada 
gösteri yapmışlardı; propaganda yapmışlardı. Şimdi, bu proje burada kaldı mı, duruyor mu, 
yoksa geliştirildi mi? Bunu öğrenmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, üretimi artıran unsurların başında elbette su gelmektedir. Ancak, dün
yamız bilim adamlarının söylediklerine göre ısınmaktadır. Yine, burada ifade edildiği gibi, ba
zı bölgelerimizde de gerçekten kuraklık başlamıştır. 

Türkiyemizde zaman zaman su problemi -basından takip ediyoruz- gündeme getirilen ko
nu olmaktadır; ama hayretle müşahade ediyoruz ki, Tarım Bakanlığımız konunun içerisinde 
değil. Oysa ki, bu konu, önce Tarım ve Köyişleri Bakanına ait olmalıdır. 

Ortadoğu ülkelerinde, malumunuz olduğu üzere, çok ciddî su sıkıntısı vardır. Bu ülkeler 
arasında su durumu en iyi olan ülke ise Türkiye'dir. Bu sebeple, İsrail başta olmak üzere, Ame
rika ve Batılı ülkeler, Türkiye'den bu ülkelere su tahsis edilmesini istemektedirler. Bu konuda, 
Amerika'da yıla en az üç dört defa toplantı düzenlenmektedir. Hangi akla hizmet edilir, bilin
mez; ama Türkiye'de bile Batılı ülkelerin ve bazı Ortadoğu ülkelerinin iştirakiyle toplantılar 
düzenlenmektedir. Yabancıların gerçekten iddia etktikleri gibi, su bakımından Türkiye gerçek
ten çok zengin bir ülke midir? Buna "evet" dememiz mümkün değildir. Türkiye üzerine her 
yıl ortalama 500 milyon veya 1 milyar metreküp yağmur kar, dolu olarak su düşmektedir. Bu
nu Türkiye'nin zeminine yayarsanız, ortalama 643 milimetre yağışa isabet eder. Doğu Karade
niz'de 2 bin milimetre; ancak Güneydoğu Anadolu'da bu , 300 milimetreye tekabül eder. Bu 
düşen yağışın aşağı yukarı 186 milyar metreküpü, dereler ve çaylarla akışa geçmektedir. An
cak, kullanabileceğimiz su miktarı 95 milyar metreküptür. 

Arkadaşlarımız da ifade ettiler, topraklarımızın 12,5 milyon hektarı sulanabilir, bunun 8,5 
milyon hektar arazisi ekonomik olarak sulanabilir mahiyettedir ve biz Türkiye'de de bunun 
yarısını, 4,1 milyon hektarını fiilen suluyoruz. 

Şimdi ekilebilir arazimiz de 28 milyon hektardır. Gelecekte, elbette yukarıda söylediğim 
12,5 milyon hektarı da sulayabilecektir bu Türkiye; sulaması da gereklidir. Bunu suladığı za
man, bizim su ihtiyacımız 153 milyar metreküp olacaktır. Kaldı ki, bunun dışında içme, kul
lanma olarak da bizim günde 24 milyon metreküp suya ihtiyacımız vardır; yılda 8,8 milyar 
metreküp su eder. Buna, artan sanayi su ihtiyacını da eklerseniz, bizim yılda aşağı yukarı su 
ihtiyacımız 163 milyar metreküptür. Türkiye'de kullanabileceğimiz su miktarı, şu anda 95 mil
yar metreküptür. Altını çizerek söylüyorum ve arz ediyorum ki, Türkiye'de su fazlalığı değil, 
su fakirliği vardır. Şu anda Türkiye'de su yetersizdir. Oyuna gelmememiz lazımdır. Bu konuda 
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hakkımızı, Dışişleri Bakanlığının diplomatları değil, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının teknok
ratlarının mutlaka koruması lazımdır. Maalesef, bakınız, 1987 yılında Özal Hükümeti zama
nında Suriye ve Irak'a 500 metreküp/saniye su veriyorduk. Bunu yılda 10 milyar metreküp ka
bul ederseniz, şu anda bile açık, aşağı yukarı 27 milyar metreküptür. 

Bakınız, nehirlerdeki su miktarları 40 ila 50 yıl ortalamalarına göre hesap edilir ve her 
yıl da aynı ortalamayı tutturmanız mümkün değil. Bazı yıllar daha fazla kuraklık olabilir. Bi
raz önce burada konuştular, Sayın Evren Bulut'un memleketinde geçen sene kuraklık oldu, 
Meriç Nehrini de bırakmadılar, çiftçilerin hasatları, yahut da mahsulleri fevkalade verim dü
şüklüğüne sebep oldu. Bu bakımdan, biz elimizdeki varlıklarımızı düşünmeden birilerine gön
deremeyiz, birilerine veremeyiz. Yeraltı sularımız da giderek azalmakta ve kirlenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Demirci, süreniz 25 dakika oldu. Konuşacak diğer arkadaşınız da ol
duğu için, süreyi hatırlatayım dedim. 

MUSA DEMİRCİ (Devamla) — 2 dakikada toparlıyorum efendim. 
Elimizdeki suyumuzun gündeme getirilmesine müsaade etmemeliyiz. 1987 yılındaki pa

zarlık, maalesef aleyhimize olmuştur. Bunun tekrar gözden geçirilmesi lazımdır. 

Denizlerimizdeki biyolojik denge bozulabilir ve belki de bozulmaya başlamıştır. Seyhan, 
Ceyhan, Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde, gerçekten gaflete düşersek, gelecekte ülkemiz fevka
lade zor durumlara düşebilir. Nitekim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bir ay önce üç gün sü
ren bir toplantı yaptı ve bu toplantıya, çoğunluğu yabancıların oluşturduğu heyetler katıldılar. 
Bunlara dikkat çekmek lazım. Barış Suyu Projesi bu bakımdan, 1987 yılında rahmetli Sayın 
özaPın Amerika ziyaretiyle beraber başlamıştır. Oysaki Amerilca, bu projeyi 1946'lardan beri 
düşünmektedir ve 1946'lardan beri gündeminde sıcak tutmuştur. Bakın, 1980'de, daha özal 
Amerika'ya gitmeden Brown And Root Firması, bu Barış Suyu üzerinde çalışmalarını yapmış
tır; ancak Hükümet tekrar aynı firmaya Barış Suyu Projesini ihale etmiştir. Bu, fevkalade bir 
gaflettir. 

Bir Manavgat Projesi var. Manavgat Projesinin üzerinde şu anda Oymapınar Barajı ve 
Manavgat Barajları inşa edilmektedir; ama, gelin görün ki, hemen yamaçta su arıtma tesisleri 
yapıldı. Orada, aşağı yukarı günde 250 milyon metreküp su arıtılıp ve oradan İsrail'e veya bir 
başka yere götürülecektir. Şimdi, ne gariptir ki, Türkiye'de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
diyor ki, "Bundan benim haberim yoktur." Devlet Planlama Teşkilatı da haberinin olmadığını 
söylemektedir. Peki, acaba Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bundan haberi var mıdır? Eğer ha
beri varsa, bunu kim adına imzalamışlardır? Bunun, gerçekten açıklanması lazımdır. Açıklan
mazsa, tahmin ediyorum ki, burada 60 milyon insanımızın hakkı heba edilmiş ve yenmiş ola
caktır. Cenabı Hak'ktn bir sözü var; Cenabı Hak buyuruyor ki, "Siz çobansınız, güttükleri
nizden sorumlusunuz." Öyleyse, aynı duygular içerisinde, Sayın Bakana çobanlığını ve sorum
luluğunu hatırlatıyor ve 1994 yılı bütçesinin camiamıza, Tarım Bakanlığına ve milletimize ha
yırlı olmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirci. 
Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Elazığ Milletvekili Ahmet Ce

mil Tunç. 
Buyurun efendim. 
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RP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi açıklamak üzere Refah 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi selamlarken, bütçe
nin hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugün bütçesini görüştüğümüz Bakanlık, Türkiye nüfusunun yüzde 45*ini direkt, 60 mil
yon nüfusumuzu da dolaylı olarak ilgilendiren çok önemli bir bakanlıktır. Tanm ve hayvancı
lık sektörünün ana görevi, bireylerin beslenme, giyinme, barınma gibi birinci dereceden ihti
yaçlarını nitelikli olarak sağlamak, Ülkemiz sorunlarının her zaman ön sıralarında yer alan is
tihdam sorununun çözümüne katkıda bulunmak, dış satım imkânlarım geliştirmek suretiyle 
ülke ekonomisinin gelişmesini sağlamaktır. 

Ben, bu konuşmamda ağırlıklı olarak Türkiye'nin hayvancılığı üzerinde durmak istiyo
rum. Türkiye'de tarım sektörü içinde hayvancılığın payı, arzulanan düzeyin çok altındadır. Ge
lişmişliğin önemli bir göstergesi olan bu pay, gelişmiş ülkelerdeki payların yansından daha da 
azdır. Bu payı yükseltmek, tek başına hayvancılığı esas alan çalışmalarla mümkün değildir. 
Ülkenin genel ekonomik yapısı içinde tanmı bir bütün olarak ele almak ve hayvansal üretimi 
de bir bütünün bir unsuru olarak görmek ve kabul etmek gerekir. Türkiye'de mevcut 3 650 
910 tarım işletmesinin büyük bir kısmında bitkisel ve hayvansal üretim faaliyeti birlikte yürü
tülmektedir. Bu işletmelerin ancak yüzde 3'ünde tek başına hayvancılık yapılmaktadır. Tarım 
işletmelerinin yüzde 23'ünde hiç büyükbaş hayvan bulunmamaktadır. Bu işletmelerin yüzde 
68'inde 1 ila 4 ve 5 ila 9 büyükbaş hayvan bulunmakta, 10 ve daha fazla büyükbaşa sahip işlet
me sayısı ise, yüzde 9'dur. Küçükbaş hayvana sahip işletme oranı, yüzde 54'tür. 20 ila 49 ara
sında küçükbaş hayvana sahip işletme oranı yüzde 15, yüzde 10 oranla, 1 ila 9, yüzde 9 oranıy
la 10-19, yüzde 8 oranıyla 50 ila 99 küçükbaş hayvana sahip işletmelerdir. Tarım işletmelerinin 
ancak yüzde 4'ü 100'den fazla küçükbaş hayvana sahip bulunmaktadır. 

Bu verilere göre, işletme başına ortalama 4 tane büyükbaş, 11 tane de küçükbaş hayvan 
düşmektedir. 

Ülkemizde hayvansal üretim değerinin, toplam tarımsal üretim değeri içindeki payı, yılla
ra göre yüzde 33 ila 39 arasında değişmektedir. Oysa bu oran, tanmı ileri ülkelerde yüzde 65-70 
civarındadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1980 yılından sonra Türkiye'de hayvancılık sorum
suzca ihmal edilmiştir. Üretici, hayvanlarını elinden çıkarmak için kâr-zarar hesabım âdeta unut
muş, yok pahasına satmak zorunda kalmıştır. Süt hayvancılığını yapanlar, 1 litre sütün 1 litre 
sudan ucuz olduğunu, 1 kilogram yemin 2 bin, 1 kilogram sütün 2 500 lira olduğunu görünce, 
süt hayvancılığını yapmaktan vazgeçmek zorunda kalmışlardır. 

Dışandan kalitesiz bufalo hormonlu etleri ithal etmek suretiyle besicilik katledilince, ya
pacak başka iş bulamayanlardan başka kimse besicilik yapamaz oldu. 

1970'li yıllarda, Elazığ'da yılda 60-70 bin büyükbaş besisi yapılırken, 1992 yılında ancak 
10-12 bin büyükbaş hayvan besisi yapılmıştır. Bu korkunç düşüş durup dururken olmamıştır. 
Hükümetler bu sektörden desteğini tamamen çekmiş, kendi kaderine terk etmişlerdir. 

Bugün bile, Et ve Balık Kurumunun kesim yaparken, bedelin yüzde 25'ini peşin, yüzde 
75'ini de 21 gün vadeyle ödeme yapması gerekirken, Elazığ'da 3,5-4 aydır hâlâ, kesimi yapılan 
ve peşin ödenmesi gereken bedeller ödenmiş değildir. 
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Besicilik, emek/sermaye yoğun bir meslektir. Besicilerin, iki üç ay peşin alacaklarına el 
konursa, hem de devlet, Hükümet bunu besiciye reva görürse, artık kim, hangi cesaretle bu 
mesleği yapabilir? 

Şimdilerde, Et Balık Kurumu yeni bir usul daha ihdas etmiş durumda. Hayvanını kesene, 
bedelini, belli bir süreye kadar talep etmeyeceğine dair bir belge imzalatmaktadır. Peki, bu şart
larda, Et ve Balık Kurumuna güvenip de besi yapma cesaretini acaba kaç kişi gösterebilir? 

Hayvancılığı teşvik için, kilo başına besiciye 400 Türk Lirası ödenmesi gerekiyordu; 1991 
yılından bugüne kadar tek kuruş ödenmiş değildir. Bu şartlarda hayvancılığı geliştirmek nasıl 
mümkün olur? 

Türkiye'de azalan, böyle giderse yok olmayla yüzyüze kalan hayvancılıkta üretimin teşvik 
edilmesi gerekirken, âdeta tüketim teşvik ediliyor. 

Faizsiz kredi, hayvancılığın gelişmesi için yerinde bir karardır; ancak, bu kredinin dağıtıl
ma esası son derece yanlıştır. Çünkü, krediyi almak için, Et ve Balık Kurumu bankadan temi
nat mektubu talebinde bulunuyor. Peki, kaç üretici veya çiftçi banka teminat mektubu alabi
lir? Teminat mektubunu, ancak büyük esnaf verebilir. Elazığ'da bu krediden istifade edenlerin 
listesi elimde. Hepsini tanıyorum; hepsi dürüst, işinin ehli besicilerdir. Bunlar, bu krediyi alsa
lar da, almasalar da bu işi yapabilecek maddî güce sahip insanlardır. Bu kredi bunlara verile
ceğine, üretici durumunda olan köylüye verilmiş olsa, hem üretime katkısı olur, hem yoksul
luktan, hem işsizlikten kurtulunmuş, refah daha da yaygınlaşmış olur. Bir kişiye verilen 500 
milyon lira, her aileye iki üç inek şeklinde verilmiş olsaydı, amacına daha uygun olurdu kanaa
tindeyim. 

Hayvan varlığı yönünden dünya ülkelerinin ön sıralarında yer almamıza rağmen, üretim 
yönünden gelişmiş ülkelerden çok gerilerdeyiz. Bunun sebeplerinin başında ırk ıslahı geliyor. 
Sığır varlığımızın önemli bir bölümünü düşük verimli yerli ırklar oluşturmaktadır. Bunun ye
rine, yüksek verim kabiliyetindeki saf kültür ırkı ve melezlerin ikame çalışmaları, ne yazık ki 
başarılı olamamıştır. Zaman zaman kültür ırk hayvanlar ithal edilmiş; ancak, ithal inekler ül
ke şartlarına uyum sağlayamadıkları için bunlardan müspet netice almak mümkün olmamış
tır. İthalden ziyade, yerli ırkın ıslahı en ekonomik ve en risksiz, en verimli yoldur. Geçmişte 
ya verim yaşını tamamlamış veya ıskartaya çıkmış olan ithal damızlıklar geliyor, uyum sağla
yamadığı için kesilip kasaba gidiyor, böylece ülkenin büyük ekonomik kaybı sözkonusu olu
yordu. Hiç vakit geçirilmeden yerli ırkın ıslahı çalışmalarına büyük hız vermek zorundayız. 

Küçükbaş hayvanlar büyükbaş hayvanlardan daha çok ihmal edilmiştir. 1992 yılının ekim 
ayında, sadece bir günde Gaziantep'te satılmak üzere gelen koyun sayısı 350 bindir. Bu hay
vanlar aylarca alıcı beklemiş, üretici, sonunda yok pahasına elinden çıkarmak zorunda kal
mıştı. Hayvancılık bölgesi olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu, hayvan varlığını kaybetmekle 
yüzyüzedir. Bu bölgelerde yayla ve mera hayvancılığı yapıldığı için, yaylaya çıkamayan üretici, 
hayvanını elinden çıkarmak durumunda kalmıştır. 

Başbakan Sayın Çiller, Hakkâri'de yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında buralara faizsiz 
hayvancılık kredisi vaat etmişti. Faizsiz hayvancılık kredisi kısmen de olsa dağıtıldı; ancak ne 
hikmetse, Hakkâri, Şırnak, Batman ve Diyarbakır bu krediden istifade etme imkânına sahip 
olamadı. 
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Küçükbaş hayvan potansiyeli fazla, ancak verimi düşüktür. Küçükbaş hayvanlarda ırk ıs
lahı daha çok ihmal edilmiştir. Yerli mor koyunun yaşadığı her bölgede yaşama imkânı olan, 
Urfa yöresinde beslenen îvesi koyunu, köy şartlarında 100 kg. süt verir, Ceylanpınar Tarım iş
letmesinde aynı koyun yılda 400 kg. süt veriyor. Bu ırkın, doğu ve güneydoğuda yaygınlaştırıl
ması çabalarını göremiyoruz. Sadece bu ırkta değil, küçükbaş hayvan ırkında kayda değer bir 
ırk ıslah çalışması yapılmamıştır. Halbuki, İvesi koyunu hem süt, hem döl, hem et, hem de 
yapağı bakımından daha verimlidir. Aynı koyun, Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinde 400 
kg. süt verirken, İsrail'de yılda 1 ton süt veriyor. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bütün bunlardan başka hayvancılığı bekleyen en 
büyük tehlike, Hükümetin, bir süre sonra girmeyi kararlaştırdığı Gümrük Birliğidir. Gümrük 
Birliğine geçildikten sonra sanayimizin göreceği zarardan daha çok hayvancılığımız zarar gö
recektir. Ne yazık ki, bütün bunları düşünmeden, hesaplamadan bu Birliğe girme çabasında 
olanlar, ne denli büyük bir hata işlediklerinin farkında değiller. Gümrük Birliğine girdiğimizi 
bir an düşünürsek; kendi yerli hayvanımızı Romanya ve Hollanda hayvanlarına karşı nasıl ko
ruyabiliriz? Bu ülkelerin, Ortadoğu pazarını bugün bile elimizden aldığını unutmamamız ge
rekir. Bugün Avrupa ülkeleri bile kendi aralarında Gümrük Birliğine giderken, tarım ve hay
vancılıklarını nasıl koruyacaklarının kavgasını verdiklerini unutmayalım. Gümrük Birliği, Tür
kiye'de tarımt ve hayvancılığı yok edecektir. 

Türkiye, tarım ve hayvancılık potansiyeli çok büyük bir ülkedir; ancak, bu potansiyelden 
yeterince istifade edebilme şansını yakalayabilmiş değildir. Bu sektörde cesur, akılcı, atılımcı 
olmak zorundayız. Hükümet, mutlaka geniş çaplı teşviklerde bulunmak zorundadır. Damızlık 
inek ve koyun, piyasa rayiç bedelleri üzerinden vadeli olarak çiftçiye veya yetiştiriciye devlet 
tarafından satılmalıdır. 

Belli proje dahilinde yapılmış veya yaptırılmış olan ahır veya ağılların inşaat bedelleri dev
let tarafından ödenmeli, yetiştirici borçlandırılmalıdır. Burada yetiştirilecek hayvanların yemi, 
yine devlet tarafından temin edilmeli, çiftçi veya yetiştirici, ürün satışında borcunu ödemelidir. 
Devlet, ürün değerlendirmesini piyasa şartları üzerinden garanti etmeli, Ürün satışında borcu
nu peyderpey tahsil etmelidir. 

Ortadoğu pazarına daha kolay girmek için, Suriye karayolu mutlaka açılmalıdır; aksi tak
dirde bu pazarı kaybedebiliriz. 

Hayvan hastalıklarına karşı Bakanlığımızın ne kadar hazırlıklı olduğu veba salgınından 
ortaya çıktı. Bu alanda koruyucu hekimlik ihmal edilmemelidir. Üç-dört milyon insanın yaşa
dığı Ankara-Etlik'te hayvan hastanesi olur da, hayvan potansiyelinin yüksek olduğu yerlerde 
bu hizmetler neden olmasın... 

Hayvan ilaçlarının denetimden uzak ve çok pahalı olduğu hususundaki şikâyetlere Ba
kanlığımızın dikkatini çekmek istiyorum. 

Mevcut çayır ve meraların ıslahına çalışılmalı, otlaklar düzenlenmeli, meraların korun
masını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalı, dışarıdan et ithali, hayvansal ürün ithalatt ke
sinlikle yasaklanmalıdır. (RP sıralarından alkışlar) 

Yerli ırkımızın verim seviyelerini ve bunların birbirleri ve kültür ırklarıyla melezlerinin ve
rim ve uyumlarını tespit etmeye yönelik araştırmalar desteklenmelidir. 
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Değerli arkadaşlarım, tarım il müdürlüklerinde iş vermek için her yıl istihdam edilen mev
simlik işçilere ödenen kaynak hayvancılığı teşvikte kullanılsa, hem hayvancılığımız gelişecek, 
hem daha çok insana istihdam alanı açılmış olacak; yeter ki, hükümetler bu hususta politika
larını tespit etmiş olsunlar. 

Son olarak, canlı hayvan ihracatıyla ilgili bir hususu ifade ettikten sonra sözlerimi bitir
mek istiyorum. Hayvan ihracatçılan bugün kendi adlarına hayvan ihraç etmiyorlar. Hayvan 
ihraç eden ihracatçılar bir büyük holding adına ihraç yapmaktadırlar. Bu, Yaşar Holding adı
na olabilir, BMC Firması adına olabilir. Çünkü, hiçbir hayvan ihracatçısı, vergi iadesi alabil
mek için tek başına 50 milyon dolarlık hayvan ihracatı yapamaz; ama, büyük firmalar çok 
rahatlıkla hayvan ihracatında 50 milyon dolar sınırına ulaşabildiği için, küçük ihracatçılar, büyük 
firmalar adına hayvan ihraç ediyor, büyük firmalar bu ihracattan dolayı vergi iadesini aldığı 
zaman, çok cüzi bir kısmını küçük ihracatçıya veriyor ve büyük kısmını kendisi alıyor. Bu du
rum açıktır ve herkes bunun farkındadır... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmek üzere 2 dakika daha veriyorum. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) — Bu durum herkes tarafından bilindiği halde, ne

den buna bir çözüm getirilmiyor? 
Eğer tüm hayvan ihracatçılarına vergi iadesi verilmek isteniyorsa, 50 milyon dolar seviye

sinin indirilmesi lazım, verilmek istenmiyorsa, 50 milyon dolar vergi iadesi sınırının kaldırıl
ması gerekir ve böylece Hazineden holdinglere, büyük firmalara boş yere para verilmiş olma
yacak. Vergi iadesi verilmesi ya kaldırılsın veya ihracatçının istifade edebileceği makul bir sevi
yeye düşürülsün. 

Bu temennilerle, bütçenin hayırlı olmasını diler, Yüce Kurula saygılar sunarım. (RP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Tunç. 
Bütçenin lehinde, Aksaray Milletvekili Sayın îsmet Gür; buyurun. 
Sayın Gür, konuşma süreniz 10 dakika. 
İSMET GÜR (Aksaray) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım Bakanlığı bütçesi 

üzerinde lehte söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Konuşmam sırasında genel olarak önerilerde bulunmak niyetindeyim, özellikle de hay

vancılık konusunda önerilerimi bildirmek istiyorum. 
Türkiye, hayvan popülasyonu açısından dünyadaki pek çok ülkeden çok daha iyi bir yapı

ya sahip olmasına rağmen, bugün hayvancılık alanında arzu edilen gelir ve potansiyele erişe
memiştir. Bunun sebepleri çok farklı olmakla beraber, son dönemde uygulanan, hayvansal üre
timle ilgili politikalardaki bazı yanlışlıklar, hayvan popülasyonunu ve verim derecesini düşür
müştür. 

Yıllardan beri Türkiye'de hayvan hareketlerinin kontrolü bir türlü yapılamamış, özellikle, 
ulaşımın da hızlı bir döneme girdiği bugünlerde, Van'dan akşam kalkan bir kamyon, sabahle
yin Orta Anadolu'ya inebilmekte. Onun için, yapılan kontroller yeterli olamamakta, dolayı
sıyla da hayvan hastalıklarının yayılması çok çabuk olmaktadır. Geçen dönemde sığır vebası
nın çıkması, bunun en önemli örneklerindendir. Bunun için, belirli pilot bölgelere kayıt siste
minin, pedigri merkezlerinin kurulması gerektiğine inanıyorum. 

— 306 — 



T.B.M.M. B : 47 17 . 12 . 1993 0 : 2 

Belli bir nüfus yoğunluğuna sahip belediyelerin, mutlaka bir veteriner hekim kadrosu ih
das etmesi sağlanmalıdır. Bugün il ve ilçelerdeki veteriner hekim sayısı ihtiyacı karşılayamaz 
haldedir. Son yıllarda veteriner hekimler ve ziraat mühendisleri, geçici işçi kadrosuyla istih
dam edilmeye çalışılmaktadır. Bu, belki devlet açısından ucuz olmasına rağmen, üniversite me
zunu, meslek sahibi insanları bir noktada rencide etmektedir. Onun için, bir an evvel, veteri
ner hekim ve ziraat mühendisi kadrolarının ihdas edilmesi ve Tarım Bakanlığı emrine verilmesi 
gerekmektedir. 

Hayvancılığın geliştirilebilmesi için en önemli unsurlardan bir tanesi, serbest veteriner he
kimlerin çalışma düzenlemelerinin yapılması, icra yönetmeliğinin bir an evvel çıkartılmasıdır. 

Daha önceki Bakan Sayın Cevheri, serbest veteriner hekimlere -ziraat mühendislerinde 
olduğu gibi- veteriner ilaçlarını bulundurma, kullanma ve satma yetkisini verecek bir yönet
meliğin düzenlenerek yürürlüğe girmesi hususunda bize söz vermişlerdi. Sayın Bakanımdan, 
devletin devamlılığı esas olduğuna göre, o konuda yardım talep ediyoruz. 

Ayrıca, tarafımdan da bu hususla ilgili bir kanun teklifi verilmiş bulunmaktadır. Sayın 
Bakanım bu hususta ilgi gösterirlerse, bu kanun teklifimin de bir an evvel yasalaşması müm
kün olacaktır, 

Tabiî, bu işlerin yapılabilmesi için, bütçenin de düzenli ve yeterli olması gerekiyor. Hay
van sağlığına ayrılan 65 milyar Türk Lirasıyla, hayvan sağlığını, popülasyonunu koruma ve 
geliştirmenin mümkün olamayacağı ortadadır. Şu anda şap hastalığı, Türkiye'nin gündemin
den bir türlü çıkamamaktadır. Bunun için, biz, şap aşısının senede üç defa yapılmasını ve özel
likle trivalan aşı türünde yapılmasını öneriyoruz. Ancak, bunun yapılabilmesi için Şap Ensti
tüsünün yıllık 50 milyar liraya ihtiyacı var. Hayvan sağlığı için 65 milyar lira ayrılmış. Hatta, 
Şap Enstitüsünün yatırımları da sözkonusu olacak olursa, 110 milyar liraya ihtiyacı var. Tabiî 
bu bütçeyle bunların yapılması oldukça zor görünüyor. 

Bu arada çiftçinin kalkındırılması, hayvancılığın geliştirilmesi babında çiftçilerimize sıfır 
faizle kredi verilmesi için Et ve Balık Kurumuna tahsis edilen 1 trilyon lira civarındaki paranın 
bugüne kadar ancak 200 milyar civarındaki bir kısmı kullandırılabilmiş, 50 milyar civarındaki 
bir kısmı da kullandırılmak üzere hazırlanmış. Ancak, talep 10 trilyon lira, devletin ayırdığı, 
bakanlığın ayırdığı 1 trilyon lira. Bu iş, tamamen bir siyasî kıyakçılık şekline dönüştü. Halbu
ki, böyle yapılacağına, bu 1 trilyon lira Et ve Balık Kurumuna doğrudan doğruya -yani 250 
milyar çiftçiye dağıtılmadan- verilseydi, bu parayla Et ve Balık Kurumu, bugün, borçsuz, faiz 
ödemekten kurtulmuş, kendi kendini idare edebilen ve kâr eden bir kurum haline gelebilirdi 
ve böylece devlet bir KİT'ini kurtarabilirdi. Bu konunun da bu şekilde düşünülmesini öne
riyorum. 

Veteriner teşkilatlarında, bugüne kadar hizmet babında rüşvetin hemen hemen hiç girme
diği bir saha var, o da bugüne kadar şu şekilde ayarlanabilmiş. Veteriner sağlık teknisyenleri, 
vatandaşın hayvanına yaptığı aşıyı ücret karşılığında yapmaktadır ve bir makbuz vermektedir. 
Bu ücret hayvan başına bugün 100 lira gibi çok komik bir rakam halini almıştır. Bu, hiç olmaz
sa koyunlarda bin lira, sığırlarda da 5 bin lira olarak düzenlenirse, hayvan sağlığının korunma
sında çalışan elemanlar hiçbir rüşvet ve iltimasa tenezzül etmeden cumartesi, pazar günleri de 
dahil çalışabileceklerdir. 
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TYUAP projesinden 6 tane gezici klinik aracı, 6 ile tahsis edilmiş. Bu araçların her biri 
2 milyar lira civarında bir değere sahip. Çok da güzel araçlar. Fakat ben bu uygulamayı günü
müzde özel sektöre önem veren bir ekonomik anlayış içerisinde, devletleştirmeyi tekrar hortla-
yacak bir sistem gibi görüyorum. Bu araçların en az 2 veya 3 tanesi serbest veteriner hekime 
kredi karşılığı verilirse -ki serbest veteriner hekim olan yerlerde devlet veterinerlerinin mesai 
saatlerinde hastaya gitmesi de kanunen yasaktır bu nedenle bu araçlar bir yerde atıl vaziyete 
gelmiş oluyor- çok daha iyi olacağına inanıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Gür, süreniz bitti, sözlerinizi bağlamanız için 1 dakika daha süre ve
riyorum. 

İSMET GÜR (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 

Tarım Bakanlığının yeniden teşkilatlandırılmasıyla ilgili kanun tasarısı -gündemin 7 nci 
sırasında- bir seneden fazla bir zamandır bekliyor. Bunun da bir an evvel kanunlaşmasını, yü
rürlüğe girmesini, veteriner işleri genel müdürlüğünün yeniden kurulmasını, veteriner işleri genel 
müdürlüğü ile Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün bir il müdürlüğü bünyesinden çıkarılarak, 
en az iki tane il müdürlüğü şeklinde değerlendirilmesini istirham ediyorum. 

Türkiye'de ithal damızlık nüvesi yeterli noktaya gelmiştir; çünkü, bütün ilim adamları... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Gür, süreniz yine bitti, size 1 dakika daha süre veriyorum, lütfen ko
nuşmanızı tamamlayın; artık uzatamam, şimdiden söylüyorum. 

İSMET GÜR (Devamla) —• ...geriye çevirme melezlemesiyle hayvancılığın ıslah edileceği
ni iddia ederken, ithal damızlık faaliyetlerinin bir an evvel durdurulmasını, TİGEM'e bağlı, 
Kbçaş, Karacabey gibi merkezlerin damızlık üretim merkezi haline getirilmelerini, tarımın da 
-bilhassa buğday tarımının- Türkiye'de yeterli hale gelebilmesi için mazot tasallutundan kurta
rılması, Türkiye Elektrik Kurumun ve Köy Hizmetleri genel müdürlükleriyle yeterli koordi
nasyon sağlanarak, elektrik kullanımının son noktaya getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gür. 

Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin; buyurun efendim. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, konuşma süreniz 45 dakikadır. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Bakanlığım bütçesi hakkında konuşmak üzere söz almış bulunuyorum; he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz büyük bir ülke; nüfusu da ülke büyüklüğü
ne göre yine çok olan bir ülkedir. Nüfusumuzun 60 milyona vardığı ve yılda yüzde 2'nin üze
rinde bir artışla çoğaldığı bir süreç içerisinde, bu ülke tarımı, insanlarının beslenebilmesine ve 
ülke ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi, fazlasını da içeride tarım ürünleri sanayii olarak ve bir 
kısmını da doğrudan tarım ürünü olarak ihraç etmek suretiyle gelir elde etme durumunda plan 
bir ülkedir. 
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Her ne kadar hedefimiz sanayileşme olsa da, doğrudan sanayileşmeye bir çırpıda geçeme
yeceğimize göre, evvela nüfusunun yüzde 41*i tarımda olan bir ülke olarak, aşağı yukarı nüfu
sunun yarısı kadar insanın tarım kesiminde çalıştığı bir ortamda, ülkenin evvela tarımsal kal
kınmayı, gelişmeyi, tarımı çağdaş seviyeye ulaştırmayı, sonra tarımsal sanayileşmeyi tamamla
mayı, daha sonra da diğer sanayileşmeyi de birlikte yürütmeyi düşünmek ve bu şekilde planla
mak durumundadır. O itibarla, ülkemizin 77,8 milyon hektar olan toprak varlığının, ancak 
27,7'si tarım arazisini oluşturmaktadır. Bu 27,7 milyon hektar tarım arazisinin ise, en büyük 
miktarını (18,8 milyon hektarı) sahanın yüzde 67,9'unu, ekilen tarla alanı teşkil etmektedir. 
Bunun dışında çok büyük bir miktar da (5,2 milyon hektar) nadasa bırakılan alan vardır. Do
layısıyla, yaklaşık 23 milyon hektar alan tarla alanı olarak gözükmekte, diğer kalan miktarı 
ise, sebze bahçeleri, bağlar, meyvelikler ve zeytinlikler oluşturmaktadır. 

Yapılan toprak etütleri sonuçlarına göre, Türkiye topraklarının geri kalan miktarı da, ço
rak, taşlık, su ve rüzgâr erozyonuna uğramış ve bugün için kullanımı mümkün olmayan arazi
ler şeklindedir. 

Şimdi, Türkiye, bu toprak yapısına ve bir de çoğalan nüfusuna göre bugün için kendisini 
besleyebilmekte, kendi kendisine yeterli olabilmekte, hatta tarım ürünleri ihraç etmekte, bir yan
dan da tarım ürünü ithal etmektedir. Tarım, Türkiye için çok önemlidir. Bu konu, bugün için, 
sadece Türkiye yönünden önemlidir diyemiyoruz; çünkü, Kafkasya'da bulunan cumhuriyet
lerle, Orta Asya'da bulunan Türk cumhuriyetleri bir yerde, bizim göndereceğimiz buğdaya bak
maktadırlar. Bunlar için de Türkiye'nin tarımı önemlidir ve ekmek sorunlarıyla ilgili olarak 
gerekli çözümleri bulmak durumundayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin topraklarının ne kadarının sulanabilir 
durumda olduğuna baktığımızda, maalesef sulanabilir toprak varlığımızın 8,5 milyon hektar 
olduğunu görmekteyiz. Bunun da ancak 4,6 milyon hektarını sulayabiliyoruz; yani aslında şu 
anda 12,5 milyon hektar sulanabilir arazisi olan Türkiye, ancak bunun üçte birini sulayabil-
mektedir. Demek ki, Türkiye'de, tanm arazilerinin sulanması konusu çok önemli bir sorun olarak 
önümüzde durmaktadır. Türkiye, su yönünden zengin bir ülkedir; gerek yeraltı su kaynakları, 
gerek yer üstü su kaynakları ve gerekse yağmur olarak elde edip, değerlendiremediği sular iti
bariyle kaynaklarının çok azını sulamada kullanmaktadır. Türkiye bu kaynakları sulamada 
kullanarak, sulanabilir toprakların tamamını sulamak suretiyle, tarım gelirini yükseltmek; ay
nı zamanda modern tarım, çağdaş tarım yapmak suretiyle verimi yükseltmek mecburiyetinde
dir; çünkü Türkiye, artan nüfusunu beslemek; tarım ürünleriyle, tarım sanayiiyle dünya tarım 
pazarında yerini almak; tarım ürünlerini ihraç ederken, ithalatını da yapmak suretiyle -ki, çok 
ihracat az ithalatla- kârlı bir ihracatçı tarım ülkesi konumunda olmak durumundadır. 

Türkiye'nin su kaynaklarına baktığımız zaman, bugün, hepimizin gururla, iftiharla be
lirttiği; henüz enerjiye dahil edebildiğimiz; ama sulamaya dahil edemediğimiz -inşallah gele
cek sene mayıs ayından sonra sulamaya dahili mümkün olabilecek- GAP, aşağı yukarı iki mil
yar hektarlık bir sahayı sulamak suretiyle büyük bir katkı meydana getirecektir. Bununla da 
yetinmek mümkün olmayacaktır ve Türkiye'nin su kaynaklarına yeni ilaveler yapmak gereke
cektir. Yeraltı sularımızı çok az kullanıyoruz. Yağmur sularımızı, özellikle çok yağmur alan 
bölgemiz olan Karadenizde, hemen hemen hiç kullanmıyoruz, bu yüzden de o yağmurlar Ka
radeniz'in de işine yaramıyor. Senenin onbir ayında yağan bu yağmurlar için Karadeniz'in irili 
ufaklı bütün derelerinde, nehirlerinde mutlaka birincisi enerjiye dönük, ikincisi de biriktirme ve 
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sulamaya dönük barajlar yapılması lazım gelmektedir. İleride gerçekleştirilecek olan Kuzey Ana
dolu Projesinin en önemli noktası bu olacaktır ve bana göre de Karadeniz Bölgesinin kalkın
masında en önemli dayanak ve kaynak da bu olacaktır. 

"Nasıl olacaktır?" derseniz, Karadeniz'in onbir ayında yağan yağmurlar, azgın derelerle 
hep denize dökülür, bazen de taşkınlar halinde etrafa zarar verir. Buralara enerji için birinci 
etap, su toplama için ikinci etap barajlar yaparak, gene kendi enerjisiyle bunu Orta Anadolu-
ya pompalamak suretiyle, Orta Anadolunun o sulanmayan, verimsiz çorak arazilerini sulaya
rak, tarımda büyük gelişmeler elde etmek lazım gelecektir. Bunu ileride mutlaka yapmak ihti
yacında olacağız. 

Bir diğer husus da, "Barış Suyu Projesi" tabir edilen uygulamayla, suyun, Arap ülkeleri
ne verilmesi ve karşılığında da para alınması konusu vardır. Bu olay, bir alışveriştir, verirsiniz, 
karşılığında doğalgaz alırsınız veya petrol alırsınız; ama, su değeri, kaynağı kendisinde olan 
ülkenin hak sahibi olduğu bir değerdir. Nitekim, bu sene Bulgaristan'dan parayla su aldık ve 
Bulgaristan su dağıtımım kendine dönük yaptığı için, Meriç nehri kurumuştur, çeltikçilerimiz 
büyük sıkıntılar çekmişlerdir ve biz para vererek su aldık. Bizden su isteyenlere de bunun bir 
bedelinin olduğunu söylemek durumundayız. 

Tarımın elbette sorunları vardır ve henüz de çözülmüş değildir. Bu sorunlar çözülmelidir. 
Tarımın genel olarak yapısına baktığımızda, bugün tarımın önemli sorunlarının başında, işlet
me büyüklükleri ve arazi toplulaştırılması gelmektedir. Türkiye, özellikle miras yoluyla arazi
sini dağıta dağıta, küçülte küçülte bugün ekonomik olma noktasından çıkarmıştır. Dolayısıy
la, köylü, miras yoluyla kendisine intikal eden toprağın, emekle işlenmesi sonucunda elde etti
ği gelirden memnun kalamamış, buraya makine veya traktör uygulamasına gittiğinde, bunun 
da maliyetinin yüksekliğiyle netice alamamıştır. O zaman ülkemizde toprakların bütünleşme
si, asgarî 50 hektarlık miktarlar halinde tarım için rantabl, tarım için ekonomik büyüklüklerin 
sağlanması, hatta, çağdaş teknolojik imkânların tarımda kullanılması zorunlu ve zarurî görül
mektedir. 

Diğer taraftan, tarımda destekleme konusuna gelince: Destekleme bütün dünyada vardır; 
ama -arkadaşlarımız da üzerinde durdular- desteklemenin nerede ve nasıl yapılacağı konusun
da tereddütler vardır. Türkiye, hem girdide, hem de tarım ürünlerinin satışında destek vermek
tedir; ama, Batı ülkelerinde girdide yoktur, daha ziyade satışta vardır. Aslında destek, iç piya
sada alıcı tarafından yapılır, dışta hükümet tarafından yapılır. Desteğin aslında böyle olması 
lazım. Dünya ülkeleri kendi aralarında anlaşarak, bu desteği yavaş yavaş azaltmaya, yavaş ya
vaş ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Bu, tarımı destek ihtiyacı içinde bulunan Türkiye için, 
tabiî, biraz düşündürücüdür, Türkiye'nin tarımı henüz destek içinde tutulma noktasındadır; 
yani, Türkiye'de tanm desteklenmelidir. Bu desteklerin de neler olduğuna bakıldığında; tarım 
ürünlerinin fiyat ve çiftçi gelirlerinin istikrarını sağlamanın başta geldiği görülür. Tarım ürün
lerinin fiyatlarının belirlenmesi, çok önemli bir konudur; dünya fiyatlarıyla mukayesesi vardır, 
bir de, tarım çiftçisinin kendi maliyetlerine göre bir fiyatı vardır. Sanayie dönük olan tarım 
ürünlerinin, sanayici tarafından işlenerek dünya piyasalarına sunulduğunda, oradaki rekabet 
şansını da düşünmek durumu vardır. 

Dolayısıyla, çiftçilerin desteklenmesi konusunda, bu zamana kadarki uygulamalarda bir 
sistem yoktu, tik defa çiftçilerin desteklenmesi konusunu bir sisteme bağlamak, dünyadaki ül
kelerin, özellikle tarımda ileri ülkelerin yapmış olduğu desteklere yakın destekler şeklinde 
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bunu düşünmek lazım gelmektedir. 1995 yılında Avrupa'da tarımda gümrük birliği olacaktır; 
ama, burada sadece bütün tarım ürünleri gümrük birliği içerisinde serbest alış verişe tabi ol
mayacak. Bazı arkadaşlarımız onu yanlış telaffuz ediyorlar; burada sadece tarımın sanayi ürünleri 
gümrük birliği içerisinde mütalaa edilecektir. Sanayi ürünü haline gelmiş olan tarım ürünle
rinde bu uygulanacaktır. 

Ülkemizde bugüne kadarki desteklemeler, bir kriter, bir sistem içerisinde yapılmamış; bu
nun için de, tamamen siyasî mülahazalarla, biraz da politik düşüncelerle bunlar zaman zaman 
desteklenmiş, zaman zaman kendi haline bırakılmış. Bir sisteme oturtabilmek için, Bakanlığı
mız tarafından üzerinde çalışmalar yapılmış ve ilk defa pamukta bir prim sistemi uygulaması
na geçilmiştir. Pamukta uygulanan bu prim sistemi nedir? Biliyorsunuz, her ürünün bir piyasa 
fiyatı vardır, bir de destek fiyatı; ikisi arasında mutlaka fark olmaktadır. Vatandaş, destek fi
yatını alabilmek için, malını götürüp birliklere teslim ediyordu; birlikler de aldıkları malın fi
yatını zamanında peşin olarak ödemediği için vatandaş, malını piyasaya götürüyordu ve piya
sadaki fiyat, daima destek fiyatının altında oluyordu. Küçük çiftçi, malını, ister istemez, zaru
ret haline düştüğü için, sıkıntısı olduğu için, piyasa fiyatıyla satıyor ve piyasa fiyatı ile destek 
fiyatı arasındaki fark kadar zarar ediyordu. 

Pamuğa uyguladığımız prim sistemiyle, piyasa fiyatıyla malını satan çiftçiye -bunu belge
leriyle ibraz ettiğinde- destek fiyatıyla arasında kalan miktar kadar -ki, 3 000 lira olarak 
belirlenmiştir- bir ödeme yapılmıştır. Devletin, bu uygulamayla, geçen seneye nazaran, 1 tril
yon lira kârı olmuştur. Aynı zamanda, çiftçi fevkalade memnun kalmıştır, pamuk üreticisi her 
taraftan, özellikle Bakanlığımıza ve bizlere, memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ifade eden ya
zılar ve telgraflar göndermiştir. 

Bu, burada kalmamalı. Türkiye'nin başka ürünleri vardır; bunlardan, pamuk için yapılan 
çalışmaya paralel olarak, tütünde de çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sona ermiş, kararnamesi 
onaylanmıştır. Tütünde uygulanacak olan sistem şudur : Türkiye, üretilen tütünün fazlasını 
-maalesef- depolarda bekletiyor, çürütüyor, sonunda yakıyordu; bu, devletin milyarlarca lira 
zararına mal oluyordu. Şimdi, tütün sahalarının tahdidi, tütün sahalarının kotaya bağlanması 
şeklinde, özellikle taban ve sulu arazide tütün ekilmeyerek, iç piyasada kullanılan ve dışa ihraç 
ettiğimiz miktar kadar tütün ekilerek, diğer sahaların da alternatif ürünlere tahsis edilmesi su
retiyle, o üretici tütün ekiyorken ne kadar para alıyorsa, alternatif ürün ektiği zaman veya ek
mediği zaman zararı ne ise, o kadannı devletten prim olarak alacak. Dolayısıyla, devlet her 
sene peşin parayla alıp, depoya götürüp, çürütüp, yaktığı tütünden ettiği -Hazineye büyük yük 
olan- zarardan da kurtarılmış olacaktır. 

Aynı konu çay için de düşünülebilir. Her sene aldığımız 30 bin ton yaş çayı -ki, bir iki 
günden fazla tutamazsınız- fazla olduğu için döküyorduk. Bu 30 bin ton çayın bedeli Hazine
nin sırtına yine bir yüktü, devlete bir zarardı. Bunun için deyine bir çalışma yapıldı. Bu çalış
maya göre, budama sistemi getirilerek, çay üreticisinin alternatif ürünlere yönlendirilmesi su
retiyle, çay sahaları daraltılacak, tahdit edilecek. Bu şekilde, 30 bin ton çay ürünü fazlalığı or
tadan kaldırılacak. Alternatif ürünlere geçen üreticinin aldığı para, çay ekiyorken aldığı para 
kadar olacak; bunu da devlet prim olarak verecek; ama, devletin verdiği prim, döktüğü 30 bin 
ton çaya göre, çok cüzi bir miktar olacaktır. 

Diğer bir husus, Ürün fazlası olarak her zaman devletimize yük olan fındıktır. Dünya fın
dık rekoltesinin yüzde 75'ini Türkiye sağlıyor. Ancak, maalesef, biz kendi fındığımızın fıya-
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tını kontrol edemiyorduk; fındık, Liverpool ve Hamburg piyasalarında işlem görüyor ve o dış 
piyasalar fiyatı belirliyordu. Fındıktaki ürün fazlamız şu veya bu şekilde, dış piyasalarda, kendi 
resmî giden fındığımıza rekabet ediyordu. Üreticimiz, daha düne kadar, fındığın 100 kilosunu 
190 dolara satıyordu; bugün bu fiyat 400 küsur dolara çıkmıştır; biz, henüz yapmış olduğumuz 
bir işlemle böyle bir sonuç almadık. Bunun sebebi şudur : Bu yine Allah'ın bir takdiridir, 1993 
yılında fındık ürünü az oldu; az olan üründen dolayı ve elde de fazla stok olmadığı için, dünya 

< piyasalarının ihtiyacına cevap vermek mümkün olmadı. Mümkün olmayınca, daha önce devle
tin açıklamış olduğu 14 200 liralık taban fiyatına rağmen, serbest piyasada fındığın fiyatı 25 bin 
lira olmuştur. Dolayısıyla, dışarıya ihraç edilen fındığın 100 kilosunun fiyatı da 400 doları geçmiştir. 

Demek ki, ülkemizin ihraç ürünü olan fındığı yeteri kadar üretip onu dışarıya ihraç ettiği
mizde, fiyatını daima üst düzeyde tutarak, onu en iyi şekilde değerlendirme imkânına sahip 
olacağız ve böylece çiftçimiz de az ürünle yüksek bedel almak suretiyle memnun kalacaktır. 

Ayrıca, fındık konusuyla ilgili olarak hazırlanmakta olan kararnameye göre, özellikle ta
ban arazilerde ve sulu arazilerde yayılmış olan miktar itibariyle fazla; fakat kalite itibariyle iyi 
olmayan fındığın daha kaliteli olması iç ve dış piyasa şartlarına göre miktarının yeniden belir
lenmesi konusunda hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bütün bunlardan şuraya gelmek istiyoruz : Ülkemizde bir ürün deseni, bir ürün planla
ması yapılmamaktadır. Ürün deseni ve ürün planlaması, ürünün iç ve dış piyasa ihtiyacına gö
re belirlenmesi ve buna göre ekim yapılması da önemli bir konudur. Nitekim, üretici, geçen 
sene soğandan kâr edememiş, bu sene ekmemiş; ama bu sene de ülkede soğan üretimi az olun
ca soğanın fiyatı 12 bin liraya, 15 bin liraya çıkmış. Yani, bir ürün, bir sene ucuz, bir sene pa
halı olunca bundan üretici zarar görmekte, aracılar ise kâr etmektedir. 

Bugün ülkemizde, çifçilerimiz özellikle de üreticilerimiz, üreticiler birliği şeklinde süratle 
birleşerek üretimden tüketime kadar, kendi ürünlerine sahip olmaları; kendi ürünlerini planla
masını ve ürün deseninin çeşitlendirmesini yapmak suretiyle, ülkenin iç ve dış ihtiyaçlarına gö
re yeterli miktarda ürünü ekmek ve üretici olarak bundan nemalanmak, en fazla istifadeyi sağ
lamak durumundadır. Bir de, çok ucuza alınan bir ürünün çeşitli aracılar vasıtasıyla el değiş
tirmesi neticesi tüketiciye çok yüksek bedelle intikali konusundaki dengesizlikleri de ortadan 
kaldırmak lazım geliyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımda uyguladığımız desteklemelerle ilgili olarak 
bütçeye baktığımızda, geçen yılki rakamlara göre yüzde 81'lik bir artış gözüküyor; bu doğru
dur. Nüfusunun yarısından fazlasının tarımla uğraştığı bir ülkede ve bütün halkın beslenmesi
ni ilgilendiren böyle önemli konuda, elbette ki, bütçeyi yeterli kabul etmek mümkün değil; ama, 
bu rakamların içinde olmamakla beraber, ilk defa 1994 yılı genel bütçesine tarımın desteklen
mesinde kullanılmak üzere 12 trilyon liralık bir ödenek konulmuştur. Yani, Türkiye Cumhuri
yeti bütçesinde ilk defa olarak, tarım desteği için münhasıran tarımda kullanılmak üzere 12 
trilyon liralık bir ödenek konulmuştur. Bu ödenek bütçe rakamının içine dahil değildir. Bunu 
da ilave ettiğiniz zaman, bu bütçenin geçmiş yılın bütçelerine göre daha yukarı rakamlarda 
olduğunu görürüz. Ayrıca, tarımda üretimi artırmak amacıyla, dış kaynak kullanılarak kırsal 
kalkınma projeleriyle tarımsal yayım ve araştırma projeleri uygulanmaktadır. Gerçi bu, yıllara 
sari bir durum olmakla beraber, bugünkü değeri 7,5 trilyon Ura civarında bir rakamdır. Bu 
da, 1994-1995 yılı içerisindeki tarım uygulamalarında gözükecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada konuşan birçok arkadaşımız, ziraî mücadele 
konusunda, özellikle 1993 yılı süne mücadelesi hakkında çeşitli beyanlarda bulundular. Bura
da gerek grupları gerek şahısları adına konuşma yaparak tarım konusunda değerli fikirlerini, 
yapıcı tenkitlerini ortaya koymuş olan ve Bakanlığım için gerçekten istifade edilecek fikirleri 
beyan etmiş olan konuşmacılara teşekkür ederim. Yalnız, bazı konularda da önemli gördüğüm 
açıklamaları yapmak lüzum ve ihtiyacını duymaktayım. 

Her yıl olduğu gibi, 1993 yılında da yapılan ve büyük organizasyona sahne olan süne mü
cadelesine 139 ekip katılmış, 700 teknik personel görev almış, 30 diğer personel buna iştirak 
etmiş; 193 motorlu araç, 484 yer aleti ve 45 uçak görev almıştır. Bu mücadele sırasında 1 620 
köyde 9 071 491 dekar alanda uçakla, 337 278 dekar alanda da yer aletleriyle olmak üzere top
lam 9 408 769 dekar alanda uygulama yapılmıştır. Bakanlığımızca yapılan bu organizasyonda, 
illerin her türlü ihtiyacı zamanında karşılanmış ve hiçbir sıkıntıya meydan verilmemiştir. 

Tüm bu organizasyona rağmen Trakya Bölgesinde, özellikle Tekirdağ yöresinde az da olsa 
zarar tespit edilmiştir. Bu da, engebeli, ağaçlık ve yüksek gerilim hatlarının bulunduğu, dola
yısıyla uçakla ilaçlamanın mümkün olmadığı yörelerde üreticilerin yer aletleriyle ilaçlamaya 
yanaşmamasından kaynaklanmıştır. Bu gibi yerler de, mücadele yapılan sahanın -Tekirdağ tlinde-
ancak yüzde 2'sini kapsamaktadır. Dolayısıyla, Tekirdağ Bölgesinde meydana gelmiş olan sü
ne tahribatının toplam miktar içerisindeki değeri, yüzde 2 civarındadır. Asıl tahribat Kayseri, 
Kırşehir ve Yozgat üçgeni içerisinde olmuştur. Buradaki süne tahribatından zarar gören çiftçi
lerimizin buğdayları, süneli olmakla beraber, kendilerinden satın alınmak suretiyle bu zararın 
telafisi cihetine gidilmiştir. 

Süne ve diğer ziraî mücadelelerde, bilindiği üzere, bu mücadeleyi devlet yapmaktadır. Ya
pılan bu mücadelede vatandaşlarımızın da kendi tarlalarının ve bahçelerinin en iyi şekilde ilaç
lanması konusunda yardımcı olmaları lazım gelmektedir. Nitekim, uçakla yapılan ve uçakla 
yapılmasında ısrar edilen ilaçlamalarda, çoğu zaman hava şartları, arazi durumu ve çeşitli en
geller bu konuda bazı ufak tefek eksiklikler, oradaki zararlı böceklerin imhasını engelleyici 
ufak tefek mahzurlar ortaya koymaktadır. O zaman yer çalışması yapmak lazım gelmektedir 
ki, köylümüzün tarlasının başına geçmesi, tarlada yapılan bu ilaçlamayı kontrol etmesi, ilaçla
ma yapılmayan, eksik kalan yer varsa teşkilatımıza bildirmesi gerekmektedir. Köylü bu konu
ya yakın ilgi gösterirse, Bakanlığımız ilaçlama konusunda her zaman elinden gelen çaba, gay
ret ve titizliği gösterecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızın önemli bir sorunu, hayvancılıktır. Hay
van varlığı itibariyle dünyanın bellibaşlı ülkelerinden olmamıza rağmen, son zamanlarda hay
vancılığımızda gerileme meydana gelmiştir. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmakla beraber, 
bazı eksikliklerin olduğu da bir gerçektir. Bugün ülkemizde, -özellikle güneydoğuda- meydana 
gelen olayların etkisiyle güneydoğudaki hayvancılıkta büyük çapta gerileme, hatta duraklama 
olmuştur. Onun dışındaki bölgelerde ise, hayvan varlığının bilinçsiz ihracatından kaynaklanan 
azalmalar meydana gelmiştir. Yani bunlar, üretimle tüketim arasında meydana gelen dengesiz
liklerdir. Tüketimle üretim arasında denge olmakla beraber, özellikle ihracattaki çok mal ihraç 
etme arzusu döviz kazanma ve ülkeye para getirme arzusu, bir yerde üretimle tüketim arasın
daki dengeyi bozmuş, hayvan varlığında bir gerileme müşahede edilmiştir. 

Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi konusunda, özellikle dayanıklı ve verimi yüksek hay
van yetiştirmek, hayvan türlerini ıslah etmek, diğer taraftan meraları geliştirmek ve ucuz yem 
sağlamak başta gelen konulardır. 
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Bugün, Bakanlığımız, genellikle, ülke hayvancılığını geliştirmek amacıyla ithal edilen da
mızlık hayvanlar konusunda, gerek özel sektörü gerek kamu sektörünü teşvik etmektedir; ama, 
Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesinin en önemli meselesi, sadece dayanıklı ve verimi yük
sek hayvan ırklarını yetiştirmek değil, bunların yem girdilerini de ucuz temin etmek ve ayrıca, 
mera konusundaki ıslah çalışmalarını tamamlamaktır. 

Diğer taraftan, su ürünleri konusunda şunları arz etmek istiyorum : Ülkenin üç tarafı de
nizlerle çevrili olmasına rağmen, bugün, maalesef, su ürünleri kaynakları kurumaktadır. Bu
nun iki sebebi vardır; bir tanesi, çevre kirliliğidir, bir tanesi de bilinçsiz avlanmadır. Bugün, 
özellikle denizlerimizde ve karasularımızdaki balıkçılığı geliştirme konusunda çalışmalar ya
pılmaktadır ve bu meyanda, özel sektörün bu çalışmaları da teşvik edilmektedir, özellikle, kültür 
balıkçılığı konusunda, ülke balıkçılığının geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması çalışma
larıyla ilgili olarak, Akdeniz Bölgesinde yapılmış olan çalışmalar, yakında, bu konudaki geliş
melere büyük çapta katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde de, 
bu çalışmalar sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada grupları ve şahısları adına konuşmuş ve çok 
değerli görüşleriyle, fikirleriyle bizi aydınlatmış olan arkadaşlarımızın ifadelerinde yer alan bazı 
konulara kısaca temas ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Sayın Faruk Saydam "1990-1993 yılları arasında bir traktör almak için satılan buğday mikr 
tan artmıştır" dediler. Pek fazla bir fark meydana gelmemiştir; bir traktör alabilmek için satıl
ması gereken buğday miktarı, 1990 yılında 97 900 kilogram, 1991 yılında 108 bin kilogram, 
1992 yılında 110 bin kilogram, 1993 yılında da 110 bin kilogramdır. Burada, önemli bir farklı
lık yoktur. Sayın Saydam, ayrıca "Konyalı Hasan'ın parası, Teksaslı Joe'ya gitti. Türkiye ma
karnalık buğday ithal etti. Neden bu duruma düştü?"diye sormuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde, 1993 yılı, buğday açısından, tarım ürünleri 
açısından bereketli geçmiştir. Tarım ürünlerimiz miktar olarak çoktur; ama, gördük ki, özellikle 
kaliteli makarnalık buğday bulmakta zorluk vardır. Dolayısıyla, makarnalık buğday ihtiyacında 
olan sanayicilerimiz, ihraç edecekleri makarna üretiminde kullanılmak üzere buğday talep et
mişlerdir ve bu da kendilerine temin edilmiştir. Makarnalık buğday talebi, tamamen sanayiciler
den gelmiştir. Sanayiciler de, kaliteli buğdayla üretilen makarnayla, dünya makarna piyasasında 
ikinci durumdadırlar. Biz, makarnalık buğday ihtiyacı duyan sanayicilerimizi desteklemek için 
makarnalık buğday ithal ettik. Makarnalık buğday ülkemizde de yetişmektedir; ama, üretim kâ
fi gelmemektedir. Gelecek seneler için, iyi kaliteli makarnalık buğday üretimi, ayrı bir destek 
içerisinde tutulacaktır. Makarnalık buğday ithalatını ortadan kaldırabilmek için, makarnalık buğ
daya yüksek prim vermek suretiyle iç piyasadan temin cihetine gideceğiz. Türkiye, dünya makar
na piyasasının ikinciliğine oturmuştur, bu sevindirici bir durumdur. 

Sayın Gazi Barut, topluluk gıda desteklemesi - Türkiye kıyaslaması konusuna temas et
mişlerdir. Toplulukta girdilere değil, çıktılara destek verilmektedir; Türkiye'de ise, her ikisi için 
vardır. Gübre bir girdidir, destek alıyor, ilaç keza destek alıyor; buğday, pamuk çıktıdır, bunlar 
da destek görüyor. Hem girdi, hem çıktı... Aslında Avrupa'da uygulanan tek sistemin uygu
lanması daha uygun olur düşüncesindeyiz. Gübreye 1993 yılında 4,3 trilyon sübvansiyon yapıl
mıştır. Bu 4,3 trilyonluk sübvansiyondan köylünün haberi yoktur. Köylüye belki doğrudan in
tikal ettirilmesinde yarar olacaktır. Bu, 1994 yılında 5,2 trilyon civarında olacaktır. 
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Sayın Hamdi Eriş, buğday ithal ettiğimizi ifade etmişlerdir. Buğday ithal etmiyoruz, sade
ce, demin bahsettiğim makarnalık buğday durumu sözkonusu olmuştur. 1989 yılında da ku
raklık olmuş ve panik yaşanmıştı. Bu panik neticesi 4 milyon ton buğday ithal edilmiş, 1990 
yılında da bu iş için 700 milyon dolar borçlanılmıştır. Ayrıca, stoklar bu nedenle artmış ve 
bu buğdayın bir kısmı düşük fiyatla satılmıştır. 

Sayın Hamdi Eriş Bey, sulama yatırım ödenekleri konusuna değinmişlerdir. Yıllar itiba
riyle sulama yatırım ödenekleri 1990 yılında 1,785 iken 1993'te 9,121 olmuştur; yani bir önceki 
yıla göre yüzde 83'lük bir artış sağlanmıştır. 

Sayın Musa Demirci "embriyo transferinde ne gibi gelişmeler olmuştur?" diye bir soru 
sordular. Halihazırdaki bilgi birikimimiz ve altyapımız, embriyo transferi tekniği uygulaması
na yeterlidir; ancak, bu teknik pahalı olduğu için, üretimi yaygınlaştınlamamaktadır. Bunun 
yerine suni tohumlamanın yaygınlaştırılmasına önem verilmiştin Suni tohumlamayla mevcut 
hayvan ırklarının iyileştirilmesi, Bakanlığımızın bütçe imkânları ölçüsünde yürütülmektedir. 
Yalnız, suni tohumlama konusuna, "devlet bunu bedava yaparım" diyerek, bu hizmeti yapma 
çaba ve gayreti içerisinde olmakla beraber, bu işe yetişememektedir. Suni tohumlamanın, yasa
da bir madde değişikliği yapılmak suretiyle, serbest bırakılması ve özel sektör tarafından bu 
işin yapılması daha uygun görülmekte ve mütalaa edilmektedir. 

Sayın Ahmet Cemil Tunç, "Ankara Etlik'te hayvan hastanesi olur da, hayvan potansiyeli
nin yoğun olduğu Elazığ'da neden olmaz?" diye bir ifadede bulundular. Etlik'te olan hayvan 
hastanesi değildir, Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuvarıdır. Bu laboratuvardan ülkemizde 
toplam 9 tane vardır ve 1 tanesi de Elazığ'dadır. 

Ahmet Cemil Bey, gümrük birliği konusuna temas ettiler, ben de demin ifade ettim, güm
rük birliğinde tarım ürünlerimiz değil, sanayi ürünü olan tarım ürünlerimiz gümrük birliğine 
dahil olacaktır. 

Gübre buğday mukayesesi sözkonusu edildiğinde, 1991 yılı Eylül ayında, yüzde 26 azot-
nitrat gübre fiyatı 605 lira idi, Eylül ayı ikinci grup ekmeklik buğday 700 lira idi. 1 kilogram 
buğdayla alınacak amonyumnitrat gübresi 1,157 kiloydu, 1993 yılında bu 1,432 kilodur; yani 
gübre fiyatı 1 536, ekmeklik buğday fiyatı 2 200 lira olursa, 1,432 rakamı çıkar ki, bu rakam 
da yaklaşık böyledir, farklı bir durum yoktur. 

Buğday-traktör mukayesesi yaptılar. 1991 yılında, 81 milyon 778 bin lira olan traktör için 
kilosu 770 lira olan ekmeklik buğdaydan 106,2 ton vermek suretiyle traktör alınıyordu, 1993'e 
göre 219 milyon 995 bin lira olan bu traktör için kilosu 2 300 liradan 95,6 ton buğday vermek 
lazım. Bunda da bir mukayese yaptığımızda bir farklılık olmadığını görürüz. 

Sayın milletvekilleri, tarımla ilgili yapılmış olan görüşmelerin elbette ki, bizim için değerli 
ve önemli tarafları olmuştur. Yapıcı tenkitleri Bakanlık olarak dikkate alacağız ve bu eleştiri 
ve tenkitlerle tarım politikasının gelecek yıllarda daha iyi, daha verimli ve çiftçimizi daha memnun 
edecek şekilde olmasına çalışacağız. Bu konudaki görüşleri, yapıcı tenkitleri, Bakanlığımla il
gili uyarıları ve direktifleri elbette samimiyetle ve iyiniyetle biz de dikkate alacağız; buna arka
daşlarımız değerli milletvekillerinin inanmalarını isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi bağlarken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
mız bütçesinin, Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Aleyhte ve son konuşmayı yapmak üzere, Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'e 

söz veriyorum. 
Sayın Eler, konuşma süreniz 10 dakikadır; lütfen riayet ediniz ve buyurunuz efendim. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, daima sizleri örnek 

almaya çalışacağım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, tüm değerli arkadaşlarımız bu bütçe hakkında, köylümüz ve çiftçi

miz hakkında, çok değerli açıklamalar yaptılar. Sayın Bakanımızın da değerli ifadeleri ve fi
kirleri oldu; onları da öğrenmiş olduk; ancak gözlemlediğim konu şudur : 

Bu kürsü devamlı olarak bir temenniler kürsüsü oluyor. Tabiî ki, hepimiz temennilerde s 
bulunacağız; ama bu kürsü, bilhassa iktidar Partisine mensup arkadaşlarım için vaat ettikleri 
icraatın nasıl yapıldığının hesabını vermeleri gereken bir kürsü olmalıdır. Bilhassa iktidar Par
tisindeki arkadaşlarımın önerilerini bu kürsüden yapmalarını yararlı buluyorum ve kendileri
ne şunu soruyorum: Acaba, şöyle söylediklerinizi yapmanız veyahut da ilgili komisyonlarda 
bunları dile getirmeniz için hiç zamanınız yok mu, bizim boş yere tenkit etmemize meydan 
bırakmasanız, sebep bırakmasanız daha iyi olmaz mı? Ben, bunu anlayamıyorum. 

Ben bir noktada, hangisine inanacağımı şaşırıyorum. Hükümet programının 30 uncu say
fasında "besici ve küçük çiftçi borçlarının faiz ve cezalarının makul bir bölümü bir defaya 
mahsus olmak üzere affedilecek" deniliyor. Uygulamaya bakıyoruz, 5 milyona kadar olan çiftçi 
borçları affedildi. 

Bu kürsüden değerli Coşkun arkadaşım ve diğer partilerden arkadaşlar da "artırılsın" de
diler Bu kürsüden, bu konuda söylenilenler zabıtlardadır ve hepsi buradadır; biz belgelerle çı
kıyoruz kürsüye. Sayın Başkanımız, "Konuşma süreniz 10 dakikadır" diye ifade ettikleri için 
zabıtların hepsini okumaya vakit yoktur. 

Şimdi biz, burada şöyle dedik: "5 trilyonluk af yaparken, daha önceden borcunu ödeyen 
duyarlı köylümüzü ve çiftçimizi de kapsama alın" dedik, dinlemediniz. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — tki sene evvelki mesele o. 
FAlK AUTUN (Antalya) — Evren Bulut da aynı şeyi söyledi. 
HASAN BASRI ELER (Devamla) — Vaadiniz hükümet programının 30 uncu sayfasında. 
Şimdi ne oldu : Borcunu ödeyen vatandaş ödüllendirileceğine, teşvik edileceğine; yani ya

salara bağlı, devletin yaptırım güçlerine, uygulamalarına saygı gösteren vatandaş -hangi siyasî 
görüşte olursa olsun- değerlendirilmesi gerekirken, onları uygulama dışında bıraktınız, borcu
nu ödemeyenin borcunu affetmeye kalktınız. 

Buradan daha önce de söyledim, 100 tane köye gittim, gezdim, anket yaptım. O günlerde 
rahmetli Kahveci'nin de dikkatini çekmişti, benden o köylerin isimlerini aldı. "Borcu affedi
len ya 1 kişi çıkıyor ya hiç çıkmıyor" dedim. O zaman bu vaadiniz yerinde değil. Geliyorsunuz 
buraya, 28 trilyonu bir kalemde, çalakalem affediyorsunuz. Vaadinizde bu var mıydı? Progra
mınıza baktım, hiçbir yerde yok; niye yazmıyorsunuz, niye seçim meydanlarında bunu söyle
miyorsunuz? Ben hükümet olduğumda vergisini vermeyen 680 kişinin 28 trilyonunu affedece
ğim, diye neden söylemiyor sunuz? Sonra geliyorsunuz buraya, çiftçiye hiçbir şekilde yarama
yacak olan bir af getiriyorsunuz. 
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Ben, burada değerli Bakanımızı ve çiftçi konularına ilgi gösteren milletvekili arkadaşları
mı eleştirmiyor. 

Bundan önceki 49 uncu Hükümet vergi kaçakçılarını affediyor, 50 nci Hükümetin ilk ic
raatı ise, gümrük kaçakçılarının muafiyetini 35 milyondan 570 milyona çıkartıyor. Sizin ilk ic
raatlarınız hep bunlar mı olacak? 

Değerli arkadaşlarım, yine aynı şekilde programa bakıyorum. Sulama konusunda, "top
rak altı su rezervlerine ulaşılacak, gölet yapımı yaygınlaştırılacak, sulamayla ilgili gerekli ön
lemler alınacak" deniyor. Sayın Bakanımız da bunları söyledi. 

Bundan tam birbuçuk yıl önce bu kürsüye gelip, "Meriç ve Ergene nehirleri kuruyacaktır. 
Bunun sebebi ise, Bulgaristan ve Yunanistan'da çok sayıda gölet ve barajın bulunmasıdır" di
yorum. Bunlar zabıtlarda vardır, gösterebilirim. Bu konuda önlem öneriyorum, geçici göletler, 
barajlar zinciri yapın, diyorum. Bunlara inanılmıyor. 

Aynı şekilde elimdeki tutanaktan ifade ediyorum. Bakınız değerli arkadaşlarım, 8.7.1993 
tarihinde bu kürsüden söylüyorum. Ben, burada iktidarı ya da Sayın Bakanımızı tenkit etmek 
için söylemiyorum, zaten o zaman Sayın Bakanımız yoktu; sakın yanlış anlaşılmasın. O olsay
dı, zaten bunlar olmazdı. Zaten bir bakanlık nerede geri gidiyorsa, o zaman orası düzeltilsin 
diye en değerli arkadaşlar hemen oraya getirilir. Şimdi ise, Sayın Bakanımdan bu düzeltme ümit 
ediliyor ve bu sebeple göreve getirildi. 

Şöyle arz ediyorum : 8.7.1993 tarihli tutanakta "Ben Meric'i yürüyerek,Yunanistan'a geç
tim. Tarihinde bu olay olmamıştır; balıklar suyun kaynağına doğru -denize doğru değil de-
nehrin kuruyacağını gördükleri için, oluk oluk gidiyorlar. Balıkları elinizle tutuyorsunuz. He
men önlem alın, geçici önlemler için, derhal Bulgaristan ve Yunanistan'la anlaşmalar yapın, 
kalıcı önlemler için de yedek barajlar zinciri yapın -Sığırca ve Karpuzlu barajları gibi- ve kışın 
deli dolu akan o suyu gölete doldurun, Meriç nehri kuruyunca, ihtiyaç olduğunda verirsiniz" 
dedim, kürsüden indim. Dinlemediler. O gün de yine bugünkü gibi az sayıda arkadaşımız vardı. 

Sayın Cevheri'ye gittim, durumu izah ettim, böyle böyle bir durum var diye bir daha an
lattım. Biz önlem sunuyoruz, iktidarı suçlamıyoruz arkadaşlar. Yine inanmadılar. Ondan son
ra ne oldu; bütün çeltikler yandı, Türkiye çeltiğinin yüzde 40'ını veren ambarında Meriç yan
dı, üretici yandı. Yanmasına rağmen, gittiniz, denize akan suya para verdiniz, parasını verdiği
niz bu suyun yarısını da Yunanistan kullandı. 

Sayın Bakanım, devleti bu şekilde zarara uğratan, kayıplara uğratan ilgililer hakkında ge
reğini yapmanızı istiyorum; iktidarı suçlamak için söylemiyorum, bu önlemi almayan her kim
se, onlar hakkında gereğini yapmanızı istiyorum. 

Balıklar dahi suyun kuruyacağını anladı, ben anlatamadım. Sayın Bakanım, balıklar da
hi anladı, ben anlatamadım. 

FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Balık suda yaşar Sayın Eler. 
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Sayın Milletvekilim, onlar içgüdü icabı suyun kay

nağına giderler. Su ürünleriyle ilgili burada arkadaşlarımız var, onlar size bunu açıklayabilirler. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Eler, sen SHP'nin müdahalelerine cevap verme. 
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Konuyu dağıtmak istiyorlar. 
Değerli arkadaşlarım, bu önerilerimizi yapıcı olarak önermemize rağmen, bunların de

ğerlendirilmemesi, ülkemiz adına kayıp oluyor. Denize akan suya para veriyoruz. O parayı oraya 
vereceğinize, bu iki tane Sığırca, Karpuzlu barajlarını yapsaydık, daha iyi olurdu. 
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FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Hasancığım, su mecburen denize gidecek. 
HASAN BASRt ELER (Devamla) — Ayrıca, çeltiği yanan üreticinin zararını karşılasay-

dık daha iyi olurdu. 
Tabiî ki, onurlu bir dış politika gütmezsen, Fırat'tan verdiğin suyu saniyede 500 metreküp 

vermene rağmen, Suriye ve Irak az diye memnun olmazlar; ama, Bulgaristan senin suyunu ke
ser, Meric'i kurutur, sen de Meriç'ten yürüyerek Yunanistan'a geçersin, bir de parayla su alma
ya kalkarsın ve bu suyu da Yunanistan kullanır... Bunu da hepinizin takdirine sunuyorum. Bu, 
sizin paranız değil, ülkemizin hepimizin parasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada süne konusuna girmek istiyorum. Süne konusuna çok dikkat 
etmek lazım. İlaçlama zamanında yapılmıyor. 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Sen çiftçi misin? 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Biz de çiftçiyiz, dinleyin sayın arkadaşım. 
FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Askersin sen. 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) —Buğday sütlü olduğu zaman ilacın yapılması gere

kir. Zamanı geçtikten sonra, uçaktan yapılan bu ilaçlamaların yararı olmuyor. Bazı uçak şir
ketleri ve bu ilaçlamayı yapan firmalar para kazanıyor; tarım kesiminde bu noktada şikâyetler 
vardır; bunu size sunuyorum. 

İkincisi, bunu yaparken, arıcılık, ipckböcekçiliği ve aynı zamanda, -bilindiği gibi- uğur 
böceği dediğimiz böcek vardır... 

(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmek üzere, bir dakika veriyorum; buyurun. 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Arkadaşlar, konular çok uzun. Ben, sıfır faizli kredinin yararlı olduğu konusunda tered

dütteyim. 206 milyar lira kullandırıldığına dair bilgi aldım, Bana, kalkıp, Edirne'de kime sıfır 
faizli kredi verdiyseniz, onu söylerseniz çok memnun olacağım. Sayın Bakanım, bu krediyi kimse 
almadı. İkincisi, eğer, bu uygulamaya devam ederseniz, bu şekilde çiftçiyi ve köylüyü göz ardı 
ederseniz, sütün fiyatı sudan ucuz olursa, yarın öbürgün köylüyü göreceksiniz. Bizim Anado
lu insanımız, köylümüz, çiftçimiz çok konuk severdir, gelen dostlarından memnun kaldığında, 
bir daha gelmesini istediğinde arkasından su döker; ama, su pahalı olduğu için, gittiğinizde 
o zaman size süt dökeceklerdir. Seçimlerde süt dökeceklerdir, ondan sonra da, "ebediyen bir 
daha bize gelmeyin" diyeceklerdir. (CHP sıralarından alkışlar) 

ÎBRAHlM GÜRSOY (istanbul) — Hasan Bey, sen hiç çiftçilik yaptın mı? 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Çünkü, bir litre suyun fiyatı, sütten ucuzdur. 
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Eler, süreniz bitti. '. * ' . 
Sütü dökmeden son cümlenizi söyleyin. 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) — Sayın Başkan, müsamahanıza teşekkür ediyorum. 
Su fiyatı, sütten pahalı olduğu için tabiî ki, süt dökeceklerdir. Ondan sonra hiç şaşmayın 

sizin işiniz bitti demektir ve köylünün de sizi beklediğini ifade etmek istiyorum. Seçimlerde, 
gidin, peşin ödemelerinizi, her şeyinizi köylerde konuşun. Köylü iktidarı bekliyor. Teşekkür 
ediyorum. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum; ama, Tarım Bakanlığına gösterilen 
ilgi burada belli. Bir de ziraat odaları başkanlarının Ankara'ya kadar gelmelerine Sayın 
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Bakanımızın çok ilgi göstermesine rağmen, Sayın Başbakanımızın bir futbol maçına gösterdi
ği ilgiyle ziraat odaları başkanlarına göstermemesini anlayamadım. Herhalde Sayın Bakanı
mız izah ederler. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. . 
Sayın milletvekilleri,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerine gruplar ve şahıslar adı

na konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, soru sormak isteyen sayın üyelerin kaydını yapıyoruz : 
Sayın Erdal Kesebir ve Sayın Bahattin Yücel yazılı soru vermişlerdir. Ayrıca, Sayın Çelik 

ve Sayın Gökalp soru soracaklardır. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sormak için kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Erdal Kesebir'iri yazılı sorusunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanının aşağıdaki sorularımı yanıtlamasını bilgilerinize arz 

ederim. 
Erdal Kesebir 

Edirne 

1. 1993 yazında Trakya çeltikçisinin yaşadığı kuraklığı önlemek amacıyla, Meriç akarsu
yunun serbest bırakılması için, Bulgaristan yetkilileriyle görüşme yapmayı, anlaşmayı düşün
mekte midirler? 

2. Bulgaristan'a ödenecek parayı, çeltik üreticileri, paylaşmaya hazırdır. Çeltik üreticile
riyle, daha ocak ayında bu konuda görüşmeyi düşünebilirler mi? 

3. Buğday üreticisinin en önemli tehlikesi süne böceği için erken önlem almak bu yıl müm
kün müdür? 

4. Sıfır faizli hayvancılık kredisinden Trakya'da yararlanan çiftçi önemsiz denecek ka
dar azdır. Daha fazla Trakya çiftçisinin krediden yararlanmasını sağlayabilecekler midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, isterseniz, bütün sorular sorulsun, ondan sonra, toptan cevap 
verin; bir kısmına da yazılı cevap verebilirsiniz. 

Sayın Bahattin Yücel buradalar mı? Yok. 
Soru önergesini işleme koymuyorum. 
Sayın İbrahim Halil Çelik; buyurun efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, yüksek delâletinizle, aşağıdaki 

sorumun Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Şanlıurfalı canlı hayvan üreticileri, 45 gün önce İlimiz Et ve Balık Kurumu Müdürlüğüne 

teslim ettikleri ve tutarı 12 milyar lira olan canlı hayvan bedelini bugüne kadar tahsil edeme
mişlerdir. 

İhracattaki, yöremiz şartlarından kaynaklanan tıkanıklıklar nedeniyle darboğazda bulu
nan üreticilerimize yardım etmek, teşvikler vermek gerekirken, teslim ettikleri mallarının pa
rasını tahsil edememeleri üreticilerimizin ekonomik ve sosyal durumlarını daha bir zora sok
maktadır. 

Sayın Bakanım acaba ne zaman Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne emir buyurup 
üreticilerimizin mağduriyetine sona erdireceklerdir? 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. ' 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAÎDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, Et ve 

Balık Kurumu, Kamu Ortaklığı İdaresine bağlanmıştır. O soru da Kamu Ortaklığı İdaresini 
ilgilendirir. 

BAŞKAN — Sayın Çelik, Et ve Balık Kurumu, Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş, onu 
Kamu Ortaklığı İdaresinden soracaksınız. Onun için, sorunuzun hedefi Bakanlık olmadığın
dan sorunuz kabul edilmemiştir. Yazılı soru sorarsınız Başbakanlık cevaplandırır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, o zaman Et ve Balık Kurumu 
,- Genel Müdürünün şu anda burada işi ne? Ne arıyor burada? O zaman, atın onu dışarı... 

BAŞKAN — Sayın Çelik, tabiî, ben şimdi hangi genel müdürün burada olduğunu bile
mem ve Sayın Bakan da, o kurumun Kamu Ortaklığına devredildiğini söyledi; ben de sizi kö-
tüleyen bir şey söylemedim. O başka bir balcanlığa ait olduğu için o soruyu cevaplandıramaz. 

Sayın Gökalp, buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan ta

rafından, aracılığınızla, cevaplandırılmasını arz ederim. 
1. 1993 yılı alım sezonunda, Toprak Mahsulleri Ofisince, yüzde 20'den fazla süne zararlı 

olan buğdaylar alınmış mıdır? 
2. Süne zararlı olan buğdayların alımı için kararname için sezon sonu çıkarılmıştır? 
3. Süne ve kımıl gibi zararlılara karşı mücadele için bütçeye 85 milyar lira ödenek konul

muştur; mücadele için bu meblağ kâfi gelmez ise, başka kaynaklardan malî olaNak sağlanma
sına gidilecek midir? 

4. Süne zararlısına karşı mücadelede pilot bölge uygulaması düşünülüyor mu? Düşünü
lüyorsa, ölçüleri, kıstasları nedir? 

5. Sıfır faizli kredi şimdiye kadar kaç üreticiye verilmiştir? Verilen kredinin miktarı nedir? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, cevapları yazılı mı vereceksiniz? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Yazılı cevap verece

ğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki müza

kereler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN — Bir önerge var; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinde, aşağıda gösterilen değişikliğin, gerekçede belir
tildiği şekilde, kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Erkut Şenbaş 
İzmir 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Evren Bulut 
Edirne 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Bütçe kodu : 101-02-1-002 
Açıklama : Yaygın Çiftçi Eğitim Hizmetleri 
(Faaliyetteki "800 diğer ödemeler" harcama kaleminde yer alan ödeneğin tamamı Teşki

latlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Çiftçi ve Kooperatifçilik Ta
nıtma, Eğitim ve ödüllendirme Fonu"na aktarılarak Fon Yönetmeliği çerçevesinde harcanır.) 

Gerekçe : Bakanlığımız Anadolu Üniversitesi, TRT ve Maliye Bakanlığı arasında 25.2.1991 
tarihinde yapılan protokol ile Yaygın Çiftçi Eğitim Projesinin (YAYÇEP) yürürlüğe konduğu 
ve bahse konu projede, kaydını yaptırmak suretiyle televizyonda eğitim gören çiftçilerin Ana
dolu Ünivetsitesi tarafından yapılan imtihan sonucu başarılı olanlara sertifika, üstün başaralı 
olanlara da ödül verilmesi esası getirilmiştir. Bunun sonucu yapılan imtihanlarda üstün basan 
gösterenlerin ödüllendirilmesi maksadıyla, 1994 yılında, Bakanlığımız bütçesine, yukarıda be
lirtilen 800 harcama kalemine, 13 milyar TL. ödenek konulmuş bulunmaktadır. Ancak, Bütçe 
Kanunu ve Devlet Harcama Yönetmeliğine göre, 800 harcama kaleminde bulunan 13 milyar 
TL. ödeneğin genel bütçe kanalıyla harcanması mümkün olmadığından, bütçede bu ödeneğin 
bulunduğu kısımda yukarıdaki ifadenin yer almasında zaruret bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet önergeye katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Bölüm 101'i, kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutmaya devam ediyorum : 
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Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a " Lira 

111 Tarımın Korunması Geliştirilmesi ve Araştırılması 
Hizmetleri 1 041 848 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 132 992 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 441800 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 8 911092 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 1050S.K.83. 
madde gereğince 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 
toplamı harcama ödenek harcama devrolunan ödenek ödenek 

TOPLAM 3 236 203 «35 000 3 203 702 924 000 160 500 707 000 133 691582 000 695 576 000 1023 875 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
a) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
A. — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 29 060 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Tarım Reformu Uygulamaları 195 440 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 31 325 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 255 825 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELt 

Gelir 
Türü A ç ı k 1 a m a Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 1500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 254 325 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 255 825 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 Malî yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Tanm Reformu Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genci ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 
toplamı harcama ödenek harcama 

TOPLAM 65 167 011 000 53 430 942 000 18 549 544 000 6 813 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum ; 

B — CETVELt 

Tahmin Lira Tahsilat Lira 
TOPLAM 65 273 000 000 56 930 817 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile buna bağlı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğünün 1994 malî yılı bütçesiyle 1992 malî yılı kesinhesabı yüce oylarınızla kabul edil
miştir; memleketimize, milletimize ve Tarım Bakanlığı mensuplarına, çalışanlarına hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum. 

B) TURİZM BAKANLIĞI 
1. — Titrizm Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Turizm Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa devam ediyoruz. 
Şimdi, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
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Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan arkadaşlarımızın isimlerini okuyorum : Grup
ları adına; SHP Grubu adına Erdal Koyuncu, CHP Grubu adına îstemihan Talay, DYP Grubu 
adına Ali Günaydın, RP Grubu adına Mehmet Elkatmış ve Abdulilah Fırat; ANAP Grubu 
adına Bahattin Yücel; 

Şahısları adına : Lehinde Servet Turgut, aleyhinde Saffet Topaktaş ve Abit Kıvrak. 
SHP Grubu adına Sayın Erdal Koyuncu; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz yarım saattir Sayın Koyuncu. 
SHP GRUBU ADINA M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; 1994 yılı Tlırizm Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi açıklamadan önce, Partim ve 
şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz yıllarda, uluslararası alanda tanık olunan köklü siyasal ^ 
değişiklik ye dönüşümler sonucu, dünyamızda bloklaşma ve ideolojik rekabet ortadan kalk
mış ve soğuk savaş, yerini, temel insan hak ve özgürlüklerine saygı esasına dayalı demokratik 
hukuk devleti anlayışına bırakmıştır. Böyle bir ortamda hızlı gelişme, küreselleşme ve karşılıklı 
bağımlılık olgusu, uluslararası ilişkilere yepyeni bir boyut getirmiş ve günümüzde ülkelerin da
ha fazla dışa açılmaları ve aralarında yoğun, dinamik ve sürekli bir ilişki ve işbirliği düzeni 
kurmaları gerektiği gerçeğini kavramalarına yol açmıştır. Başka bir deyimle, ülkelerin maruz 
bulundukları sorunların birçoğunun ulusal sınırları aşan özellikleri içermesi nedeniyle, ikili veya 
çok taraflı çözüm ve uzlaşılar ön plana çıkmıştır. Bu durum, ülkelerin birbirleriyle yakınlaş
ma, yeni ortak değerlere kavuşma ve daha büyük ortak çıkarlara erişme yönünde bilinçlenme
leri sonucunu doğurmaktadır. Bu bağlamda, ekonomik, sosyal ve kültürel sektör olarak, barış 
sektörü olarak, turizm, çok büyük önem kazanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, turizm, döviz ve istihdam yaratan özelliğiyle ekonomik, insanların 
dinlenme ihtiyacını karşılayan ve renkli kültürleri bir araya getiren özelliğiyle sosyokültürel, 
yarattığı kaynak kullanımı ve talepleriyle de çevreyi etkileyen bir faaliyettir. 

Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizmin 195.0'de uluslararası talebi 25 
milyon kişi, turizm geliri ise 2 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir; 1992'de ise bun
lar 476 milyon turiste karşılık 279 milyar dolar gelire ulaşmıştır. Bu dönemde turizm talebi 
yılda ortalama yüzde 7,2 artarken, turizm gelirleri yüzde 12,3 oranında artmıştır. 

Türk turizminde son yıllarda önemli gelişmeler olduğu tüm dünya kamuoyunda dikkat 
çekmektedir. Turizm yatırımlarına sağlanan teşviklerin yanı sıra, Türkiye'yi dış dünyaya daha 
iyi tanıtma çabaları sonucu Türkiye'nin aldığı payda giderek önemli artışlar olmaktadır. Son 
dönemlerde yabancı turist sayısı, turizm geliri, belgeli yatak kapasitesi ve pazar payı açısından 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Son on yıllık dönemde, uluslararası turizm geliri içindeki pa
yımız binde 3Terden yüzde 1,4'e, yabancı turist sayısı da 1 milyon 400 binden 7 milyona ulaş
mıştır. 

Dünya Turizm örgütünün açıklamalarına göre, 1985-1990 yılları arasında uluslararası tu
rizm talebinin yıllık ortalama artış hızı yüzde 4 iken, Türkiye'nin ortalaması yüzde 18 olmuş
tur, 1992 yılında ise bu rakam yüzde 28'e ulaşmıştır; yine aynı yılda Türkiye, dünya ortalama
sının 7 katına, son on yıllık dönemdeki Türkiye ortalamasının ise 1,5 katına ulaşmıştır. Türk 
turizmi, bu artış hızı açısından hem dünyada birinci konuma gelmiştir, hem de son otuz yıllık 
tarihin rekorlarından birine imza atmıştır. Bu durumda, ülke olarak, turizm politikalarımızın 
genelde doğru olduğu göze çarpmaktadır. 
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1992 yılında ülkemizi 7 milyon 200 bin turist ziyaret etmiş ve 3 milyar 700 milyon dolar 
bırakmıştır. 1993 yılında ise, bilinen nedenlerden dolayı turist sayısı 6,5-7 milyon civarına sı
kışmıştır; ancak, turist niteliğinin değişmesinden, dolayı OECD ülkelerinden gelen turist sayı
sının artması nedeniyle bıraktıktan paranın 4 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1993 yılında turist sayısındaki azalmanın nedeni olan Antalya'daki 
bombalama olayı sonrasında, basınımızın tavrı ile ilgili olarak, bu aşamada, bazı sitemlerimizi 
de belirtmek istiyorum. Küçük bir bombalama olayı, değil yabancıları, Antalyalıları da kor
kutacak şekilde, gazetelerin birinci sayfalarında sürmanşet olarak verilmiştir. Antalya'da, hiç
bir şeyden habersiz denize giren turist, gazetelerimizin gereksiz olarak olayı büyütmeleri üzeri
ne haberdar olmuş ve ürkmüştür. Basın tarafından bu kadar büyütülen olay doğal olarak dış 
basın tarafından da büyütülmüş ve Türkiye aleyhine gelişmelere de neden olmuştur. Bu haber, 
SAT-1 Televizyonunda birinci haber olarak yayımlanmıştır. Aynı zamanlarda bir adada patla
yan bomba, aynı televizyon kanalında, sekizinci haber olarak, ayrıntısız verilmiştir. 

Ancak, bu olayın etkisi gerek Turizm Bakanı Sayın Ateş'in çabalan ve gerekse Hüküme
tin basiretli ve etkin önlemler alması sonucu çabuk atlatılmakla birlikte, paniğe kapılan otel 
işletmecileri, Avrupa'daki seyahat acentelerinin de oyununa gelerek, fiyatlarında belirli oran
da indirim yapmışlardır. Bu, ülkemizin uğradığı kayıplarda önemli bir oran. 

Gayri safi millî hâsıla içerisindeki payı hızla yükselen turizm, ekonomimizin dengelenme
sinde önemli katkıya sahiptir; turizmin payı 1992'de yüzde 3'e yükselmiştir. Bu nedenle, bir 
sektör genel dengeler içinde teşvik edilmeli, teşvik edilirken de hiçbir politik düşünceye yer ve
rilmeden, ülke gerçekleri doğrultusunda, partilerüstü bir davranış takınılmalıdır. Bu bağlam
da, turizme sağlanan teşvikin, hiçbir dönem teşvikin esirgenmediği ihracat sektörüyle karşılaş
tırılmasında yarar var: 1986-1990 yılları arasında dış satıma 3 milyar 167 milyon dolar, turizme 
ise 422 milyon dolar parasal teşvik sağlanmıştır. Sağlanan bu teşviklerle turizmde 10 milyar 
566 milyon dolar, dışsatımda ise 53 milyar 896 milyon dolar döviz geliri sağlanmıştır. Diğer 
bir deyişle, turizme verilen her 1 dolar teşvik 25 dolar olarak geri gelirken, dışsatıma verilen 
her 1 dolar teşvik sadece 17 dolar döviz getirmiştir. 

Döviz gelirinin ortalama yıllık artış hızı turizmde 38,9, dışsatımda ise yüzde 12,6'dır. 
1986-1990 yılları arasında toplam artış turizmde yüzde 239,5, dış satımda ise yüzde 71,8'dir. 
Üstelik dışsatımın bu gelirlerini devam ettirebilmesi için her yıl belli bir düzeyde teşvik edilme
si gerekirken, turizme yönelik teşviklerin getirişinin, turizm yatırımının ekonomk ömrü bo
yunca sürdüğünü de unutmamak gerekiyor. Ancak, sektöre sağlanan bu teşviklerin zaman za
man değişikliğe uğraması ve azaltılması sektörün devamlılığı açısından sağlıklı değildir. 

Ülkemizdeki turizm yatırımlarını, teşvik açısından, finans yönünden, rakip ülkelerle kı
yaslarsak, belirteceğim hususları tespit edebiliriz: 

Turizm yatırımlan, geri dönüşü uzun vadeli, sermaye hâsıla oranı yüksek, siyasal, sosyal, 
doğal ve ekonomik olaylara çok duyarlı, dolayısıyla da girişimciler için fazla cazip olmayan, 
riskli yatırımlardır, öte yandan, bizim gibi ülkelerde ülke ekonomisine sağladığı faydalar da 
tartışılmaz bir gerçektir. 

Bu özellikleri nedeniyle, turizmde başarılı ülkelerde turizm yatırımları hükümetler tara
fından özendirilmekte, bilhassa yatırımlara hibe, faiz ve vergi sübvansiyonları gibi nakdî teşvik 
araçları vazgeçilmez şekilde uygulanmaktadır, örneğin, İspanya'da turizm yatırımlarına, yatı-
rımlann ortalama yüzde 35'i düzeyine ulaşan hükümet sübvansiyonları verilmekte, bunun 
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yanı sıra, sektöre yönelik kredilerde, faiz oranlarında indirim ve kredi geri ödemelerinde 12 
yıla kadar uzanan vade tanınmaktadır. Yunanistan'da ise, yüzde 35'in altına inmeyen özkay-
nak limitleri üzerindeki turizm yatırımlarında yüzde İS ile 45 arasında değişen hibe türü teşvik 
öngörülmekte, ayrıca, faiz oranlarında yüzde 50'ye kadar varan indirim yapılmaktadır; 2,5 milyar 
drahmiye kadar olan yatırımlara devletin karşılıksız sermaye katılımı ve yüzde 40 ile yüzde 100 
arasında değişen yatırım indirimi gibi diğer maddî teşvikler de uygulanmaktadır. Hibe türü 
teşviklerin en,ileri boyutta izlendiği örnek ise Portekiz'dedir. Portekiz'de, teşvik sistemi içeri
sinde, yatırım tutarı 1,6 milyon doları geçen turizm yatırımlarına, toplam yatırımın yüzde 60'ı 
düzeyinde hibe türü nakdî teşvik verilmektedir. Yatırımlarda aranan özkaynak oranıysa yüzde 
25 veya 30'dur. Ayrıca, maksimum 1,1 milyon dolar tutarındaki yatırımlara da, yatırımın yüz
de 75'ine kadar olan kısmının finansmanında kullanılacak krediler için büyük faiz kolaylıkları 
sağlanmaktadır. 

özet olarak, Avrupa Topluluğunun Akdenizli turizm ülkeleri, hibe şeklindeki teşvik araç
larını ulusal ekonomide kullanırken, Topluluk kaynaklarından da kredi ve teşvik imkânı sağ
lamaktadır. Ancak, Türkiye'ye gelince; turizm yatırımlarının teşviki için 1980'li yılların başın
da hazırlanan genel çerçeveye ilişkin düzenleme 1982 yılında Turizmi Teşvik Kanunu ile yaşa
ma geçirilmiş, 2634 sayılı Yasayla, bir yandan turizm bölgelerinin, turizm alanlarının ve tu
rizm merkezlerinin saptanması ve geliştirilmesiyle altyapıya ağırlık verilirken, bir yandan da 
turizm yatırımları ve işletmelerinin teşvik edilmesine ilişkin hükümler getirilmiştir. 2634 sayılı 
Yasanın getirdiği teşvikler, kamu arazilerinin 49 yıllığına tahsisi ve Turizmi Geliştirme Fonun
dan, düşük faizli kredi verilmesinden ibaret kalmıştır. Bu teşvikler 1983-1985 döneminde, sek
tördeki yatırım eğilimi üzerinde fazla etkili olmamıştır. Nitekim, turizm belgeli yatak sayısı 
1980 yılında 56 bin iken, 1984 yılı sonunda sadece 68 300'e yükselmiştir. Turizm sektörünün 
1985 yılı program dönemiyle birlikte, kalkınmada özel önem taşıyan sektör kapsamına alın
ması, 1986 yılının ikinci yarısından itibaren de özellikle hibe türü teşviklerle desteklenmesi so
nucu, 1986-1992 döneminde turizm yatırımlarının hızla arttığı gözlenmiştir. 1984 yılının 68 300 
işletme belgeli yatak sayısı 1992 yılında 208 bine yükselmiştir. Bu dönemde kaynak kullanımı 
destekleme primi adıyla verilen hibe türü bu teşvik, toplam yatırımların yüzde 13'ü dolayında
dır; yukarıda verdiğimiz örneklerle karşılaştırıldığında ne kadar düşük kaldığı açıkça görülme
sine rağmen, o dönemdeki turizm yatırımcılarına kazandırdığı ivme de o kadar büyük olmuştur. 

1992 yılından itibaren kaynak kullanımı destekleme primi sistemi kaldırılmış, fon kaynak
lı kredi uygulamasına geçilmiştir. 2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli bu kredi, her şeyden önce bu kısa 
vadesi nedeniyle turizm yatırımlarının realitesine aykırıdır. Ayrıca, ödemesiz dönemde yüzde 
10 faiz/takip eden 3 yılda yüzde 30 faiz uygulanacağı belirtilmesine rağmen, bürokrasi forma
liteleri ve kaynak yetersizliği nedeniyle sistem işlememekte, yatırımcı, Türkiye Kalkınma Ban
kasına LTPR artı yüzde 3,91, yani (Long-Turn Prime-Lending Rate) yaklaşık yüzde 10 faizli 
Japon Yeni kredisine mahkûm edilmektedir. Japon Yeninin kur farkı yüzde 85-90 arasında ol-, 
duğuna göre, kredi maliyeti de yüzde 100'ü bulmaktadır. Bu yeni uygulamanın faturası mey
dandadır. 1992 yılında 208 bin olan işletme belgeli yatak sayısı, 1993 yılında yaklaşık 300 bin 
civarına ulaşabilmiştir. Bu rakamın içerisinde, eski teşviklerle yapımına başlanmış yatırımlar 
da vardır. 

Sonuç olarak, halen uygulanan nakdî teşvikler, turizm yatırımlarının yapımını özendir
meye yetmemektedir. Ağır faiz yükü altında ezilen, finans zorlukları içerisinde bunalan tu-
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rizmin, yatırım açısından, bu plan döneminde hedef aldığımız yüzde 12 büyüme hızına eriş
mesini beklememek gerekmektedir. TUrizm işletme belgeli yatak sayısını artırmak için, turizm 
sektörü yatırımlarının, özellikle uygun koşullarda, Akdeniz ülkelerindeki uygulamalara ben
zer, hibe türü nakdî teşviklerle teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirttiğim hususlara dikkat edersek, turizm konusundaki 
teşvik tıkanıklığı, Turizm Bankasının kapatılarak Kalkınma Bankasının devreye girmesiyle baş
lamıştır. 1992 ve 1993 yılı Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşurken de aynı sıkıntılara 
değinmiş, Turizm Bankasının yeniden kurularak, turizm sektörünün daha az hatalı teşvik sis
temiyle desteklenmesi gerektiğini belirtmiştim. Bu konuda Sayın Bakana ve Hükümetimize çok 
işler düşmektedir. Bunun yanında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde faa
liyet gösteren otellerle seyahat acenteleri, özellikle son iki yıldır, çok zor durumdadırlar. Gerek 
Avrupa'dan gelen Doğu Anadolu turlarının büyük ölçüde durmuş olması gerekse yöredeki olay
lara bağlı olarak iç turizmin de durma noktasına gelmesi, bu bölgelerdeki tesisleri iflas nokta
sına getirmiştir. Hükümetimizin, bu yöredeki tesisleri ayakta tutmak amacıyla, buraya özel teş
vikler getirmesi çok yararlı olacaktır. 

Teşvikler konusunda, unutulmayacak işletme türlerinden birisi de seyahat acenteleridir. 
Bugün, yurdumuza gelen turistlerin yaklaşık yüzde 60'ı seyahat acentelerinin organizesiyle gel
mektedir. Bu oran OECD ülkelerinin turistleri için yüzde 9ö'a çıkmaktadır. Burada pastayı ya
bancı tur operatörleri yemektedir. Biz henüz tur operatörlerine sahip bir ülke değiliz. Bu ne
denle, binbir emek ve teşvikle yapılmış Avrupa standartlarının üzerindeki otellerimiz yabancı 
seyahat acentelerinin boyunduruğu altına girmiştir. Türkiye'deki beş yıldızlı oteller, Avrupa'-
daki pansiyon fiyatına yabancı seyahat acenteleri müşterilerine kiralanmaktadır. Bu tur opera
törlerinin karşısına mutlaka kendi operatörlerimizi çıkarmalıyız. Türkiye'de bugün 1 400 seya
hat acentesi faaliyet göstermektedir; ancak yukarıda isimlerini belirttiğim nitelikte tur opera
törlüğü yapacak bir acente yoktur. 

Serbest pazar ekonomisi doğrultusunda, ticarî işletmelerin bir araya gelmeleri ve böyle 
bir işletme yaratmaları mümkündür. Ancak, bu konuda, Bakanlık, birleştiricink görevi yapa
rak, böyle bir kuruluşun ivedi olarak kurulmasını sağlayabilir. Böyle bir kuruluş sadece Avru
pa'dan turist getirmekle kalmaz, hacca giden vatandaşlarımızın hac görevlerini daha rahat, 
daha ucuz olarak yerine getirilmelerini de sağlar. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzda hac farizasını yerine getirmek isteyen yaklaşık 90-100 
bin civarında vatandaşımız bulunmaktadır. Bakanlık ve Diyanet tşleri Başkanlığı aracılığıyla, 
her yıl yaklaşık 20 bin hacı adayı vatandaşımız, TURSAB'a bağlı seyahat acentelerinde hacca 
gönderilmektedir. Biliyorsunuz, Suidi Arabistan Hükümeti, Türkiye'ye ancak binde 1 oranın
da kontenjan vermektedir, bu yıl için verilen kontenjan sayısı ise sadece 60 bindir; yukarıda 
belirttiğimiz gibi, talep ise, 90-100 bin civarındadır. Dolayısıyla, kontenjan dışı kalan vatan
daşlarımızın bir kısmı, çeşitli yollarla hacca gidebilmektedir. Bunların hacca gitme yollarını 
ise şöyle özetleyebiliriz: 

1. Bazı siyasî kuruluşların Suudi Arabistan Kralı ile arasındaki ilişkiler sayesinde alınan 
ek kontenjanlar, 

2. Bazı seyahat acentelerinin, kendilerine tanınan kontenjan kadar hacı adayı bulama
yan ülkelerden satın aldıkları vizeler 

3. Bazı seyahat acentelerinin, kaçak olarak düzenlemiş oldukları turlarla, kasap adı al
tında, kadın ve sakat'vatandaşlarımızı da hacca götürmeleri. Her üç yol da salt ticarî arnaç-
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la, yasa dışı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu vatandaşlarımızın dinî duyguları sömürülmekte, 
bir kısmı gittikleri yerlerde çok düzensiz bir durumda hac görevlerini yapmak zorunda kal
maktadırlar. Bunun çözüm yolu ise, Hükümetimizin, Suudi Arabistan Hükümeti nezdinde ya
pacağı girişimlerle hac kontenjanının artırılmasının sağlanmasıdır. Böylelikle, hac görevini ya
pacak vatandaşlarımızın ticarî amaçlarla sömürülmesi önlenecektir. 

Bu arada, Bakanlıktan belgeli seyahat acentelerinin, Turizm Bakanlığınca, Suudi Arabis
tan'daki faaliyetleri, son dört yıldır denetlenmektedir; ancak, gönderilen eleman sayısı ve sü
resi yetersizdir. Bu elemanlar hacı adaylarından önce bu ülkeye gönderilerek, bazı acentelerin 
tutacakları şehirden uzak ve niteliksiz evlerin tutulması önlenecektir; böylelikle, hacı adayları
nın ibadetlerini daha kolay yapmaları sağlanacaktır. 

Seyahat acentelerinin en önemli sorunlarından biri de teşviklerden yeteri kadar yararlana-
mamalarıdır. Seyahat acenteleri, aşağıda önerilen teşviklerden yararlanabilir : 

1. Seyahat acentelerinin uluslararası rezervasyon ağlarına bağlanmaları, bilgisayar tek
nolojisi kullanmaları, üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmeleri için kaçınılmaz bir ih
tiyaçtır. Dolayısıyla, bilgisayar teknolojisini kullanmaları teşvik edilmelidir. 

2. Seyahat acentelerinin kurumlaşması, özkaynak oranlarının plan dahilinde artırılması 
strateji olarak kabul ve teşvik edilmelidir. Belli bir konuda uzmanlaşan küçük seyahat acente
lerinin büyümesi ve belli ölçeklere ulaşması hedef alınmalıdır. 

3. Turizm sektörünün, devletin garantisi altında, yurt dışı finans kaynaklarından kendi 
kredisini sağlaması ana ilke olmakla beraber, yurt dışından kredi sağlayamayacak küçük öl
çekli acentelere hizmet verecek, kaynakları, sorumlulukları ve idaresi tam tanımlanmış bir banka 
veya finans kurumu kurulması gerekmektedir. Bu kuruluş, bu gibi, acentelerin ihtiyacı olan 
özkaynak ve kredilerin temini, leasing yoluyla otomasyon yatırımlarının finanse edilmesi, yurt 
dışı alacaklarının deklare edilmesi, batak müşteriler için bilgi tutulması gibi görevleri üstlene
ceği gibi, devletin garantisi altında, sektörün alacağı krediler için, düşük faizli teminat mek
tupları da vermelidir. 

4. Sermayesini de cebinden koyarak, yabancı ülkelerde pazarlama çalışmalarında kulla
nılan afiş, broşür gibi basılı depliyonlar da teşvik kapsamına alınmalıdır. 

5. özellikle büyük şehirlerde kongre merkezleri yapımı süratle teşvik edilmeli ve altyapı 
yatırımlarının devlet tarafından gerçekleştirildiği, işletmeciliğinin özel sektör tarafından yapıl
dığı bir model kurulmalıdır. 

6. Seyahat acenteleri personelinin eğitimine özel önem verilmeli ve şirket bünyelerinde 
bu tip projeleri uygulayan acenteler teşvik edilmelidir. 

i 

7. Tarihsel ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz Türkî cumhuriyetlerle Türkiye Cumhu
riyeti arasında turizmin teşvik edilmesi, o yöre halkının Türkiye'yi görme, gezme ve tanıma 
imkânının yaratılması sosyal bir görev olduğu gibi, uzun vadede ekonomik işbirliklerine de 
vesile olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sanayileşme sonucunda oluşan turizm hareketliliği, çevre ve ekolojik 
dengeye bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir. Üzülerek söylemek gerekirse, turizmi yaratan 
sanayileşme, çevre ve ekolojik dengeye zarar vermektedir. Çevre, bugün iticilik veya çekicilik 
unsurunu yüklenmiştir. Bu nedenle, çok turist ve çok döviz istiyorsak, çevreyi korumak ama
cıyla, sadece Turizm Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı değil, tüm kamu ve özel kuruluşlar, çevreyi 
korumadan önce bozmamaya gerekli özeni göstermelidir. Bu yönden, Turizm Bakanlığını 
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ve Sayın Bakanı kutluyorum. Hükümetimizin çevreye olan duyarlılığı tesisler bazına indirge
nerek, çevreye zarar vermeyen, aksine, çevreye kirlenmeme yönünde katkıda bulunan konakla
ma tesislerine çam, yat limanlarına çapa, yatlara yunus simgesi verilmektedir. Umuyorum ki, 
bu uygulamalar termik santrallara, fabrikalara, sanayi kuruluşlarına ve imalathanelere kadar 
yaygınlaşır. 

Sayın milletvekilleri, Turizm Bakanlığının gözlerden kaçan sevindirici bir uygulamasın
dan da söz etmeden geçemiyorum. Bakanlar Kurulunca, İstanbul'da parsel bazında ilan edil
miş olan turizm merkezlerinin, özellikle İstanbul'un bozulmamış tarihî ve doğal dokusunun, 
-Park Otelde olduğu gibi- korunması amacıyla, iptal edilmesi sağlanmıştır. Geçmiş hükümet
lerce, çevre özelliği düşünülmeden alınan bu kararların Hükümetimizce iptal edilmesi, parti
mizin çevreye olan ufak bir katkısıdır, 

Sayın milletvekilleri, çevreye olan katkımız, parti olarak, Hükümet olarak, Bakanlık ola
rak da devam edecektir. Bu arada, mavi bayrak uygulamasına da sevindiğimizi belirtmek isti
yorum. Çevreye olan bu katkılarımız, uluslararası turizm pazarında tanıtılmamıza da yardımcı 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır başarısız olduğumuz bir konuya değinmek istiyorum: O da 
ülke tanıtımıdır. Ülkemizin yurt dışında ki imajını ulusal çıkarlarımız doğrultusunda değiştir
meyi hedefleyen siyasî ve kültürel tanıtım faaliyetlerinden farklı olarak, turizm tanıtımı, Tür
kiye'nin uluslararası turizm geliri içerisindeki payını büyütmeye öncelik veren bir pazarlama 
etkinliğidir. Bu niteliğiyle, turizm tanıtımı, ülkemizin turizm değerlerine ve ürünlerine talep 
yaratılmasını sağlamak amacıyla, iletişim bilimi, sanatı ve teknolojisinden azamî ölçüde ya
rarlanarak gerçekleştirilen işlevler bütünüdür. 

Turizm tanıtımı, uluslararası rekabet ortamında, benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet 
gösteren ve her biri kendi pazar payını büyütme çabası içerisinde olan çok sayıdaki ülke ara
sında cereyan eden çetin bir yarıştır. Bu yarışta başarılı olmanın birinci koşulu, dış pazarlara 
hem kalitesi hem de fiyatı itibariyle rekabet edebilecek ürünlerin sunulmasıdır. En az bunun 
kadar önemli olan ve sadece turizm pazarlamasında rol alan kamu kuruluşları için değil özel 
sektör kuruluşları için de geçerli olan ikinci koşul ise, maddî kaynaklar ve insan gücü kaynak
ları açısından rakiplerimizle boy ölçüşebilecek etkin bir örgütlenme suretiyle, bu yarışta, pa
zarlama işlevinin tümünde uluslararası düzeyde yarışabilen profesyonellikle yer alabilmektedir. 

Bunun bilincinde olarak, 1991 yılında 14 milyon 391 bin dolar olan tanıtma harcamaları 
1992'de yüzde 100'ün üzerinde artırılarak 31 milyon 369 bin dolara çıkarılmıştır. 

Bunun yanında, yurt dışı örgütlenmede yeni düzenlemeler yapılmış olup, tamamı dil bi
len, bildiği de ÖSYM tarafından belgelenen nitelikli elemanlar yurt dışına gönderilmiştir. 

Uluslararası 58 fuara katılım etkin bir şekilde yapılmış olup, Türkiye'nin adı en iyi şekilde 
duyurulmaya çalışılmıştır. Bunun yanında, yurdumuzda da uluslararası nitelikte ve geniş katı
lımlı 13 kongre yapılmıştır. Yurt dışı büroları aracılığıyla, "Türk Günü" veyahut "Türk Gecesi" 
adlarıyla 205 etkinliğe de katkıda bulunulmuş, 427 konferans, film ve diya gösterisi yapılmış
tır. Bunlar yeterli mi? Elbette hayır; yeterli olsaydı, Türkiye'nin yurt dışındaki imajı biraz daha 
farklı olurdu kanısındayım. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda yurdumuzda gelişen sektörü canlandıran, ancak aynı za
manda kamuoyunda farklı nitelikte eleştiriler çıkmasına neden olan kumarhaneler konusuna 
da değinmek istiyorum. 
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Ülkemizde, son yıllarda, özellikle Türk vatandaşlarına belli şartlarla salonlara girme izni
nin sağlanmasıyla birlikte, bu salonların açılması hızlanmıştır. Turizm Bakanlığından işletme 
belgeli 48 ve yatırım belgeli 36 oyun salonu, 321 oyun masası ve 3 456 oyun makinesi ile faali
yet göstermektedir. "Atari" adı altında kullanılan oyun makineleri, özellikle Adana, Mersin, 
Konya, Denizli, istanbul gibi illerde, Bakanlıktan belgeli 2 veya 3 yıldızlı otellerin lobilerini 
doldurmuş durumdadır. Bu salonlarda, devletin malî yönden kontrolü olmadan oyun oynatıl
maktadır. Turizm Bakanlığının, konuya eğildiğini yakından biliyorum; ancak, Bakanlığın yet
kisi, bu tesislere ancak para cezası veya belge iptali yönünde olabilmektedir. Bundan sonraki 
görev İçişleri Bakanlığına veya Adalet Bakanlığına düşmektedir, özellikle İçişleri Bakanlığı
nın, Bakanlıktan belge almadan faaliyet gösteren bu salonlar hakkında 1072 sayılı Kanun uya
rınca işlem yapması, cumhuriyet savcılarının da, yasa dışı kumar oynatılması nedeniyle bu sa
lonların işleticileri hakkında takibat yapılmasını sağlaması gerekmektedir. 

, Bu arada, Talih Oyunları Yönetmeliğinin de günün koşullarına uygun olarak yeniden dü
zenlenmesi, bu düzenleme yapılırken yasakçı anlayıştan uzaklaşılarak, devlet denetiminin tam 
olarak sağlanması yanında, devletin buradan gelir sağlayabilmesi yönündeki değişikliklere de 
yer verilmesi gerekmektedir. Yönetmelikteki, oyun salonlarının kurulması ve işletilmesindeki 
bölgecilik esasını destekliyoruz; ancak, Amerika Birleşik Devletlerindeki yeni başlayan uygu
lamada olduğu gibi, yurdumuzun gelişmiş yörelerinde değil de kalkınmakta olan yörelerinde 
salon açılması yönünde uygulama yapılmasını daha yararlı buluyorum. 

Bakanlığın, bütün yönetmelik değişikliklerini yaparken, sık sık yönetmelik değişmesini 
önlemek amacıyla, ilgili kişi ve kuruluşlardan görüş alması, yönetmeliklerin işleyişini kolay
laştıracaktır. 

Sayın milletvekilleri, sektörün kalkınmada öncelikli sektörler arasında yer almasına, Tu
rizmi Teşvik Yasası ve diğer çeşitli teşviklerle desteklenmesine rağmen, bir turistik yatırım pro
jesinin geliştirilmesi için, gerek yatırım gerek işletme safhasında, mülkî idareler, belediyeler, 
Orman Bakanlığı ve orman bölge müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlı
ğı, Çevre Bakanlığı ve diğer çeşitli bakanlık ve kamu daireleriyle ayrı ayrı temas etmek icap 
etmekte, bu kurumların, zaman zaman Turizmi Teşvik Yasası veya birbirleriyle çelişkili yorum 
ve kararlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu durum tıkanıklıklara ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

Turizmde başarılı olmuş ülkelerde gelişmeyi sağlamakla görevlendirilmiş kamu kurumları 
genellikle tek bir üstyapı kuruluşuna bağlı olarak çalışmaktadır. Böylece, organizasyonel sis
tem bütünlüğü sağlanmakta, koordinasyon ve karar yetkisiyle, sorunlara, hızlı ve zaman kay
betmeden çözüm bulunmaktadır. Hedeflenen değerlere kısa zamanda ulaşabilmek için, bizde 
de böyle bir uygulamaya gidilmesi, Turizm Bakanlığının bu koordinasyonu sağlayacak, bu yönde 
yetkili kılınacak bir yapıya, organizasyona kavuşturulması ve bu konuda yasal düzenleme ya
pılması gerekmektedir; böyle bir düzenleme, turistik işletmeleri rahatlatacaktır, yapılacak ya
sal düzenlemeler sırasında uyarıcı rolünü de üstlenebilecektir, örneğin son yapılan Katma De
ğer Vergisi düzenlemesi, 1994 yılı anlaşmalarını yapmış olan seyahat acentelerini ve otelleri zor 
durumda bırakmıştır. Bu tür düzenlemeler yapılırken, işletmelere en azından belli bir süre ta
nınması, ilerideki anlaşmazlıkları önleme açısından yararlı olacaktır. 

Bu arada, yapılmasının yararlı olacağını düşündüğüm birkaç öneriyi daha dile getirmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Koyuncu, konuşma sürenizin bitimine 2 dakikanız var. 
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M. ERDAL KOYUNCU (Devamla) •— Sağ olun Sayın Başkanım. 
Evvelce de belirttiğim gibi, turizm yatırımları, yatırım hâsıla oranı yüksek yatırımlar ol

duğu gibi, ilk üç yıl kâr etmeyen işletmelerdir. Bu özelliği nedeniyle, yüksek enflasyon karşı
sında, yatırım indirimine esas matrah zaman içerisinde kaybolup gitmekte, turizm yatırımcısı, 
yatırım indiriminden beklenen nemayı alamamaktadır. Bu nedenle, yeniden değerleme ile yük
selen tesis değeri, yatırım indirimi matrahında esas olmalıdır. 

Kamu arazilerinin tahsisi suretiyle yapılan turistik tesislerde, binalar, yeniden değerleme
ye tabi tutulamamakta, bu da, zaman içerisinde tesislerin gerçek değerini düşük göstermekte
dir. Sermaye piyasasına ve halka açılmayı esas alan Hükümet politikası yanında, bu husus, 
turizmci için büyük bir dezavantaj doğurmaktadır; bu dezavantajı ortadan kaldıracak düzen
lemelere de gidilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle, vatandaşımız tati
le çıkamaz oldu. Dünya standartlarının üzerindeki tesislerde çoğunlukla yabancıların tatil yap
ması vatandaşlarımızın ise yapamaması haksızlıktır, sosyal açıdan yaradır. Sosyal turizmi ih
mal etmemeliyiz. Kendi vatandaşlarımızın bu tesislerden yararlanması için gerekli önlemler alı
narak, onların bu tesislere gitmesi sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, turistik tesislerin çoğalmasına karşın, eğitilmiş personel sayısının ye
tersiz olması nedeniyle, tesislerde hizmet kalitesinin halen istenilen düzeyde olmadığını hepi
miz biliyoruz. Bakanlığın turizm ve işbaşı eğitimi uygulamasının yaygınlaştırılması ve tesisler-. 
de sertifikalı personel çalıştırılmasının zorunlu kılınması halinde söz konusu eğitimin daha ve
rimli olacağını düşünüyoruz. 

Bakanlığın, turizmi çeşitlendirme çalışmalarına 1994 yılında da devam edeceğini umuyo
rum. Bu tür organizasyonların dış basında daha iyi yer alması ve amacına ulaşması için daha 
profesyonelce organizasyonlar yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama son verirken, 1994 yılı Turizm Bakanlığı 
bütçesinin hayırlı olmasını, 1994 yılında daha çok turist, daha çok döviz gelmesini dileyerek, 
Sayın Bakana ve Bakanlığına kendim ve partim adına başarılar diliyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncu. 
İkinci konuşma Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna ait. 
tçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz yarım saattir efendim. 
CHP GRUBU ADINA İSTEMÎHAN TALAY (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
Turizm olgusu, çok kısa bir sürede, Türkiye için çok kısa sayılacak bir sürede, gerçekten, 

toplumumuza mal olmuş, toplumun bütün kesimlerinde, bütün siyasal görüşler içerisinde, eko
nomik bir olgu olarak kabul görmüş ve kendisini kabul ettirmiş, hatta ülkemizde, son yıllarda, 
ekonominin motoru görevini de üstlenen bir statü kazanmıştır. Bu durum, aslında, hepimiz 
için sevindirici bir gelişmedir. Belki de Türkiye'de üzerinde en çok uzlaşılan kavramlardan bir 
tanesi -bütün siyasal görüşler içerisinde- herhalde, turizm olgusudur denilebilir. 

Tabiî, böyle bir noktaya gelirken, geçmiş hükümetler de dahil olmak üzere, bugünkü yö
netimin de turizm olayına, siyasetin ötesinde teknik bir olgu olarak yaklaşması ve turizmi, ül
kenin genel yararlarıyla doğrudan ilgili ekonomik bir faaliyet olarak görmesi bunda en bü-
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yük rolü oynamıştır. Bu nedenle, geçmiş hükümetleri de bugünkü Hükümeti de, bu konuya, 
kişisel veya partisel siyasetlerin ötesinde, bir devlet politikası olarak yaklaşmaları nedeniyle kut
ladığımı belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, ülkemizde bu noktaya gelen turizmin, ihracat gelirlerimizin 
yaklaşık yüzde 25'ine ulaşan bir döviz girdisi sağladığını ve 7 milyondan fazla insanın akınını 
ifade ettiğini de belirtmek istiyorum. Bunlar, gerçekten önemli rakamlardır; ama, yeterli ra
kamlardır demek de mümkün değildir. Çünkü, turistik potansiyeli, doğal güzellikleri Türki
ye'den fazla olmayan, hatta çok az olan birçok ülkede bu rakamlar çok daha yüksek seviyelere 
ulaşmıştır ve turizm, o ülkelerin halklarının en önemli gelir imkânlarından biri haline dönüş
müştür. Bizdeki gelişme de bu boyutlarda; ama, daha büyük hedeflerle, artması, yükselmesi 
gereken bir konum içindedir. 

Tabiî, bir ekonominin turizme bir anlamda çok bağımlı hale gelmesi veya Türkiye gibi, 
geçmişte döviz sıkıntıları çekmiş olan bir ülkenin, turizm gelirlerine -döviz anlamında- çok fazla 
bir şekilde -orantısal anlamda- dayalı hale dönüşmesi beraberinde bazı sakıncalar da yaratabi
lir düşüncesindeyim. Aslında, bunu son iki yılda yaşadığımızı da belirtmekte fayda var; çün
kü, turizm hassas bir sektördür; dış etkilere, olumsuzluklara, açık bir sektördür. Hele, bu sek
törün, Türkiye gibi, terörle iç içe yaşayan bir ülkede, uzun dönemde, istediğimiz oranda daha 
üst bir düzeye ulaşmasını sağlamak, muhakkak ve muhakkak terör olayını yenmemizle çok 
sıkı bir bağ ve ilişki içinde olacaktır. Geçen yıl burada yaptığım konuşmada bunu açıklıkla 
belirtmiştim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, terör nedeniyle turizmden pay alamaz durumdaydı; 
ancak, Ege ve Akdeniz kıyılarımızdaki turistik yörelerimizin terörden uzak tutulabilmesi açı
sından etkin önlemler alınması gerektiğini belirtmiş ve Mısır'da ortaya çıkan bazı terör olayla
rının bu ülkenin turistik gelirlerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştim. 

Biraz evvel konuşan SHP sözcüsü arkadaşımın söylediklerine katılmıyorum; yani, olay, 
basının abartması sonucunda ortaya çıkmış bir olumsuzluk değildir. Aslında terör, geçen yıl
dan beri, göz göre göre, bu bölgelere de sirayet etme açısından, bir tırmanış içindeydi. Bunu 
özellikle Hükümetin görüp, bu doğrultuda, daha ciddî, daha.sıkı önlemler alması bir zorunlu
luktu. Tabiî, Hükümet, bu önlemleri aldığını ifade edebilir; ama, bombalama olayından son
ra, o yörelerde teröre karşı alınmış olan tedbirleri dahâ  öncesiyle kıyasladığımız zaman, hadise 
meydana gelinceye kadar ise çok fazla önem vermediğimiz de kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. Ancak, olay ortaya çıktıktan sonra, Turizm Bakanınız, Avrupa ülkelerinde, gerçekten çok 
ciddî, çok akılcı bir yöntem içerisinde, bu olayların tesirini azaltmak bakımından olumlu giri
şimlerde bulunduğunu da burada kaydetmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu bombalama hadisesi olduğu zaman yurt dışında idim ve 
birçok kanalı izleme imkânına sahiptim. O dönemde, özellikle Almanya'da, terörle ilgili bilgi
ler birinci haber olarak iki gün süreyle, âdeta aleyhte bir propagandaya dönüşecek bir biçimde, 
kendi kamuoylarına ve dünya kamuoyuna sunuldu; Fransız televizyonu neredeyse hiç değin
mek gereğini duymadı. Bundan, şu noktaya gelmek istiyorum: Dış tanıtım ve dış ilişkiler, dev
letlerle kurulan münasebetler turizm hadisesiyle de çok yakından ilgilidir, sadece Turizm Ba
kanlığının yapacağı bir tanıtma, kuracağı bir ilişkiyle ilgili değildir. Sanıyorum, o dönemde 
Almanya ile olan ilişkilerin soğukluğu, Almanya ile aramızda bu anlamda bağ kuramamanın 
ortaya çıkardığı sıkıntılar bu tip bir sonucu da beraberinde getirmiş oluyordu. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizmde bu gelişmeler olurken, elbette bunun belli 
bir maliyeti oldu; ekonomik maliyetinin yanı sıra, doğaya, çevreye yönelik bir faturası, bir ma
liyeti ortaya çıktı ve geçmişte, çok temiz, kirlenmemiş kalabilen ve doğal zenginliklerini, güzel
liklerini muhafaza edebilen bölgelerimizde ister istemez, kirlenmeler, çirkinleşmeler ortaya çıktı. 

Turizm Bakanlığının yaklaşımı, doğayla uyumlu bir turizm... Bu, güzel bir proje. Bu pro
jeye sonuna kadar bağlı kalmak gerekir. Ancak, bunu yaparken geçmişi de ihmal etmemek 
gerektiğini belirtmek istiyorum. Yani, "geçmişte olan olmuştur, kirlenen kirlenmiştir, bundan 
sonrası için gereğini yapalım" anlayışı doğru değildir. Bilebildiğini kadarıyla, ATAK adı veri
len, kıyılardaki altyapıyı düzeltmeye yönelik bir proje de bu bağlamda geliştirilmiş veya düşü
nülmüş. Ancak, geçen yıl, gene bu konu tartışılırken, bunun yaklaşık 300 milyon dolarlık bir 
dış kaynağa ihtiyaç duyduğu ve bu kaynağın elde edilmesi konusunda da girişimlerde bulunul
duğu belirtilmekle birlikte, bugün görebildiğim kadarıyla, bütçe kaynakları içerisinde çok sı
nırlı imkânlarla bunların yapılması yoluna gidilmektedir. Yani, henüz bu kaynak yaratılabil
miş değildir ve bu konuda bütçe imkânlarıyla bir çalışma yürütülmektedir, ki, bu, öyle 50 -
60 milyar lirayla olacak, her yıl bu şekildeki paralarla yürütülecek bir iş olmanın çok üzerin
dedir. Bunun üzerinde önemle durulmadığı, bundan sonra doğayla uyumlu bir turizm hareke
ti yürütülse bile mevcut olan kirlenme arıtılamadığı takdirde bu yapılanların çok önemli bir 
katkısını beklemek mümkün değildir. 

Tabiî, altyapı deyince, sadece kıyıdaki kirlenmenin temizlenmesini değil, aynı zamanda, 
yol gibi, su gibi, havaalanı gibi önemli tesisleri de gözetmek gerekmektedir. Mesela, Türkiye'
nin en önemli turistik yörelerinden olan Antalya ve Muğla arasında, güvenlik içinde seyahat 
edilebilecek bir yol imkânı yoktur. Alanya ile Antalya arasında, henüz, gidiş-geliş anlamında 
çift yol projesi gerçekleştirilememiştir ve kendi vatandaşlarımızın acımasızca karşı karşıya kal
dığı trafik terörü, son bir iki yılda turistleri de hedef alır hale gelmiştir. Hatırladığım kadarıy
la, geçen yıl ya da bu yıl, birkaç büyük otobüs kazası oldu ve bazı turistlerin can kaybı veya 
yaralanmaları söz konusu oldu. 

Bu kadar güzel bir bölgede, çok büyük yatırımlar yaparak üst yapıyı oluşturuyorsunuz; 
ama, heran 100 bin, 300 bin kişinin geldiği bu bölgede, asgarî ölçekte bile olsa, ulaşımı sağla
yacak bir yol imkânını yaratmıyorsunuz!.. Tabiî, bunu, "bu, Turizm Bakanlığının görevi değildir" 
şeklinde yorumlamak da mümkün değildir; çünkü, bu, bir hükümet görevi olup, Turizm Ba
kanlığıyla hükümet, birbirinden ayrı kavramlar da değildir. Eğer, turizme bu şekilde önem vermek 
gereği içindeysek, sadece Turizm Bakanlığının kendi ölçekleri içerisinde yaptığı çalışmalarla 
istenen hedefi ve amacı gerçekleştirme noktasına ulaşamayız. 

Özellikle havaalanları konusuna değinmek istiyorum : Artık, bunlar, Türkiye'nin bir ayı
bı haline dönüşmüştür. Yaz döneminde, istanbul Atatürk Havaalanı veya Antalya'daki Antal
ya Havaalanı, turistler için, işkence yerleri haline gelmiştir. Yani, siz, insanları, en güzel or
tamda bir hafta veya on gün dinlendiriyorsunuz, sonra da bu insanları ülkenizden yolcu eder
ken, onlara, geldiğine geleceğine pişman edecek bir altyapıyla servis veriyorsunuz. Böyle bir 
yaklaşımın, böyle bir anlayışın, sistemli bir yaklaşım içinde turizme hizmet sağlaması müm
kün değildir. Ayrıca, biz bu konuyu, Hükümetin kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmiş olarak 
konuşuyoruz. Yani, yeni kurulmuş bir hükümet değil. Bu, üç aylık, beş aylık, 500 günlük hü
kümet olayı da değil. Bir turizm politikasını yürüten ve iki yılını doldurmuş bir Hükümetin 
turizme verdiği altyapıyı burada tartışırken, bunda çok büyük eksikliklerin, çok büyük yanlış
lıkların olduğunu helirtmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; turizm, bir hizmet sektörü olarak, halkın eğitimiyle, 
halkın anlayışıyla ve turizmde çalışan insanların eğitimiyle de çok yakından ilgili bir daldır. 
Artık, turizmde, rafine ve kalite noktalarına ulaşmak zorundayız. TUrizmde dışarıya rekabet 
edebilmek için, bu kaliteyi yakalamanın yolu; eğitimi, hem yaygın ve hem de örgün bir düzey
de, en son limitlerine kadar kullanabilmekten geçmektedir. 

Bakanlığın, hizmet içi turizm eğitimi anlamında çok önemli atılımlar yaptığını memnuni
yetle belirtmek istiyorum. Son yıllarda, turizm dalında çalışan her türlü hizmetlinin eğitimi 
konusunda ve daha da önemlisi, daha da güzeli, Çocuk Esirgeme Kurumlarındaki bazı gençle
rin de buralarda eğitilerek, bunların bir meslek sahibi edilmeleri gerçekten beğenilecek, övü
nülecek bir uygulama olmuştur. 

Tabiî, bütün bunları söylerken, beraberinde bazı olumsuzlukları da ifade etmek gerekir. 
Mesela, Sayın Bakanın ortaya koyduğu prensipler ve hedefler arasında bir Turban olayı vardı. 
Geçen yıl ve daha önceki yıllarda bu Turban olayı konuşuldu. Hatta "eğer Tlırban'ı bir devlet 
bankacılığı şeklinde düşünüyorsanız, biz, devlet bankacılığının bugüne kadar yarattığı kirlilik
leri, yolsuzlukları çok iyi bildiğimiz için, yeni bir devlet bankası yaratmanın anlamı yoktur" 
diye görüşlerimizi ifade etmiştik. Ancak, Sayın Bakan, "bu, sektörün bankası, sektörün kendi 
içinde bir özel bankacılık anlayışı içerisinde organize edeceği bir finans kurumu olacaktır" 
demişti; ama, aradan geçen bir yıla rağmen, şimdi bu konuda hiçbir anlatım yapılmıyor. Han
gi aşamada olduğunu bilemediğim için bunu belirtmek istiyacını duyuyorum. Bu konu bir ke
nara itilmiş görünüyor. ; 

Gene, Bakanlıkta, önemli bir hedef olarak, kamu kurumlarının eğitim tesislerinin ve ikin
ci konutların turizme kazandırılması konusunda çok ciddî hedefler ortaya konmuştu; ama, şimdi, 
gene aradan birbuçuk yılı geçen bir süreçte, bunların henüz realize edilmediğini veya edilse bi
le, bu konularda, dişe dokunur ciddî bir durumun ortaya çıkmadığı anlaşılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, başta da belirttim, turizm, siyasetüstü bir olgu olarak yaşatılmalı
dır. OnUn için de, Turizm Bakanlığının bir. kariyer bakanlığı olarak yeniden organize edilmesi, 
hepimiz için, önemli bir hedeftir. Ne yazık ki, aradan geçen iki yıllık süreçte, Bakanlığın teşki
lat kanunu, tasarısı organizasyonu, Parlamentonun gündeminde beklemektedir, çıkarılabilmiş 
değildir. Bunun sorumlusu kimdir? Herhalde biz değiliz. Bunun sorumlusu, turizm gibi, çok 
önemli bir konuyu ön planda tutmayan İktidarın kendisidir. 

Sabahki bütçede de konuşuldu; Hükümet, bazı tasarıları getiriyor, beş on madde görüşü
yor, ondan sonra başka bir tasarıya geçiyor veya bir bakıyorsunuz, en başta olan tasarılar, en 
son sıraya atılıyor. Bu şekilde bir sistemsizlik, bir amaçsızlık, bir hedefsizlik, bu İktidarın özelliği 
olarak ortaya çıkıyor. / 

Bu açıklamalardan sonra, geleceğe dönük olarak, öncelikle Türkiye'nin imajını güzelleş
tirici, Türkiye'nin yurt dışındaki görüntüsünü daha saygın bir hale getirici bir çalışmayı, Par
lamento olarak elbirliğiyle yapmak zorundayız. Belki konuyla çok ilgili değil gibi görünebilir 
ama, özellikle, demokratikleşme, insan hakları gibi konular, Avrupa'da, Türkiye'nin imajını 
geliştirecek, Türkiye'ye daha güç kazandıracak çalışmalar olacaktır. Bu konuda da, Hüküme
tin çok fazla bir etkinlik içinde olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Hele iki gün önce, iki gazetecinin, kırk elli yıllık yasalara dayalı olarak, Genelkurmay Mah
kemesi tarafından tutuklanması, sizin 30-40 milyon dolarlık tanıtma ve imaj düzeltme için 
yapacağınız harcamanın tümünü bir anda silecek, bir terör bombası kadar, Türkiye'nin aley-
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hine sonuçlar verecek durum yaratmıştır. (CHP sıralarından alkışlar) Yani, hepimiz, dışa dö
nük ilişkilerde, Türkiye'nin demokratik yapısıyla ilgili konularda çok dikkatli, çok hassas ol
mak zorundayız. Eğer bu tip yasalar varsa, bunları ayıklamak zorundayız. Eğer bu tip yasa
larla hâlâ bu ülkeyi yönetmeye kalkarsak, o zaman, tanıtma amacıyla harcadığımız milyonlar
ca dolar, sadece bazı insanlara güzel vakit geçirtmek için kullanılmış paralar haline dönüşür, 
yabancıların, Türkiye imajına çok büyük ölçüde katkıda bulunmaz; sırf bu olumsuzluklar ne
deniyle. Tekrar belirtiyorum, Tanıtma Fonunun kaynaklarını mümkün olduğu kadar artırmakta 
yarar vardır. Turizm Bakanlığının bu konudaki çalışmalarına Parlamentonun destek vermesi
nin gerekli ve zorunlu olduğuna inanıyorum. 

Diğer önemli bir hedef de şudur : Bugün, coğrafî olarak, mevsimlik olarak, turizm, yay
gın bir biçimde kullanılamamaktadır; turizmden, yaygın bir şekilde yararlanma şansını elde 
edemiyoruz. Yatak kapasitemizin neredeyse yüzde 50'si, altı ay süreyle boş bir vaziyette oluyor. 
Bunu aşmak lazım. Bunu aşmak için de, yeni yöntemler arayıp bulmalıyız, örneğin, kış sezo
nu için, bu tesislerin elektrik veya PTT giderlerinde belli indirimler düşünülebilir. Yani, daha 
ucuza pazarlama şansı yaratmak zorundayız. Bundan başka, KDV veya diğer vergi indirimleri 
söz konusu olabilir. Gençlik turizmi denen, özellikle Avrupa ülkelerine yönelik bir turizmi ve
ya yaşlılara yönelik bir turizmi desteklemek, ucuzlatılmış fiyatlarla, off season olarak, o dö
nemlerde dışanya dönük kullanmak düşünülmelidir. Bunlar, yararlı çalışmalar olacaktır. 

Bu arada, tanıtmayla ilgili bir özel noktayı da belirtmek istiyorum : Dışarıda, Almanya'
da, Fransa'da, İngiltere'de, gönderdiğimiz Türk işçilerinin ikinci kuşağı, üçüncü kuşağı, ço
cukları, torunları, artık, o toplumlarda, o toplumların dilini konuşan, o toplumlarda belli yer
lere gelmeye başlanan bir düzeydedirler. Ben, Almanya'da bazılarının örgütleriyle karşı karşı
ya gelme, birlikte olma imkânını buldum; iki üç dili rahatlıkla konuşan, o insanlarla, bulun
dukları bölgenin veya bulundukları ülkenin insanlarıyla çok iyi diyaloglar kurabilen ve onlar
la, Türkiye üzerinde çok olumlu çalışmalar yapabilecek insanlarımız, bir birikimimiz var. Bu 
birikimden yararlanmak zorundayız. Bu gençleri veya işadamlannı veya işçileri, Türkiye'nin 
tanıtılmasına ve turizm hareketine katmak zorundayız. Bunun yöntemleri konuşabilir, tartışı
labilir. Bunlarla ilişki kurmak, bunlarla temas içinde olmak, eldeki hazır potansiyeli, çok ucuz 
ve çok rahat imkânlarla harekete geçirmek gerekir. 

özetle şunu söylemek istiyorum : Turizm Bakanlığı, turizm konularında, bir koordinatör 
bakanlık haline gelmelidir. Hatta, Hükümet içerisinde, turizmle ilgili, birkaç bakanlığın da ka
tılımıyla oluşturulacak bir özel komisyonda, Turizm Bakanlığı, altyapının belirli bölgelerde ön
celikle yapılması veya oralarda uygulanacak elektrik fiyatları veyahut vergiyle ilgili konularda, 
bir anlamda yön verici yön gösterici bir şekilde yerini almalıdır. 

Sözlerimi tamamlarken, turizm alanında çok önemli fonksiyonları olan Tursab'Ia ilgili bir 
sorunu da dile getirmek istiyorum. Tursab, bildiğiniz gibi, turizm alanında, turistlerin ülkemi
ze getirilmesinde çok önemli rolü olan bir kuruluş. Yönetim kurulunun seçiminde bazı usul
süzlükler olduğu iddiasıyla mahkemeye gidilmiş. Bu mahkeme sonucunda, genel kurulda se
çilmiş olan yönetim kurulunda usutsüzlük yapıldığı kararı Yargıtay tarafından da onaylanmış. 
Şimdi, Tursab'ın yönetimi, bu şekilde bir yönetim durumunda. Bakanlığın, yasaya göre bu ku
ruluş üzerinde denetim hakkı ve yetkisi var. Tabiî, yasaya aykırı bir şekilde oluşmuş bir yöne
timle, Bakanlık ilişki içinde mi olmalıdır, bu mu doğrudur; yoksa Bakanlık, bu yönetimin ya
sal bir hale getirilmesi için gerekli talimatı ve bir anlamda gerekli politikayı uygulamalı mıdır? 
Sorun budur. Bana. göre, tercih, ikinci düzeyde olmalıdır. 
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Diğer bir konu, TURSAB yöneticilerinin şikâyet ettiği bir konudur. Son KDV zamlarının 
yansıtılması, olumlu bir sonuç vermemiştir. Hele, birçok tesisin birçok yatağı pazarlandıktan 
sonra, bu KDV zamlarının yansıtılmasını bir haksızlık olarak görmektedirler. Biz de buna ka
tılıyoruz. 

Aynı şekilde müzelerin fiyatlarının... 
(Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Talay, konuşmanızı tamamlamak üzere 1 dakika süre veriyorum. 
Buyurun efendim. -
M. ÎSTEMİHAN TALAY (Devamla) — ... sezon ortasında belirlenmesi de olumsuz so

nuçlar getirmektedir. Ayrıca, bunlardan Toplu Konut Fonunun kesilmesi de, kendi meslekleri
ni icra ettikleri için şikâyetlere konu olmaktadır. 

Bunların da dikkate alınmasını ve TURSAB mensuplarının daha iyi çalışmasını sağlaya
cak düzenlemelerin yapılmasını istiyor, Turizm Bakanlığı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyor; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 
Söz sırası, DYP Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Ali Günaydın'da. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 30 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA ALİ GÜNAYDIN (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri ve görevleri dolayısıyla Genel Kurulumuzda bulunan Turizm Bakanlığının değerli bürokrat
ları; Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına sözlerime başlarken he
pinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, geçen yıl bütçe görüşmelerinde yine söz almış ve "insanoğlunun, geli
şen teknolojiyle küçülen dünyamızda değişik değişik ülkeleri tanımak, buralardaki doğa, tarih 
hazinelerini görmek, çağın getirdiği stresten kurtulmak, dinlenmek, eğlenmek, kültürleri tanı
mak, ticaret yapmak vesaire maksatlarla, adını turizm koydukları faaliyetleri, geometrik ola
rak artan bir tempo ile yaygınlaştırmaktadırlar" demiştim. Bu girişimler dünyada o noktaya 
gelmiştir ki, turizm, artık, bir sanayi sektörü haline gelmiş, hem de oldukça hızlı gelişen bir 
sanayi sektörü konumunu korumuştur. Nitekim, biraz önce arkadaşlarımızın da ifade etmeye 
çalıştığı gibi, 1950 yılında dünyamızda 25 milyon civarında turist, dolaşırken, yaklaşık olarak, 
bu gezide 2.1 milyar dolar seviyesinde bir turizm geliri, harcaması dünya ülkelerinde bırakmış
tır. Bu rakam 1992 yılına geldiğimizde, yaklaşık olarak 476 milyon turist ve 279 milyar dolar 
seviyesinde bir harcamanın yapıldığını ortaya koymuştur. Bu hesaplamalarla, dünya turizm ha
reketi, 2000'Ii yılların başında, yaklaşık olarak yüzde 4*lük artan bir tempoyla 650 milyondan 
fazla insanın dünyada gezeceği ve bunların da 500 milyar doların üzerinde bir harcama yapa
cakları ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle, dünya devletleri, bu turizm pastasından, önemli olan büyük dilimi alabilmek 
konusunda bir rekabet ve yarış ortamı içerisine girmişlerdir. Ancak, .öyle bir yarış oluşuyor 
ki, acımasız, insafsız, insanlık dışı yollara bile başvurulmakta olan bir yarış ve rekabet orta
mı... Tehditler, patlamalar, kaçırmalara kadar varan, turizmle ve insanlıkla bağdaşmayan çir
kin bir yarış dahi bu sektörde kendisini göstermeye başlamıştır. Nitekim, yıl içinde benzeri olaylar 
yurdumuzda da gerçekleşmiş ve Turizm Bakanlığımızın, Hükümetin ve Bakanlık personelinin 
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fevkalade yoğun çalışmalarına, uğraşmalarına rağmen, maalesef, haziran ayının ikinci yansın
dan itibaren rezervasyon iptalleri önemli boyutlara ulaşarak, turizm sektörümüze darbe vur
muştur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yurdumuzun büyüklüğü, eşsiz güzellikleri, Milattan 
önce 2000'li yıllara kadar uzanan medeniyetlerin beşiği oluşu, katlanarak büyüyen turizm ol
gusundan, memleketimizin yeterli payı almasını sağlayacak önşartları oluşturduğunu biliyoruz. 

Cenabı Allah'ın bahşettiği güzelliklerle Akdeniz ülkeleri içerisinde, turizmdeki gençliği
miz ve tesislerimizin yeniliği önemli bir avantajdır memleketimiz için. Bundan yararlanılarak 
2000'li yıllarda ve o yılların başlarında yaklaşık olarak, ülkemizde 10 milyon civarında turistin 
dolaşmasını ve 10 milyar dolar civarında da turizm geliri sağlamayı hedef almak durumuyla 
karşı karşıyayız. 

Bu rakamlara ulaşabilmemiz için, önceliklerimizi de tabiî ki, iyi belirlemek zorundayız. 
Her şeyden önce, zaten oluşageldiği gibi, turizm politikamızın, siyasî değişme ve gelişmelerden 
etkilenmeyen, değişmeyen millî bir politika haline getirilmesini temin etmek durumundayız. 

Ülkemizde optimal ölçülerde turizmin geliştirilmesi, Batıyla bütünleşmeye ve çağı yakala
maya da imkân sağlayacak bir husustur. Turizm, siyaset üstü ve toplumları birbirine yaklaştı
ran barışa, dostluğa katkıda bulunan faaliyetlerin tamamı anlamına gelmektedir. 

Çok çeşitli turizm türlerine imkân verecek potansiyele sahip olan ülkemizde turizmi, yöre 
ve tür olarak çeşitlendirirken, turizmin kilit taşı olan çevre ve kültürel ve doğal değerlerimizin 
korunmasına da fevkalade önem vermek ve onların korunmasını ebediyen sağlamak durumuyla 
karşı karşıyayız. Bu denli önem kazanmış turizmin ülkemizde gelişme süresince olduğu dikka
te alınarak mümkün olduğunca hata yapılmamalı ve geçmiş deneyimlerden de maksimum öl
çüde yararlanılmalıdır. 

Ekonomimizin döviz gelirine olan ihtiyacı dikkate alındığında turizm talebini hızla artır
mamızın gerektiği ve 2000'li yıllarda hedeflediğimiz noktalara ulaşmayı sağlamak zorunda ol
duğumuzu hepimizin bilmesi gerekmektedir. 

1992 yılında 7,2 milyon turistin ziyaret ettiği ülkemizde, 3,7 milyar dolarlık bir dövizin 
girdi olarak memleketimize kazandırıldığı hesaplanmıştır. Geçen yıl, Sayın Bakanlığımız, 1993 
yılında 8 milyon civarında turistin ülkemize gelmesi gereğini ve bunlardan da 4,5 milyar dolar 
seviyesinde bir döviz girdisinin sağlanmasını hedeflemişti. Ancak, sezon içerisinde yaşadığı
mız birtakım olumsuz gelişmelerin ve patlamaların turizmimizi olumsuz yönde etkilemeye ça
lışmasına rağmen, Sayın Bakanımızın, Bakanlığımızın ve Hükümetimizin, gerek yurt içinde, 
gerekse yurt dışındaki uğraşları, reklamları ve caymadan, bıkmadan, usanmadan anlatımları 
sonucu aşağı yukarı bu hedefleri yakalayabilme noktasında olduğumuz kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Türkiye'
nin, turizmde genç bir Ülke olduğunu arz etmiştim. Mevcut potansiyelin kullanımı, sürekli kaynak 
yatırılması ve sistemli bir yapının oluşturulması halinde, turizmde dengeli gelişmeler kaydede
bileceğimiz kanaati içerisindeyim. Sonuca ulaşabilmek için, turizmden sağlanan faydanın, top
lumun bütün katmanlarına yayılmasını temin etmek durumundayız. Türkiye'de, ilkokuldan 
başlayan, hatta aileden başlayan bir turizm olgusu, bilgisi, kültürü verilmeye başlanmalı ve 
toplumun her kesiminin bu pastadan dilim alabileceği yapıları oluşturmalıyız. 
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Turizm çekim merkezlerinin taşıma kapasitelerini gözeterek, çevre sorunlarım asgarî dü
zeyde tutacak bir politika izlenirken, büyük kaynaklar sarf edilerek yapılan turizm arzının, 
gerçek değerleri üzerinden pazarlanmasını sağlamak da hedeflerimiz arasında olmalıdır. 

1992 yılında yurdumuza gelen turistlerin yaklaşık olarak harcamaları kişi başına 500-540 
dolar seviyesinde bulunmaktadır. Strateji olarak, zengin ülkelerin, Japonya ve Amerika gibi 
ülkelerin turistlerini ülkemize çekebilmek ve çeşitlendirmeye çalıştığımız turizm olgusuyla bu 
harcamaların 1 000 dolarlar seviyesine çıkmasını temin etmek durumundayız. 

Çağımızda kendimizi dünyaya kabul ettirmenin önkoşulu, demokratikleşme, ekonomi, top
lum, kültür, teknoloji, çevre bilinci gibi alanlarda, uluslararası platformda yarışabilecek bir 
gelişmişlik düzeyine ulaşmaktır. Bu yönde, milletçe, tüm bilgi, beceri ve üretkenliğimizi sefer
ber etmek zorunda olduğumuzu unutmamalı, çocuklarımıza da bu kültürü vermeye çalışmalıyız. 

Uluslararası turizm pazarındaki gittikçe keskinleşen rekabet ortamı, hem turizm ürünleri
nin oluşturulması, hem de bu ürünlerin potansiyel turistlere tanıtılması aşamalarında, yüksek 
düzeyde profesyonellik, yaratıcılık ve dinamizmi gerektirmektedir. Dizim ülkemizdeki turizm 
sektöründe çalışan insanlarımızın, yeteri kadar eğitime sahip olmayışı, dil, kültür, turizm bil
gisinde, tarih bilgisinde yeteri kadar eğitilerek, hizmete verilmemesi sebebiyle, maalesef, o ko
nuda sıkıntılar çekmekte olduğumuzu, Sayın Bakanlığımız da, her konuşmacı arkadaşım da 
kabul etmektedir. Ne var ki, Sayın Bakanın ve Bakanlığın bu konudaki çalışmaları, uğraşları 
umut verici noktalara gelmeye başlamıştır. 

Turizmde, tanıtma ve pazarlama için, kamu kurum ve kuruluşlarının öncelikle kendi ara
larında, sonra, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör kuruluşları arasında ve özel sektör 
kuruluşlarının da kendi aralarında, mutlak ve muhakkak surette işbirliğini artırmak ve birbir
lerine güç vermek zorunda olduklarını unutmamaları gerekmektedir. 

Tanıtma kapsamındaki .'en önemli faaliyet alanlarının, enformasyon, lobicilik, reklam ve 
halkla ilişkiler olduğunu artık biliyoruz ve Sayın Bakanlığımız da bu meselenin üzerine gidi
yor. Bu faaliyetlerin tümünde rakiplerimize eş düzeyde profesyonelliğe, yaratıcılığa ve dina
mizme ihtiyacımız vardır. Diğer yandan, modern iletişim teknolojisini azamî ölçüde kullan
mak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. 

Türkiye'nin, uluslararası turizm pazarı içerisindeki payını artırmak amacıyla, gerçekleşti
rilecek olan faaliyetler kapsamına, tanıtım, uluslararası bölgesel işbirliğiyle pazarlama, sektö
re! pazarlama, bölgesel pazarlama ve ürün pazarlamasına önem verilmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, uluslararası turizm hareketlerinin içerisinde olabilmek ve uluslarara
sı turizm tedbirlerini karşılayabilmek için Turizm Bakanlığına büyük görevler düşmektedir. Ba
kanlığın bu konudaki hedeflerinin toplumsal katılım ve uzlaşmayı sağlamak, uluslararası re
kabete açılırken de, bilgi ve becerilerini her alanda yaymaya çalışmak ve uzman kuruluşlardan 
azamî ölçüde yararlanmak olmalıdır. 

Tüm yönleriyle turizm bir bütündür. Yatırımcıdan işletmeciye, taşıma şirketlerinden seya
hat acentelerine, bürokratlardan turist rehberlerine varıncaya dek, tüm birimleriyle birlikte mü
talaa edilmeli, basın ve diğer iletişim organlarıyla bir bütün oluşturulmalıdır. 

Avrupa Topluluğu içerisinde, tek pazar uygulamasıyla doğacak olan yabancı seyahat te
kellerinin daha da etkin bir duruma gelecekleri göz önünde tutularak, yerli turizm kuruluşları
mızın teşvik ve işbirliklerinin sağlanmasında yarar mütalaa etmekteyim. 
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Bakanlığın turizm envanteri ve turizmi geliştirme planlarının, GAP ve Doğu Anadolu il
lerine öncelik verilerek bitirilmesini, turizm sektörü anaplan çalışmalannın başlatılmasını, uzun 
dönemde de, turizmimizin gelişmesi ve bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi açısından fevka
lade olumlu buluyorum. 

Ayrıca, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına önem verilmesi, ikincil harcamaların teşvik 
edilmesi, değişik turizm türlerinin teşvik edilmesi gençlik kamplarının oluşturulması çalışma
larına başlanılmış olması da, ülkemiz turizmi için fevkalade yararlı olmaktadır. 

Bakanlığın, tanıtma ve ülkeye gelen turistlerin sayısının artırılabilmesi için, turistin sağlığı 
ve güvenliğiyle ilgili konulara daha çok önem vermesi gerekmektedir. 

Hava taşımacılığına fevkalade önem vermemiz, havaalanlarını artırmamız, oralara girip 
çıkan turistlerin daha huzurlu, daha rahat girip çıkabilmelerini temin etmek zorundayız. 

Yurt dışı operatörleriyle yerel seyahat acentelerinin özendirilmesine gayret etmeliyiz. 
Uluslararası kongre ve konferans turizminin hedeflenmesinin yararlı olacağı kanaatindeyim. 
Hızla gelişen turizm sektörünün nitelik ve nicelik açısından yetersiz olan turizm persone

linin yetiştirilmesine yönelik çalışmalara daha çok ağırlık verilmesini de takdirle karşılıyorum. 
Ancak, bu eksiklerimizin henüz giderilebilmiş olduğunu söyleme imkânı da maalesef yoktur. 

Ortak kültür bağlarımız olan Türk cumhuriyetleriyle, her konuda olacağı gibi, turizm ko
nusunda da sıkı bir işbirliği içerisinde olmamızın gereğine inanıyorum. Hükümetçe izlenmekte 
olan dış politikanın yönlendirici yaklaşımları, ikili ve bölgesel ilişkilerimize yapıcılık ve tutarlı
lık kazandırmakta, turizmimizi de olumlu yönde etkilemektedir. 

Sayın Bakanım, bu çerçevede, terörün olumsuz etkilerini bertaraf etmek üzere, 1993 rek
lam bütçesinin yaklaşık yarısı kadar ek kaynak tesis etmeniz ve çeşitli ülkelerde basın toplantı
ları gerçekleştirerek bu kampanyalara ağırlık vermenizi takdirle karşılıyorum. 

Geçen yılki konuşmamda da vurguladığım birçok konunun üzerine gidilmiş olması ve he
men hemen pek çoğunun da çözüme kavuşturulması, bizleri memnun etmiştir. Otelciler Birliği 
Yasası konusunda bakanlığın içtenlikle bir çaba içerisinde olduğunu biliyor, görüyor ve takdir 
ediyorum. Otelcilerimizin ve yatırımcılarımızın da bakanlığa yardımcı olmasını diliyorum. 

Yine, ikincil konutlarla ilgili çalışmalarınız ve onların Nitelikler Yönetmeliği kapsamına 
alınmış olması güzel bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda gösterdiği ilgi ve du
yarlılık için Sayın Bakana ve Bakanlığımız mensuplarına teşekkürlerimi, şükranlarımı da ifa
de etmeden geçemiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ama başlıklarıyla arz etmeye çalıştığım bu genel çer
çeveden sonra, birkaç cümleyle, yöresel olarak İç Anadolu'muzdan bahsetmek istiyorum. 

tç Anadolu'nun bağrında Selçuklunun başkentliğini yapmış, Hazreti Mevlana diyarı, gü
zel Konya'mıza yılda 3-4 milyon civarında yerli ve yabancı turist gelip gitmektedir. Nitekim, 
bugün 720 nci Vuslat Yıldönümünü kutlamakta olduğumuz Hazreti Mevlana Haftası nedeniy
le Konyamız, 700 yılı aşkın bir süredir inanç turizmini gerçekleştirmiş bir kentimizdir. Burada, 
Anadolu Selçuklu devrine, beylikler devrine, Osmanlı devrine ait eşsiz sanat eserleri mevcut
tur. Camilerimiz, müzelerimiz, medreselerimiz ve nihayet Mevlana'mızla, dünyaya tanıtılması 
zorunlu olan büyük bir ilimizdir. Sayın Bakanımızın inanç turizmine de eğilmiş olması ve bu 
yörede bunun Öncülüğünü yapan Konya'mızın, bütün dünyaya turizmimizi duyurmasında ön
cülük edeceği kanaati içerisindeyim. 
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Bir haftadır Konya'mızda inanç turizminin fevkalade güzel günlerini yaşamaktayız. Kon
ya, Türkiye'nin en geniş toprağına sahip, birkaç tane Avrupa ülkesinden daha büyük, 31 tane 
birbirinden güzel ilçesi olan bir ildir. Birkaç tane örnek vermek gerekirse, Hadim'deki görül
meye değer Yerköprü Şelalemizi, Akşehir'de dünyayı güldüren, güldürürken de düşündüren 
Nasrettin Hocamızı, Ilgın'da şifa dağıtan kaplıcalarımızı, Beyşehir'de Eşrefoğulları Beyliğinin 
başkentlik saraylarını, (Kubadâbâd Sarayları) Hititler devrinden kalma Faslılar Anıtını, Efla
tun Pınarını ve geçen yıl yine burada bahsettiğim, Orman Bakanlığı tarafından, güzellikleri 
tespit edilerek, millî park ilan edilmesi çalışmalarına başlanılmış ve hemen bu yılın başlarında 
millî park ilan edilmiş olan Beyşehir Gölü ve adalarını sayabiliriz. Bu göl, birbirinden güzel 
26 ada ve dünyanın en büyük, en temiz tatlı su gölüdür. 

Geçen yıl, burada, 200 tane kuş çeşidini de içinde barındıran bu güzel yöredeki, dünyanın 
görmek için koştuğu güzel mağaralardan bahsederek, Bakanımızı ve Bakanlık mensuplarımı
zı, bu güzel yöreyi gelip görmelerini dileyip, istirhamda bulunmuştum. Bu yıl 2 - 9 Temmuz 
tarihleri arasında, tüm dünyanın basın mensupları, mağara ilim adamları ve televizyon kuru
luşlarıyla, bizzatihi Bakanımızın da katıldığı, fevkalade kusursuz, fevkalade güzel bir organi
zasyon yapılmış, bir tur düzenlenmiş ve onunla ilgili olarak da dünyaya bu güzel yörenin ma
ğaraları tanıtılabilme imkânı sağlanabilmiştir. Bundan dolayı, Sayın Bakanımıza ve Bakanlığı
mız mensuplarına teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunuzda Sayın Bakandan, bu güzel yörenin Türk 
turizmine kazandırılması için, özellikle Beyşehir Gölünün zengin potansiyelinin değerlendiril
mesini ve turizm beldesi haline getirilmesi hususunda desteğini istiyor, diliyor ve bekliyorum. 
Henüz yapılaşması başlamamış olan Beyşehir Gölü, -biraz önce de arz ettiğim gibi- Orman 
Bakanlığınca millî park olarak ilan edilmiştir. 

Konya'nın 31 ilçesinin birbirinden güzel olduğunu söylemiş ve büyüklüğünü ifade etmeye 
çalışmıştım; Konya Turizm Müdürlüğünün bu geniş potansiyeli harekete geçirebilmesi için, araç, 
gereç ihtiyaçlarının mutlaka giderilmesi gereğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Sayın Bakanım, geçen yıl da talep etmiştim, Konya'nın, merkezinde, Beyşehir İlçesinde, 
Akşehir, Ereğli ve Ilgın İlçelerinde, birer turizm danışma müdürlüğü kurulmasının faydalı ola
cağı kanaatindeyim. Bir tabiat harikası olan dikit vti sarkıtları ile süslenmiş ilginç bir turizm 
bölgesi olan Beyşehir-Körükini, Değirmenini, Suluini, Balantini, Hacı Akif Mağaraları ve Sey-
dişehir Tınaztepe Mağaralarının mağara turizmine hizmet verir hale getirilmesi konusunda mut
lak ve muhakkak surette yeni çalışmaların da olmasını dilemekteyim. 

Zonguldak'ı da, Konya'yı da, Akdeniz'i de, Ege'yi de, kısacası yurdumuzun her köşesini 
turizm olgusunun içerisinde görmek ve değerlendirmek istiyorum. Havza kaplıcalarını da bu 
kapsamın içerisine almalıyız. 

Fevkalade güzel hazırlanmış elimdeki şu broşüre bakınız, dünyanın merkezi gibi kabul edilen 
Balantini Mağarasının ve Seydişehir Tınaztepe Mağarasının resimlerini koymuşlar; gerçekten, 
dünyanın görmek için koştuğu fevkalade önemli mağaralardır. 

Değerli milletvekilleri, şu enteresanlığa bakınız; mağaranın içerisinde de akan suya, bo
tuyla girmek üzere hazırlanmış bir turist... 

Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum; bu broşürler, gerçekten ilgi çekici olmuş ve bütün dün
yanın o yöreye gelmesini temin edecek bir yapıyı oluşturagelmiştir. 
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Ne var ki, bizim o güzel gölümüzün, güzel yöremizin çevresinde, arz etmeye çalışacağım 
bir husus var; geçen yıl da gündem dışı konuşarak bahsettiğim bir konu var... 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLÜ (Çorum) — Çorum'da da var. 
ALt GÜNAYDIN (Devamla) — Bir gün inşallah Çorum'dan da bahsederiz Sayın Türkoğlu. 
... Geçen yıl fevkalade acı bir olayla karşı karşıya kalmıştık. 
Genellikle, konuşmalarımızda hep dış turizmden bahsediyoruz. Halbuki, turizm olayın

da iç turizm de bir o kadar önemlidir. Konya'dan, tç Anadolu'dan bahsederken, Beyşehir Gö
lüne ve adalarına, yazın bütün tç Anadolu insanlarının koştuğunu, o tarafa inşallah bir gezi 
yapma imkânınız olursa sizler de görürsünüz. Bu yaz, maalesef, oraya Konya'dan giden bir 
ekip, akşama kadar, adalarda eğlendikten sonra, akşamüstü dönerken, acı bir sandal kazası 
sonucu 18 tane insanımız hayatını kaybetmiştir. Hatırlayacaksınız, bu olayı gündem dışı bir 
konuşmayla Meclisimize anlatmış ve gerekli önlemlerin alınmasını da dilemiştim. Cenabı Al
lah, bütün insanları ve memleketimizin insanlarını bu tür kazalardan esirgesin ve korusun, 

Ancak, bu koruyuşa insanların da bir şeyler yaparak katkıda bulunması lazım. Sayın Ba
kanımızın, Bakanlığımızın, oralarda, adalara geçiş yerlerinin belli noktalardan olmasını temin 
edecek bir yapıyı oluşturmasını bekliyorum. Adalara geçişin sağlıklı ve belli yerlerden; dönüş
lerin de aynı şekilde olması ve her şeye rağmen, bir kaza olması halinde, ona müdahale edebi
lecek bir iki tane de sürat teknesinin o gölde bulundurulmasında fayda olacağı kanaatindeyim. 

Göller bölgesinde yer alan göllerimizin, maalesef, sularının Devlet Su tşlerince fevkalade 
kötü kullanıldığını biliyorum. Onlar, fevkalade güzel olan bu gölleri, kendilerinin trilyonlar 
harcayarak meydana getirdikleri bir baraj gibi düşünmeleri, doğayı ve çevreyi görmezden gel
meleri, bizi ve o yöreyi gören insanları, tüm insanları üzmektedir. Onun için, Sayın Bakanım, 
bizim o yöndeki çabalarımıza Bakanlığımızın destek vermesini diliyoruz. 

Konya-Nevşehir-Akşehir, Konya-Antatya-Pamukkale tur güzergâhının, Karayolları Genel 
Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Fasıllar, Beyşehir, Seydişehir Üzerinde yer alan doğal ve 
kültürel varlıkların görülerek geçilmesini sağlayacak şekilde organize edilmesi konusunda bir 
çalışma yapılabilirse, o yöredeki güzelliklerin daha rahat bir şekilde tanıtılabileceği kanaati içe
risindeyim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; turizmde geçen yıl tespit ve ilan edilen hedef
lere, bütün kötü olumsuzluklara rağmen, ulaşacağına inandığım Sayın Bakanımız ve Bakanlık 
personelini burada huzurunuzda bir kere daha kutlamak istiyorum. Onlara, yoğun çalışmala
rından ve kötü oluşumlardan duydukları üzüntülerden, çektiği sıkıntılardan dolayı da şükran
larımı sunmak istiyorum. Bu ülkenin, 2000'li yılların turizm hedefine, bu güzel gayretlerin so
nunda ulaşacağına inancımı da tekrarlamak istiyorum. 

2000'li yılların, güzel Türkiye'nin ve Türk dünyasının altın yılları olacağı inancıyla, Tu
rizm Bakanlığı bütçemizin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, beni sabırla din
ledikleri için Yüce Kurulun değerli üyelerine saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Günaydın. 
Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın. 
Buyurun Sayın Elkatmış. 
Sayın Elkatmış, süreniz 30 dakika; ama, i>ki konuşmacı var. Acaba eşit mi paylaştınız? 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Ben 20 dakika konuşacağım. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
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RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Turizm Bakanlığı 1994 yılı bütçesi üzerinde Refah Partimizin görüşlerini açıklamak 
Üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bacasız fabrika olarak vasıflandırılan turizmin, parasal yönü yanında, ondan çok daha 
Önemli olan başka boyutları da bulunmaktadır. Yani, turizm olayı çok boyutludur ve her bir 
boyutunun da ayrı bir ehemmiyeti vardır. Gerçekten de, turizm, ülkeye döviz kazandırdığı gibi, 
Ülkenin tabiî ve coğrafî güzelliklerini tanıtan; kültür zenginliğini gösteren; ırkların, milletlerin, 
dinlerin, hasılı, insanların ve de dolayısıyla devletlerin birbirlerini tanımalarına vesile olan bir 
olgudur. 

Turizm olayı, iyi kullanıldığında en güzel propaganda vasıtasıdır. Turizm sayesindedir ki, 
kültür varlıkları, doğa güzellikleri ve çevre iyi korunabilmekte, nesillerden nesillere aktarabil
mektedir. Yine, turizm, geniş istihdam imkânları sağlayarak işsizliğe de kısmen çare olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; böylesine büyük ve değerli olan turizmden, ne yazık 
. ki, ülkemiz gerektiği kadar faydalanamamaktadır. Dünya turizm gelirleri içerisindeki payımız, 
bütün çabalarımıza rağmen yüzde 1.4 düzeyindedir. Halbuki, ülkemiz, tabiî ve kültür zengin
likleri; deniz, göl, nehirleriyle, turizmin bütün çeşitleriyle, yani yayla, termal, kış, dağ, golf, 
akarsu, doğa yürüyüşü, mağara, yat turizmine ve kongre turizmine müsaittir. Buna rağmen, 
Allah'ın bize sunduğu bu nimetleri gereği gibi değerlendirememekteyiz ve bunun neticesinde, 
ülkemiz ekonomik istikrarsızlık içerisinde bulunmakta, dış siyasette de yalnızlığa itilmekteyiz. 

Sayın Bakanımızın ve değerli Bakanlık personelinin bütün gayret ve iyi niyetlerine rağ
men turizmde kısmen bir gelişme görülüyorsa da, netice, bize göre pek de parlak değildir. De
mek ki, bazı şeylerde yanılgıya düşüyoruz ve bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Konuşma süremiz 
çok kısa olduğundan, yanlışlıklarımızı ve yanılgılarımızı burada anlatmak ve tartışmak imkâ
nından maalesef mahrumuz; ancak, bazı düşüncelerimizi kısa kısa, satırbaşlarıyla sunmak is
tiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayısal olarak turistik işletmeler, oda, yatak ve gelen 
turist sayılarında bir artış gözleniyorsa da, bu durum bizi aldatmasın. Çünkü, turistik işletme
ler, oda ve yatak sayılarındaki artışlar gerçeği aksettirmemektedir. Yeni yapılan bir şey yoktur. 
Bu artışlar, turizmin en parlak dönemleri olan 1986-1990 yılları arasında yapılan yatırımların 
yeni ikmal edilmelerinden kaynaklanmaktadır. Şahsen ben, ülkemizin en önemli bir turistik 
merkezi olan Kapadokya-Göreme yöresinin bir milletvekili olduğum için bu durumu gözlem
leyebilmekteyim. Bölgemizde 1990 yılından sonra hiçbir yeni turistik yatırım yapılmamıştır. Hat
ta, yapımına başlanan bir kısım turistik tesis yarım kalmış, öyle durmakta veya bazılarından 
da, vazgeçilmiştir. Yine, birçok turistik tesis, muhtelif defalar el değiştirdiği gibi, bir kısmı ka
patılmıştır. Mesela, Nevşehir Belediyesinin kiraya verdiği en büyük otellerden Şehir Palas ka
patılmıştır. Tabiî, işlemediği için kapatılmıştır. Bunun dışında, hiç işletmeye açılmamış birçok 
otel vardır. Kimse talip de olmamıştır; "kiralık" levhaları yıllardır asılı duruyor. Yine, birkaç 
istisna dışında, büyük kısmı, düşük kapasiteyle çalışmakta, malikleri ve müstecirleri ekono
mik sıkıntı içerisindedirler. Nitekim, Kalkınma Bankası kredileri, idarî ve yasal takipleri ince
lendiğinde de durum apaçık görülmektedir. 

Kaldı ki, turist sayısındaki rakamsal artışlar da, Romanya ve Bağımsız Devletler Toplulu
ğundan, sırf fuhuş ve bavul turizmi gayesiyle gelenlerden kaynaklanmaktadır. Bunların ise, 
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getirdiklerinden fazlasını götürdükleri ve toplumumuzda tamiri mümkün olmayan yaralar ve 
zararlar açtıkları hepimizce malumdur. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonundaki beyanında, bunlardan, sadece Bağımsız Dev
letler Topluluğundan gelenlerin sayısının 1993 yılının ilk on ayında, toplam turist sayısı içinde
ki oranının yüzde 32 olduğunu söylemiştir. Bu, büyük bir rakamdır ve tahribatları da o 
nispette büyüktür. Bu durumun, bu çarpıklığın mutlaka önlenmesi gerekir. 

Turist, huzur ve güven ister. Nitekim, bu yıl Antalya'da vuku bulan olaylar ve ülkemizde
ki terör olayları bahane edilerek, turizm için en uygun aylarda, turist sayısında azalma olduğu 
ve yapılan rezervasyonların iptal edildiğini gördük. Bu yüzdendir ki, birçok turizmciler ekono
mik sıkıntıya düşmüşlerdir. Bakanlık, gerekli çalışmayı yaptı; ama, bu durum, sadece Turizm 
Bakanlığının işi değildir, diğer bakanlıklarla koordineli şekilde çalışılması gerekir ve diğer ba
kanlıkların da, Turizm Bakanlığının yaptığı gibi, görevlerini yapması lazımdır. Onun içindir 
ki, öncelikle ülkemizdeki huzur, güven ve istikrarın sağlanmasında zaruret vardır. 

Bu arada şu hususu da belirtmeden geçemeyeceğim: Yakalanan PKK militanları Nevşehir 
Cezaevine getiriliyor. Nevşehir, Türlüye'nin ve hatta dünyanın en büyük turizm merkezlerin
den bir tanesidir. Bu hal, halkta ve turistlerde büyük tedirginliğe, korkuya ve paniğe neden 
olmaktadır. Bu yüzden de birçok kayıp olmuştur. Yöremizdeki turizmciler bu konuda büyük 
şikâyetlerde bulundu. Geçen yıl, Plan ve Bütçe Komisyonunda Turizm Bakanlığı bütçesi görü
şülürken bu durumu dile getirdim. Ama, maalesef, buna ilişkin bir tedbir alınmadı. Bunlar 
halen de getiriliyor ve gelenlerin bir kısmı geri kaçıyor; bunlar da malumunuzdur. Bu olum
suzluklara son verilmesi gerekir. 

Turistik tesisler, yerli turistlere de hitap edecek şekilde dizayn ve tertip edilmelidir. Batı 
ülkelerindeki, Türkiye'ye karşı hasmane ve taraflı menfi propagandalara karşı, turist celp ede
cek alternatif ülkelerde reklam ve propagandalara da yer verilmelidir. Şahsen biz, ülkemizin 
tanıtımının tam manasıyla ve doğru olarak yapıldığı kanaatinde değiliz. Bu görev, sadece Tu
rizm Bakanlığının değildir; hepimizin, bütün bakanlıkların da görevidir. Çünkü, tanıtımın ya
pılabilmesi için, önce bütün vatandaşlarımızın, ülkemizi ve kültür varlıklarımızı iyi tanıması 
gerekir. Onun için de, okullarda, millî kültür ve zenginliklerimize uygun programlar yapmalı
yız. Unutmayalım ki, özellikle Avrupa'da ve dünyanın her yerinde milyonlarca vatandaşımız 
bulunmaktadır, bunların bilinçlendirilmesi gerekir. Ayrıca, neyi, nerede ve nasıl tanıtacağımızı 
da iyi tespit etmeliyiz. 

Rehberler iyi yetiştirilmemektedir, eğitim noksanlığı vardın Özellikle rehberlerimizin, İs
lam kültürünü Selçuklu ve Osmanlıyı iyi öğrenmeleri ve bu ruhu taşıyan kişilerden seçilmesi 
gerekir. Kaldı ki, Sayın Bakanımız, bu yıl ilk olarak, inanç turizmine de önem verileceğini be
lirtmektedir. Bu davranışını takdirle karşılıyor ve kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Burada, rehberler iyi yetiştirilmiyor derken, bir gözlemimi de anlatmadan geçemeyeceğim : 
On yıl kadar evvel, Kaymaklı Yeraltı Şehrini gezerken, bir rehberin aynen şöyle dediğini duy-; 
dum ; "Türklerin barbarlığından kaçan buradaki Hıristiyanlar, bu mağaralara sığınmışlardır." 
Ben o zaman müdahale ettim. İşte, rehberler böyle yetiştiriliyor. Onun için, rehber seçiminde 
ve yetiştirilmesinde gerekli titizliğin gösterilmesi gerekir. 

Turizm konusunda halkımızın da eğitilmesi gerekir. Onun için, turizm merkezlerinde yay
gın şekilde turizm ve pratik yabancı dil kurslarının açılması gerekir. 
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Kamunun yaptığı reklamların, çeşitli kuruluşlar tarafından ayrı ayrı değil, oluşturulacak 
bir koordinasyon kurulu tarafından yapılmasını ve böylece uyumsuzlukların, kaynak israfının 
önlenmesi gerekir. Birtakım yanlış propagandaların yapıldığı, basında yazılıp çizilmektedir. Za
man olmadığı için bu konulara giremiyorum. Koordinasyon kurulu tarafından tek elden daha 
doğru ve rasyonel tanıtım yapılır kanaatindeyim. ' 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizm, ülkeye gelir getirmektedir; ancak, bu gelire 
sebep olan ve tabiri caizse, turizmin kahrını çeken turistik bölgeler, bu gelirlerden aynı oranda 
nasiplerini alamamakta, ninıet-külfet dengesi göz ardı edilmektedir. Bu dengenin tesis edile
bilmesi için turistik bölgelere daha fazla önem verilmelidir. 

Turistik bölgelerdeki belediyelere ve muhtarlıklara turizm gelirlerinden belli bir pay ayrıl
malıdır; çünkü, o bölgelere hizmeti bunlar yapmaktadır, ören yerleri gelirlerinin yüzde 40Tık 
bir bölümü ilgili belediyelere verilirken, bu, her ne sebepleyse maalesef kaldırıldı ve yöre bele
diyeleri büyük bir krizin içine düştü. Biz, bu payın tekrar verilmesini arzu ediyoruz. Tabiî, be
lediyeler ekonomik kriz içerisinde olduğu için, eline makbuzu alan belediye ve muhtarlık yet
kilileri para topluyorlar, turistleri ve hatta kendi insanlarımızı bıktırıyorlar. Belediyelere ve muh
tarlıklara yeniden bu pay verilirse, her önüne gelen, makbuzla para toplamaz, dilenci durumu
na düşmez; milletimizi ve devletimizi küçük düşürmez kanaatindeyim. 

Genel bütçeden turistik yerlerdeki belediyelere ayrılan paylar, sadece nüfusa göre değil, 
o yöreye gelen turist sayısı da nazara alınarak hesap edilmelidir. Çünkü, turistik bölgelerdeki 
tesislere bütün hizmeti belediyeler sağlamaktadır. Mesela, su ve diğer hizmetler ucuz fiyatlarla 
verilmektedir, Turizmi Teşvik Kanununun amir hükmü bunu gerektirmektedir. Bu hizmetleri 
yerine getiren belediyelere birtakım payların verilmesi gerekir. Bu yardımlar verilmediği için, 
malî yük belediyeler üzerinde kalıyor ve belediyeler malî yönden sıkıntıya düşüyor, turistik yö
relerdeki hizmetler de aksıyor. 

Turistik yerlerdeki evler genellikle sit alanı içerisinde kaldığından, yöre halkı, oturduğu 
evini dahi tamir ettirememekte, yeniden yapamamakta, mülkiyet hakkı zedelenmektedir, halk 
böylece mağdur olmaktadır. Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Suvermez ve Kaymaklı Kasabaların
da yaşayan vatandaşlar mağdur olmaktadırlar. Bu itibarla, bu kasabalarda yaşayan halka, devlet, 
karşılıksız yardım yapmalı, kolaylıklar sağlamalıdır. 

Turizmin kaymağını büyük oteller ve holdingler yemektedir. Yöre halkı turizmden fayda
lanamamaktadır. Turist, genellikle, turizm acentaları vasıtasıyla, büyük otellere gelmekte, ora
da konaklayıp, orada yiyip, içmekte, otel içerisindeki mağazalardan alışverişlerini yapmakta, 
yöre halkı ile görüştürülmemekte ve alışveriş etürilmemektedir. Bu durum ise yörenin gelişme
sine engel olmaktadır. Bu çarpıklığın düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınmasını bek
liyoruz. 

Turistik bölgelerdeki problemlerin tespiti ve tedbirlerinin acilen alınması için, turistik böl
gelerde birer turizm koordinasyon kurulu oluşturulmalıdır. Bu, Göreme'de ve diğer yerlerde 
turistik tesis işletmecilerinin bizden istediği bir husustur. Geçen gün, bütün otel sahipleri ve 
yüksekokul müdürleri ile bir toplantı yaptım, bu isteklerini özellikle belirttiler ve ben de, bura
da, bu isteği Sayın Bakanlığımıza intikal ettiriyorum. 

Tarihî ve kültürel varlıkların onarım ve bakımına daha büyük önem verilmelidir. Mesela, 
yolun kenarında olan Alayhan -yirmibeş otuz senedir bu yoldan gider gelirim- olduğu gibi du
ruyor, hiçbir şey yapılmadı, yıkılmaya yüz tutmuştur. 
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Turizmde, Çıraklık Yasasına göre öğrenci yetiştirilmeli, gerek okul ve gerekse öğrenci ade
di artırılmalıdır; çünkü, yetişmiş elemana acil ihtiyaç duyulmaktadır. 

Turistik yerlerdeki turizm merkezleri ve danışma servisleri yaygınlaştırılmalı ve güçlendi
rilmelidir. 

Kıyıların yağması ve çarpık yapılaşmalar önlenmelidir. Turizm politikamız, sadece batı 
ülkelerinden gelecek turistlere göre de tespit edilmemelidir. 1990 yılından evvel ülkemize, İs
lam ülkelerinden de büyük miktarda turist gelmiştir. Ancak, tslam ülkelerinde turizm müşa
virliklerimiz yoktur. Halbuki, bizim tslam ülkeleriyle tarihî ve inanç bağlarımız vardır, tslam 
ülkelerinde de acilen turizm müşavirlikleri ihdas ederek, reklam kampanyaları düzenlememiz 
gerekir. 

Bu arada, kumar meselesine de değinmek istiyorum. Turizmi Teşvik Kanunu gereğince, 
kumar makinelerine, kumara izin verilmesine, kumar oynatılmasına şiddetle karşıyız. Yaban
cılardan daha çok, bizim vatandaşlarımız kumar makinelerinde kumar oynamaktadırlar. Ba
kanlığın bunu denetlemesi de mümkün değildir. Konuşan diğer arkadaşlarımız da, daha evvel 
bu Mecliste yapılan çeşitli müzakerelerde konuşan milletvekili arkadaşlarımız da buna karşı 
olduklarını beyan ettiler. Maalesef, bu sebeplerden dolayı, ülkemizde bir kumar mafiası oluş
muştur ve bu, tehlikeli bir gidiştir. Bu nedenle, maddî ve manevî yıkıma neden olan kumarın 
tamamen kaldırılmasını ve yasaklanmasını istiyoruz. Esasen, bu konuda bir kanun teklifimiz 
de vardır. Bu teklifimizin, sayın milletvekillerimizce ve Bakanımızca da desteklenmesini istiyo
ruz, arzu ediyoruz. 

Tabiî, Turizm Bakanlığının tek görevi, yabancı turizmi organize etmek değildir; bu ülke 
insanlarının da, ülkesini ve kültür varlıklarını tanımaya, gezmeye ve dinlenmeye herkesten faz
la haklan vardır. Bu itibarla, Bakanlık, kendi insanına da hizmet etmek için gerekli tedbirleri 
ve imkânları sağlamak zorundadır, özellikle, bizim insanımızın en fazla rağbet ettiği yayla ve 
termal turizmi geliştirilmeli, cazip hale getirilmeli, dar gelirli insanlarımıza faizsiz tatil kredile
ri açılmalıdır. 

Bir hususa daha özellikle değinmek istiyorum : özellikle hac orgazizasyonu işinin, ger
çekten bu işi yapacak şirketlere verilemesi gerekir. Geçtiğimiz yıl içinde, hac işi, belli kriterlere 
uyan şirketlere verilmiş ve bu şirketler bu işle ilgilenmediklerinden, büyük komisyonlar karşılı
ğında bu haklarını başka kişilere satmışlar; arada vatandaşlarımız mağdur edilmiştir. Bu hak, 
bu işi gerçekten yapacak kişilere, belli teminatlar da alınarak verilmelidir. 

Yılda yüzbinlerce insanımız hacca ve umreye gitmesine rağmen, Cidde, Mekke ve Medi
ne'de turizm müşavirliklerimizin olmaması, çok acıdır. Bu durumu, bir ihmal olarak kabul 
etmiyoruz. Nitekim, bu yıl hacca, çeşitli partilerden aşağı yukarı 40'a yakın milletvekili gitti, 
bendeniz de vardım, oradaki kepazelikleri gördük ve bütün arkadaşlar ilgilendik. Onun için, 
bakanlığın bu konuyu da dikkate almasını istiyoruz. 

Tabiîdir ki, Bakanlığın görevini layıkı veçhile yapabilmesi için, öncelikle teşkalit kanunu
nun çıkarılması gerekir. Bakanlık halen, yıllar evvel çıkarılmış birçok kararnameyle idare edil
mektedir ve bu konudaki kânun tasarısı, bir yıldan fazla bir zamandır Meclis gündeminde bek
letilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müsaadenizle, biraz da bölgemin problemlerini dile 
getirmek istiyorum. 
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Bildiğiniz gibi, Türkiye'nin, hatta dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri de, 
Nevşehir-Kapadokya bölgesidir. Bölgemize her yıl, milyonlarca yabana, milyonlarca da yerli 
turist gelmektedir. Ancak, buna karşılık, bölgemiz, devletten gerekli ve yeterli yatırım ve des
teği görmemektedir. 

Turistin Kapadokya'ya gelebilmesi için -bu husus hükümet Programının 96 ncı sayfasında 
da var- öncelikle konvansiyonel bir havaalanı inşaatının bir an evvel başlatılması gerekir. Ha
vaalanı olmadığı takdirde, yolun uzun olması dolayısıyla, turisti Kapadokya'ya getiremezsi
niz. Tuzköy Havaalanının, acilen, şimdilik açılması gerekir. 

Ortahisar-Göreme bağlantısı, yani tam Göreme'nin girişi, karayolları ağından çıkarıldı
ğından dolayı, kış günlerinde, özellikle bu mevsimlerde o yol kapalıdır ve hiç kimse Göreme'ye 
girememektedir. Bunun için de, alternatif yolun açılışının acilen yapılması ve bu yolun da ba
kımının yapılması gerekir. 

Erciyes'in kayak turizmine açılması ve Kayseri-Nevşehir arasını 35 kilometre kısaltan yo
lun da acilen bitirilmesi, yöre turizminin gelişmesi için gereklidir. 

Bu arada, Nevşehir'e bir de gümrük müdürlüğü kurulmalıdır. Çünkü, buraya milyonlarca 
turist gelip gidiyor ve onlann birtakım problemleri oluyor. 

Kapadokya Bölgesinin tanıtımı için, Göreme girişinde sinevizyon gösterimi yapılması fay
dalı olur diye düşünüyorum. 

Biraz önce, Nevşehir, Göreme, Ürgüp ve Ortahisar Belediyelerine "Siz, şimdiye kadar Tu
rizm Bakanlığından ne aldınız?" diye telefonla sordum; sadece Göreme Belediyesinin, 1992 
yılı içerisinde çok cüzi bir yardım aldığını, bunun dışında hiçbir belediyeye yardım yapılmadı
ğını öğrendim. 

BAŞKAN — Sayın Elkatmış, 20 nci dakikayı doldurdunuz... 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Bu bakımdan, bu belediyelerimize ve yöredeki diğer belediyelere yardım yapılmasını isti

yoruz. Kapadokya'daki bu belediyelere ve diğer belediyelere gerekli yardımlar yapılsın -bundan, 
buraya gelen turistler ve milyonlarca insanımız istifade edecektir- ve bu da o yörede turizmi 
canlandırsın. 

Ben, diğer arkadaşımıza da konuşma imkânı tanımak için sözlerime burada son verirken; 
bu bütçenin, memlekete, milletve ve Bakanlığa hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. (RP sıraların alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 
RP Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, Erzurum Milletvekili Sayın Abdulilah 

Fırat, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem 

milletvekilleri; Turizm Bakanlığı 1994 malî yılı bütçe kanunu tasarı müzakeresi münasebetiyle, 
Grubum adına söz almış bulunuyorum. Bütçenin, Memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, şahsım ve Grubum adına heyetinizi saygı ve hürmetle se
lamlarım. 

Turizm, değişik kültür, sosyal ve ekonomik yapıdaki gelişme koşullarını sebep ve sonuç 
ilişkileri açısından inceleyen ve ispat edilen hükümler ışığında hizmetlerin üretimini gerçekleş
tiren çok yönlü bir endüstridir. Tbrizm, bugün, beynelmilel bir endüstri olup, aynı zamanda 
en hızlı gelişme gösteren sosyal bir kitle olayıdır. 
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Turizmde ileri gitmiş ülkeler, uluslararası turizm trafiğini kendilerine yöneltebilmek için 
geniş kapsamlı tanıtma ve pazarlama program ve organizasyon çalışmalarına girişmekte, tu
rizm endüstrisinin geliştirilmesi için de gerekli alt ve üstyapı düzenlemesine özen göstermekte
dirler. 

Bizler de bu sektörde, tarihî ve içtimaî harsımız olan misafirperverliğimizi sergilememiz 
lazımdır. 

Turizmin, kendi geleceğini güvence altına alabilmesi için, mekânsal dağılım, nitelik ve tür 
itibariyle doğal peyzajın, kültür varlıklarını, sosyal yapının taşıyabileceği ve onlarla bütünleşe
rek sürdürülebilir bir gelişim içinde olması, önem taşımaktadır. 

Bu çerçevede, turizmin mevsimlik ve coğrafî dağılımını iyileştirmek ve dış pazarlarda de
ğişen tüketici tercihlerini de dikkate alarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacıyla; kış, dağ, 
yayla ve termal turizmi ile ilgili planlama faaliyetleri geliştirilmelidir kanaatindeyiz; 

Bugün, turizm sektöründe ulaşılan gelişmelerin idame ettirilmesi ve ülkemizin sahip ol
duğu tabiî zenginliklerin ve kaynakların, gereğince ve zaman kaybedilmeden değerlendirilme
si, lüzumludur. Bu bakımdan, turizm yatırımlarının geçmiş dönemlere oranla aldığı payı artı
rarak, lîalkmmada öncelikli yörelerin, mesela Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin daha 
hızlı gelişmesini sağlamak, millî planlarımızın temel görevlerinden biri olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarihî ve tabiî yönleriyle hayli zengin olan Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz, turizm faaliyetleri yönünden oldukça geri kalmış yöreleri
mizdir. 1993 yılı itibariyle her iki bölgemizde Turizm Bakanlığından belge almış 62 konaklama 
tesisi ve 5 979 yatak sayısı mevcut olup, Türkiye genelinde, 1993 yılında turizm belgeli konak
lama tesis sayısının 1 431, yatak sayısının ise 210 bin olduğu göz önüne alınırsa, bu bölgeleri
mizde, altyapısıyla birlikte, turizmi geliştirecek yatırımların hızlandırılması gereği ortaya çıkar. 

Bu mukayese, tabiî ve tarihî güzelliklere sahip olan bu bölgelerimizde, turizm yatırımları 
için ayrılan payın artırılarak, çalışmaların hızlandırılması gerçeğini bir kez daha ortaya koy
maktadır. Teşvik tedbirlerinin bu bölgeye dönük hizmet vermesinin, bölgenin gelişmesine yar
dımcı olacağı muhakkaktır. 

Gerek Türkiye gelenide, gerekse Doğu Anadolu Bölgemizde, turizm sektörüyle ilgili so
runları şöyle özetlemek mümkündür: 

Yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı eksikleri halen giderilmemiştir. 
Hizmet organizasyonu ve koordinasyon yetersizdir. 
Tanıtma faaliyetlerinin eksikliği, kredi ve kaynak yetersizliği ve bürokrakik formaliteler, 

halkı bezdirmektedir. 
Turizm yönünden büyük potansiyele sahip olan Doğu Anadolu Bölgemizde turizm patla

masını yapmak için alınacak tedbirleri de şöyle sıralayabiliriz: 
Tarihî ve turistik yerlerin korunması, konaklama tesislerinin yeteri kadar artırılması ve tu

rizmin vasıflarına uygun olması, yeme, içme yerlerinin temiz tutulması, halkın turizm yönün
den şuurlandırılması, kamp ve park yerlerinin çoğaltılması, özellikle sıcaktan bunalan Arap 
kökenli insanlar için ve yayla turizmini geliştirmek için kesif propaganda yapılması da bence 
lüzumludur. Bütün bunların sağlanması için de, devlete ve siyasî iktidarlara büyük görevler 
düşmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'deki turizm hareketleri açısından Doğu Ana
dolu Bölgesinin payı büyük olmamakla beraber, bu bölge gelişmesi açısından önemli bir 
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potansiyele sahiptir. Zengin tarihî eserler, değişik kültür ve folklor yapısı, yüksek dağ ve ova
lar, mukaddes kitaplarda yer almış olan Ağrı, Cudi, Bingöl Dağları; Fırat, Dicle ve Araş nehir
leri; medreseler, kümbetler, tarihî camiler, tarihî kervansaraylar, Avrupa'yı karadan Asya'ya 
bağlayan geçitler, tarihî tpek Yolu, büyük barajlarımız ve şelalerimiz bu bölgemizde yer al
maktadır. Bu konuda Hükümetin desteğini ve teşvikini ümitle bekliyoruz. 

Devletin ve siyasî iktidarın, bölgenin turizm sektörünü sahiplenmesi için bütün maddî ve 
manevî imkânları seferber etmesi, hem memleket yararına hem de bölge yararına olur düşün
cesindeyiz. Bu sebeple, aşağıda arz edeceğim alanlarda -özellikle- yatırımları teşvik etmenin 
çok yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Erzurum Kış Projesinin hazırlanmasında önemli mesafeler alınmıştır. Bakanımız da bu 
hususta çok büyük katkılarda bulundu; huzurunuzda kendisine teşekkür etmek isterim. 

Gez Yaylası, Hınıs Boğazı ve Konak Yöresi, Uluslararası Kayak Federasyonunun belirledi
ği normlara göre planlanmış, gerekli mekanik tesislerle, konaklama tesislerine yer verilmiştir. 
Projenin gerçekleştirilmesi halinde, onbinlerce insanı istihdam edecek ve onlara ekmeklerini 
kazandıracak bir yatırım olacaktır. 

Bölge, av turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bingöl, Şerafettin, Palandö
ken ve Süphan Dağları, Tunceli'nin Monzur Vadisi ve dağları, Göle-Sankamış yöresi, Palu-
Muş arasındaki vadiler, Erzurum'un Karadeniz'e yakın kısmı, av hayvanları türleri yönünden 
son derece zengindir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erzurum ve civarı için, Güney Antalya Turizminin Ge
liştirme Projesi gibi bir proje yapılmalıdır. Bu proje kapsamında, kış turizmi, termal ve yayla 
turizmi master planlarını hazırlayıp, yatırım yapılabilir duruma getirmeliyiz. 

Bölgenin her tarafı, yani Doğu Anadolu Bölgesinin tamamı, 1 500 ilâ 3 500 metre arasın
da değişen yüksekliklerde olup, abıhayat misali pınarlar, temiz hava, yemyeşil tabiat, çok ne
zih kokulu çiçekler ve kelebeklerle bezenmiş yaylalarımız ve insanımızın misafirperver'oluşu, 
önemli bir turizm potansiyeli teşkil etmektedir. 

Bölgede, özellikle Erzurum ve civarında, çok sayıda sönmüş volkanik dağlar (Bingöl, Ağ
rı, Süphan, Nemrut ve Tendürek dağları gibi) gene çQk sayıda ılıca ve kaplıcalar ile göller mev
cuttur. Halen bir kısım kaplıcalar kamu kesimince işletilir durumda olup (Pasinler, Ilıca, Köp-
rüköy gibi) bir kısmı da (Tekman İlçesi Hamzanlar ve Meman Köyleri gibi tesis yapma hasre
tiyle beklemektedirler. İnşallah, Sayın Bakan, bu hayırlı ve şifalı kaplıcaları halkın ve turizmin 
hizmetine açarlar; bunu bekliyoruz. 

Doğu Anadolu'da ekonomik yönden en yüksek potansiyele sahip olan sektör, mutlaka, 
turizm sektörüdür. Temennimiz, bölgeye bu hizmet imkânının verilmesi ve bunun tahakkuk 
etmesidir. Dileğimiz, 1994 yılı Turizm Bakanlığı bütçesinin hayırlı hizmetlere vesile olmasıdır. 

Bu dileklerimle, Sayın Başkan ve kıymetli milletvekillerine hürmet ve saygılarımı suna
rım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Grupları adına son konuşmayı yapmak üzere, ANAP Grubu adına, İstanbul Milletvekili 

Sayın Bahattin Yücel'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Yücel, konuşma süreniz 30 dakika efendim. 
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ANAP GRUBU ADINA MEHMET BAHATTlN YÜCEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Turizm Bakanlığının 1994 yılı bütçesine ilişkin Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. 

tki yılı aşkın bir süredir görevde bulunan Sayın Turizm Bakanının, gerçekten, sektör ile 
iyi ilişkiler kurmak ve iyi niyetle, ülkemizin bu en can alıcı, en gözde ve gerçek anlamda dış 
rekabete açık tek sektörünü başarıya ulaştırmak için, zaman zaman iyi niyet ölçülerini de aşan 
bir gayretle çalıştığını gözlüyor ve bu çalışmalar nedeniyle kendisini kutluyoruz; ancak, bütün 
bu iyi niyetli çalışmalara ve gerçekten, dönem dönem insan üst gayretlere rağmen, bu sektö
rün, istediğimiz, arzu ettiğimiz ya da bir başka anlatımla, olması gereken sonuçları alamadığı
nı da, üzüntüyle gözlüyoruz. 

Bu sonuçların istenildiği ölçülerde gerçekleşmemesinin temel nedenlerinin başında, birbi
rinin devamı olan, zaman zaman, yeni sayfalar, beyaz sayfalar açıldığı öne sürülse de tamı ta
mına iç içe geçmiş iki hükümet döneminde de uygulanmış bulunan ekonomik politikanın ya
ratmış olduğu temel yanlışlar yatmaktadır. 

Bu ekonomik politika, dövize dayalı hesap yapmak ve döviz bazlı bu hesaplama ile ulus
lararası rekabetin bütün ölçülerini yerine getirmek zorunda olan bu sektörün, dilediğimiz ve 
yatırımlarımızın karşılığı olan sonuçları almasını, ne yazık ki engellemektedir. 

Bu engellemenin başında, geçtiğimiz iki yılı aşkın süre içerisinde, Hükümetin ekonomik 
politikasına dayalı olarak, Türk lirasının değerinin, yabancı para birimleri karşısında yapay 
biçimde yüksek tutulduğu gerçeği yatmaktadır. Bu sektörün dövize dayalı işlem yapan -örneğin, 
ihracat sektöründe olduğu gibi- Merkez Bankasının rezervlerini oluşturan döviz girdileri, dö
vizde zaman zaman ortaya çıkan yükselmeleri durdurmak ve engellemek amacıyla, zaman za
man piyasaya sürülmekte ve dövizin artış eğilimi dengelenmeye çalışılmaktadır. 

Bu anlattıklarımın somut biçimde ifadesi, sektörün büyük güçlüklerle sağlamış olduğu 
döviz girdilerinin ve döviz gelirinin, bu sektörün ûdeta cezalandırılması için bir araç biçiminde 
kullanıldığı gerçeğidir. Sektör, döviz geliri yaratmakta ve yarattığı bu döviz geliriyle, ne yazık 
ki, Hükümetin ekonomik politikasının doğal sonucu olarak cezalandırılmaktadır; ancak, bu 
uygulamanın, bize, geçmişte kalmış, unutmak istediğimiz, hafızalarımızı zorlamakla bulabile
ceğimiz birtakım yeni gerçekleri de anımsattığını, çağrıştırdığını söylemek gerekir. Sıklaşarak 
artmaya başlayan elektrik kesintileri, hat vermeyen telefon cihazları ve sistemde, ne yazık ki, 
ortaya çıkan tıkanıklıklar, genel olarak uygulanan bu politikaları, Türkiye'yi, unutmak istedi
ğimiz bir döneme götürmekte olduğunun habercisidir. Uygulanan bu ekonomik politikanın, 
-çok kısa bir süre içerisinde eğer değiştirilmez ise- Türkiye'de döviz tahsislerine, yurt dışına 
çıkışlara, geçmişte kalmış birtakım kısıtlamalara da yol açacağını söylemek için, elbette kâhin 
olmaya gerek yoktur. 

İşte, giderek bozulan bu dengeler içerisinde, başka sektörlerin kayırılması sonucunu ya 
da en azından izlenimini veren malî politikalardaki böylesine kargaşa içerisinde, zannediyo
rum, dış rekabete açık bu en önemli ve tek sektörümüz olan turizmin, ciddî anlamda bir deste
ğe kavuşturulması gerekmektedir. İşte, bütün iyi niyetli çabalara rağmen, bu desteklerin haya
ta geçirilmesi konusunda, hem Hükümete hem de Sayın Turizm Bakanına eleştirilerimiz bu
lunmaktadır. 
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1992 yılından bu yana, yani 49 uncu Cumhuriyet Hükümetinin göreve geldiği andan bu 
yana, Bakanlar Kurulu kararına bağlanan ve uygulama tebliğleri de yayınlanan teşvikler, ne 
yazık ki, ne zamanında ne de gereken, vaat edilen ve sözleşme bağlanan ölçülerde, gerçek an
lamda ihtiyaç sahiplerine aktarılamamakta ve yararlanmalarına sunulamamaktadır. 

Aslında, bu konuda çok çarpıcı örnekler vermek mümkündür. 1991 yılında getirilen kay
nak kullanımı destekleme fonlarından kaynaklanan kredi uygulamasıyla, 1992 ve 1993 yılla
rında getirilen uygulamalar arasında çok üzücü oransızlıklar göze çarpmaktadır. 1991 yılında, 
yurt dışına yönelik 49 adet pazarlama projesinin tümüne 94,9 milyar liralık kaynak aktarılmış
ken; 1992 yılında, yani 49 uncu Hükümetin görev dönemi içerisinde 54 adet proje için 163,3 
milyar liralık kaynak ayrılmışken ancak 95,7 milyar liralık ödeme yapılabilmiştir. Aslında bu, 
bir önceki yılın enflasyon ölçüsüyle karşılaştırıldığında, reel olarak yüzde 60'hk bir gerilemeyi 
ifade etmektedir. Yüzde 60'hk reel gerilemenin, aslında Hükümetin turizm sektörüne hiç, ama 
hiç önem vermediğini, en azından geçmişe oranla yüzde 60 daha az önem verdiğini göster
mektedir. 

Aslında, terörün, en ağılıklı biçimde etkilerini sektöre hissettirdiği 1993 yılı ise, çok daha 
üzücü bir uygulamaya tanık olduğumuz bir yıldır. Bu yıl içerisinde -13 Ağustos tarihi itibariyle 
söylüyorum- 19 projeden sadece 1 tanesine 9 milyar liralık kaynak ayrılmış; ama ödeme, ne 
yazık ki, yapılamamıştır. 

Şimdi, böylesine bir ortamda, acaba Hükümetin -terörün de etkisiyle- turizm sektörünün 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırma konusunda içten ve samimî olduğu söyleyebilir miyiz?.. 

Dahası da var; geçtiğimiz günlerde yazılı basında çok kısa bir süre görünen; ama sanıyo
rum kamuoyunun gözlerinden kaçmayan bir haber vardı: Haber Pakistan'da yapılacak bir otoyol 
projesini gerçekleştirmesi için, özel bir inşaat şirketine -özel olduğunu altını çizerek söylemek 
ve vurgulamak istiyorum- verilmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, Hazinenin, 
250 milyon dalor borç aldığından ve bu parayı özel şirkete tahsis ettiğinden söz ediyordu. Eğer 
doğru ise, yılda, bütün olumsuzluklara ve güçlüklere rağmen, en az 3,5 - 4 milyar dolar civa
rında döviz geliri sağlayan bu sektörün, demek ki, Pakistan'ın Pcşaver Kentine gidecek bir yol 
kadar da önemi yokmuş. Ama, bu önemsizliğin aslında, ülke ekonomisine çok ağır ve ciddî 
bir fatura getireceğini de söylememiz gerekmektedir. Bu fatura, yarattığı katma değer açısın
dan, gayri safi millî hâsılamızdan, her yıl, eğer bu ilgisizlik ve kayıtsızlık sürerse, yaklaşık 8-10 
milyon dolar civarında bir değerin eksilmesini ifade etmektedir. 

Aslında, olumsuzluklar,' sadece, vermeye çalıştığım örnekle sınırlı da kalmamaktadır. Türk
iye Kalkınma Bankasının, 1992 ve 1993 yılı için yapmış olduğu tahsisler dışında, gerçek anlam
da hayata geçirdiği kaynak aktarımları sırasında, bazı şiretlerin kayırıldıklarına ilişkin izlenimler 
doğmaktadır. Belki bunun teknik uygulaması Turizm Bakanlığının görev ve yetki alanının dı
şındadır; ama, zannediyorum, ciroları büyük şirketlere ödemeler sırasında da önceliklerin ve
rilmesi ve zaten sınırlı olarak aktarılan kaynakların bir anda tüketilmesi, gerçek anlamda ciddî 
olarak sektörü rahatsız eden bir haksız rekabet unsurunu da, kendi içinde oluşturmaktadır. 
özellikle bu projelerin Turizm Bakanlığının onayından geçerek Kalkınma Bankasına aktarıldı
ğı bir dönemde, elbette Turizm Bakanlığtnın sorumluluğunu görmezden gelmek, doğru olma
yacaktır. 

Tabiî, 1992 yılı içerisinde dağıtılan bu kaynakların, hangi şirketlerin, ne kadarlık toplam 
projelerine ve ne kadarlık ödeme dilimleri halinde yapıldığının bilinmesinde yarar var. Zan-
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nediyorum, 1992 ve 1993 yıllarında ortaya çıkan bu tıkanıklıkları aşmak anlamında, son gün
lerde sektörün kendi içinden yükselen sesleri de bir ölçüde kısabilmek için, 1992 yılından kal
mış birtakım tahsislerin ödenmesine başlanmıştır; ama, bu yaklaşımın, ne sektörün derdine 
çare olabileceğini ne de gerçekçi olduğunu söyleyemeyiz. 

Yalnız, biraz önce ekonomik yaklaşımlarını eleştirdiğimiz bu Hükümetin, aslında -deyimi 
bağışlayınız- şaşkın bir ekonomik politika uygulaması içerisinde olduğunu da söylememiz ge
rekmektedir. Âdeta gece yansı kararlarıyla, Katma Değer Vergisi oranları birden bire yüzde 
8 ölçüsünde artırılmakta, hatta bununla yetinilmeden, daha bir yıl dolmadan, bir yüzde 3'Iük 
artış daha ortaya çıkarılmaktadır. Bunun bir Bakanlar Kurulu kararı olduğunu dikkate alır 
isek; o zaman, bu iyi niyetli, gerçekten özverili ve çok enerji isteyen çalışmaların yerine ulaşa
mayacağını da görmemiz gerekmektedir. 

Bu sektör, gerçek anlamda uluslararası kuralların ve rekabet şartlarının tam anlamıyla uy
gulanması gereken bir sektördür. Bu şartlardan herhangi bir tanesini, kendimize özgü birta
kım nedenlerle durdurmaya ya da ortadan kaldırmaya çalışırsak, sektörün işleyişi ve akışı du
rur, çöker; çünkü, fiyatlar, bizde, birtakım kamu açıklarını kapatmak için gece yarısı bulunu
lan, çok önemli olduğu varsayılan birtakım kaynaklarla, kaynak aktarımlarıyla dengelenmez. 

Dünya fiyatları, bizimle aynı ölçülerde rekabet eden ülkelerin ekonomilerinin durumu ve 
satın alma durumundaki pazar ülkelerinin tercihleriyle belirlenir. Bunun için geçerli olan süre, 
12 ilâ 18 aylık bir süredir. Bu şartlar altında, Türkiye'de turizm sektörünü uluslararası rekabete 
açık bir sektör olarak tutma becerisini gösteren sektör mensunlarını da, sanıyorum ki, kutla
mak gerekmektedir; ama, özellikle şunu vurgulamamda sayısız yarar olduğunu sanıyorum: Kat
ma Değer Vergisinde getirilen bu artışlar, zaten düşük kâr marjıyla çalışmakta olan bu sektö
rün, pazarda fiyat artışları reddedildiği için, kendi öz kaynaklarını her geçtiğimiz gün biraz 
daha tüketmesine neden olmuştur. 

Anlattığım olumsuzluklar, sadece bu iki unsurla da sınırlı kalmamaktadır. Turizm sektö
rünü yok edecek son darbe de neredeyse vurulmak üzeredir. Turizm sektöründeki, sermaye şir
keti niteliğindeki, Kurumları Vergisine tabi kuruluşlar, bir önceki yıl yapmış oldukları döviz 
gelirinin yüzde 20'sini, Kurumlar Vergisi matrahından düşme hakkına kavuşturulmuşlardır. Bu, 
1984 yılında başlatılan ve sektöre oldukça önemli katkılar getiren bir uygulamadır. Şimdi, gece 
yarısı kararlarına ve bu kararlar doğrultusunda yaratılan ekonomik teröre, bir de, makabline 
şamil kanunlar getirilerek yeni bir boyut İcazandmlmak istenmektedir. Bu, terörün, makabline 
şamil kanunlarla daha da azgınlaştırılması ve daha da derinleştirilmesi demektir. Çünkü, bu
nunla, Kurumlar Vergisi istisnası Plan ve Bütçe Komisyonundan da geçen şekliyle ele alındı
ğında, 1993 yılı için hesaplarını yapmış, sözleşmelerini imzalamış ve taahhütlerini yerine getir
miş olan sektörün, şimdi, geriye dönülerek yeniden vergilenderilmesi esası getirilmektedir. 

Turizm Bakanlığının, eğer bu sektörün önünde ve öncüsü olduğunu ispatlaması gereki
yorsa, bu yasaya şiddetle karşı çıkması ve direnmesi gerekmektedir. Bu da yeterli olmayacak
tır; özel tüketim vergisi adı altında getirilmek istenen yeni bir vergiyle, yürürlüğe girdiği andan 
itibaren yüzde 3 ölçüsünde bir konaklama vergisi alınması planlanmaktadır. Körfez bunalımı 
ve terör nedeniyle, kendi sorumluluğu dışında, oldukça önemli zorluklara ve bunalımlara gir
miş olan bu sektörden, bu verginin de -hele anlaşmalar ve fiyatlar belirlendikten sonra- alın
mak istenmesi, bu sektörde ayakta kalabilmiş birkaç işletmenin de canına okunmasından baş
ka bir şey değildir. Ne yazık ki, bu Hükümet, turizmde başarılı olduğunu, hatta bu başarı-
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lan geliştirdiğini söylediği, belki dönem dönem başarılarına bizim de saygıyla yaklaştığımız 
uygulamalarını, hızla, almış olduğu bir mirasın tüketilmesiyle, ortadan kaldırmak üzeredir. 

Tabiî, bu arada, yine Turizm Bakanlığının, iki yıldır çeşitli vesilelerle, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda ya da Genel Kurulda eleştirilerin cevaplandırılması sırasında, Bakanlığa bağlı ya 
da Bakanlığın üst örgüt durumunda bulunduğu birtakım kuruluşların yasal güvenceye kavuş
turulması anlamında çalışmalarını bir türlü sonuçlandıramadığını da söylememiz gerekmekte
dir. Hatta, bu Bakanlığın bir yıl önce ihtisas komisyonundan geçirilmiş olmasına rağmen, ken
di teşikilat yasasını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine, Genel Kurula getirememesi 
de, ayrı bir eleştiri konusu olmalıdır. 

Sektörün örgütlenmesine yönelik çalışmalarda da aynı durumla karşı karşıyayız. örne
ğin, 1972 yılında çıkarılan ve Bakanlığa bağlı tek meslek kuruluşunu oluşturan, 1618 sayılı Ya
sayla kurulmuş, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin, artık günümüzde çağ dışı kalmış sayıl
ması gereken birtakım kısıtlamalar ve sınırlandırmalarla dolu olan yasasının değişikliği, iki 
yıldır komisyonlarda ve bütçenin sunuşunda dile getirilse bile, bununla ilgili somut bir çalış
manın Genel Kurula getirilememiş olmasını, çok önemli ve büyük bir eksiklik olarak görmek
teyiz. Ayrıca, bu eksikliği, konaklama sektörünün de bir yasal güvence ve çatıya kavuşturul
ması konusundaki iddiaların ve bu konudaki -varlığı öne sürülen- çalışmaların da yerine geti-
rilemediği konusunda, bir kanıt olarak bildirmemiz gerekmektedir. Çünkü, bunu, Sayın Baka
nın kendi deyimiyle, sivil örgütlenmeye önem verileceğinin sık sık tekrarlandığı bir dönemde, 
bu örgütlenmenin, nedense, bir basit teknik çalışmayla bile sonuna kadar yerine getirilemedi
ğini sormakta arıyoruz. Bu konuda, somut, kamuoyunda tartışılmış ve gerçek anlamda hayata 
geçirilebilecek çalışmalardan, şu anda, ne yazık ki uzak duruyoruz. 

Biraz önce, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan arkadaşımın söylediği, bu Ba
kanlığa yasayla bağlı tek meslek kuruluşunun yönetimine ilişkin bir yargı kararının uygulan
maması konusundaki duyarsızlığı da, üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. 

Yine, Turizm Bakanlığının, özellikle kendi konusu içerisinde, bu yasayla denetimine, gözr 

etimine ve cezalandırılmasına bırakılmış, seyahat acentelerine, ilişkin, çok önemli, çok hayatî 
bir konuda, yani hac konusunda, bu meslek kuruluşunun yönetiminin bir bölümüyle işbirliği 
yapılıyormuş izlenimi verilen, sonuçları ortada görülen bir kota uygulamasına yeterli ölçüde 
karşı çıkamadığını ve ne yazık ki, Diyanet îşleri Başkanlığı ile yine bu Başkanlığın kontrol ve 
denetimindeki bir vakfa bü uygulamada yenik düştüğünü üzüntüyle ifade etmek gerekmektedir, 

Her ne kadar, birtakım ifadelerle, 1994 yılında düzenlenecek hac için, çok fazla sayıda 
(55 tane) seyahat acentesine bu hak kullandırılmış gibi görünse de, yapılan kota tahsisleri için, 
55 tane seyahat acentesine toplam 21 bin kişilik kontenjan verildiğini; ama bunlardan sadece 
4 tanesine bu toplam kontenjanın yüzde 50'sinin ayrıldığını gözden kaçıramayız. Hatta, bun
ların içerisinde bir kuruluşa sadece yüzde 27'Iik bir pay verilmiştir; tam rakamını da söyleye
yim, yüzde 26,81. 

Şimdi, böylesine bir uygulamanın geçmişte, Diyanet Vakfı ile yetki almış seyahat acentele
ri arasında, tamamı seyahat acentelerinin lehine çözümlenecek bir oran içerisinde paylaşılması 
dikkate alınmışken; şimdi, geçmişteki uygulamalardan daha da geriye dönülmesi; verimsiz bir 
uygulama olduğu için, 30, 40, ve 50 civarında kontenjan verilecek, Hac kontenjanlarının, el
den ele, faturasız ve beyansız, yasadışı bir kazanç oluşturmak amacıyla kullanıldığını da söyle
memiz gerekmektedir. Eğer Bakanlık, gerçek anlamda, konaklama vergisi ile İcaynak yaratmak 
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istiyorsa, işte, burada çok ciddî bir kaynak vardır. Hac kontenjanları, belli şartları yerine geti
ren seyahat acentelerine belli ölçülerde satılabilir ve buradan sağlanan kaynak da zannediyo
rum, bu yüzde 3'Iük artıştan çok daha önemli ve en azından legal bir kaynak olur. Bu uygula
manın, son derece yararsız ve bu konuda tekel kurmuş bazı kuruluşları kayırıcı bir uygulama 
olduğunu da, özellikle dikkatlere sunmak istiyorum. 

Başarılı sonuçlar alındığı öne sürülmesine rağmen, yine bu Hükümet döneminde, Türki
ye turizminin can alıcı dayanak noktalarından bir tanesi olan sivil havacılık sektörü, tam anla
mıyla iflas etmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. 

özelleştirme sözleri ve özelleştirmeye ilişkin çabaların son derece başarılı ve süslü cümle
lerle sunulduğu bu Hükümet döneminde, Türk Hava Yolları, dünyadaki gidişin tersine; bazı 
havayolları şirketleri küçülüp diğerleriyle birleşerek pazardaki paylarını tutmak isterken, anla
şılmaz bir kararla, filo mevcudunu iki katına kadar yükseltme kararı almış ve bunu da hızla, 
hiçbir planlama yapmadan uygulamıştır, tşte bu uygulama sonucunda, özelleştirilmesi düşü
nülen ve savunulan Türk Hava Yolları, şu anda 2 milyar dolar borcu ve 1 trilyon lira zararı 
bulunan bir ucube haline gelmiş bulunmaktadır. Herhalde, bu başarıları nedeniyle, Türk Ha
va Yollarının Genel Müdürü, Türkiye'deki bütün özelleştirmelerden sorumlu Kamu Ortaklığı 
idaresinin de başına getirilmiştir((..) 

Bu konunun turizm sektörüyle ilişkisini şu örnekle açıklamak son derece mümkündür. 
Zarar eden ve kapasitesini büyüten Türk Hava Yollan, dört yıl gibi kısa bir süre içerisinde, 
hiçbir devlet katkısı almadan, yabancı taşıyıcıların paylarını ele geçiren özel havayolu şirketle
rini, devleti arkasına alarak rekabet alanı ilan etmiş ve onları yok etmek için de elinden geleni 
yapmıştır. 

Şimdi, beklentilerimiz ne ölçüde genişlemiş olursa olsun, hangi ilkelere dayanırsa dayan
sın, böylesine bir durumun Türkiye'ye çok ciddî bir taşıma sorunu çıkaracağını ve -bu sorunun 
aşılması anlamında- maliyetlerin, yabancılar tarafından belirleneceği için, çok yükseleceğini 
söylemek, elbette kehanet değildir, özellikle bu konunun, çok dikkatli bir biçimde ele alınma
sı gerekmektedir. 

Kopukluk ve düzensizlik biçiminde değerlendirilebilecek uygulamalara bir başka Örnek 
ise; güneydoğuda, belki de dünya ölçüsünde en önemli turizm merkezimiz olan Nemrut ören 
yerinin, 17.10.1993 günü alınan bir Bakanlar Kurulu kararıyla turizm alan ve merkezi olmak
tan çıkarılmasıdır. Eğer bu uygulama, anlatıldığı gibi, o bölgenin millî bir park olarak ilan 
edilmesi gerçeğinden kaynaklanarak yapıldıysa, bu konudaki eksikliğin ve boşluğun hızla dol
durulması gerekmektedir. Biz, Türkiye'deki bütün ören yerlerinin önemle ve özenle korunma
sını istiyoruz; ama, güneydoğudaki ören yerlerinin daha fazla bir önemle korunmasını istiyoruz. 

Bütün bu gelişmeler olurken, Türkiye'de uygulanmakta olan ekonomik politikanın kötü 
yansımaları sonucu, yurt dışındaki gelişmeler ve değişmeler de gözlerden kaçırılmak isten
mektedir. 

Bugün, Türkiye'nin ana kitlesi, ana hedef pazarı, Batı Avrupa ülkelerinden oluşmakta
dır. Aynı zamanda birer sanayi toplumu niteliğini taşıyan bu Ülkelerin satın alma güçleri ve 
bu sıralama içerisinde üst sıralarda yer alan Almanya'nın Türkiye'ye ilişkin yaklaşımı ve tavır
ları, diğer ülkeler için de son derece belirleyici ve önemli rol oynamaktadır, tşte, bu gerçek çer
çevesinde, Türkiye'nin, Alman ekonomisindeki gelişmeleri ve değişmeleri çok yakından izle
mesi ve tavrını da buna göre belirlemesi kaçınılmaz bir gerçektir. 
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Alman ekonomisi, iki Almanya'nın birleşmesinin ardından, ciddî bir bunalım yaşamak
tadır. Resesyon (durgunluk) adı verilen bu bunalım nedeniyle, Almanya'dan 1992 ve 1993 yılı 
içerisinde yurt dışına çıkan toplam turist sayısında azalma olmasına rağmen, Almanya'da bü
yük tur operatörlerinin ve bu tur operatörlerinin satış ağı biçimindeki büyük zincirlerinin, hem 
kârlılıkları hem de verimliliklerinde önemli artış bulunmaktadır. 

Toplam çıkan turist sayısındaki azalmaya rağmen bu şirketlerin büyümeleri ve kârlılıkla
rını artırmaları, orta boy ve malî yapıları güçsüz olan birtakım kuruluşların bu pazardan tasfi
ye edildikleri anlamına gelmektedir. 

Yine, Avrupa Birliğine yönelik çalışmalar içerisinde verimlilik ilkesini ön plana çıkaran 
Alman kuruluşları, ellerindeki kaynaklan, Almanca konuşan ya da Almanca anlayan birta
kım ülkelerdeki küçük ve orta boy tür operatörlerini ele geçirmek amacıyla kullanmışlardır. 
Şimdi artık Türkiye, Almanya dışında birtakım ülkelere de, kendi hedef pazarı içerisinde yer 
alsalar bile, fiyat vermek ve program önermek konusunda Almanya'nın tavrını beklemek ve 
onun kararına uymak tehlikesiyle karşı karşıyadır, tşte bu durum içerisinde, yıllardır söylenen, 
ama hayata geçirilmesi bir türlü gerçekleşemeyen bir noktayla karşı karşıya kalmaktayız. 

Sivil havacılık konusundaki dayanaklarımızı; ki, hiçbir destek almadan -tekrar altını çize
rek vurguluyorum- Türk Hava Yollarına eşdeğer bir kapasite yaratarak yabancı taşıyıcıların 
payını alan bu kapasiteyi, biz yok ettik, bunu ortadan kaldırdık. Şimdi, Türkiye'den başka prog
ram satmayan, o programı satma konusunda da yeterliği olmayan; ama, Türkiye için çok önemli 
sayılabilecek, bizim yurttaşlarımızın denetimi ve kontrolünde, sahibi oldukları tur operatörle
rini desteklemeliyiz. B udesteklerin, birtakım sübjektif ölçülerle kişi basma para vermek ya 
da birtakım farklı kolaylıklar sağlayarak yapılması yerine, Türk girişimcilerin, onlarla enteg
rasyona gitmelerini sağlayabilecek bir sermaye hareketinin desteklenmesi biçiminde ortaya çık
masını sağlamalıyız. Eğer bunu sağlayamazsak, önümüzdeki 1994 yılından 2000 yılına kadar 
olan süre içerisinde, Türkiye turizminin çok ciddî bir darboğaza girdiğini söyleyeceğiz ve bu 
darboğaz, sektör tarafından "250 milyon Amerikan Dolarını eline geçiren, bugün Türkiye'de
ki turizm sekötürünün yüzde 51'inden fazlasına hâkim olacaktır" gerçeğiyle ifade edilmektedir. 

Ben şimdi, hem Turizm Bakanlığından hem de Hükümetten, Türkiye'deki bu önemli sek
törün, yaklaşık 10 milyon insanın geçim kaynağını oluşturan bu sektörün Pakistan'a tercih edil
mesini istiyor ve bekliyorum. 

Eğer bunları yapmazsak, Türkiye'nin 1995 ilâ 2000 yılları arasındaki gelişmesine bakmak 
istiyoruz. Türkiye, 1985 ilâ 1991 yılları arasında ortalama yüzde 2,5 artırmış olduğu potansiye
lini, bir yabana kaynağa göre, 1995 ilâ 2000 yılları arasında yılda 4,8 ölçüsünde artırarak, 1995'te 
7 milyon 200 bin ve 2000 yılında da 12 milyon turiste ulaşabilecek bir kapasiteye yaklaşmak 
üzeredir, tşte bunun yapılabilmesi için, Türkiye'de, ekonomideki son yılların tek geçerli kuralı 
olan verimlilik ilkesinin gözetilmesi ve hayata geçirilmesinin kolaylaştırılması gerekmektedir. 
Bunu yapamadığımız takdirde, bugün, belgeli -belgesiz; ama, turizm amaçlı kullanılabilir ni
telikteki turizm tesislerinin yaklaşık ağırlama kapasitesine yakın olan, 13,5 milyon kişi olarak 
varsayılan bu ağırlama kapasitesine yakın olan 12 milyon kişilik turist sayısına, ancak 2000 
yılında ulaşılabileceği gösterilmektedir, tşte bu nedenle, turizm sektörünün, devlet müdahale-
ciliğiyle en fazla etkilendiği bölüm olan kamu kuruluşlarının ve KİT'lerin elindeki konaklama 
tesislerinin, "dinlenme" ya da "eğitim tesisi" olarak nitelenen bu tesislerin hızla ekonomi dı
şına çıkarılmaları, ekonomik olmayanların derhal tasfiye edilmesi ve buralara ayrılan reel kay
nakların, gerçekte buralarda tatil yapmak isteven görevli personele, daha nitelikli tatil ge-
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çirmelerinin sağlanması için ayrılması gerekmektedir. Buradan sağlanan kapasite, yüzde 45 ila 
yüzde 49 arasında olduğu tartışılan doluluk oranlarının, birdenbire yüzde 60 - 65'ler ölçüsüne 
çıkmasına neden olabilecek bir önemli dayanak ve gelişmedir. 

Eğer bunları yapmadan, bunları tartışmadan, bunları görmeden ve bunların planlama
dan, Türkiye'nin turizmine ilişkin birtakım beklentiler içerisine girebilirsek; ki, bu beklentile
rin hiçbir sakıncası yoktur... 

BAŞKAN — Sayın Yücel, 1 dakikanız var. 
MEHMET BAHATTÎN YÜCEL (Devamla) — Buradan takip ediyorum, sağ olun. 
Bu beklentilerin, hiçbir sakıncası elbette yoktur; ama, ne turizm sektörüne ne 20 milyar 

doları aştığı varsayılan bu sektöre yapılan yatırımlara ve ne de bu sektörden geçimini sağlayan 
10 milyon kişiye yararı vardır. 

Bu görüş ışığında, 1994 yılı bütçesinin, Turizm Bakanlığına hayırlı olmasını diliyor, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN ~ Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; hem, Turizm Bakanlığımızın 1994 yılı bütçesi üzerindeki eleştirilere ve grupları ve şa
hısları adına konuşan değerli milletvekillerinin sorularına yanıt vermek, hem Bakanlığımın, 
1994 yılına yönelik olarak planladığı çalışma programını kısa bir biçimde özetlemek ve hem 
de, içinde bulunduğumuz 1993 yılı için bir değerlendirme yapmak üzere kürsüdeyim. Bu vesi
leyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Her şeyden önce, turizm sektörü, yine bu görüşmeler sırasında ortaya çıkmıştır ki, artık, 
siyasî parti farkı göztemeden, tüm siyasî partilerin, Türkiye'de, gelişmesini istediği, canlanma
sını istediği, büyümesini istediği sektörlerden birisi haline gelmiştir, bu gelişme çok kısa sürede 
olmuştur. Türkiye'nin bu noktada birleşebilmesi -başlarda tartışmalara neden olmakla beraber-
çok kısa bir süre içerisinde bu noktaya gelmemiz, Bakanlığımın, sektör temsilcilerinin büyük 
mutluluk duymasına neden olmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, turizm, döviz akışı ve yabancı sermaye girişini artırması nedeniyle önemlidir. 
Yine turizm, istihdama katkısı açısından, ek ihracat özelliğine sahip bir sektör olması açı

sından, sosyoekonomik gelişmemizi hızlandırması açısından, altyapı gelişmesine katkı yapan 
bir sektör olması açısından, önemlidir. 

Yine, hizmet üretiminin yanı sıra, mal üretimine de destek veren; yani, sanayileşmeden 
tarıma kadar diğer birçok sektörleri hızlandıran bir sektör olması hasebiyle, önem kazanan 
bir sektördür, önemlidir. 

Gerçek bir kalkınma modelinin temel taşıdır veya temel taşlarından birisidir diyoruz. 
Böylece baktığımızda, Anavatan Partisi Grup Sözcüsü, değerli arkadaşımız Bahattin Bey'in 

belirttiği gibi, bu Hükümetin turizme önem vermemesi diye bir olay yoktur. Biraz önce söyle
diğim nedenlerden dolayı, ne bizim Hükümetimiz ne de 1996'dan sonra oluşacak veya 2000'li 
yıllarda oluşacak bizim dışımızda bir Hükümetin, turizmden vazgeçmesi veya turizmi ikinci 
plana itmesi mümkün değildir. 

Bu nedenle, Hükümetimiz -gerek 49 uncu Hükümet gerek 50 nci Hükümet- turizme, el
den gelen katkıyı yapmak ve turizmi, bu söylediğim özellikleri nedeniyle, ön plana çıkarmak 
gayreti içerisindedir. 
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1992 yılından başlayarak, yani sorumluluk aldığım dönemden başlayarak, turizmimizi bir 
değerlendirmek ve ondan sonra da, ileriye yönelik birtakım önerilerimizi, çalışmalarımızı siz
lere arz etmek istiyorum. 

Her şeyden önce, 1992 yılına geldiğimizde, turizm sektörü, ülkemizin gayri safî millî hâsı
lasının, yaklaşık yüzde 3,6'sını oluşturuyordu. 

Yine, turizm gelirlerimiz, toplam ihracat gelirlerimizin yüzde 25'ini oluşturur duruma gel
mişti; son iki yıl içerisinde. Bu, dünya ortalamalarının çok üzerinde bir rakamdır. 

Yine, son on yılda Türkiye'de turizmin ortalama gelişme hızı yüzde 18'dir, 1992 yılında, 
yani Bakanlığı devraldığımız yılda bu gelişme hızı yüzde 28'dir ve Türkiye, bu oranla, dünya
nın en hızlı büyüyen turizm sektörü ve ülkesi olması özelliğini kazanmıştır. 

Yine, 1992 yılında, 7,2 milyon turistle, 3,7 milyar dolar civarında bir gelir elde eden bir 
sektörüz ve bu gelir artışı da, 1991 yılıyla karşılaştırıldığında, yaklaşık yüzde 38 civarında bir 
artış anlamına gelmektedir. 

Yatak kapasitesinde de benzer artışlar olmuştur. 1992 yılında 208 bin yatak devralmıştır. 
Bakanlığım; ama 1993 yılının ilk 11 ayını bitirdiğimizde, bu yatak kapasitesinin 294 462'ye yük
seldiğini görmek mümkündür. 

Yine, 1993 yılının ilk 11 ayında yatırım belgesi verdiğimiz tesis sayısı 13 ve bunların top
lam yatak kapasitesi 13 378'dir. 

Biraz önce, değerli grup sözcülerinin belirtmiş olduğu, sonzamanlarda turizm yatırımları 
yapılmıyor şikâyetleri veya eleştirileri, bu rakamları verdikten sonra, herhalde çok geçerli ol
masa gerekir; ama bazı bölgelerimizde, özellikle, daha önceki dönemlerde, plansız bir biçimde 
aşırı arzın oluşturulduğu bölgelerde, yeni yatırımlarda bir yavaşlama vardır; bunun içerisine 
Kapadokya da dahildir; ama biz, Kapadokya'yı, altyapısını düzelterek geliştirdiğimiz Kapa-
dokya'yı, sadece yatak kapasitesini artırarak değil, oradaki kültürel değerlerimizi koruyarak, 
restore ederek, kanalizasyonundan arıtma tesisine, içme suyundan elektiğine, ulaşımına kadar 
geliştirdiğimiz takdirde, oradaki yatak kapasitesinin artmaması, o bölgeye gidecek olan turist 
sayısının artmaması mümkün değildir. Nitekim, bu sene de, Kapadokya'yı ziyaret eden turist 
sayısında herhangi bir azalma olmamıştır. 

Yine, bütün bu gelişme süreci içerisinde 2000 yılına nasıl bakıyoruz; ona değinmek istiyo
rum : Sayın Yücel'in söylediği gibi, 2000 yılında -söyledikleri rakamlar doğrudur- 13 milyona 
yakın turist ağırlamayı düşünüyoruz, Türkiye'nin yatak kapasitesinin o dönemde 1 milyona 
çıkmasını istiyoruz ve yine 2000 yılında 10 milyar dolar civarında da bir gelir arzuluyoruz. Şüp
hesiz, bu koymuş olduğumuz hedefler büyük hedeflerdir, hızlı bir gelişmeyi gerektiren hedef
lerdir, planlı ve programlı çalışma yapılmasını gerektiren hedeflerdir ve bunu yaparken de, da
ha önce de söylemiş olduğum gibi, hatırlayacağınız bazı ilkelerimiz vardı; bu ilkeler doğrultu
sunda, üç ana politika doğrultusunda biz bu gelişmeyi elde etmeye çalışıyoruz. 

Her şeyden önce rekabete dayalı, dünya rekabetine dayalı etkin bir turizm ekonomisinin 
gelişmesi, amaçlarımızdan bir tanesidir. 

İkincisi, başta kendi insanımız olmak üzere, ülkemizi ziyaret edecek turistlere en iyi, sos
yal, toplumsal ve kültürel ortamın yaratılmasına ilişkin bir politika izliyoruz. Hızlı gelişelim 
derken, biraz önce söylediğim bu iki ilkeden taviz vermek istemiyoruz. 

Üçüncü taviz veremeyeceğimiz bir ilke daha var; doğal ve kültürel değerlerin korunması 
ye geliştirilmesine öncelik veren bir turizm gelişmesini ve politikasını izleme kararlılığı içeri
sindeyiz. 
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Son ilci yıl içerisinde de, aynı kararlılıkta, bu üç ilke doğrultusunda çalışmalarımızı sür
dürmekteyiz. 

Türk turizminde yeni politikalar uygulamaya başladık ve turizm gelişmemizin her aşama
sında, ekonomik, kültürel ve çevreye ilişkin hedefler arasında mutlaka bir denge kurarak geliş
memizi sağlamaya çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim... 
Sayın milletvekilleri, öğleden sonraki çalışma süremizin dolmasına çok az bir zaman kal

mıştır; ancak, bütçe üzerindeki görüşmelerin bitmesine de çok az bir zaman kalmıştır. Uygun 
görürseniz, çalışma süremizi bütçe görüşmelerinin tamamlanmasına kadar uzatalım. 

Bu bütçe görüşmelerinin bitimine kadar sürenin uzatılmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TURİZM BAKANI ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Biraz önce de öylediğim gibi, bu üç ilkenin yanında, yatağı tamamlanmış, 5 yıldızlı otel 

açılmış; fakat sokağında kanalizasyon olmayan bölgeler kalmasın istiyoruz. Onun için, döne
mimizde, altyapı eksikliklerinin tamamlanmasına hızlı bir biçimde gayret gösteriyoruz ve yatı
rımlarımızın önemli bir bölümünü de bu doğrultuda yapıyoruz. Altyapı eksiklikleri tamamla
nacak, yeni altyapı gereksinimleri, önümüzdeki yıllarda en hızlı bir biçimde gerçekleştirilecektir. 

Yine, daha önceki oturumlarda görüşmelerde de ifade etmiş olduğum gibi, Türkiye'deki 
turizm çeşitlendirilmesine devam edeceğiz. Bu çeşitlendirme sayesinde, birçok arkadaşımızın 
arzu ettiği, istediği, "yapılsın" dediği, Türk turizminin 12 aya yayılmasını gerçekleştireceğimiz 
gibi; aynı zamanda, turizm etkinliklerinin ülkemizin diğer bölgelerine de, özellikle bugüne ka
dar ekonomik gelişmeden nasibini yeterince almamış bölgelere de yayılması ve bölgelerarası 
dengesizliklerin giderilmesine yardımcı olunması gibi, o bölgelerdeki yaşam standardının yük
seltilmesi açısından, bunun önemli olduğuna inanıyoruz. 

Bütün bunları yapmak için, özellikle turizm çeşitlendirilmesi doğrultusunda, son birbu-
çuk yıldır, kış turizmini özendirmek için yoğun bir yatırım çabası içerisindeyiz. Başta Kuzey
doğu Anadolu Bölgemiz; Palandöken, Sarıkamış, Kop ve Zigana olmak üzere, bu bölgede, önü
müzdeki yedi sekiz yıl içerisinde 32 bin yeni yatağın, kış sporları için, kış turizmi için hizmete 
girebilmesi konusunda Bakanlık olarak, sektör olarak hızlı bir gayret içerisindeyiz. Bu bölge
de, otelcilerimize, yatırımcılarımıza arazi tahsisleri yapılmıştır. Aynı zamanda, Erciyeş, Hasan 
Dağı, Uludağ İkinci Bölge, Çankırı - Kastamonu - İlgaz bölgesi, yine İstanbul'un hemen ya
nında Kartepe bölgesinde, kış turizmine, altyapıyı ve üstyapıyı tamamlayabilmek için gayret 
içerisindeyiz. 

Bu söylediğimiz gelişmeler gerçekleştiğinde, nasıl yılda ortalama 7 milyon turist çekiyor
sak, Türkiye'nin, kış aylarında da en az bir 7 milyon turist daha çekeceğine inanıyoruz. 

Yine, aynı şekilde, Toroslarımızın kuzey bölgeleri, kış turizmi için önemlidir diyoruz. 
"Yayla turizmi, termal turizmi" dendi. İki yıldır bu konuda önemli adımlar atıldı, önem

li gelişmeler elde ettik. Sadece Karadeniz Bölgesinde 70 yayla incelemeye alınmış, bunlardan 
20 tanesinde öncü, örnek, önemli proje olarak yatırım aşamasına geçilmiş olup, uygulamaları
mız vardır. Aynı şekilde, Toroslarda, Batı Anadolu'nun birçok bölgelerinde, Karadeniz'in batı 
bölgelerinde, Kastamonu, Zonguldak taraflarında, yayla turizmiyle ilgili, ciddî, çevreye zarar 
vermeden, doğal güzellikleri bozmadan, dengeli bir kalkınmayı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, termal turizmi de aynı şekilde. Termal turizm tesislerini Avrupa stan
dartlarında çağdaş kür merkezlerini, tedavi merkezlerine de dönüştüren ve bizim gelenekleri
mizden gelen termal kullanımı, kaplıca kullanımıyla da birleştiren yeni bir anlayışla ele alıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yine, geçtiğimiz iki sene içerisinde -geçen sene bütçede de söylediğim-
tanıtma konusunda önemli bir eksiğimiz vardı; bu eksikliği önemli ölçüde gidermeyi başar
mak üzereyiz, önemli atılımlar yaptık. Nitekim, konuyu özetlemek gerekirse, Dünya Turizm 
örgütünün dünya turizm ülkeleri arasında yaptığı bir değerlendirmede, Türk turizm tanıtma
sı, etkinlik açısından, dünya ülkeleri arasında beşinci sıraya gelmiştir, bundan daha iki sene 
önce, 30'un altına bile inemiyorduk, 30'larda 40'larda bulunuyorduk. Demek ki, sebat ederse
niz, ciddî çalışmalar yaparsanız, Türkiye'nin tanıtımında da, en eksik kaldığımızın söylendiği 
konularda da, Türkiye ve Türk insanı, bazı başarılar elde edebiliyor. 30'Iardan 5 irici sıraya 
gelmek önemlidir diye düşünüyorum; ama, 5 inci sırayla da tatmin olmuyoruz, bu konuda bi
zim gözümüz 1 inci sıradadır diyoruz; çalışmalarımız devam etmektedir. (RP sıralarından alkışlar) 

1993 yılında, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya, Danimarka ve İtalya'da, tanıtım et
kinliklerimiz, 5 birincilik olmak üzere, toplam 9 ödül almıştır. Bunlar, gerek genel tanıtım po
litikalarımızla ilgili gerekse reklam filmlerimiz, afişlerimiz veya turizm tanıtmasıyla yakından 
ilişkili olan standlarımızla ilgili ödüllerdir. 

Bunun yanında, eğitim konusunda, 4 turizm eğitim merkezi devralmıştım, birbuçuk yıl 
içerisinde bunların sayısı 12'ye çıkmıştır. CHP Sözcüsünün de söylemiş olduğu gibi, bu turizm 
eğitim merkezlerinde, özellikle, ihtiyaç sahibi, kimsesiz -Çocuk Esirgeme Kurumundan aldığı
mız, 18 yaşını doldurmuş çocuklarımız başta olmak üzere- çocuklarımıza birmeslek edindir
meye çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz. Düşük gelirli ailelerin okutma imkânı bulamadığı 
öğrencileri sekiz ay eğiterek, bunlara bir meslek kazandırmak, özellikle bunları turizm sektö
rüne kazandırmak, yine Bakanlığımın amaçları arasındadır; bu konudaki çalışmalarımız de
vam etmektedir. ; 

Yine, altyapıyla ilgili ATAK Projesi çalışmaları devam etmektedir. 125 yerleşim alanını 
-Ege ve Akdeniz sahilinde- kapsayan bu proje, havzalara ayrılmıştır ve bugün, dış kredisi için 
iki yıldan beri ciddî bir gayret göstermemize rağmen, önemli bir başarı elde edememişizdir. 
önümüze konulan şartlar, şu anda kabul edilebilir gibi değildir; ama, buna rağmen, hazırlan
mış olan bu altyapı projesindeki öneriler doğrultusunda, Bakanlık olarak kendi yatırımlarımı
zı yapıyoruz. Sadece geçen sene -daha doğrusu 1993 yılında- bu konuda, çöp imha tesisleriyle 
ilgili olarak Akdeniz sahilinde harcadığımız yatırım miktarı 39 milyar lira civarındadır ve buna 
devam ediyoruz. Dış kredi bulamasak da, bu işi, Türk Ulusu olarak kendi başımıza, kendi kay
nağımızla yapmak için elden gelen gayretler gösterilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; süremin az kaldığını biliyorum; isterseniz, sorulara 
hemen geçmek istiyorum; sizlere daha geniş bir açıklama yapamadığım için üzgünüm; ama, 
bunlara da biraz yanıt vermek istiyorum. 

Sayın Erdal Koyuncu'n'un, denetim elemanlarının yetersizliğiyle ilgili söylediği konuda, 
hafif de olsa sıkıntımız var; fakat, son iki yılda bunu telafi etmeye çalıştık. Kontrolör sayım 
21'dir, stajyer kontrolörüm 29'dur; yani, şu anda elimde toplam 50 eleman vardır ve 1993 yılı 
içerisinde, işletmelerde 1 540 teknik denetim yapılmıştır, 497 sınıflandırma yapılmıştır -Bakanlık 
Kontrolörleri tarafından- 210 kez de, talih oyunları salonları denetlenmiştir. 
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Sayın Elkatmış'ın bu leonuda yönelttiği soru ve eleştiriye de bu bir yanıt olur diye düşünü
yorum; toplam 2 247 denetim yapılmıştır, sadece 1993 yılı içerisinde. 

İkinci konutların sektöre kazandırılmasıyla ilgili Sayın Talay'ın sorduğu soruya yanıt veri
yorum : Bu konuyu unutmuş değiliz. Bu konuyla ilgili yeni Nitelikler Yönetmeliğimizde, ikinci 
konutların belli bir standarda ulaştırılması doğrultusunda çalışma yapıyorduk, onu bitirdik 
ve artık, bizim apart oteller gibi veya diğer otellerimiz gibi, turizme açılacak olan bu ikinci 
konutların standartlarına ilişkin birtakım ilkeler ortaya çıkardık; çok yakında bunları bildireceğiz. 

Havaalanlarının yetersizliklerinden bahsedildi. Sayın Talay, buna katılıyorum; ama... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, isterseniz, salonda olmayan arkadaşlara cevap vermeyin. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — Peki Sayın Başkanım, ver

meyeyim. 
Havaalanlarıyla ilgili olarak diğer konuşmacılarca da değinilen bazı şeyler oldu; fakat, 

hemen şunu ifade edeyim : Gerek havaalanlarımızın kapasite yükseltimi gerekse yeni havaa
lanları yapılmasıyla ilgili olarak Hükümetimiz ciddî çalışmalar içindedir, örneğin, Bodrum, 
Adıyaman, Kayseri, Nevşehir Havaalanları, bu yeni havaalanları içerisindedir. Yine, Erzurum, 
Kars, Van, Diyarbakır ve Gaziantep Havaalanları, da, bizim Hükümetimiz döneminde, ulusla
rarası havaalanları olmuştur. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Sayın Bakan, Uşak Havaalanı ne oldu? 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Gerek yok!.. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — Sayın Başkan "gerek yok" di

yor; Sayın Başkanı ikna ederseniz... 
BAŞKAN — Hayır ben demedim. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — özür dilerim Sayın Başkanım. 
Sayın Günaydın'ın sormuş olduğu, daha doğrusu değindiği konular vardır. Danışma mü

dürlükleriyle ilgili bazı şeyler istiyor. Bu leonuda biraz sıkıntımız var; ama, Konya'ya araç ge
reç bu sene verildi. 

Müze giriş Ücretleriyle ilgili Sayın Elkatmış'ın değindiği bir konu vardı. Bugün müze giriş 
ücretlerinin yüzde 40'ı il özel idarelerine veriliyor. Bu konuda il özel idareleriyle yani valilikler
le temasa geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Yine Sayın Elkatmış'ın, değinmiş olduğu talih oyun
ları salonlarıyla ilgili çok sıkı denetimler yapıyoruz. Bu konuda, 3 adet salonun işletme iznini 
iptal ettim; 4 adet salona üçer kere para cezası verildi, birer kere daha ceza alırlarsa, onların 
da işletme izinleri iptal ediliyor; 9 adet salona şu anda ikişer para ceza verilmiş, ikişer hakları 
kalmış; 21 adet salon birer kez para cezası almış, üçer hakları kalmış; uyarma cezası ve ikaz 
yazısı gönderdiğim salonlar da vardır. Buradan da görüldüğü gibi, sayın milletvekilim, Bakan
lık olarak, kendimizin izin belgesine, işletme belgesine sahip olan talih oyunları salonları üze
rinde ciddî bir denetim sürdürüyoruz. 

Yine, Sayın Bahattin Yücel, bu Hükümetin ekonomi politikasından doğan ve bunun tu
rizme yansıyan olumsuz etkilerinden bahsetti. Ben, bu Hükümetin uygulamış olduğu ekonomi 
politikalarının, eskileriyle karşılaştırıldığı zaman, çarpık olduğuna inanmıyorum. Bu sene Tür
kiye'nin gelişme hızı yüzde 9'lara ulaşacak; bu mudur kötü veya çarpık ekonomi politikası? 
Son iki Hükümet zamanında ekonomide kapasite kullanım oranları yüzde 83'lere varmıştır; 
bu mudur çarpık ekonomi politikası? Yine, yatırımların işletmeye açılması süresi, geçmiş sene
lerle karşılaştırıldığında, en kısa sürelere inmiştir bu dönemlerde; bu mudur çarpık ekono-
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mik politikası diye, kendi kendime sormadan edemedim! Ama gerek bakanlığımın gerekse şah
sımın çalışmalarına karşı göstermiş olduğu iyi niyete teşekkür etmek istiyorum; fakat, yanlış 
bildiğini zannettiğim birkaç konuya da açıklık getirmek istiyorum. 

"Teşvikler gerekli ölçüde verilmedi*' dendi. Bugün şu anda, benim önümde, 30.11.1993 
tarihinde Kalkınma Bankasından gelen veriler var. örneğin, yatırım kredilerinde mukaveleye 
bağlanan toplam 125.6 milyarlık bir talep olmuş, Hükümetimiz, 125.6 milyar liralık bu talebi 
tamamıyla karşılamıştır. Yarım kalmış yatırımlara verilen tamamlama kredilerinde mukaveleye 
bağlanan miktar 695 milyar lira civarındadır; burada biraz düşüklüğümüz var, bunun 242 mil
yarı gerçekleşmiştir. Spot kredide mukaveleye bağlananların hepsi ödenmiştir. Seyahat acente
lerine ilişkin olarak mukaveleye bağlanan toplam kredi talebi 100 milyar lira civarındadır; şu 
ana kadar ödenmiş olan miktar, yaklaşık 90 milyar lira civarındadır, son olarak ödenen 53 mil
yarla birlikte. Bütün bunlar gösteriyor ki, Sayın Yücel'in söylediği gibi, Hükümet, söz verdiği 
kredileri veya destekleri vermekten herhangi bir şekilde -belki biraz gecikme olmuştur ama-
sarfı nazar etmemiştir diye düşünüyorum. 

Yine, Sayın Yücel, "KDV oranları bir gecede yüzde 8 arttı ve bazı seyahat acenteleri veya 
oteller, satışlarını önceden yaptığı için mağdur oldular" diyor. Buna katılmak da mümkün de
ğildir; çünkü, daha önceden adaları satılan otellerde kalan daha doğrusu tur gruplarıyla gelen 
turistin ödeyeceği KDV oranı, bugün, yüzde 15'tir, yüzde 23 değildir. Bu nedenle de, burada, 
tabiî, yanlış bilgilendirme olduğuna inanıyorum. 

Kurumlar Vergisi istisnasıyla ilgili olarak bugün Türkiye'de sektörlere bakıldığında, Ku
rumlar Vergisi istisnasını devam ettiren tek sektör, turizm sektörüdür; ama, bu sadece ilk beş 
yıl içerisine sığdırılmıştır; yani, bir turizm tesisi, açılışından itibaren ilk beş yılında Kurumlar 
Vergisinin o yüzde 20 istisnasından yararlanabilmektedir. Bu nedenle, burada bir yanlış bilgi
lendirme olduğuna inanıyorum. 

Yine, Sayın Yücel, "yeni vergi yasa tasarısında özel tüketim vergisi konacak" dedi. Böyle 
bir konu yoktur, özel tüketim vergisi diye, daha doğrusu otel müşterilerinin veya turizm müş
terilerinin ayrıca yüzde 3'lük ekstra vergi ödemesi diye bir husus, o vergi paketi içerisinde, be
nim bildiğim kadarıyla yoktur; o paketi gözden geçiren Bakanlardan da bir tanesiyim. Bu bil
giyi, Sayın Yücel'in, nereden aldığını bilemiyorum; ama, bu konuda bir açıklama yapmak zo
runluluğunu hissettim. 

Yine, 1618 sayılı Yasanın güncelleştirilme çalışmaları bitmiştir, çok yakında da Meclise sevk 
edilecektir, 

Otelciler Birliği Yasa Tasarısı üzerinde yaklaşık birbuçuk senedir Bakanlığım ve sektörüm 
çalışmaktadır; ama, çeşitli bölgelerdeki otelcilerimizin, bu birlik yasası üzerinde, ne istedikle
rinde anlaşamadıkları için, bir uzama, bir sürüncemede kalma olmuştur; fakat, önümüzdeki 
on gün içerisinde bu tasarının da Meclise sevk edilebilecek hale geleceğini buradan müjdele
mek istiyorum. • 

Bildiğiniz gibi, hac kontenjanı, her sene bir sorun olmuştur. Bize verilen, Türkiye'ye tanı
nan kontenjan, Diyanet İşlerinin başkanlığında kurulmuş olan bir Hac Komisyonu tarafından 
dağıtılır. Bu Hac Komisyonunda benim Bakanlığımın sadece bir temsilcisi bulunur ve seyahat 
acentelerine kullandırılmak istenen kontenjan da seyahat acentelerinin resmî temsilcisi olan 
TURSAB ile Bakanlığım arasında geliştirilmiş ilkeler bazında dağıtılmaktadır. Bu nedenle de, 
"bir firmaya yüzde 27'si verildi" denilen kontenjanı, bu ilkelere uyduğu için verilmiştir; daha 
doğrusu, bu kontenjan, sektör temsilcisiyle Turizm Bakanlığı temsilcisinin ortaya koymuş 
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oldukları ve herkesin daha önceden bildiği ilkeler doğrultusunda dağıtılmaktadır. Burada Ba
kanlığımın direkt bir etkisi, konuya müdahalesi veya yönlendirmesi söz konusu değildir. Bizim 
istemimiz odur ki, hac ziyaretleri daha düzgün bir biçimde olsun; hacca gitmek isteyen vatan
daşlarımız, daha rahat bir biçimde bu görevlerini yerine getirsinler ve Türkiye'ye dönsünler. 
Biz, bunun çalışması içerisindeyiz. Nitekim, seyahat acentelerinin faaliyetlerini, götürdükleri 
insanlara davranışlarını ve onları konaklattıkları yerleri görsünler, teftiş etsinler diye, Bakan
lık kontrolörlerini de geçen seneden beri hac seferleri sırasında göndermeye başladım. Bu ko
nuya da bir çeki düzen verilmesi gerektiğine inanıyorum ve bu sene de daha fazla kontrolörü 
hac seferleri sırasında göndereceğimi bir kez daha ifade ediyorum. 

Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; ayrıca, seyahat acenteleri için, ilk defa Hükü
metimiz döneminde, bu dönemde, birçok seyahat acentamıza -belli şartlara uygun seyahat 
acentalarımıza- katalog yardımı yapmaya başladık. 

Yine, biz, turizm sektörünün -ister otelcisi olsun, ister seyahat acentesi olsun veya diğer 
kesimleri olsun- çeşitli arkadaşlarım tarafından sözü edilen finansman, yani malî sorunlarını 
ortadan kaldırabilmek için, bunu kökünden çözebilmek için, devletin en az müdahil olduğu, 
sektörün gerçekten kendi malı olan ve yönetim kurulunu kendisinin oluşturacağı bir "TURBAN" 
kuruluşunun son aşamasına geldik. Bunun için bütün faaliyetler bitmiştir; sadece, sektör tem
silcisi kuruluşların, taahhütlerini imzalayıp, noterden tasdik ettirip, Bakanlığıma gönderme iş
lemi kalmıştır; bu da gönderildiği takdirde... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız var... 
TURİZM BAKANI ABDULKADlR ATEŞ (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım, bağ

lıyorum. 
... bu da gönderildiği takdirde, konu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına iletilecektir. 

Nitekim, daha önceden de Bakanlar Kurulunda, bu konuya Bakanlar Kurulunun ve Başba
kanlığın sıcak baktığı ifade edilmiştir. Bu, yeni bir devlet bankası yaratmak değildir. Sektörün, 
kendi finansman ihtiyacını, kendisinin, gerekirse yurt dışındaki para piyasalarından direkt olarak 
daha ucuz bulması ve bunu kullanması anlamına gelir. Bu amaçla biz, Turizm Bankasını kur
mak, işletmek, geliştirmek ve böylece, sektörümüzünün içerisinde bulunduğu ve zaman zaman 
şikâyet edilen finansman sorununu, yatırım sorununu çözmek için bu girişimi başlattık. Biz, 
bu konuda, Hükümet olarak, devlet olarak, sadece yol göstericiyiz; yeni bir devlet bankası ya
ratma görüşü içinde değiliz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine sosyal turizmi, yani kendi halkımızın dinlenme 
ihtiyacını görebilmek için, kamu kamp ve tatil köyleriyle ilgili, geçen sene size sözünü ettiğim 
envanter çalışmasını Bakanlığım bitirmiş bulunmaktadır. Şu anda Türkiye'de kamunun elinde 
bulunan 59 500 küsur yatak kapasitesi vardır; bunu, sosyal amaçlı turizm için kullanma doğ
rultusunda, bugünkü kullanım biçiminden daha etkin bir kullanım biçimine kavuşturmak için, 
Bakanlık olarak, 3 alternatifli bir proje hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 

Ayrıca, yine bu doğrultuda gençlik kampları açarak, özellikle, dar gelirli yurttaşlarımızın 
çocuklarını, senenin iki haftasında veya bir haftasında da olsa, çeşitli yörelerimizde dinlendi-
rebilmek için, 2 gençlik kampım geçen sene devreye soktuk, bu sene de 3 tane daha açacağız 
ve bu gençlik kamplarının yaygınlaşmasıyla da, özellikle, malî durumu iyi olmayan ailelerin, 
dar gelirli ailelerin çocuklarına, sağlıklı bir dinlenme, kendi ülkelerini tanıma fırsatı sağla
yacağız... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz bitti; lütfen tamamlar mısınız?... Son cümlenizi söyleyin. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli grup temsilcilerine, bizlere yaptıkları öneriler için, güzel konuşmaları için teşek

kür ediyorum; bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum; saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin lehinde, Konya Milletvekili Servet Turgut; buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, uygulamanız hakkında söz almak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi uygulama?.. 
ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Efendim, Sayın Bakan konuşurken, Grubumuz adına 

söz alan arkadaşımızın bazı sorularına yanıt vermekteyken, siz, "burada bulunmayanların so
rularına yanıt vermeyebilirsiniz" dediniz. Oysa, Sayın Talay Grubumuz adına konuşmuştur, 
Grubumuz adına soru sormuştur ve bizler de grubumuz adına burada mevcuttuk. Dolayısıyla, 
sorduğu sorulara cevap verilmesi lazım gelir. Sizi kınıyorum. 

BAŞKAN — Siz buyurun, yerinize oturun. 
Burada konuşan, soru soran milletvekilinin burada bekleyip bakandan cevabını alması, 

bu Meclise saygının gereğidir; yoksa, burada konuşup gitmek doğru değildir. Bunu yapmak, 
parlamenterin doğal görevidir. Lütfen oturun... Dinledim sizi, tamam... 

s 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sizin tavrınızı da kınıyorum; nezaket kuralları için
de olmadığını belirtiyorum.! 

BAŞKAN — Sayın Turgut, süreniz 10 dakikadır. Buyurun. 
SERVET TURGUT (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Turizm Bakanlığı büt

çesi üzerinde görüşlerimi aktarırken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Turizm, dünya kurulduğundan beri var olan bir hadise olmakla beraber, İkinci Dünya Sa

vaşı sonrasında yoğunluk ve yaygınlık kazanmış, önemli bir döviz kaynağı olarak millî gelir 
kademeleri arasında yer almış ve bir endüstri dalı sayılmıştır. 

Türkiye'de ise, 1934 yılından itibaren turizm sektörüyle devlet ilgilenmeye başlamakla bir
likte, ciddî adımlar atılmamıştır. 1943 yılında genel müdürlük bünyesinde çalışmaya giren tu
rizm, tam yirmi yıl sonra, 1963 yılında, "Turizm ve Tanıtma Bakanlığı" olarak faaliyet göster
meye başlamıştır. Bu da, Türk turizminin bugün hâlâ istenilen noktaya gelememesinde en bü
yük etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

12 Eylül İhtilalinden sonra ise, turizm kavramı, kültürle birleştirilerek, "Kültür ve Turizm 
Bakanlığı" şekline dönüştürülmüş ve uzun süre böyle devam etmiştir. Turizmin yalnız başına 
bir bakanlığa dönüştürülmesinin gecikmesi, elbette turizmi etkilemiştir. Son yıllarda turizm 
gelirlerinin çoğalmasında, bu yanlışlığın düzeltilmesinin rolü büyüktür. 

1984 yılında ülkemize gelen turist sayısı 2 milyonken, bu rakam, 1992 yılında 7 milyona 
ulaşmıştır. Arada kalan yıllarda turist sayısının artışı belli oranlarda olmuştur; ancak, 1991 
yılında ülkemize gelen turist sayısı 5 milyonken, 1992 yılında yaklaşık 1,5 milyonluk bir artış 
gerçekleşmiştir. Bu, olumlu bir gelişmedir. Bundan dolayı, Bakanlık mensuplarını, Sayın Ba
kanın şahsında kutluyoruz. 

Ne var ki, olumlu yönlerine rağmen, ülkemizin turizm gelirlerinin, 1992 yılı itibariyle hâlâ 
3 milyar dolarlarda seyretmesi, beklenilen hedeften çok uzak olduğumuzu göstermektedir. Ül-
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kemizin turizm gelirlerinin istenilen seviyeye ulaştırılmasının sağlanabilmesi için yapılması ge
reken çalışmalar vardır. Bunların başında da, öncelikle, bölücü terör meselesinin ülkemizin gün
deminden bir an önce çıkarılması gelmektedir. 

Son yıllarda, bölücü terör örgütünün, turizm acentelerine, turizm tesislerini bombalaya
cağı tehditlerini savurması, içinde bulunduğumuz yılda da birkaç hadisenin vuku bulması, ge
len turist sayısının çoğalmasını önlemektedir. Acilen bunun önlemlerinin alınması gerekmek
tedir. Bölücü terör örgütünün bu tehditleri sonucunda, çeşitli Avrupa ülkeleri, vatandaşlarına, 
"Türkiye'de terör var, gitmeyin" propagandasını yapmakta, bunda da başarılı olmaktadır. Ül
kemizi büyük bir döviz gelirinden mahrum eden bu olumsuzluğun ortadan kaldırılabilmesi için, 
öncelikle, bölücü terörün kökünü kazımak gerekmektedir. 

Ülkemizde "turizm" denince, yalnızca deniz turizmi akla gelmekte, denizlerimizden de 
yeterince faydalanılmamaktadır. Mevcut turistik tesislerimizden yeterince yararlanabilmek için, 
öncelikle, ulaşımda birtakım rahatlamalar sağlamak zorundayız. Dalaman Havaalanıyla, Ege 
Bölgesi için bu olumsuzluk nispeten giderilmiş olmakla birlikte, yeterli değildir. Akdeniz ve 
Ege Bölgelerinde havaalanlarının sayısını artırmak zorundayız. 

En çok umut bağladığımız deniz turizmi için gerekli koruma önlemlerinin alınmaması ve 
halkımızın bilincinin artmlmamasından dolayı, âdeta tehlike çanları çalmaktadır. Bu tehlike, 
maalesef, ülkemizde büyük bir kıyı yağmacılığının olmasıdır; başta Ege ve Akdeniz olmak üzere, 
hemen hemen bütün kıyılarımızda kıyı yağmacılığının, başını alıp gidiyor olmasıdır. "Nasıl 
olsa bir yolunu bulur, imardan geçiririz" şeklinde düşünen vatandaşlarımız, kanunlarla yasak 
olmasına rağmen, denize sıfır konutlar yapmaktadır. Turistik tesis olsa bile izin verilemeyecek 
bu yapılaşma, Türkiye'deki kıyılarımızı bitirmektedir. Bu yanlış uygulamanın önüne, belediye
ler ve Turizm Bakanlığının ve de Çevre Bakanlığının işbirliğiyle geçilmek zorundadır. 

Âdeta bir açık hava müzesi olan ülkemizde tarihî eser turizminin artırılması yolundaki 
çalışmalar da yetersizdir. Eğer tarihî eserlerimizin tanıtımına yönelik çalışmalar yeterli olsay
dı, inanıyorum ki, dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda turist, sırf bu maksatla ülkemize 
gelirdi. Mesela, Selçuklu eserleriyle âdeta bir açık hava müzesi olan Konyamıza gelen turist 
sayısının istenilen düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir. Gelenlerin çoğu da günübir
lik gelmekte, hemen hemen hiçbir harcamada bulunmamaktadır. 

Mevlana Türbesinin yanı sıra, tnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Alaattin Camii 
ve daha birçok eserin Konya'da bulunduğu, bunların Selçuklu Türk mimarîsinin öncü eserleri 
olduğu, promosyon yoluyla anlatıldığında, gelen turistler, bütün bu eserleri görebilmek için 
Konyamızda konaklamak zorunda kalacaktır. 

Bunun yanı sıra, Konya'ya gelen turistlerin kalıcılığını artırmak için çeşitli yan unsurlar 
da hazırlanabilir. Bunun için de Çumra, Bozkır, Karapınar, Taşkent, Hadim gibi ilçelerimizin 
tabiat güzellikleri yeterlidir. Ormanları ve diğer tabiî güzellikleriyle av ve orman turizmi, yayla 
turizmi için hayli güzel olan bu yerlerde turizm tesislerinin açılabilmesi ve yabancı turistlerin 
çekilebilmesi için yatırımcılar muhakkak teşvik edilmelidir. 

Yine Konya ile ilgili bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Bir tabiat harikası olan Bey
şehir Gölü bugün can çekişmektedir. Gölden, sulama için aşırı miktarda su alınmasından do
layı, Beyşehir Gölü kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çevre Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı
nın işbirliğiyle, bu göl muhakkak kurtarılmalıdır. 

Turizmle ilgili, ülkemizde yapılan bir başka yanlışa temas etmeden geçemeyeceğim. 
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1071 Malazgirt Savaşında Anadolu'ya Türk mührünün vurulduğundan habersiz birçok 
yönetici, yıllardan bu yana süren bir yanlışlıkla, hâlâ buralarda Türklerden önceki medeniyet
lerin reklamını yaparak, ülkemizin turizmin potansiyelinin artırılabileceğini zannetmektedir
ler. Bunun sonucunda da, hâlâ birçok bölgemizin ve yerleşim merkezimizin Türkçe isimlerinin 
yerine, eski Yunan'da kullanılan adları, turizm afişlerinde yer almaktadır. "Kapadokya", "Efes" 
ve benzeri adların kullanılması, bize göre çok yanlıştır. Elbette, Türklerden önce Anadolu'da 
çeşitli medeniyetler yaşamıştır, bunu inkâr etmiyoruz; ama, bu topraklarda artık Türk kültürü 
hâkim olduğuna göre, yerleşim yerlerimizin ve bölgelerimizin Türkçe adlarını kullanmak, bi
zim, Türk Milletinin boynunun borcudur. 

Turizm Bakanlığı ve Kültür Bakanlığının işbirliğiyle yılların devamı olan bu yanlış mu
hakkak giderilmelidir. Bugün, her iki Bakanlığın da hazırlattığı afişlerde Türkçe isimlere rast
lamak, neredeyse mümkün değildir. Bir millet, kendine saygı duymuyorsa, başka milletlere saygı 
duyamaz. Onun için, önce kendimize, kendi milletimize sahip çıkmalı ve saygı duymalıyız. 

Türkiye'de şartlar müsait olmasına rağmen, kış turizminden de yeterince faydalanamıyo
ruz; ancak, Sayın Bakanımız, konuşmasında, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi; kendisi
ne teşekkür ediyoruz. 

Ülkemizde çeşitli festivaller yapılmaktadır. Bunlardan birisi de, ülkemizde yetiştirilen ürün
lerle ilgili olanıdır. Bu tür festivallerin geniş çaplı olabilmesi için Turizm Bakanlığı katkıda bu
lunursa, hem birçok bölgemizin turizm potansiyeli artırılabilir, hem de ihracatımızın artma
sında rol oynayabilir. Bu yöndeki bir çalışma için de, Çumra ilçemizde düzenlenen "kavun 
festivalinin" kapsamı, teşviklerle artırılmalıdır. 

Tarih ve doğa güzellikleriyle bir cennet olan vatanımızda turizm gelirlerinin artırılabilme
si noktasında, kıyı turizminin dışında nelerin yapılabileceği konusunda görüşlerimi aktarmaya 
çalıştım. 

1994 yılının, ülkemiz için, hedeflerimize ulaşabileceğimiz bir yıl olması dileğiyle, Turizm 
Bakanlığı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turgut. 
Bütçenin aleyhinde, Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli üyeler, Turizm Bakan

lığımızın değerli mensupları; 1994 yılı ütçesinin, memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu ol
masını Cenabı Allah'tan niyaz ederim. 

Türk turizminin son yıllarda geliştiği ve kalkınmamıza katkıda bulunduğu, hepimiz tara
fından bilinmektedir; ama, bu, istenilen hedefe ulaşmak mıdır, değil midir; bu konuda bazı 
tereddütler vardır. 

1993 yılının bütçe hedefi 8 milyon turist, 4,5 milyar dolar gelir olduğu halde, bugün bu 
rakamlara -az da olsa- tam olarak ulaşılamamıştır. Bu hedeflere ulaşılmamasının sebepleri, ön
celikle altyapının eksik olması ve hizmetin profesyonelce yürütülmemesidir. \bksa, bahane olarak 
anarşiyi gösterirsek, yanlış yaparız. Bizim gibi aynı şartları yaşayan ülkeler olduğu halde, on
ların böyle bahaneleri yoktur. Terör bahanesine sığınırsak, hiçbir zaman, istediğimiz hedefe 
ulaşamayız; o zaman da, bütçeden, turizm için ayırdığımız paraları, boşa ayırmış oluruz. 

Yerkürenin en güzel yerinde olan, doğal güzellikleriyle dünya insanının cazibe merkezi ko
numunda bulunan Türkiye'nin, bizce, tanıtımı eksiktir. Bu eksikliği gidermek, değişen şart-
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lara uygun, çağdaş anlamda uygulanırlığı olan politikalarla mümkündür. Tanıtımın profesyo
nelce yapılması gerekir. Bu sektörde hizmet veren personelin yüzde 100 eğitim gören insanlar
dan oluşması için, gelecek yıllarda bu alana hizmet verecek insanlarımızı şimdiden yetiştirecek 
okullarımızı artırmalıyız. Tanıtımda, sadece Anadolu'da yaşayan medeniyetlerin eserleriyle sı
nırlı kalmamalıyız. Türkiye'yi ve Türk kültürünü her yönüyle tanıtmalıyız. 

öncelikle, turizmin, sahil turizminden kurtarılması gerektiği inancındayım. Bu manada, 
Sayın Bakanımızın, turizmi çeşitlendirmedeki gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Turizmin, Ana
dolu'nun her köşesine yaygınlaştırılması için, millet olarak insanî özelliklerimizin, kültürümü
zün, misafirperverliğimizin ve tarihî eserlerimizin çok iyi tanıtılması gerekir; bu sayede de tu
rizmi Anadolu'ya yaymak mümkündür. 

Her gelen turistin, bizim için bir kültür temsilcisi olacağı düşüncesiyle, ülkemizde bulu
nan tarihî eserlerin tanıtılmasını çok iyi yapmalıyız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; dört mevsimin aynı anda yaşandığı ülkemizde, daha önce 
yaşayan medeniyetlerin bıraktığı eserler, bugün yağmacılık tufanına uğratılmaktadır ve özel
likle define avcıları sayesinde yok olmak üzeredir. Bunun da bir an önce tedbirlerinin alınarak 
önüne geçilmesini beklemekteyiz. 

Turizmi, sadece Batı insanına yönelik düşünmek, bizce, yanlıştır, özellikle Uzakdoğu ül
keleri başta olmak üzere Arap toplumlarına, tslam ülkelerine, en önemlisi de Türk cumhuri
yetlerine yönelik, Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirecek, bu potansiyeli ülkemize taşıyacak 
politikalar üretmeliyiz. Bunu yaparken de, doğu ülkelerinden gelen ve insanlarımıza ahlaksız
lık saçan Nataşa turizmine de engel olmalıyız. 

Turizm sektöründe gelişmenin ana kaynağını oluşturan alt yapı problemlerini bir an önce 
çözmeliyiz. • ı 

Ulaşımın çok önemli bir yer tuttuğunu unutmamalıyız, özellikle turistlerin yoğun ilgisini 
çeken Ege ve Güney sahillerimize hava ve kara ulaşımının yeterli düzeye getirilmesi bir an önce 
gerçekleştirilmelidir. 

Sahillerimizin beton yığını haline getirilmesini engellemeliyiz. Bizce, özelleştirmeye önce 
bu sektörden başlamalıyız. 

Kamu kuruluşlarının dinlenme tesislerinden bugün için faydalanma oranı çok düşüktür; 
zaten bu kamplardan faydalananlar da, kamuda çalışan Üst yönetim elemanlarıdır. Memurla
rın geçiminden artırıp da bu tür dinlenme tesislerinde dinlenecek kadar paralarının olduğu ka
naatinde değilim. Bu dinlenme tesislerinin özelleştirilerek turizme açılması sayesinde, turizmin 
en önemli problemi olan yatak kapasitesinin artırılarak bu problemin çözüleceği inancındayız. 
Böylece, turizm sektöründe yeni yatırımlar yapılacağı gibi, ayrıca bu, diğer sektörlere de kay
nak aktarılarak yatırımların hızlanmasına sebep olacaktır. Daha da ilerisi, bunun, bütçe açık
larının kapanmasına faiz borçlarından kurtulmaya ve Sayın Başbakanımızın "ekonomik terör" 
diye bahsettiği dibi görünmez kuyudan bir an önce çıkılmasına yardımcı olacağı kanaatiyle, 
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Topaktaş. 
Sayın milletvekilleri, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar adına ve kişisel söz istem

leri yerine getirilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, soru sormak isteyen arkadaşlarımı arz ediyorum : Sayın Fethullah 

Erbaş, Sayın Musa Demirci, Sayın Çelik, Sayın Ahmet Derin. Sayın Süleyman Ayhan ve Sayın 
Cemalettin Gürbüz'ün de yazılı soruları vardır. 
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önce yazılı sorulan okutacağım; ancak, Sayın Süleyman Ayhan'ın, yazılı sorusunu, ken
disi Genel Kurulda olmadığı için işleme koymuyorum. 

Sayın Cemalettin Gürbüz'ün sorularını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla, Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmak üzere tev
cihini arz ederim. 

Saygılarımla. 
1. Amasya İli Taşova İlçesi Boraboy Gölü çevresinde yapılması düşünülen tesislerin pro

je ve gerçekleştirilmesi için gerekli kaynak durumu hakkında ne bilgi verilebilir?-Varsa, engel
leri nelerdir? 

2. Amasya merkez Gözlek Kaplıcasında yapılması düşünülen termal tesisleriyle ilgili ge
lişmeler nelerdir? 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

BAŞKAN — Sayın Bakan, isterseniz bütün soruları alalım, sonra cevap verin. 
Sayın Fethullah Erbaş; buyurun efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkanım, delaletlerinizle, Sayın Bakanca, aşağı

daki sorularımın cevaplandırılmasını istiyorum: 
1. Van Gölünün batısında bulunan ve tabiat harikası olarak bilinen Nemrut Krater Gölü 

ile Van Gölü arasında bir teleferik kurmayı düşünüyor musunuz? 
2. Van Gölü çevresinde bulunan yerleşim merkezlerinden, Van hariç, hiçbirinin arıtma 

tesisi yoktur; tamamının kanalizasyonu göle dökülmektedir. Bu durumun önlenmesi için Van 
Gölü çevre belediyelerine gerekli yardımı yapacak mısınız? 

3. Van'daki turistik oteller birer ikişer kapanmaktadır. Van'ın turist çekebilmesi için bu 
hususta önlem alınmakta mıdır? 

4. Van'da turizm meslek okulu açılacak mıdır? 
5. Osmanlı maliyesini altüst eden dış borçlarla saraylar yapılmış, Düyun-i Umumiye ku

rulmuş ve tüm vergiler, vergi gelirlerimiz Avrupa'ya gitmiştir. Bizim son on yılda aldığımız dış 
borçlardan kaç milyar doları turizm için veya turizm tesisleri için alınmıştır? Alınan bu dış 
borçlarla yapılan turistik tesislerden elde edilen kâr, dış borç faizlerini karşılıyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Demirci. 
MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana şu soruyu sormak 

istiyorum: Termal kaynaklarının hemen yanı başında sera tarımının da geliştirilmesi imkân da
hilindedir. Tarım veKöyişleri Bakanlığıyla Turizm Bakanlığının ortak projeler üretip, hem sera 
tarımının geliştirilmesini' hem de tesislerde konaklayanlara taze sebze sunulmasını düşünüyor 
musunuz? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çelik, buyurun. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkanım, delaletlerinizle, Sayın Baka
nın cevaplamasını arzu ettiğim sorularımı tevcih ediyorum: 

Şanlıurfa ti Turizm Müdürlüğü, 48 metrekarelik, tuvaleti olmayan bir yerde. Acaba, Sa
yın Bakan, Urfa'ya yakışır, GAP'la mütenasip bir turizm binası temeli atacaklar mıdır? Yoksa 
kendileri, bina kiralanmasına müsaade edecekler midir? 

İkinci sorum : Şanlıurfa'da turizm meslek okulu açmayı düşünüyorlar mı? 
Üçüncü sorum: Hazreti İbrahim'in doğduğu yerle ateşe atıldığı kale arasında bir teleferik 

kurulmasını düşünüyorlar mı? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Derin, buyurun. 
AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana şu soruyu 

sormak istiyorum : Marmara - Akdeniz ve Ege üçgeninde bulunan; fakat, doğudaki birçok 
ilden daha geri bırakılmış, göç veren Kütahya İlimizde değişik türde ve değişik sıcaklıkta 32 
adet termal yatağımız mevcuttur. Dünyada nadir bulunan böyle bir bölge için turizm yönün
den yatırımlar yapmayı düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, isterseniz yazılı cevap da verebilirsiniz. 
TURİZM BAKANI ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, yazılı olarak 

yanıtlayacağım. '; 
BAŞKAN — Teşekkür'ederim. 
Sayın milletvekilleri, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
/. — TUrizm Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 240 587 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Hiz
metleri 1059 263 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 20 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 17 000 000 000 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 1 337 550 000 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Turizm Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — TUrizm Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Turizm Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam İptal edilen Ertesi yıla dev-
toplamı harcama ödenek rolunan ödenek 

TOPLAM 418 979 422 000 380 391 204 000 38 544 556 000 43 662 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TUrizm Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Turizm Bakanlığının 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla 1992 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı oylarınızla kabul edilmiştir; ülkemize, memleketimize ve 
Sayın Bakanlık mensuplarına hayırlı olsun efendim. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü normal çalışma programımız bitmiştir; ancak, Yüce Ku
rulunuzun aldığı bir karar gereğince, normal çalışma programından sonra 3 saat süreyle vergi
lerle ilgili yasa tasarısını görüşme durumundayız. Bu itibarla, 21.15'te toplanmak üzere, 47 nci 
Birleşimin İkinci Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.42 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.15 

BAŞKAN : BaskanvekiIİ Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : Abbas tnceayan (Bolu), Işıl ay Saygın (İzmir) 

;— 6 -

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

/. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tbhsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, daha önce aldığımız karar gereğince, şimdi, 3 saat sü
reyle, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sa
yılı Vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım... (RP sıralarından "karar yeter
sayısı istiyoruz*' sesleri) Raporun okunmasını kabul edenler... (RP ve ANAP sıralarından "karar 
yetersayısı istiyoruz" sesleri, gürültüler) Kabul etmeyenler... Geç kaldınız kardeşim. 

SALlH KAPUSUZ (Kayseri) — Başkan, ne yapıyorsunuz? 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, bu tarafa bakmıyorsunuz ki. 

BAŞKAN — Raporun okunmaması kabul edilmiştir. (RP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, 1 saniye dinler misiniz... 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz isteyen... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Herhalde sağ gözünüz çalışmıyor. 
BAŞKAN — Kardeşim, daha evvel isteseydiniz; ben ne bileyim.... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — 10 kişi ayağa kalkmış bağırıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, rica ediyorum, daha işin-başında kavgaya dökmeyin. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Senin sağ gözün görmüyor galiba. 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Gül; buyurun. 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Başkan görme özürlü mü? 
BAŞKAN — Sayın Gül, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

(1) 403 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 
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RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
vergi tasarısı hakkında Refah Partisi Grubunun görüşlerini anlatmak için huzurlarınızdayım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

öncelikle şunu arz etmek istiyorum; gerçekten, Sayın Başkan oturumu açtığında yokla
ma istemek Üzere arkadaşlarımız hazır bekliyorlardı; fakat, Sayın Başkan bizim tarafımıza hiç 
bakmadan, yalnızca iktidar kanadına bakıp oylama yapmasını, doğrusu kendisinin demokra
tik yönetim anlayışına sğıdıramıyoruz ve bunu üzüntüyle karşılıyoruz. (RP sıralarından alkış
lar, SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Hem para alacaksınız hem Meclisi çalıştırmayacaksınız... 
BAŞKAN —- Arkadaşlar, lütfen siz karışmayın, sayın hatip bana hitap ediyor... 
Sayın Gül, siz onları muhatap almayın. (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler) 

ABDULLAH GÜL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu Meclisin en devamlılarının 
kim olduğunu halk da biliyor, basın da biliyor. Şimdiye kadar bu Meclise devam etmeyen mil
letvekillerinin içerisinde tek bir Refah Partili milletvekilini gösteremezsiniz... (DYP sıraların
dan, "bak bak, kaç kişi var, 15 kişi var" sesleri) O hiç mühim değil. Dolayısıyla, biz eğer bura
da bazı şeyleri engelliyorsak, anayasal demokratik haklarımızı kullanıyorsak, bunu saygıyla 
karşılamak zorundasınız. 

Sayın Başkan, hepinizin bildiği gibi, üç kısımdan meydana gelen bu vergi tasarısı, bir süre 
önce Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Bu paketin birinci kısmı geçen hafta Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşüldü ve hepinizin bildiği gibi, sabahleyin burada gündeme girip girme
mesi oylandı; fakat gene hepinizin bildiği gibi, bu Mecliste, çok önemli olan bazı kanun görüş
meleri yarıda kesilmek zorunda kalınmış ve hatta geri bile çekilmişti. Aslında, buna benzer 
bir vergi paketi, Plan ve Bütçe Komisyonuna geçen sene de getirilmişti. Orada, bütün dernek
lerin, ilgili kurumlann katkısıyla tartışılmış; fakat o tasarı da, Hükümet tarafından, Plan ve 
Bütçe Komisyonundan geri çekilmişti. Aslında bunlar incelendiğinde, özellikle Hükümetin tu
tarsızlığını, Hükümetin ilkelerden yoksun olduğunu ve ne yapmak istediğini bilmediğini gös
teriyor. 

Bu tasarı gündeme gelince, kamuoyunda bununla ilgili tartışmalar oldu ve çok önemli bir 
kurumun Odalar Birliğinin başkanı, bu vergi paketinin kefili olduğunu ilan etti. Tabiî işin acı 
tarafı şu : Eskiden burada Odalar Birliğine hep sizler başkan seçiyordunuz; ama şimdi Odalar 
Birliği sizlere başkan seçmeye başladı ve Odalar Birliği, Hükümetteki bakanları tayin etmeye 
başladı. Gerçekten insanın ister istemez, bu Parlamento dışında acaba gölge başbakanlar, göl
ge bakanlar mı var diyesi geliyor. 

Tabiî, bu tasarıyı, Sayın Başbakan bir reform olarak takdim etti. Şimdi, bu tasarı bir re
form mu, değil mi; bunu biraz sonra göreceğiz; fakat Sayın başbakan, her attığı adımı, reform 
olarak ilan etmeye başladı ve artık onun dilinde "Reform" kelimesi doğrusu bir nevi yalama 
oldu. Aynen, "'Üniversitelerde eğitim meselesini hallettim, bu büyük bir reformdur, artık üni
versiteye giriş imtihanlarını kaldırdım" dedikten sonra, işte ÖSYM'nin, iki aşamalı imtihanla
rın broşürlerini bu hafta dağıtması gibi (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gül, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın arkadaşlar, bakın, sizler iktidar partisi milletvekillerisiniz, müsaade edin de hatip 

kolnuşsun; lütfen, gürültü yapmayın efendim. 
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Buyurun Sayın Gül. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) — Şimdi, gerçekten, bu Hükümet kurulurken, Koalisyon 
Hükümetinin ortakları olarak hazırladığınız Hükümet Programında, asgari ücretten vergi al
mayacağınızı söylemiştiniz. Bu tasarıyla, asgari ücretten vergi almasaydınız, bu, gerçekten o 
zaman bir reform olacaktı; biz, muhalefette de olsak, bunu takdirle karşılayacaktık; fakat bun
ların hiçbirisi gerçeklememiştir. 

Mesela, vergi, adaletsizliğini önleyen, vergiyi yaygınlaştıran, herkesin gelirine göre vergi 
vermesini gerektiren bir vergi sistemi olsaydı, bunu, biz de burada takdir edecektik ve bu, ger
çekten o zaman bir vergi reformu olarak takdim edilebilecekti. 

Aslında garip olanı şu : Batılı ülkelerde, amerika'da vergi seviyesini indiriyorlar, o zaman 
"reform" diyorlar; siz ise burada vergisini ödeyenlere daha çok vergi ödettirecek tedbirleri ge
tiriyorsunuz ve buna "Vergi reformu" diyorsunuz. Birkaç sene önce Reagan da vergileri indir
mişti ve hatırlayacaksınız ona "Vergi reformu" demişti, tşte Hükümetin çıkmazı aslında burada. 

Değerli arkadaşlar, aslında, Türk halkı gerçekten vergi ödemiyor mu?.. Bu işle uğraşan 
herkes biliyor, Türkiye'deki vergi oranları, fonları da hesaba katarsanız, hemen hemen OECD 
ülkelerindeki vergi oranlarıyla aynı seviyede, çok yakın, yani neredeyse Türkiye'deki millî geli
ri, gayri safı millî hâsılası, hayat düzeyi düşük olan insanlar, rölatif olarak alırsanız, onlardan 
daha çok vergi veriyorlar; fakat, Türkiye'deki vergi sistemi o kadar yanlış ki, kimi bulursanız 
ondan vergi alıyorsunuz, aynı KDV'de yaptığınız gibi. Hatta, KDV'de çok daha kötü bir şey 
yaptınız; size soruyorum, dünyanın neresinde hangi Avrupa ülkesinde kış ayına girerken KDV'ye 
zam yapılmıştır?.. Hangi Avrupa ülkesinde gıdadan, hastalardan alınan KDV, Türkiye'ki KDV 
oranından daha yüksektir?.. Kışa giriyorsunuz, millet mecbur, palto alacak, ayakkabı alacak, 
çocuğuna, mecburen giydirmek için bir şeyler alacak; ama siz KDV oranını artırıyorsunuz. Bunu 
yazın yapsaydınız, "neyse" derdik. 

Tabiî, bunun cevabini önce bu Mecliste, hepimiz vermeye çalışacağız; ama, burayı aşabi-
lirseniz, by-pass edebilirseniz, o zaman sandıktan gelecek cevaba hep beraber hazır olmanız 
gerekir. 

Şimdi, bu vergi yasa tasarısı büyük bir acelecilik içinde geçirilmeye çalışılmaktadır. Sayın 
Başbakan, bu yasayı bütçedeki açıkları kapatmak için çıkarıyor; yani bütçedeki açıklar öyle 
bir baskı kurmaktadır ki, iktidar bunun öyle bir baskısını hissetmektedir ki; bu açığı nasıl ka
patacağını hesaplamaktadır. Bütçe 1992 trilyon lira açıkla gelmiş; ama, bu bütçenin gerçek açı
ğının 300 trilyon liranın üzerinde olacağını hepiniz biliyorsunuz, biz de biliyoruz, Başbakanın 
kendisi de biliyor. Bunun için diyor k i : "Bütçe açığını kapatmanın çaresi vergilendirme ve özel
leştirmedir." Bu, çok yanlış bir karar ve teşhistir. Vergi, tabiî alınacaktır; fakat, vergiyi sosyal 
adalet, vergi adaleti prensibi içerisinde yaygınlaştırarak almak zorundasınız. Bulduğunuzdan 
vergi almak, hakça bir şey değildir ve doğruda değildir. Tasarıyı geçirirseniz, bunun karşılığını, 
çok değil, yüz gün sonra göreceksiniz. (RP sıralarından alkışlar) 

Eğer özelleştirmeyi ekonominin rasyonel çalışması için yapıyorsanız amenna; ama, ge
dikleri kapatmak için yapıyorsanız, bu da çok büyük yanlıştır değerli arkadaşlarım. 

Geçen bir hafta süresince bütün gazetelere ilan verdiniz; bu ilanlarda söylediğiniz şeyler, 
muhalefet olarak bizim söylediklerimizin teyidiydi, doğrulamasıydı. Aslında onlar, bir nevi bir 
şirketin konkordato ilan etmesi gibi, Türkiye'nin iflasının Başbakanlık mührüyle aleni olarak 
duyurulmasıydı. 
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Orada şöyle bir laf vardı: "Bütün vergiler dipsiz bir kuyuya gidiyor. "Yani, bunun dipsiz 
bir kuyu olduğunu bileceksiniz, topladığınız vergileri yine o dipsiz kuyuya atacaksınız... Bu
nu, aynı insanlardan, vergisini ödeyen insanlardan alacaksınız... Buna kimse müsaade etmeye
cektir. Eğer o zor geçinen halktan zorla para alıp bu dipsiz kuyuya atmaya başlarsanız, bunun 
karşılığını siz göreceksiniz Üç ay sonra hep beraber seçime gideceğiz, o seçimle bunun neticesi
ni alacaksınız. Tabiî, halkın vereceği cevap oyla olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, vergi alacaksınız; ama yeni vergi getirmeden önce, tahakkuk eden 
vergileri niçin toplamıyorsunuz? Maliye Bakanının, Başbakanın, Hükümetin ve yetkili kişile
rin ilan ettiğine göre, 77 trilyon lira tutarındaki tahakkuk etmiş olan vergileri toplayamıyorsu-
nuz. 77 trilyon lirayı toplayamıyorsunuz, toplayamadığınız bu vergileri, halktan, vergisini öde
yen insanlardan çıkarmak için yeni vergi getiriyorsunuz. KDV budur, dolaylı vergi budur, har
camadan alınan vergi budur. Zenginin ve fakirin gelirine bakmadan ödenen vergileri artırı
yorsunuz. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Adil düzen (!) 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Türkiye'de adil düzene hepimizin ne kadar muhtaç ol

duğunu, işte bu istatistikler gösteriyor. Bakın bakalım, vergilerin oranlan nasıl dağılıyor... 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Nedir adil düzen? 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Zenginden alınan vergiyle az gelirliden alınan vergileri 

tablolardan takip ederseniz, o zaman bunu göreceksiniz. 
Bu vergi paketiyle hedef, yine orta gelirlidir, Vergilerini ödeyen insanlardır. Aslında, buz

dolabı almayı, elektiriklı süpürge almayı, tv almayı lüks zanneden zihniyetin değiştirilmesidir 
gerçek reform ve Türkiye buna muhtaçtır. Ülkenin çağ atladığını söyleyen, Türkiye'yi artık Av
rupa Ülkeleriyle kıyaslayan Başbakan, Türkiye'de elektrikli aletler almayı lüks gören zihniyeti 
değiştirmelidir. Gerçek reform budur; ama bunu halk değiştirecektir, göreceksiniz. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Sayın Gül, adil düzen nedir, anlat da din
leyelim? 

ABDULLAH GÜL (Devamla) — aslında bu yapılan hesaplar da, söylenen şeyler de, hep 
o UDUDEM programı gibi hayalî şeylerdir. Sayın Başbakan istanbul'da yaptığı o şovlu, göste
rişli açıklamalarda gelirleri şöyle bekliyordu ve "Eğer reform gerçekleşmezse, 1995 yılında ver
gi 718 trilyon lira olacak. Eğer reform gerçekleşirse -125 trilyonu ekliyor- 843 trilyona çıkacak" 
diyordu. Bakın, bu rakamlar ne kadar yanlış, ne kadar hayalî: 1994 yılında gelir hedefini 473 
trilyon gösteriyor ve yine bütçe gerekçelerinde yüzde 78 bu gelirlerin artacağını söylüyor. Yüz
de 78 artırırsanız, 841 trilyona varırsanız ki, bu vergi reformunu yapmadan ulaşıyorsunuz, do
layısıyla, bunların hepsi hayalî rakamlardır ve projeksiyonların hepsi şova matuftur, hepsi al
datmacadır. 

ikinci bir hedef olarak da şunu söylüyor;' Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi 
alacağız" diyor. Aslında, bu böyle mi? Eğer asgarî ücretliden gerçekten vergi almasaydı, o za
man doğru diyecektik, alkışlayacaktık; ama, ne yapıyor; tam tersini yapıyor, gelir azaltıcı bir 
etki gösterecek vergi iadesini kaldırıyor. Vergi iadesi, kim ne derse desin, bu az gelirli insanlara 
yine bir nefes veriyordu; aylık yüzde 11 gelir alıyordu. Şimdi, yeni getirilen düzenlemeyle vergi 
iadesi kaldırılıyor. Diyelim ki, bin liralık bir gelirden -size bir hesap- bunun üçte biri girdiği 
için, 330 liralık harcamanın, ancak 82 lirası vergi iadesi olarak sene sonunda ödenecektir 
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ücretlilere. Enflasyonu göz ÖnUne alın. Sene sonunda, bu da nakit olarak ödenmeyecektir. Ne 
olacak?.. Gelecek seneki verginizden kesilecek. 

Değerli arkadaşlarım, bu bir gelir azalmasıdır, bu bir gelir kaybıdır. İşte bunların karşılı
ğını nasıl vereceksiniz, bilmiyorum. Bütçe açığını kapatacağız diye, vergisini ödemeyen insa
nın, batakların, israfların, harcamaların, lüzumsuz harcamaların kaynaklarını bulacağız diye, 
bu vergisini veren insanlardan, eğer daha çok vergi almaya kalkarsanız, bunun karşılığını göre
ceksiniz. 

Herkes sanki ipnotizma olmuş gibi, herkes "vergi" diyerek savunmaya kalkıyor; ama, bu 
vergiyi kim ödeyecek? Gidin bakalım, bu vergiyi ödeyecek insanlarla tek tek konuşun... KDV'yi 
artırdığınız, hata olup da doktora giden insan vergi ödüyor, Türkiye'de kimler hasta oluyor; 
hasta olma ihtimali çok olanlar kimler?.. Çok gelirliler mi, az gelirliler mi?.. KDV'yi az gelirli
lere ödetiyorsunuz. Şimdi, bunun sosyal adaletle, bunun vergi adaletiyle ilgisi nedir? Tabiî bu
rada aldatmacalar da vardır. (DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi, siz gülüyorsunuz, gülerek dinliyorsunuz, gülün: ama, üç ay sonra biz güleceğiz. 
(RP sıralarından alkışlar) bunun karşılığını sandıktan halk size verdiğinde, o zaman gülen farklı 
olacak. Şimdi, siz hep beraber gülerek, halktan daha çok vergi almaktan sanki zevk alır gibi 
gülüyorsunuz. Gülün; ama, üç ay sonra göreceksiniz, gülen kim olacak. 

Değerli arkadaşlar, bazı gerçek olmayan şeyler de söyleniyor. Bu kanunla, vergisini öde
meyenler de teşhir edilecekmiş. Yok böyle bir şey; "edilebilir" diyor, Bu, tabiî Hükümetin ini
siyatifinde olan bir şeydir ve baskıya daima açıktır. Ayrıca, çok tehlikeli bir düzenleme de var
dır; intisnalar ve muafiyetler daima kanunla düzenlenmelidir. Siyasî otoriteye, yani bakanlar 
Kuruluna birtakım vergi indirimlerinde yetki vermek yanlıştır. Bunları ileride siyasî olarak gö
rürsünüz. Şu anda alırsınız; ama, onun baskısını ileride siz de hissedersiniz, istemeseniz de, 
mecburen o baskı gruplarına dayanamayabilirsiniz. Maddeler geldiğinde tek tek bunları söyle
yeceğiz. 

Taşıt vergisini niçin getiriyorsunuz? Taşıtı alırken yüzde 200 artırıyorsunuz: bunu Plan ve 
bütçe Komisyonunda önergelerle yüzde yüz dediniz, ama altına bir cümle eklediniz "Bakanlar 
Kurulu bunu bir misli artırabilir" dediniz. Aslında, Hükümetin tasarısında o oran yüzde 200 
idi; yani, bir nevi göz boyama şeklinde. Peki, taşıtı alırken vergiyi koydunuz; ama, arabayı alan 
insanın her sene ödediği vergisini yüzde 200 artırmanın anlamı nedir? Enflasyonun yüzde 200 
artacağını mı bekliyorsunuz? Çünkü, adam arabayı almıştır, eli mahkûmdur, mecburen ödete
ceksiniz. Benzinden ödüyor, mazottan ödüyor, her şeyden ödüyor ve bir de arabası olduğu için 
yüzde 200 vergi ödetiyorsunuz.... Tabiî, bu aslında şudur; Sayın Başbakanın millete vereceği 
iki anahtardan birinden vazgeçmesinin resmen ilanıdır. Tabiî, bunun Türk ekonomisine getire
ceği durgunluk ve Türk ekonomisinde yaratacağı olumsuz istihdam, uzun münakaşa mevzuu
dur, bu kısa-konuşma süresine sığmayacaktır. 

Biraz önce bir arkadaşım, adil düzeni, adil vergiyi soruyordu. Bu vergi paketinin genel 
gerekçesinde o kelimeleri siz de kullanıyorsunuz : "Adil vergi sistemi, istisna ve muafiyetleri 
en aza indiren, zorunlu haller dışında istisna ve muafiyet hükümlerini taşımayan sistemdir." 
diyorsunuz. 

Siz, bunu, çok daha kötü bir şekilde, istisnaları siyasî otoriteye vererek getiriyorsunuz* 
Doğru, bazı yerlerde kaldırıyorsunuz, ben bunun hiç olumsuz yanı yok demiyorum; ama, istis
naları tamamen siyasî otoriteye vermek, ileride sizi de baskı altına alacaktır. 
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Başka ne diyorsunuz : "Adil vergi sistemi, tahakkuk eden vergilerin tamamının tahsiline 
imkân veren, vergisini zamanında, eksiksiz ödemeyenleri ödemeye zorlayan, cezalandıran sis
temdir," 

Siz ne yapıyorsunuz?.. Vergisini ödemeyenleri affettiniz, tşte bütçe 120 trilyon lira açık 
verdi, ek bütçe çıkardınız; ama vergisini ödemeyenlerden devletin alacağı olan 77 trilyon lirayı 
olsaydınız, belki ek bütçenin ağırlığını böyle hissetmeyecektiniz. Sizin gerekçenize aykırı işleri 
yapıyorsunuz. 

Başka ne diyorsunuz : "Adil vergi sistemi, makul vergi oranlarını uygulayan, mükellefleri 
vergi ödememeye zorlamayan sistemdir." 

Bu vergi sistemiyle, mükellefleri vergi ödememeye zorluyorsunuz. Gidin dolaşın piyasayı 
bakalım. Alıcıdan önce satıcı, "KDV'yi almayacak mısın? Almazsan şudur" diyor. Bir doy
gunluk derecesi vardır. Çay bardağına üç şeker atarsınız, dört, beş, on; ondanysonra almaz 
olur; karıştırsanız da dibinde kalır. Türkiye'de vergileri o kadar artırdınız ki, artık insanlar ras
yonel düşünerek, vergi ödememeye başlamıştır; vergi ödememeye bu şekilde onları sevk etmek
tesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Gül, 1 dakikanız var efendim. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Bitirmek üzereyim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, bu 39 maddelik tasarının maddelerine geçtiğimizde, tabiî hepimiz 

görüşlerimizi öne süreceğiz; fakat, maalesef, duyduğumuza göre, İktidar burada -kendisine göre-
çok kurnaz bir taktik uygulamakta, 500'e yakın önerge vermekte ve bunu by-pass ederek ge
çirmeye çalışmaktadır. Taştışılmasından bile korkmaktasınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Herkesin hakkı önerge vermek. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Bugün korkabilirsiniz. Demokratik hakkınız, doğru; 

onu kullanabilirsiniz, burada gülerek kullanabilirsiniz; ama unutmayın, bugün siz güleceksi
niz, yüz gün sonra biz güleceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Gül. 
ikinci konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğlu. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Hacaloğlu, konuşma süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; görüşülmekte olan 403 sayılı yasa tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, iktidarların yapılarını, özlerini, siyasî dokularını belirleyen eylem
leridir, ortaya koydukları tasarılardır, görüşlerdir; ama, bir alan vardır ki, gerçekten, iktidarla
rın kimden yana olduklarını belgeler, iktidarlar, böyle vergi yasalarıyla, yani ülkede gelirin bir 
kesimden, diğer kesime aktarılmasına olanak sağlayan vergi tasarılarına bakışlarıyla kimden 
yana olduklarını ortaya koyarlar. 

Bugün önümüzde, iki yılı aşkın bir süredir iktidarda bulunan Koalisyon Hükümetinin vergi 
yasa tasarısı var. Bu tasarı, eksisiyle artışıyla, bu Koalisyonu oluşturan ve gittikçe birbirine ben
zeşen gittikçe aynı görüşler ve idealler bütünlüğü içinde yapılaştıgını görmekte olduğumuz iki 
partinin siyasî görüşlerinin kimden yana olduğunu ortaya koyuyor. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bu vergi kanunuyla biz sosyal demokrat olduk. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, eğer, Koalisyon 

Hükümetince tasarının gerekçesini oluşturan veya tanıtımı sürecinde Sayın Başbakanın dediği 
gibi, ülkede daha adil bir toplumu ve vergi adaletini sağlamak için getirildiyse ve sizin de iddi
anız buysa, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizi kutluyoruz. Sizi, ortaya koyduğunuz bu 
görüş çerçevesinde, özellikle Koalisyonun sosyal demokrat kanadım oluşturan arkadaşlarımı
zı, gösterdikleri bu tavır nedeniyle anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. 

Şimdi, iktidarın, son iki yıldır, yüzde 65'Ierde, yüzde 70'Ierde devraldığı enflasyon ve be
lirli tıkanıklıkları içeren ekonomik yapıyı, iki yıl sonra, getirdiği darboğazda; yüzde 14 işsizlik 
oranlıyla, 150 trilyon liralık bütçe açığıyla, 61 milyar dolar dış borçla ve yüzde 16'ları aşan ka
mu kesimi borçlanma gereğinin gayri safi millî hâsılaya oranı düzeyiyle; anlıyorum, anlıyoruz... 

HÜSEYİN BALYALI (Balikesir) — Bunlar hep bu vergi kanunları çıkmadığı için oldu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Sizin, bir kurtarıcıya ihtiyacınız var ve bir çıkış yo

lu arıyorsunuz. Gerçekten, ülkeyi batağa soktunuz... (CHP sıralarından "bravo" sesleri, al
kışlar) Gerçekten, iki yılda ülkeyi açmaz bir noktaya getirdiniz. 1994 yılı bütçesi, 150 trilyon 
liralık bütçe açığını, belli ki 350 trilyon liraya taşıyacak; 61 milyar dolarlık dış borcu, belki 
de 70'Iere tırmandıracak; ama, bunun bedelini işçiye, çalışana ve memura ödettiremezsiniz, 
buna müsaade etmeyeceğiz. (CHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, eğer şunu söylemek istiyorsanız; "Biz, bu yasa tasarısıyla kamu ge
lirlerini artıracağız; ama kimden alacağız bize sormayın; önümüze kim çıkarsa onu soyacağız" 
diyorsanız; buna bir diyeceğimiz yok... (CHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) Bu yasa 
tasarısı işte o. 

Bugün, ülkeyi getirmiş olduğunuz batak noktasında, doğaldır ki, ülkenin ek gelir kaynak
larına ihtiyacı var... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hükümet, tuttuğunu öpüyor!. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Bütçenin ek gelir kaynaklarına ihtiyacı var. Şunu 

kabul etmek gerekir ki, Türkiye'nin bugün yüzde 19 düzeyinde olan toplam vergi gelirlerinin 
gayri safı hâsılaya oranı OECD ülkelerine göre yüksek bir düzey değildir. Bundan 15 yıl önce, 
1979 yılında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da vergi oranı bu düzeydeydi. O günün bir 
anlamı vardı; çünkü, türlü sorunlar altında bir sosyal devlet arayışı vardı. Başarıldı, başarıla
madı; ama... 

AHMET SAYIN (Burdur) - - Benzin yoktu, gaz yoktu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Ama, belirli büyüklükte bütçe oluşturmak, sosyal 

devlet gereği olarak, eğer halka sağlıktan eğitime, sosyal güvenlikten belirli kesimlere kaynak 
aktarımına değin bir yeniden yapılanmayı, bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için orta
ya koyuyorsanız, o projeyi ortaya koyarsınız. Sizin hedefiniz ve amacınız o değil. Siz bir batak
çı iktidarsınız, siz bir israfçı iktidarsınız. (CHP ve RP sıralarından albşlar) Bu toplumun umudu 
mu kaldı, güveni mi kaldı ki, size bu talep ettiğiniz, istediğiniz yergileri gönüllü olarak versin? 
Ne hakla, hangi hakla istiyorsunuz? 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Gazete ilanlarıyla duygu sömürüsü yapıyorlar. 

— 375 — 



T.B.M.M. 11:47 17.12.1993 0 : 3 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Evet, Sayın Başbakan gazetelere milyarlar ödedi; 
benim burada söylemeye çalıştıklarımı tescil ettirmek için, ekonominin iflasını tescil ettirmek 
için. Onu da halkımıza ödetti. Ne o?.. Topluma vergi bilincini aşılayacakmış.... 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkede toplam vergi gelirlerini artırabilmek için, uygun ekono
mik konjonktür olması lazım. Evet, ekonomide iki yıldır bir büyüme vardır; ama, o büyüme
nin harcamalardan, tüketimden kaynaklandığını biliyoruz, tç ve dış borçlanmayla pompala
nan ekonomide, üretimin, üretkenliğin, verimliliğin artmadığı bir ekonomide, yeni kapasitele
rin yaratılmadığı bir ekonomide toplumdan ek vergi vermesini istemek, vergi yükünün artırıl
masını talep etmek, büyük bir haksızlıktır, büyük bir saygısızlıktır. (CHP sıralarından alkış
lar) Ancak, üretimin arttığı, artma potansiyelinin yaratılabildiği ortamlarda halk, doğaldır ki, 
o üretimin, o gelişmenin sürecine gönüllü olarak, özveri göstererek katlanabilir. Ama sizin, 
yukarıdan aşağıya siyasal ve yönetsel kirlenmeye uğramış yönetiminiz altında, halkımızdan ne 
hakla böyle bir ek özveri isteyebiliyorsunuz? 

Bugün İstanbul'dan haberini aldık; tSKt'nin bütçesini reddetmişsiniz. tSKt'yi hatırdınız, 
batırılmasına göz yumdunuz. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — ASKİ de geliyor. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — tSKt gibi, 10 milyon İstanbulluya hizmet veren bir 

kamu kuruluşunu, maalesef, kirlettiniz, kirletilmesine göz yumdunuz ve şimdi... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Başka kullanacağın şey var mı? Eğer varsa onları 

da kullan. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Aynen geçenlerde Plan ve Bütçe Komisyonunda; 

İSKİ Genel Müdürünün talebine rağmen, Başbakan Yardımcısına kadar giderek talep ettiği, 
fakat müsaade edilmediğini söylediği tSKİ'ye kaynak talebini Maliye Bakanlığı bütçesinde red
dettiğiniz gibi, bugün de istanbul'da tSKt'nin bütçesini reddettirdiniz ve tstanbul halkını ce
zalandırdınız. Bunu yapamayacaksınız. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Onu Büyük Millet Meclisi mi yaptı? 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) —- Hayır, ama burada halktan bir başka şekilde, öz

veride bulunmasını istediğiniz insanlarımıza bu talebi görünen zihniyet yaptı. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Burası belediye Meclisi değil; burası, Büyük Millet 

Meclisi. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Evet Sayın Balyalı, teşekkür ediyorum. Biliyorum; 

ama, istanbul'daki bu odakların, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî tabloları nasıl et
kilediğini de biliyorum. 

ALt DtNÇER (Ankara)— tstanbul Türkiye'de değil mi!.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir vergi sisteminde üç te

mel unsur aranır : Adil olması aranır, kapsamlı olması aranır ve yeterince vergi geliri sağlama
sı, yeterli derinliği olması aranır. Şimdi siz, sadece ve sadece "Biz bu vergi tasarısının kanun
laşmasıyla 125 trilyon lira gelir sağlayacağız ve bu geliri de, harcamalarımıza yeniden çeki dü
zen vererek, ülkede rasyonal bir yönetim getirerek, gerçekten, on yıldır ülkeyi kasîp kavurmak
ta bulunan enflasyonu dizginlemek için kullanacağız" deseniz, bunu belirli şekilde anlayışla 
karşılamak mümkün olabilirdi; ama, siz bunu demiyorsunuz. Siz, aynen iki yıl önce iktidar 
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olurken söyleyip de, sonradan gözardı ettiğiniz birçok vaatlerde olduğu gibi, burada da halkı 
kandırıyorsunuz; açıkça söylüyorum, halkı kandırıyorsunuz. Yiğitçe söyleyin, bu, vergi gelirle
rini artırmak için getirilen bir tasarıdır, bu tasarının, ülkede gelir bölüşümünü iyileştirmeye 
yönelik bir amacı yoktur; bunu kabul edin. 

Bu taktiklerle, birtakım yapay, göstermelik rakamların arkasına sığınarak, halkımıza ver
miş bulunduğunuz bazı vaatlerin göz ardı edilmesini, unutturulmasını sağlayamazsınız. 

Sosyaldemokrat olmanın temel dayanaklarından biri, emekten yana olmaktır, Ben, özel
likle, bu iktidarın sosyal demokrat kanadına seslenmek istiyorum; sizin varlığınız, emekten ya
na politikaları savunmakla mümkündür. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Onlar artık sosyaldemokrat değil. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Ama, bu tasarının kanunlaşmasıyla, siz, çalışanla

rı, emekten yana olanları, emeğiyle geçinenleri cezalandıracaksınız. Bunu ben söylemiyorum, 
getirmiş olduğunuz yasa tasarısı söylüyor. 

Bakınız, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir önerge verdim; bu önergeyle, tasarının eski 22, 
şimdiki 23 üncü maddesinde, gelir vergisi oranlarını düzenleyen maddede, asgari gelir düzeyin
de gelir sahiplerinin yıllık gelirleri tutarı kadar olan gelirlerin yüzde 0,5 düzeyinde vergilendi
rilmesi, asgari ücretin yıllık tutarı ile 75 milyon lira arasındaki gelirlerin ise yüzde 10 düzeyin
de vergilendirilmesini önerdim. Yani bu önerge, benim de bir zamanlar üyesi olduğum, hatta 
kurucusu olduğum SHP'nin Parti Programına çok uygun bir önergeydi; ama, ne yazık ki, SHP'Ii 
bir arkadaşımız dışında, hiçbir arkadaşımız bu önergeye destek vermedi. Ben, Doğru Yol Par
tili arkadaşların destek vermemesini yadırgamadım; ama, merak ediyorum, SHP'Ii dostlar, yarın 
meydanlarda neyi savunacaklar? 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — ISKİ'yi savunacaklar. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Sosyaldemokrat olmanın, eşitlikçi olmanın, emek

ten yana olmanın, sosyal adaleti savunmanın nasıl gerekçesini bulabilecekler, merak ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu vergi tasarısının benimsediğimiz birkaç yönü var. Biz, bu vergi 

tasarısının tümüyle, bugünkü mevcut sistemden geri olduğunu belirtmiyoruz, esasında, bugünkü 
vergi yapımız 1980'li yıllarda büyük ölçüde tahrip edilmiştir; ama iki yıldır Koalisyon Hükü
meti yapıcı adım atmamakla, bu tahribatı içine sindirmiştir; bunu devam ettirmiştir, bunu dü
zeltmek için adım atmamıştır. Şimdi niye atıyor, onu merak ediyoruz? önümüzde seçim var 
ve gerçekten ekonominin göstergeleri gerçek bir çıkmazı gösteriyor. 

Ülkede 30 milyona yakın kazanç sahibi var. 30 milyon insanımız arasından 3 milyon insa
nımız vergi mükellefi ve tabiatıyla vergi tabanını yaymak lazım. Tabiatıyla, ANAP döneminde 
beyan dışı bırakılan temettülerin beyana tabi tutulması, olumlu gördüğümüz bir yaklaşım, ta
biatıyla, şirketlerin Kurumlar Vergisine yönelik bağışıklıkların azaltılması önemli bir adım. Ama, 
iki yıldır değişik platformlarda vergi yasalarını tartışırken, hiçbir aşamada kabul etmediğiniz 
bir gerçeği son günlerde sıkça söyler oldunuz. Şu anda kurumlar Vergisinin fiilî tabanını yüzde 
20'ye indirmenin gerekçesi olarak, gerçekten fiilî anlamda Kurumlar Vergisi düzeyinin yüzde 
ll'ler civarında olduğunu beyan ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, bir dakikanız kaldı efendim. 
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ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Ben, ne esld ekonomi bakanı, şimdiki Başbakan
dan ne de bu konuda yetkili hiçbir iktidar mensubundan bugüne değin, iki yılda, yüzde ll'lerin 
altında bir rakam duymamıştım. Gerçek rakamı Sayın Maliye Bakanının ifade etmesini istiyo
rum. Evet, bankaların fiili ödedikleri Kurumlar Vergisinin düzeyi yüzde İPler düzeyindeydi; 
ama 1992 ve 1993'te Kurumlar Vergisinin şirketler açısından gerçek fiilî düzeyi nedir? Onu öğ
renmek istiyorum. Gerçekten yüzde 11 midir? Böylelikle siz, fiilî Kurumlar Vergisi oranını ar
tırıyor musunuz, yoksa zaten yüzde 20'lcrde de, öyle bir gerekçeyle, gerçekleri mi saklıyorsu
nuz? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, maddelerde görüşeceğiz. Ben, son cümle olarak... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, bir dakika daha veriyorum; son cümlenizi söyleyin. 
Buyurun. . 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Bu yasa tasarısı, iddia edildiği gibi, az kazanan

dan az çok kazanandan çok vergi almayı hedefleyen, vergi adaletini sağlayan, vergi kapsamını 
genişleten bir yasa tasarısı değildir. Siz, hâlâ kara parayı atlatmanın peşindesiniz. (CHP sırala
rından alkışlar) Siz, hâlâ kara paranın üstüne gidemiyorsunuz, Siz, servet beyanını getirebili
yor musunuz? Siz, savunduğunuz demokrasiyi, bu tasarının tartışması sürecinde getiremedi-
niz. Çünkü sizin, giderek, demokrasiye de olan inancınızdan şüphe etmeye başladık. 

Bu duygularla, bu tasarıya olumsuz oy kullanacağımızı belirtir, hepinize saygılar sunarım. 
Teşekkür ediyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
Söz sırası, ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu'nun. 
Buyurun Sayın Maruftu. 
Süreniz 20 dakika efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Hükümetçe getirilen, üç bölümden oluşan, adına kendilerince "vergi reformu" de
nilen: ancak vergi reformuyla alakası olmayan bu yasa tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Burada birinci bölümünü görüşüyoruz; başka konu
lara girmeyelim. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Biliyorum. 
Değerli milletvekilleri, 28 Kasım 1993 günü televizyonlarını açanlar, elinde değneğiyle üni

versitede ders veren bir hocayla karşılaştılar. Ben de, televizyonda açıköğretim programını ya
kaladım zannettim. Alakası yok, meğerse bizim Başbakanmış. "Millete sesleniş, ulusa sesleniş" 
adı altında ulusu uyutuş dersleri veriyor. "Vergi çok önemlidir. İç borç, dış borç, KİT, SSK 
açıkları vardır -"vardır" lafını çok sever- ama biz, iki yoldan bu gelirleri sağlayabiliriz : Birin
cisi, vergi alacağız; öteki de, özelleştirme yapacağız. PTT'nin T'sini satsaydık 60 trilyon kaza
nacaktık ve bu şekilde ekonomiye biraz merhem sürecektik. Vergi ve özelliştirme fevkalade önem
lidir. Biz, bu vergi reformunu ve özelleştirmeyi yaparsak, eğitim reformu yapacağız, üniversi
telere öğrencileri alacağız, sağlık reformu, çevre reformu, tarım reformu yapacağız, besi hay
vancılığı, yerel yönetimler, adalet, konut..."' söylüyor, söylüyor... Tabiî bu, tamamıyla bir al
datmaca. Esasen milletin de buna itibar ettiği yok. 
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Değerli arkadaşlar, aslında bu vergi yasa tasarısını görüşürken, acaba neden Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin huzuruna geldi konusuna bakmakta fayda var. Bunu yaparken de eko
nominin bugünkü durumunu şöyle bir. gözden geçirmek lazım. 

Ben, iki yıl öncesini hatırlıyorum, buraya millevtekili olarak yeni geldiğimiz zaman, ikti
dar olmanın zevkini almış olan milletvekili arkadaşlarımız, uzun zamandan beri iktidardan 
uzak kaldıkları için, Anavatan Partisinin sekiz yıllık iktidarını kıyasıya eleştirmişlerdi. Tabiî 
o zaman, daha Hükümetin yaptığı bir icraat olmadığı için, biz kendilerini dinledik ve doğrula
rı söyledik. 

Seçim meydanlarında enflasyonu 100 günde azaltma trendine sokup, "1992 yılının sonunda 
yüzde 30'a, 500 gün sonunda yüzde 10'lara indireceğiz. Sizden iç ve dış borçları yüksek aldık. 
tç borçları 88 trilyon, dış borçları 47 milyar dolar aldık, bunlar fazladır, bu kadar borç olmaz; 
biz bunları indireceğiz. İhracatı artırıp sağlıklı para-banka-kredi politikası uygulayacağız" di
yenler ve kompütürlerin başına geçip UDİDEM modellerini anlatanlar acaba şimdi nerede? 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Geliyor geliyor. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Geliyorsa bekleyelim, onun duymasını isteriz veya 

siz söylersiniz. 
Bütçe açığını 32 trilyon olarak söyleyenler; akaryakıt, et, tüpgaz, şeker, çay, Tekel mamul

leri, sebze, meyve fiyatlan çok pahalıdır, bunları ucuzlatacağız diyenler: mutfak yanıyor de
yip, de şimdi evi yakanlar acaba nerede? 

Değerli milletvekilleri, bu yıl bütçe müzakereleri devam ediyor ve bu müzakereler esnasın
da sizler de görüyorsunuz; Sayın Başbakan, ben hazirandan itibaren "beyaz defter" açtım, diyor. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — "Beyaz sayfa." 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Beyaz sayfa; beyaz defter... Peki, sen 20 Kasım 1991'de 

kurulan Hükümetin ekonomiden sorumlu... 
(Başbakan Tansu Çiller Genel Kurula geldi) 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Hocanız geldi... 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Sayın Başbakanın ekonomiden sorumlu devlet baka

nı olarak, mesuliyeti 20 kasım 1991 tarihinden itibaren başlar. O nedenle, açtığı beyaz defteri 
kabul etmemiz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan Amerika'ya bir ziyaret yaptı, bana göre bu ziyaretin 
en faydalı yanı, Dünya Bankası Başkanıyla yaptığı görüşmeden çıktıktan sonra; yahu memle
ket yanıyormuş, hemen gidip zevri tedbirler alayım deyip, memleketin durumunu Amerika'
dan görebilmesi olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, hakikaten, terör meselesi ülkemizin bugün en önemli meseleleri ara
sında birinci sırayı aldığı için, hayatî bir mesele olduğu için, aslında Sayın Başbakanın da ifa
desiyle, ekonomik terör denilen olay ikinci planda kalmıştır; ancak ülke, ekonomik bakımdan 
fevkalade önemli şartlarla karşı karşıyadır. 1994 yılı bütçesiyle ilgili olarak bazı büyüklüklere 
baktığımız zaman; mesela ihracatı örnek olarak verdiğimizde, bir hayli düşük seviyede oldu
ğunu, beklenen hedeflerin bir türlü tutmadığını görüyoruz ve bunun neticesi olarak da, dış 
ticaret açığı 13,3 milyar dolar olarak saptanmaktadır, öngörülmektedir. Cari işlemler dengesi 
açığı da fevkalade kritik noktadadır, yıl sonu itibariyle 4 milyar doların üzerinde olacaktır. 
KİT'lerin açıkları giderek tırmanmaktadır ve bu açığın 53,5 trilyon olacağını ve 1994'te de 69 
trilyon olarak öngörüldüğünü görmekteyiz 
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Değerli arkadaşlar, geçen yıl 47 trilyon olarak öngörülen yatırımlar, bu sene ancak 86 tril
yona çıkmıştır ki, fevkalade yetersizdir, Demin söylediğim gibi, bütçe açığı 150 trilyona, dış 
borçlar ve iç borçlar ise çok tehlikeli boyutlara gelmiştir ve uluslararası rating firmalarının (de
ğerlendirme firmalarının) yaptığı değerlendirmeler sonucunda, Türkiye hızla itibar kaybeden 
bir ülke durumuna gelmiştir. Şimdi, Hükümet, bu kritik tablonun farkındadır ve önümüzdeki 
yıl için daha şimdiden 192 trilyon olarak öngörülen; ancak, 300 trilyona ulaşması ihtimali va
rit olan bu bütçe açığını karşılamak için, her yola başvurma düşüncesindedir. 

Değerli arkadaşlar, makro ekonomik göstergeler açısından bu Hükümetin övündüğü bir 
tek şey var o da büyüme hızıdır. Büyüme hızının yıl sonunda geçen sene 5,9 bu sene 6,8 olması 
öngörülüyor. 

Değerli arkadaşlar, bu konuyu biraz analize tabi tuttuğumuzda, bubüyüme hızının bir al
datmaca olduğunu görüyorsunuz. Bu büyüme hızı, tüketimden kaynaklanan bir büyüme hızı
dır; yatırımlardan kaynaklanmamaktadır. Bu durumu iki göstergeyle anlamamız mümkündür. 
Geçtiğimiz 1993 yılında, ithalattan alınan vergilerin tutarı yüzde 143 oranında artmıştır, bu 
da, bu ithalat çılgınlığı sonucunda bir zahiri büyümenin meydana geldiğini göstermektedir. 

Asıl bu büyüme hızının gerçekçi olmadığını gösteren diğer bir gösterge de, elektrik kulla
nımında görülmektedir. Anavatan Partisi iktidara geldiği zaman, o zaman üretilen elektrik ener
jisinin yüzde 65'i sanayi sektörü tarafından kullanılırken, 1993 yılında sanayi sektörünün elektrik 
kullanımı yüzde 57'ye düşmüştür. Türkiye'de bu Hükümetin basiretsizliği nedeniyle -eğer ge
rekli Önlemler alınmazsa-1996 ve 1997 yıllarından itibaren 1980 öncesinin günde altı-yedi sa
atlik elektrik kesintilerine uğrayan bir ülke olmak durumundadır. 

Esasen bunun sinyallerini de, Sayın Başbakan geçenlerde Butto ile İstanbul'da yaptığı bir 
ziyarette, elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalarak almıştır. Yani elektriklerin kesilme olasılığı 
bir hayli fazladır. 

Değerli arkadaşlar, demin de ifade ettiğim gibi, bu büyüme hızı da sağlıksızdır, ithalat-
ihracat dengesi bozulmuştur, dış ticaret açığı artmıştır, iç ve dış borçlar yükselmiştir ve ekono
mi, bugün Sayın Başbakanın da esasen gazete ilanlarında ikrar ettiği gibi, çıkılmaz bir nokta
ya gelmiştir, Şimdi, bu ekonomiyi nasıl düzeltebiliriz; bu işin içinden nasıl çıkabiliriz diye bu
gün bulunan çare, vergi reformudur. Vergi reformu olarak takdim edilen bu belgenin, vergi 
reformuyla alakası yoktur. Ancak, vergi reformundan söz açılmışken, bir iki teknik noktaya 
da değinmek istiyorum, 

Aslında, devletin vergi olarak adil ölçülere uygun biçimde millî ekonomiden hakkını al
ması gerekir. Vergilemedeki adalet ölçüsü ise, gerçek anlamda vergilerin ödeme gücü olanlara 
yönelmesidir, ödeme gücü yüksek olanlardan fazla, az olanlardan az vergi alınması, herkesin 
tekrarladığı bir durumdur, bu, genellikle finans ilmi tarafından kabul edilen bir husustur. 

Bugün Türkiye'de mevcut vergilerin yapısına bakıldığında, tam tersi bir durum ortaya çık
maktadır. Gayri safi millî hâsıladan daha yüksek pay alan grupların ödedikleri vergiler, düşük 
seviyede olmaktadır. Diğer bir deyişle, bugün için Türkiye'de vergiyi belli gruplar ödemektedir. 

Değerli arkadaşlar, 1993 yılı bütçe ve programında, örneğin : 343,6 trilyon vergi geliri ön
görülmektedir. Bunun 118 trilyonu Gelir Vergisi, yani yüzde 49'u; 15 trilyonu ise Kurumlar 
Vergisi ki, ancak yüzde 6'sı; servetten alınan vergiler 2 trilyon, dış ticaretten alınan vergiler 
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40,3 trilyon olmaktadır ve bu tablo, 1994 yılı verilerine baktığımız zaman, aynen geçerlidir. 
Şöyle ki : 627 trilyonluk vergi gelirlerinin 473 trilyonu Gelir Vergisinden, bunun da büyük bir 
bölümü maaş ve ücretlilerden alınmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bu Hükümetin vaatleri ve Koalisyon Protokolü içinde en önemli gör
düğümüz hususlardan bir tanesi, asgarî ücretin vergi dışı bırakılmasıdır. Tabiatıyla, gene Koa
lisyon Protokolünde, küçük esnaf ve sanatkârın ve üreticilerin vergi yüklerinin, gelirleri ile mü
tenasip ölçüde hafifletilmesi, tarımsal ürünlerden alınan vergi stopajının kaldırılması, tarım 
girdilerinden Katma Değer Vergisinin alınmaması; örneğin telif hakları üzerinden vergilerin 
kaldırılması gibi, vaatleri vardır. Bu vaatlerin, başta asgarî ücretin vergi dışı bırakılması da ol
mak üzere, hiçbiri gerçekleşmemiştir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de kurumlar vergisinin oranı bu tasarıdan önce yüzde 46'dır; 
ancak, Kurumlar Vergisinin bu oranlar dahilinde tahsili hiçbir zaman mümkün olmamıştır. 
Bazı karşılaştırmalar yapmamız gerekirse, Kurumlar Vergisinin diğer ülkelerdeki durumunu ifade 
etmek istiyorum : Avustralya'da yüzde 39, Belçika'da yüzde 39, Danimarka'da yüzde 38, Fin
landiya'da yüzde 39, Yunanistan'da -bizim gibi- yüzde 46; ama, tabiî teorik olarak bizim gibi 
diyorum; fiiliyatta -biraz evvel ifade ettiğim gibi- yüzde 15'ler seviyesindedir. İsveç'te yüzde 
30, İsviçre'de yüzde 39, Amerika'da yüzde 38 ve biraz evvel ifade ettiğim gibi, Türkiye'de yüz
de 46. 

Bir de, Türk malî yapısına baktığımız zaman, vakıfların, Kurumlar Vergisinden kaçmak 
isteyenler için bir sığınak limanı olduğunu görüyoruz. Bu vakıflar üzerinde de önemle durul
ması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Maruftu, 1 dakikanız var efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sayın Başkan, aslında bu vergi yasa tasarısı bir reform değildir. Bu vergi yasa tasarısının 

genel gerekçesinde ifade edilen, vergi düzeninin daha basit hale getirilmesi, özellikle vergi ta
banının yaygınlaştırılması, vergi sisteminin adil duruma getirilmesi, vergilemede etkinliğin sağ
lanması, belge düzeninin iyi bir şekilde işletilmesi gibi, hakikaten buraya yazılınca güzel; ama, 
burada öngörülen maddelerle alakası olmayan hususlardır. Bu tasarının Plan ve Bütçe Komis
yonunda görüşülmesi esnasında belki Hükümete de yardımcı oluruz düşüncesiyle; ama tek 
olarak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, cümlenizi tamamlamak üzere size bir dakika süre veriyorum, 

buyurun. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Sayın Başkan, yalnız, Sayın Başbakan içeri girerken 

ben bir dakika bekledim, onu da ilave edin. 
BAŞKAN — Peki, bir dakika süre daha vereyim efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) —- 23 üncü maddesine Sayın Algan Hacaloğlu'nun öne

risine benzer şekilde ben de bir önerge verdim; 75 milyona kadar olan vergi diliminin yüzde 
10 olmasını istedim. Hükümet bunu yüzde 25 olarak öngörüyor. 

Değerli arkadaşlar, hepinizin görebileceği gibi, bu 75 milyonluk birinci basamak, Türk 
toplumunun "dar gelirli" dediğimiz, kıt geçinen insanların yer aldığı gruptur. İşte, vergide adalet 
burada sağlanacaktır. Bugün 6 milyon lira maaş alan bir kişinin eline bu yasayla bilrlikte... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN•— Sayın Maruflu, Sayın Başbakan içeri girince 1 dakika durdunuz, onun için 

size o 1 dakika süreyi veriyorum; buyurun. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, adaletinize hayranım. 
Şimdi, bu yapılmamıştır ve bizim bu önerimiz reddedilmiştir. . 
Değerli arkadaşlar, vergi iadeleriyle ilgili madde de doğru değildir; Çünkü, bu vergi iade

leri, maaşlara yüzde 7-11 oranında bir ilave getirmektedir; bu, bir sene ertelenmektedir. 
Sayın Başkanın ikazlarını da dikkat nazara alarak, daha 39 maddemiz vardır; bu madde

ler üzerinde önergelerimiz vardır, orada da görüşlerimizi ifade etmek üzere bu vergi yasası ta
sarısının reform olmadığım, milleti ezen bir yasa tasansı olduğunu ifade ediyor, sözlerime bu 
düşüncelerle son veriyorum ve saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
SHP Grubu adına, Sayın Nami Çağan; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çağan, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA NAMI ÇAĞAN (tstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Benden önce muhalefet partileri grubu adına konuşan konuşmacılar İçendi açılarından önü

müzdeki tasarıyı eleştirdiler. Anavatan Partisinin itirazını anlamak zor değil; çünkü, onların 
kurduğu sistemi köklü biçimde değiştiren bir tasarıdır, anavatan Partisinin itirazını kolayca an
lıyoruz. Anavatan Partisi 1985 yılında Katma Değer Vergisini getirerek bir vergi reformu ger
çekleştirmiştir. Bu, son derece olumlu bir adım olmuştur. Gerçekten bu, bir reformdur; fakat, 
dolaysız vergiler sistemini de deformasyona uğratmıştır, tşte o deformasyonu şimdiki tasarı 
düzeltmektedir. Dolaylı, dolaysız vergilerin oranları değişmiştir. Bu oran değişikliğinde dolaylı 
vergilerin sistem içindeki nispî payı artmıştır. Bu artış, bize nispî bir dış ticaret avantajı da sağ
lamıştır. Yani kötü taraflarını düzeltirken iyi taraflarını da söylemek zorundayız. 

Refah Partisinin itirazını da bir ölçüde anlıyorum; çünkü, Refah Partisi, faize olduğu gi
bi, vergiye de karşı bir partidir; adil düzen programları içinde vergileri kaldırmaktan söz edi
yorlar. O bakımdan, Refah Partisinin itirazını da anlayışla karşılıyorum. 

Ancak, anlayamadığım, Cumhuriyet Halk Partisinin itirazlarıdır. Gerçekten hiç anlaşıl
mıyor; itirazlar tutarsız geliyor bana. 

ALGAN HACALOöLU (tstanbul) — Anlamak için, sosyaldemokrat olmak lazım. 
NAMÎ ÇAĞAN (Devamla) — Sayın Hacaloğlu dedi ki, "oranları düşüren bir önerge ver

dim, kabul edilmedi." Sayın Hacaloğlu pek tabiî, Türkiye Cumhuriyetinin Maliye Bakanlığı 
sorumluluğunu taşıyan bir kişi değil; malî dengeleri düşünmek durumunda da değil; fakat, 
biz de bu önergeleri kabul etmek durumunda değiliz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu tasarılarla, üç bölüm halinde getirdiğimiz tasarılarla öncelikle toplam vergi yükünü 
artırmayı amaçlıyoruz. Bu da açık bir amacımız. Çünkü, kamu harcamalarıyla kamu gelirleri 
arasındaki fark açıldıkça ya borçlanacağız ya da para basacağız. Biz daha zo r olan yolu seçi
yoruz, vergi koyuyoruz. Yani, borçlanmak, para basmak yerine, siyasal iktidarlar için daha zor 
olan vergi koyma yolunu seçiyoruz. Yani, kolaycılığı bırakmak istiyoruz artık. 
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SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Yani, halkı eziyorsunuz... 
NAMt ÇAĞAN (Devamla) — Bir miktar beraber devam eder, sonra denge değişebilir pek 

tabiî. 
öncelikli kaygımız budur; toplam vergi yükünü artırmaktır. O nedenle, biz de itiraz edi

yoruz. En düşük vergi oranı yüzde 25'tir, bir süre için bu yüzde 25 oranı korumayı yeğledik. 
Bir süre sonra, bu vergi reformunun ildnci aşamasına geçmek niyetindeyiz. O zaman, biz ken
dimiz bu oranı düşürmeyi önereceğiz ve Sayın Hacaloğlu'nun da isteği yerine gelmiş olacak. 

Vergi iadesi üzerinde benden önceki iki konuşmacı durdu, ben de konuyu biraz açmak 
istiyorum. Vergi iadesi gerçekten ANAP'ın getirdiği çok olumlu bir uygulamaydı. Vergi iadesi
nin ağırlıklı amacı, denetleyici işleviydi. Yani, Katma Değer Vergisine geçilirken kayıt belge dü
zenini yerleştirmek için getirdikleri son derece olumlu bir uygulamaydı. Bu bir geçiş dönemi 
için getirilmişti. Dokuz yıl geçti diyoruz, bu geçiş dönemi de sona erdi artık. Bunu biraz yu
muşatıyoruz, sadece ücretlilere indiriyoruz ve dönem sonunda Amerika Birleşik Devletlerin
deki ve Almanya'daki sisteme geçiyoruz. Bu da bence olumlu bir değişiklik; çünkü vergi iadesi 
uygulaması ilanihaye sürecek bir uygulama değildi; çok geniş bir uygulama değildi. O bakım
dan, yaptığımız iş olumludur. 

Sayın Abdullah Gül, vergide indirim yapıldığından söz etti ve Reagan benzetmesini yaptı; 
fakat, ona tam benzemiyor. Kurumlar Vergisinde oran yüzde 46'dan 25'e iniyor; ama, bir de 
ek yüzde 20'lik stopaj var. 46 zaten hiç uygulanmıyordu. Efektif oranı yüzde 15'in de altına 
düşmüştü; bazı sektörlerde sıfıra çok yaklaşmıştı. Hatta doğrudan sübvansiyonları eklerseniz, 
bazı sektörlerde eksi veriyordu. O bakımdan, bu değişiklik Kurumlar Vergisinin hâsılatını çok 
ciddi biçimde artırıcı bir değişiklik. 

"Vergi yükü OECD ile aynı" dendi. Hiç aynı değil, 10 puan fark vardır. Bizde bugün ver
gi yükü 19, OECD'de 29. Biz ona yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu arada, yaklaşırken, tabiî vergi 
gelirlerinde artış getiren yasalar kabul etmek durumundayız. 

Vergi iadesi kaldırıldı; elimizde sosyal amaca yönelik başka mekanizmalar var, onlan ha
rekete geçiriyoruz, özel indirim çok önemli bir mekanizma. Enflasyonu aşan ölçüde artırıldı 
bu. O bakımdan, sosyal amaçtan vazgeçilmiş olmadı. 

önümüze gelen bu tasanda önemli bir nokta, katlamalı faizin kaldırılmasıdır. Katlamalı 
faiz, benim çok uygun bulmadığım son vergi affının ekonomik gerekçesini oluşturuyordu. Ger
çekten belli bir süre içinde bu biriktiğinde, dayanılmaz bir yük oluşturuyordu ve ceza niteliğini 
alıyordu. Oysa, bizim amacımız, geç ödemeden doğan devletin zarannı tanzim etmekti. Şimdi 
bu işlevine dönüyor; fakat, yüzde 7 oranın yeterli olmayabileceğini düşünüyorum. Bakanlar 
Kurulunun bu konuda yetkisi var, Mutlaka kredi faizi oranlarının üzerine çıkılması gerekiyor. 
Kredi faiz oranları yüzde 110-120 düzeyindeyse bunun bir miktar üstüne çıkılırsa yükümlülerin 
vergi ödemeleri bu yoldan özendirilmiş olacaktır. 

Kurumlar Vergisinde istisnalann kaldırılması son derece olumludur, özellikle, döviz ka
zandırıcı bazı istisnalar vardır ki, bunlar uluslararası yükümlülüklerimize, GATT taahhütleri
mize ve Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerimize ters düşüyordu. Bu, hem uluslararası alandaki yü
kümlülüklerimize uymak, hem de ek kamu geliri sağlaması açısından son derece yerinde ol
muştur. 
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Vergi mahremiyetiyle ilgili olarak, vergi borcunu ödemeyenlerin açıklanmasıyla ilgili ola
rak, "ilan edilir" ile "edilebilir" arasında bence hiçbir fark yoktur. Zaten sorumluluğunu his
seden bir Maliye Bakanı bunları ilan edecektir, onda hiçbir kuşkumuz yok. Bunu bir yüküm
lülük olarak öngörebiliriz, bence burada bir değişiklik de yapılabilir. Bu nokta kanımca hiç 
abartılmamalıdır. 

Yatırım indiriminde, diğer teşviklerde sınırlamalar var. Bu tasarıyla kâr payları vergi kap
samına alınıyor, son derece olumlu bir değişiklik. Bu sistemde tersine bir ayırma, tersine bir 
diskriminasyon var. Oysa, olması gereken diskriminasyon, emek gelirleri yararına olmak gere
kir. Tersine olan diskriminasyonu en azından bu tasarı düzeltiyor. Bu önemli nokta. 

Vergi tarifesi biraz daha dikleşiyor, 25-55 arasında. Bu da olumlu. 
Geçici vergide üçer aylık bilanço ve gelir tablosuna göre hesaplanan kazancın yüzde 25'i 

olarak bir seçimlik sistem getirildi, son derece yerinde ve önemli bir uygulamadır. 
Asgarî Kurumlar Vergisi var. 
Bu tasarı komisyona geldiğinde bazı noktalarda değişiklik yapıldı, bu değişiklikler de, ta

mamen, sermaye piyasasının geliştirilmesi yönündeki değişikliklerdir ve sınai mülkiyetin taba
na yayılması açısından da bu değişiklikler gerek Doğru Yol Partisinin, gerek Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin porgramına uygun düşmektedir. 

"Tasan delindi, deliniyor" diye basında yer aldı, bu tasarı delinmedi. Tasarı, ilk baştaki 
sağlamlığında devam ediyor. 

Maddeler görüşülürken de, ciddî olan eleştirilere cevap verme hakkımızı saklı tutarak, he
pinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağan. 
DYP Grubu adına, Sayın Aykon Doğan; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Arkadaşlarım tasarı hakkında görüşlerini belirtirlerken, bu reformdur, reform değildir ko

nusuna öncelik verdiler. Reformdan neyi kastettikleri ve bu tasarıdan neyi bekledikleri konu
sunda en ufak bir açıklama yapmadılar. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türk vergi sistemi bir günde bu noktaya gelmemiştir. Türk vergi sisteminin, bugünkü ya
pısına ulaşıncaya kadar, 1950'den bugüne kadar, başta -rahmetle anıyorum- Sayın îsmet Pa-
şa'nın büyük katkılarıyla bir reform çizgisi var. 1950'de gelir ve kurumlar vergisi reformu var, 
vergi usul kanunu reformu var, daha sonra gider vergisi reformu yapılmak istenmiş; ama, yapı
lamamış. 1985 yılına kadar harcama vergilerinde arzu ettiğimiz Ortak Pazar standartlarına ve 
dünya standartlarına uygun bir gider vergisi reformu yapamamışız. Maliye Bakanlığında Gi
der Vergisi konusundaki çalışmalar 15 yıl sürmüş; 1985 yılında, Katma Değer Vergisi olarak 
Türk vergi sistemine gelmiş. 

Türk vergi sisteminde Gelir Vergisi, bugün bütün dünya ülkelerinde uygulanan vergi sis
temlerine yakın bir sistem. Harcama vergileri, Servet Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal 
Vergisi, Taşıt Vergisi; böyle bir yapısal sistemimiz var. Sizin reformdan kastettiğiniz nedir? Ya
ni, bunu alt edip başa çevirelim, 1950'den öncesi Sanayi Vergisine, 1940'lardaki Aşar Vergisine 
mi geçelim, ne istiyorsunuz? 
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Muhalefet partilerinin sözcülerini Plan ve Bütçe Komisyonunda, Parlamentoda dinledim, 
"Efendim bu tasarı bir reform değil" dediler. Nedir reform?... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Katma Değer Vergisi... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Onu yapmışız biz... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Biz yaptık onu... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Onbeş yıl biz uğraştık, yazdığımız kitaba 

siz sadece imza atmışsınız. (Alkışlar) 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Vural Beyin yaptığını biliyorsunuz. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, o konudaki bir hu

susu sunmak istiyorum. 
Muhalefet sözcülerinden "Efendim, Parlamentoya bu tasarı niye geliyor?" sözlerini işit

tim; şaşırdım. Parlamentoda bu sözleri söyleyen arkadaşlarıma, onlara, parlamentonun vergi 
konusundaki yetkilerini hatırlatmak durumundayım. Anayasanın vergiyle ilgili maddelerini açın 
okuyun; vergi koyma erki sizindir. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Halkı ezme yetkisi vermez. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bu tasarı Hükümet tarafından Parlamen

toya intikal ettikten sonra bu tasarı günahı ile vebali ile sizin boynunuza borçtur; iyi çıkarsa 
da borçtur, kötü çıkarsa da borçtur. 

Değerli arkadaşlarım vergi koyma yetkisi Parlamentonundur. İktidar olarak diyorum ki, 
yanlışları düzeltelim ve doğru vergi koyalım. Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde doğru 
bulduğunuz önergelere bizimle birlikte imza atmadınız mı? Burada niçin söylemiyorsunuz? Plan 
ve Bütçe Komisyonunda iktidar ve muhalefet partileri olarak, sağ partilerden sol partilere mensup 
milletvekillerine kadar müşterek önergelerle bu tasarıyı daha uygun, daha güzel noktaya getir
dik. Bunu söylemeye niye çekmiyorsunuz? 

MEHMET BUDAK (Ankara) — Eksiğinizi söyledik. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Parlamentonun iki 

büyük erki var. 
1. Vergi koyma erki 
2. Harp ilan etme, savaş açma erki. 
Bu yetkiler nereden geliyor? Parlamenter sistemlerin özü burada yatıyor. İngiltere'de bir 

kural vardır. Kraliçe parlamentoyu açarken Avam Kamarasının bütün üyeleri "Kral, bizim ço
cuklarımızı yine askere almaya geldi, kral yine bizden vergi almaya geldi" diyorlar ve sembolik 
olarak terk ediyorlar. Yani, "bizden vergi isteyeceksen, çocuklarımızı askere almak isteyecek-
sen, peşinen bu işte yokuz" diyorlar. Yani, demek oluyor ki, Parlamentonun temel erki iki nok
tada yatıyor: Siz bu erki kullanmayacaksanız, burada kullanacak arkadaşlarımız vardır; en gü
zelini ve en doğrusunu yapmak için... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, buradaki konuşmamda bütçeden bahsedecek değilim; ama, bir vergi 
yasa tasarısını görüşüyoruz. 

"Niçin bu Vergi Yasa Tasarısı geldi?" diyorsunuz. Sekiz yıllık Anavatan İktidarı döne
minde Anavatan Partisi 32 defa geldi, 32 defa gitti, ikinci defa da biz geliyoruz, ne olmuş yani... 

Değerli arkadaşlarım, sizlerin asıl eleştireceğiniz şu olabilirdi : Hükümet bugüne kadar 
niçin gelmedi?... 
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SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Vaadiniz var... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bu tasarının vergi reformu tasarısı olup 

olmadığını anlatacağım. Reform nedir? Reform, yeniden şekillendirme, yeniden düzenleme. 
Peki, bunun mefhumu muhalifi; yani, tersi nedir : Deform. Eğer, mevcut yapıyı, getirdiğimiz 
değişikliklerle bozuyorsak, hepinizin itiraz etmeye hakkı var; ama, daha iyi bir şekil vermek, 
daha güzelleştirmek, daha güzeli, daha iyiyi aramak yolundaysak, bizimle beraber olmanız la
zım gelir. Huzurlarınızda şunu da hatırlatmak istiyorum : Obstrüksiyonlara da gerek yoktur; 
çünkü, vergi koyma erkini kullanmamaktır, hatta vergi koyma erkinin önüne kocaman kütük 
atmaktır. Biz bunu böyle anlıyoruz ve vatandaşa da böyle anlatacağız. Onun için, bundan son
raki çalışmalarda bu vergi yasa tasarısının en güzel şekilde çıkması konusunda, Parlamanto-
nun önüne kütük atmak değil, Parlamentonun önündeki engelleri zaman ve çalışma bakımın-

, dan kaldırmayı bekliyoruz. Bu, gerektir, Anayasanın koyduğu bir kuraldır. 
Mademki siz adalet arıyorsunuz, Yunan klasiklerinden Eflatun'a kadar okuyun; ama ben, 

size Türk klasiklerinden örnek vereceğim. Kutadgu Bilig'ten örnek vereceğim. Kutadgu Bilig: 
Devleti Yönetenlere öğütler; kitabın adı bu. Orada vergiyi şöyle tanımlıyor : Devlet bir taraf
ta, kağan geliyor, vatandaş da bu tarafta. Kağan, vatandaşa diyor ki "emirlerime uyacaksınız, 
dostumu dost, düşmanımı düşman bileceksiniz." Vatandaş da diyor k i ' 'emirleri ne uyacağız, 
dostunu dost, düşmanını düşman bileceğiz; ama bir şartımız var : Sen bizi düşmanlarımızdan 
koruyacaksın." Devlet olmanın birinci şartı, vatandaşını düşmanlardan korumaktır. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)—Koruyabiliyor musunuz?... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Yakında, nasıl koruduğumuzu göstereceğiz. 
"İkincisi; vergilerinizi zamanında, doğru ödeyeceksiniz." Halk, "zamanında öderiz, yal

nız bir şartımız var; vergileriniz adil olacak, zamanında tahsil edilecek." 
SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Siz ediyor musunuz?... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bu tasarıda siz bunları buluyorsanız, gelin 

beraber olun. Bakın, ben, bunların nasıl olduğunu size burada özetle anlatacağım. 
Bakın, sözümün başında Türk vergi sistemini anlattım; bir tarfta gelir vergileri, bir taraf

ta harcama vergileri, bir tarafta da servet vergileri; üç tane ayak üzerine kurulmuş ve bir kura
lımız var; vergileri kaynağın sonuna kadar artıramazsınız, kaynağı tahrip etme noktası, alarm 
noktasıdır. Şimdi, siz diyebiliyor musunuz ki, siz bu vergileri, gayri safi millî hâsıladan bir pu
an, iki puan artırmakla, kaynağı tahrip eder noktaya geldiniz. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Üretimi daraltıyorsunuz. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Varsa, onu da burada açıklarsınız, madde

ler görüşülürken onları da ortadan kaldırırız. Biz, sizden gelecek mesajlara açığız, 
Değerli arkadaşlarım, ben, bu tasarıda olan yenilikleri kısaca şöyle anlatacağım... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Hangi yenilik?.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi bahsedince, hangi yenilikler oldu

ğunu göreceksiniz. 
Türk vergi sisteminin üniter bir yapısı vardı; ama, bu bozuldu. Bu üniter yapıyı işçinin 

lehine mi bozdunuz, çiftçinin lehine mi bozdunuz, esnafın lehine mi bozdunuz? Küçük bir 
emlakinin kirasıyla geçinen bir dul hanımın lehine mi bozdunuz? Hayır. Kimin lehine bozdu
nuz? Faiz ekonomisinin lehine bozdunuz. İşte, biz, bu faiz ekonomisini üniter sisteme dahil 
ediyoruz; alkışlamanız gerekir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) [ANAP sıralarından alkış
lar (!) ] Alternatif de getiriyoruz. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Faiz masrafa yazılıyor. Faizi masrafa yazıyorsunuz. (ANAP 
ve RP sıralarından gürültüler) 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir dakika... 
Diyoruz ki, iddia ediyoruz, yeni bir dönem açmak istiyoruz. Bu memlekette 18 milyon 

tapu vardır, 10 milyon insan da gayrimenkul mülkiyet sahibidir. Çağımız bir sanayi çağıdır, 
Türkiye de sanayileşecek. Türkiye'nin topraklarını bölmüşüz, bölmüşüz; bir noktaya gelmişiz. 
Diyoruz ki, sekiz yıldır devam eden bu faiz ekonimisine son verelim, sanayi mülkiyetini tabana 
yayalım, hisse senetlerini teşvik edelim, kamuya açık anonim şirketleri teşvik edelim. Buna karşı 
mısınız? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — tki senedir neredeydiniz? 
AHMET DERtN (Kütahya) — "Kamuya açık anonim şirket" ne demek? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ne sanayisi?... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bakın, kamuya açık anonim şirketleri ka

nun nasıl tanımlıyor; 1994 yılında sermayesinin yüzde 15'i kamuya açıksa, bunu kamuya açık 
sayarım diyor. 1995'te bunu yüzde 25'e çıkarıyor, 1996'da yüzde 40 diyor; ılımlı bir geçiş var. 
Güzel bir şey bu. Yani, ne diyorsunuz?.. 

Değerli arkadaşlarım, bunun alternatifi şudur : Hisse senedi, mülkiyet... Sınaî mülkiyet 
değil, faiz ekonomisine devam; bu mudur isteğiniz? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Doğan, genel müdürken niye hazırlamadınız bunu? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu tasarıda hem ba

casız sanayi turizm hem de bacalı sanayi, her türlüsü yatırım indirimiyle teşvik görüyor. Ancak... 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Kalkınmada öncelikli yörelerde istis

nayı kaldırıyorsunuz. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Kalkınmada öncelikli yörelerdeki istis

naların her biri devam ediyor, merak etmeyin. 
Ben devam ediyorum. Bakın tasarı da enteresan... Ben bu sıralarda otururken, 1991 yılın

da o zamanın Hükümeti Meclise götürü usuldeki yenilikleri getirdi; ama, çıkaramadı. Sizin 
çıkaramadığınızı biz çıkarıyoruz. Götürü usulde yeni bir usul, yeni bir rejim getiriyoruz; buna 
itiraz etmeye hiç hakkınız yok. Çünkü, bu, Parlamentoya defalarca geldi gitti; inşallah bu defa 
çıkacak. 

Götürü usulde yapılan değişiklik nedir? Götürü usulde biz, küçük esnafa herhangi bir 
mükellefiyet getirmiyoruz, yükü aynı kalıyor. Zaten, götürü usulden bir fiskal beklentimiz de 
yok. îşte 800 bin esnaf 1-1,5 trilyon ödüyor; ama, esnafın içerisinde bir ayırım yapıyoruz. Es
naf olmayıp da büyük tüccar olduğu halde, esnafın haklarından yararlanmak isteyenlere bu 
tasarı diyor ki; dur, size bu hakkı vermeyiz! 

Değerli arkadaşlarım, işte bu, alkışlanacak bir olaydır, esnafla büyük sermayeyi ayırabil
mek, alkışlanacak bir olaydır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Biz, sermayeye karşı değiliz. 
Sermayeyi her türlü imkânlarla yatırım indirimiyle teşvik ediyoruz; bu da var. Bu tasarıyı açık
lamaya devam edeceğim ve bunun fiskal hedeflerine değineceğim. 

Şimdi, gelelim ziraî kazançlara. Ziraî kazançlarda çiftçi için az da olsa müspet bir adım 
var. Ticarî kazançlarda enflasyona karşı bir düzeltme var. Diyelim ki, enflasyon rakamı yüzde 
60. Hiç olmazsa 1982 yılında getirilmiş olan yeniden değerleme; bugün kurum sayısı 100 bindir, 
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bunun 40 bini, 50 bini anonim şirkettir. Bu 100 bin kişiye tanınan yeniden değerleme usulü, 
300 bin kişiye daha bilançosu esasında defter tutan gelir vergisi mükelleflerine teşmil ediliyor. 
Buna karşı mısınız? 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Reform budur, reform!.. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yeniden değerleme 

müessesesini genişletiyoruz. Enflasyon muhasebesi alanında yeni bir adım atıyoruz. Bu LİFO 
sistemi. Bu tasarı, mal stokunu değerlerken, bütün tüccar ve sanayici en son aldığın malı de
ğerlersen, enflasyonu vergilendiriyorum, ilk aldığım malı kullan diyor. Yani, enflasyona karşı 
enflasyondan korunmak için, ekonomik imkân getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, siz ne dediniz; "Yalılarınızı satın, villalarınızı satın, gayrimcnkulle-
rinizi satın, vergi almayacağız." ama, şartı vardı: "Sermayeye ekle." öyle mi? Bizim bu tasa
rımız da diyor ki, bütün gayrimenkullerinizi satarken sizden enflasyon vergisi almayacağım, 
yeniden değerleme katsayısıyla maliyetlerini yükseltin, yeniden değerleme katsayılarıyla mali
yetler yükseldikten sonra bir kâr doğarsa vergi ödersiniz. Buna karşı mısınız? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — ANAP'ın politikasına aynen devam mı? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Evet. 
Değerli arkadaşlarım, devam ediyorum. Bakın bu tasarıda yatırım fonlarına, yatırım or

taklıklarına, halka açık anonim şirketlere, sınaî mülkiyetin tabana yayılması için mümkün olan 
her şeye kapı açık. 

AHMET DERİN (Kütahya) — Yatırım fonunu halk yapar mı; üç beş tane zengin yapar. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yatırım fonlarına ce

binde bin lirası olan insan da katılabilir, 100 bin lirası olan da katılabilir, 300 bin lirası olan 
da katılabilir. Yani, yatırım fonlarına katılmanın engeli yoktur; ama, sizin dediğiniz şekilde 
büyük varlıkları alma hakkı da yoktur. Bu tasarı yatırım fonlarını açıyor. Siz bir formül söyle
yin, sınaî mülkiyet, vergi sisteminde teşvik edilmez deyin, biz ona uyalım. 

Değerli arkadaşlarım, siz değil misiniz, "Lüks düğünler".diyen, bunu basın da yazıyor. 
İşte bu tasarı diyor ki, "lüks düğün yapanlar..." Biz harcamalara karşı, tüketime karşı falan 
değiliz. Bizim dediğimiz, ekonomik kurallara uygun olanıdır. Zengin adam çok parası olan 
adam değildir, çok harcayan adamdır. Bu tasarı, çok harcamaya da karşı değil; ama diyor ki, 
vergili veya vergisiz kazançlarınla bu harcamayı ispat et, ispat edemezsen vergini öde. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - O n e demek, zenginin tarifi mi değişti? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bir ikincisi, burada iki senedir kıyameti 

koparıyorsunuz, "teşhir ettiniz, etmediniz" diye, işte buyurun, bu tasarıyla o da geliyor. [RP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar (!) ] 

AHMET DERİN (Kütahya) — Servet beyanını niye koyamıyorsunuz? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Merak etmeyin, bir dakika... Bugün hangi 

liberal ekonomidesiniz öneriniz var? Bu, ekonomik modele uygun olmazsa, tahrip edersiniz. 
Sizin dediğiniz servet beyanı nerede vardır? 

AHMET DERİN (Kütahya) — Devletçilerde var, Rusya'da var servet beyanı. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) —• En büyük servet beyanı sosyalist ülkelerde 

vardı, hiç kimsenin serveti yoktu. Yani bu sizin ekonomik modeli tercihinize ilişkin bir sorudur. 
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Değerli arkadaşlarım, neresinden bakılırsa bakılsın, muhalefetin bu tasarıdan kaçma şan
sı yoktur, onun için sözlerimi fazla uzatmıyorum. Aslında, bu Koalisyon Hükümetini alkışla
manız gerekir; çünkü, şu belediye seçimlerinin arifesinde böyle bir tasarıyı getirmek yürek is
ter; "bu tasarı memleket menfaatınadır" demiş, getirmiştir. Yani, bu Hükümet, memleket men-
faatlarını ön plana almış bir Hükümettir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, kısaca bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu meselenin, sadece 
kanun maddelerini değiştirmekle çözümleneceği iddiasında da değiliz -arkadaşlarımız değindiler-
aynı zamanda, kanun hükmünde kararnamelerle Maliye Bakanlığında birtakım yeni teşkilat 
organizasyonlarına gidildi; ama, bu konuda da engel yine muhalefetten geldi. Hem burada 
efendim, teşkilat iyi değil diyorsunuz hem de teşkilat konusundaki reform teşebbüslerine 
sempati duymuyorsunuz... Yani, ne yapmak istediğinizi anlayamadığımı bu kürsüden bütün 
arkadaşlarıma ve vatandaşlarıma da ifade etmek durumundayım. Şunu kabulleniyorum; vergi 
mevzuatı, vergi idaresi administrasyonu ve vergi yargısı; bu üçü olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, 2 dakikanız kaldı efendim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Kanaatim odur ki, bu tasarı, Türk vergi sistemine olumlu yönde yenilikler getirmektedir. 

Ayrıca inanıyorum ki, bu tasarı muhalefet ve iktidar kanadına mensup bütün arkadaşlarımın 
katkılarıyla daha iyi olacaktır. Memleketi vergisiz idare etmek mümkün değildir, vergi kanunu 
olmadan da bunun yürümesi mümkün değildir. 

Şimdi arkadaşlarımız, "efendim siz gider vergilerine doğru kaydırdınız" diyorlar. Bunun 
cevabı tasarıda vardır. Harcama vergilerindeki yükü çok mu görüyorsunuz? Bakınız, direkt 
vergilerin esası olan Kurumlar Vergisinde 55 trilyon liralık bir kaynak artışı getiriyor, Gelir Ver
gisinden 18 trilyon lira getiriyor, denetimden de 17 trilyon lira getiriyor; hepsini topladığınız 
zaman 90 trilyon lira ediyor; yani, vasıtasız vergilerden 90 trilyon lira geliyor. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Bütçenize benziyor. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — O halde, söylediğiniz şikâyetlerin cevabı 

bu tasarıda vardır. 
Nihayet, optimal bir hesapla 125 trilyon liralık bir kaynak kazandırılıyor. Arkadaşlarım 

buna -bilhassa ANAP'lı arkadaşlarım- "efendim siz çok vergi alıyorsunuz" diyorlar. Halbu
ki, 1984'te gayrı safî millî hâsıladaki vergi yüküne bakıyoruz yüzde 14: 1985 yılında yüzde 15 
olmuş, 1986 yılında yüzde 17 olmuş, 1988 yılında yüzde 18 olmuş, 1989 yılında yüzde 20 ol
muş, 1990 yılında yüzde 20,5; 1991 yılında ise yüzde 21 olmuş... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Maaş ve ücretlilerden alıyorsunuz. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi, vergi yükünü yüzde 14 'ten almışsı

nız yüzde 50 artırarak yüzde 21'e getirmişsiniz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Doğan, cümlenizi tamamlamak üzere 1 dakika daha süre veriyorum. 

lütfen bitirin... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum; bir Roma 

atasözü -son günlerde çok kullanıyorum- "taç giyen baş akıllanır" diyor. Yani, sizin bu iddia
larınız karşısında kendi kendime, "muhalefet iktidarı kaybettikten sonra aklı başına geldi, taş 
düştükten sonra akılları başlarına geldi" diyorum. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP şıralarından alkışlar) 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Yakında geliyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Sayın milletvekilleri, kişisel söz istekleri var, şimdi onları yerine getireceğiz. 
Sayın Muharrem Şemsek?.. Yok. 
Sayın Güneş Taner; buyurun. 
Sayın Taner, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu vergi tasarısını Plan 

ve Bütçe Komisyonunda uzun uzun konuştuk ve tartıştık. Şüphesiz, bu tasarı, Türk ekonomis-
mini fevkalade yakından ilgilendiren, o derece Önemli ve bu Parlamentoda üzerinde hassasi
yetle durulması gereken bir taşandır. O kadar önemlidir ki, mesela şu anda Sayın Başbakanla 
konuşan arkadaşımız bizi dinleme lütfunda bulunurlarsa veya en azından Sayın Başbakan bizi 
dinleme lütfunda bulunurlarsa, bu konudaki kişisel görüşümüzü anlatmaya çalışacağız. 

Sayın Başkan, vasıtanızla acaba Genel Kurulda Sayın Başbakanın bizi dinlemesini sağla
yabilir miyiz?.. 

BAŞKAN — Böyle bir usul yok Sayın Taner,isteyen dinler, istemeyen dinlemez; ben zorla 
sizi dinletemem, böyle bir şey yok. 

Lütfen, siz konuşmanıza devam edin efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Siz konuşmanıza devam edin, Sayın Başbakan sizi dinliyor 

Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Kusuru bakmayın; ama, şimdi biz burada vergi tasarısın

daki görüşmelerimizi size anlatmak için, Sayın Başbakana anlatmak için, illa mikrofonda ba
ğırmak zorunda mı kalacağız? 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Bağırmanıza gerek yok, sizi herkes duyuyor. 
BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin arkadaşlar. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başbakan buraya gelmiyor, geldiği sırada da şunları 

dinlese ne olur yani, çok mu bir şey istedik; parlamenter sistemde sizden, muhalefet olarak 
çok mu şey istedik? 

TURHAN TAYAN (Bursa) — özal zamanında Parlamento mu vardı? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ne bağırıyorsunuz, gelin burada bağırın. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — özal zamanında parlamenter sistem mi vardı da konuşu

yorsun? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Gelin burada bağırın o zaman. 
BAŞKAN — Sayın Tayan, lütfen efendim... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, böyle bir usul var mı, böyle bağırmak var mı? 
BAŞKAN — Sayın Tayan, lütfen bağırmayın; Sayın Taner siz de lütfen meclisin adabına 

uygun konuşun, bağırmayın. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, biz Meclisin adabına fevkalade uygun konu

şuyoruz. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Ne adabı biliyorsunuz ki? 
BAŞKAN — Sayın Tayan, lütfen... Siz Grup Başkanvekilisiniz, ağırlığınızı koruyun. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sataşıyor, Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Sayın Taner, siz yeni müdahalelere meydan vermeden konuşmanıza devam 
edin efendim. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz burada güzeli ve 
doğruyu aramaya çalışıyoruz; biz burada kimsenin tekerine çomak sokmaya çalışmıyoruz ki. 
Eğer, böyle olmuş olsaydı, Plan ve Bütçe ICbmisyonundaki görüşmeler sırasında, Sayın Bakan 
ve diğer arkadaşlarımız konuşurdu; ama biz sizlerle beraber çalışmaz, elimizden gelen engelle
meyi yapmaya çalışırdık, yapmadık. Niye yapmadık?.. Çünkü, memlekete getirilmek istenilen 
verginin en adil, en iyi bir şekilde çıkmasını sağlamak için yapmadık. 

Şimdi, burada, kişisel görüşlerimizi arz etmeye çalışıyoruz; ama, bir Partinin Grup Baş-
kanvekili çıkıyor, burada, sanki bu kürsüdeymiş gibi bizimle oradan konuşuyor. Müsaade eder
siniz, bu kadar da olmaz. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sataşıyorsunuz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ben sataşmıyorum beyefendi, siz sataşıyorsunuz; siz baş

bakan değilsiniz beyefendi; olduğunuz zaman konuşursunuz. 
HÜSEYİN BALLAYI (Balıkesir) — Taner doğru söylüyor... Kendisi Başbakanımız duy

sun da Doğru Yol Partisine gireyim diye söylüyor. 
BAŞKAN — Sayın Balyalı, oturur musunuz lütfen! 
Değerli arkadaşlarım, bu kanunu çıkarmak için herkesin sükuneti muhafaza etmesi lazım. 
Buyurun Sayın Taner, siz devam edin efendim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, o kadar insan konuşuyor ki, bakın burada 

benim 3 dakikam boşa gitti. 
BAŞKAN — 10 dakika var efendim. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, bu vergi tasan

sı geldiğinden beri üzerinde anlaşılan konular var. 
Birincisi, bu bir vergidir, bu konuda kimsenin bir şüphesi yoktur. İkincisi, bu vergi tasarı

sının bir reform getirip getirmediği meselesidir. Bu konuda, muhalefete mensup arkadaşlarım, 
konuşmalarında bunun bir reform getirmediğini ifade ettiler, ben kendilerine katiyen katılmı
yorum. Bu vergi tasansı, açıklıkla ifade ediyorum, tam anlamıyla bir reformdur; deform de
ğildir, reformdur. Niye reformdur? 

Şimdi, Hükümet, 1994 malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısını hazırladığı sırada, belirli rakam
lar ortaya koymuş. Diyor ki : "1994 yılında Kurumlar Vergisi olarak 27,5 trilyon lira almayı 
bekliyoruz." Bunu kimden alacaklar; tabiî ki kurumlardan, yani, daha ziyade hali vakti yerin
de olan müteşebbislerden, sermaye sahiplerinden alacaklannı söylüyorlar. "Bu getirdiğimiz ta
sarıyla da zenginden daha fazla; ama, fakir vatandaşa da olanak sağlayarak, fakir vatandaş
tan almayacağız'* diyorlar, değil mi?.. (ANAP ve RP sıralarından "Evet, öyle söylüyorlar" 
sesleri) 

Şimdi, buraya baktığınız zaman enteresan bir rakam görürsünüz. Sayın Başbakanın, eko
nomi bakanı olduğu dönemlerde, vatandaşa 2 anahtar vaat ettiği dönemlerde: 2 anahtardan 
bir tanesi, hepinizin bildiği gibi araçlarla ilgiliydi; yani, her aileye bir otomobil verme imkânı 
sağlanacaktı... 

İÇİŞLERE BAKANI İSMET ATTİLA (Aydın).— Hedefti... 
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GÜNEŞ TANER (Devamla) — Hedefti; güzel (!).. 
Biz de bu hedefi kuşkuyla karşılamıştık ve daha sonraki geçen iki sene içinde, bu hedef 

gerçekleşmediği gibi, bu yeni vergi tasarısında, bunun tamamen ortadan kaldırılmasına dönük 
bir reform hazırlandığını gördük. Nasıl gördük bunu; rakamlarla gördük. Bakınız, iddia edi
yorum, dünyanın hiçbir yerinde, o ülkedeki taşıtlardan alınan vergi, Kurumlar Vergisine yak
laşmaz, mümkün değil; varsa söyleyin. Şimdi bakınız, Türkiye'de durum nedir; halihazır du
rumda, kurumlardan 27,5 trilyon lira vergi alacaksınız, taşıtlardan da 15,3 trilyon lira vergi 
toplayacaksınız. Bunlar, vergi reformu tasarısı geçmeden önceki rakamlar, Vergi reformu tasa
rısı geçince ne olacak; 27,5 trilyona karşılık 30 trilyon lira civarında vergi toplayacaksınız. So
rarım size, dünyanın hangi ülkesinde, hangi iktidar, bir araba sahibi olmayı ümit eden sokak
taki sıradan vatandaşından, üstelik, Başbakanı bakanken iki anahtar verme vaadinde bulun
duğu vatandaşından Kurumlar Vergisi kadar Taşıt Vergisi alabilecek bir tasarıyı reform diye 
Meclisine getirebilir? İktidarın bu yaptığı reformsa biz reformun ne olduğunu bilmiyoruz!.. 

Sayın Aykon Doğan'ın sözlerine, yine,katıhyorum: çok değerli bir hatırlatma yaptılar. Ku-
tadgu Bilig ne demiş : "Adil vergi..." tşte bu adildir (I) İşte, hakikaten, sokaktaki vatandaştan 
zengin kurumlardan alınan vergi kadar vergi alma isteği ve bununla ilgili yapılan reform adil
dir (!) buna hiçbir sözüm yok. Eğer Kutadgu Bilig bunları şu anda mezarında duyuyorsa, bu 
lafları bir daha söylememeye, ağzını kapatmaya, eminim, yemin eder. Şimdi, Kutadgu Biligi 
bırakacağız, o bunları hiç düşünmemiş... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MURAT KARAYALÇIN —Kutadgu 
Bilig, eserin adı; onu diyen, eserin yazarı Yusuf Has hacib. 0 

GÜNEŞ TANER (Devamla) —- Bir hususu söyleyerek sözlerime son veriyorum ; neydi he
def; çok kazanandan çok, az kazanandan az... Hedef buydu. Bu hedefle, Hükümet, Plan ve 
Bütçe Komisyonuna geldi; biz bu hedef üzerinde konuştuk, tartıştık. Nitekim, katıldığımız öner
geler vardı, katılmadığımız önergeler vardı; mesela, asgarî ücretin sınırının 25'ten aşağıya çe
kilmesine bizler katılmadık. 

Niye?.. Eğer katılsaydık, 35-40 trilyonluk bir yükü, bu, bütçesi perişan olmuş, Hazinesi 
iflas etmiş Hükümetin karşılaması mümkün değildi. Bu Hazine aylık parayı ödeyemezken, 35 
trilyon lirayı, sosyal denge içerisinde, sevgili arkadaşlarım istiyor diye vermesi mümkün değil
di. Verilmesi mümkün olmayan bir şeye de, bizim, önerge sahibi olarak imza koymamız müm
kün değildi; onun için imza koymadık. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Ben koydum. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ama, bazı oyunlara gelmemek lazım, bazı kandırmacala-

ra kapılmamak lazım. Buraya çıkıp diyeceksiniz ki "biz ensafın dostuyuz." esnaf dediğiniz 
kimdir? Esnafı hepimiz tanırız; senede alabildiğimiz vergi 1 trilyon liradır. Zaten enflasyon vergisi 
de adamları yıllarca ezmiştir. Şimdi, bu insanlara vergi yüklemek değil, belki bunlardan bir 
süre vergi almamak lazım gelirdi ama, arkadaşlarımız bu tasarıyla vergi getirdiler. Bu getirdik
leri vergi düzenlemesinin ismi de reformdur; yani, esnafa vergi koymanın ismi de reform oldu. 
Katılıyorum, çok güzel bir reform bu (!). Nasıl böyle güzel bir reform yaptığınızı herhalde es
nafa anlatacaksınız. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Kâr paylarından niye bahsetmiyorsunuz? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) •— Plan ve Bütçe Komisyonunda kendi aramızda konuşur

ken, rakamları yüksek bulduk; önergeler vererek rakamları düşürdük; rakamlar daha da yük
sekti, biraz daha makul seviyeye geldi; ama, yeterli seviyeye gelmedi. 
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Birinci derece esnafın, yani zengin dediğiniz esnafın vergisini yüzde 140 oranında artır
manıza bir şey demiyorum da, üçüncü, dördüncü, beşinci derecedeki esnafın, bu enflasyonun 
altında ezildiği sırada vergisini şu tasarıyla artırmamış olsaydınız, buraya çıkar "beyler, reform 
yapmak zorundayız, reform yapıyoruz" diyebilirdiniz; ama, hepsini bir kenara bırakın, gelin 
şu rakamlara bir bakalım : 1994 senesinin 819 trilyon liralık bütçesini konuştuğumuzda, re
form diye ortaya attığınız ve çıkmayacağından emin olduğunuz tasarının... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Taner, sözünüzü bitirmeniz için size 1 dakikalık bir süre daha veriyo

rum; buyurun. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — ... çıkmasını sağlayabilmek için, niye Başbakanınızla be

raber Atam kadro geldiğiniz zaman çalışıyorsunuz? Bu tasarı geçerse, ait tarafı 50 trilyon lira 
para gelecek, hepsi bu: 50 trilyon lira!.. (DYP sıralarından "Yeter" sesleri) Bu 50'lik kısmı; 
öbürü daha gelmedi; ilk kısmı 50 ... Yani siz 192 trilyonluk açıkla gelmiyorsunuz, onun dörtte 
biri kadarını buradan karşılamayı bekliyorsunuz; ama, o açık aslında 400 trilyon lira olacak. 
Yani sizin verdiğiniz açıklara karşılık alacağınız vergi kızgın tavadaki bir damla su gibi olacak. 
Bunun adına da reform diyerek milleti kandırmaya çalışıyorsunuz. Bizim buna katılmamızı 
bekliyorsanız, sizin hatırınız için katılıyorum (!) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zabıtlar göstersin ki, Güneş Taner, İktidarın reform 
dediği bu tasarıyı reform olarak kabul ediyor ve katılıyor (!) 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tener. 
Sayın Ahmet özdemir?.. Yok, 
Sayın İbrahim Halil Çelik, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Çelik, süreniz 10 dakikadır. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Bakan, sayın milletvekilleri... (SHP sıra

larından "Sayın Başkan" sesleri) 
BAŞKAN — Beni bakanla karıştırma, ben Başkanım. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sayın Başkanı, SHP'li bakanlar değiştiğinde 

bakan olarak görmeyi arzu ettiğim için söyledim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vergi ya

sası üzerinde, şahsım adına görüşlerimi belirtmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; hepini
zi hürmetle selamlarım. 

Dünya Bankası, Sayın Çiller'e hemen istikrar tedbirlerini uygula! "uyarısında bulundu; 
ancak, Dünya Bankası, özelleştirme gelirleriyle bütçe açıklarının kapatılmasına karşı çıktı, vergi 
tabanının yaygınlaştırılmasını istedi, toplu sözleşmelerde artışın asgaride tutulmasını savun
du, tarım sektöründen malî kesime kadar bir dizi radikal tedbir uygulanmasını öngördü. Sayın 
Çiller'in temmuz ayında açıkladığı hedeflere göre, faturalı vergi iadesi kaldırılarak, sadece emek
liler için vergi iadesi uygulanacak, başta otomobil ve beyaz eşya olmak üzere lüks tüketim mal
larında KDV oranı yükseltilecek, hafiye gibi çalışan süper vergi daireleri kurulacak, Bakanlık
ların politik kadro şişirmelerine son verilecek, 2,5 milyonu bulan kamu çalışanlarından 800-900 
bini işten çıkarılacak, bu işleme belediyeler de tabi tutulacak, işten çıkarılanlar için 
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kısmî işsizlik sigortası ödenecek, danışmanlar içten çıkartacak. Ancak, hedef, verlık vergisi 
değil, brüt ücretten ortalama, Yunanistan'da yüzde 15,9, İngiltere'de yüzde 17,2, Amerika Bir
leşik devletlerinde yüzde 19,2, Almanya'da yüzde 21,9, AT'de yüzde 10 ve bizde tüm bu ortala
maların üstünde kesinti vardı. 

Vergi alınırken üç önemli ilke vardır : Vergiyi yayma, kaçakla savaş, vergi adaleti. Şimdi 
çıkarılmak istenen yasada ise bütün vergiler artırılıyor, ücretten kesilen vergi azaltılıyor, ama, 
KDV artırıldığı için ücretli de dolaylı olarak nasibini alıyor Sayın başbakan. Beyaz eşya ya da 
araba almak zorlaşıyor. Hani anahtarı sağlamıştınız, "her vatandaşa iki a,nahtar veriyorum" 
demiştiniz? Siz, 27 Mart seçimlerinde, nasıl verdiğinizin vecabını milletten alacaksınız. Oku
mayı teşvik etmek gibi muafiyetler kaldırılıyor, döviz ve TL mevduatlarında ki stopajlar yük
seltiliyor, "çevre koruma fonu" adı altında yeni vergiler türetiliyor ve vergi daireleri ve eleman-
lan artırılırken, bir de, vergi istihbarat teşkilatı "VİT" kuruluyor... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Yazı okumak sana yakışmıyor! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla)— Dinle, dinle!.. 
Ancak, esas sorun olan vergi kaçıranların mallarına el konulması, vergi kaçırmanın yüz 

kızartıcı suç sayılması gündemde değil Sayın Başbakan, Eğer tasarruflara getirilen vergiler ar
tarsa, tasarruflar, başka alanlara kaymaya ve ekonominin dengelerini bozmaya başlar; tasar
ruf dövize kayar ve servet transferleri başlar. İsraf, yolsuzluk ve kaçak sebeplerini ortadan kal
dıracak kararlar gündemde değil. 

Benzin satışı tüm toplumu, her kesimi etkiler; üretim maliyetleri artar, nakliye ücretleri 
artar, taşımacılık artar ve A'dan Z'ye kadar her şeye zam gelir. Beyaz eşya lüks tüketim malı 
değildir, medeniyetin getirdiği bir araçtır... 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Çıkanldı zaten. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Nereden çıkardınız? 
Bunlann savurganlığı da düşünülemez. Yani.hiçbir ev kendine 3 tane buzdolabı, 5 tane 

fınn alacak değildir. Japonya'dan ithal edilmiş bir otomobil, tüm vergileri dahil, Amerika'da 
ve Almanya'da 12 bin dolara satılırken, Türkiye'de alıcısına 30 bin dolara mal oluyorsa, bu 
düzende bir çarpıklık var demektir ve bu düzenlemelerle bir yere varamazsınız, hele, AT'ye 
girmek için bu kadar can atarken hiç uyum da sağlayamazsınız. 

Kamu harcamalarının kısılması gerekirken, Sayın Başbakan, sadece makam otoları için 
36 milyar lira ödenek ayırıyorsunuz; devlet lojmanlarına yılda 20 trilyon lira işletme gideri sarf 
edilirse, bir yere varamazsınız. Devlet, KİT kamburu kadar, bu tür savurganlıklardan da kur
tarılmalıdır. Ayrıca, "çevre koruma" adıyla kestiğiniz fonları, özelleştirme gelirlerini bütçenin 
kara deliklerini kapatmada hiç kullanamazsınız; kullanırsanız, devletin geleceğini ipotek altı
na almış olursunuz. 

Yine, vergi kamburu ücretlinin sırtına yüklenmiştir. Bu tasarıda, verginin yaygınlaştırıl
masını, çalışan herkesten, kazandığı oranda vergi alınmasını sağlayacak bir sistem getireme
mişsiniz. 

Her şeyin dolara endeksli olduğu bir ülkede, 1993 başında 3 milyon alan bir ücretlinin 
eline, 1993 yılı sonunda, yapılan zamlarla, 4 milyon 300 bin lira geçecektir; buna karşılık, do
lar olarak, yıl başında 360 dolar alan ücretlinin eline yıl sonunda sadece 300 dolar geçecektir. 
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Devletin, insanları sefalete sürüklemeye hiç hakkı yoktur. (RP sıralarından alkışlar) Sos-
yaldemokratlıktan bahsediyorsunuz!.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hoca bunları yanlış yazmış. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sefahat düşkünlerinin harcamalarından da ver

gi alınacağından bahsediyorsunuz. Yani, her gün, tüm eğlence yerlerinde, düğün yerlerinde vergi 
hafiyeleri mi dolaştıracaksınız Sayın Başbakan Tansu Hanım?!. 

önce, insanlarımıza, vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu, vergi kaçırmanın vata
na ihanetle aynı derecede suç sayıldığını öğretelim, vergi vermeyenleri cezalandıralım. 667 yüz
süzü hâlâ açıklayamadınız; ama, Tornacı Hüseyin'in evine, 28 bin Türk Lirası trafik cezasını 
vermedi diye jandarmalar gönderiyorsunuz!.. Değil mi?.. (RP sıralarından alkışlar) 

- Devlet olarak, batık banka ve şirketlerin yükünü Hazineye ödetmeyelim, yazıktır. 
Ortadireği ortadan kaldıran ANAP'ı takip ederek, vergi reformu diye getirdiğiniz, esasın

da vergi deformu olan bu yükün cevabını, millet size 27 Martta verecektir. 
Burada, Sayın Aykon Doğan Beye de bir şey söylemek istiyorum : Plan ve Bütçe Komis

yonundaki hakikaten çok verimli konuşmalarını bu kez -Sayın Başbakanımızın mültefit edası
nı görmüş olmalı ki- yapmadılar; orada söyledikleri ile burada söyledikleri birbirini tutmuyor. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Başbakan Yardımcısı, eski meslektaşım ve şahsen sevdiğim Sayın Murat Karayalçın, siz 
nasıl olur da, sosyal adaletçi geçinip, bu vergileri fakir fukaranın, emeklinin -9 milyon işsiz 
varken- sırtına yüklersiniz? DYP ile nasıl ortak olarak bu vergiyi getirirsiniz? Sizi de buruda 
bir kez daha kınıyorum ve sözlerimi toparlarken, fakir fukaranın, dar gelirlinin, memurun, 
işçinin ve esnafın belini büken bu vergi yasasının çıkmaması için elimden geleni yapacağımı 
arz eder, Sayın Başkana ve değerli milletvekillerine hürmetler eder saygılar sunarım (RP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Vergi getirilirken Hükümetler kınanmaz, tebrik edilir Sayın Çelik. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Tasarının maddelerine geçilmesini oylayacaktım; ancak arkadaşlarımızın yok

lama isteği var. 
Yalnız, daha önce, Sayın Şevket Kazan bana bir yazı göndermiş, "salonda çoğunluk yok" 

diyor. 
Grup başkanvekillerinden rica ediyorum, ne zaman açık oylama istenir, ne zaman yokla

ma istenir, lütfen, İçtüzüğü iyi okusunlar, bizi de zor duruma sokmasınlar, bu bir. 
İkincisi, İçtüzüğün 58 inci maddesi çok açık arkadaşlar. Ben, sabahleyin, çok konuşma-

yasınız ve işi kavgaya dönüştürmeyesiniz diye yapmadım; ama, 58 inci madde "Başkan birleşi
mi açar, tereddüte düşerse yoklama yapar. Ancak, on kişi, ayağa kalkmak veyahut da önerge 
imzalamak suretiyle yoklama isteyebilir" diyor. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — O, birleşim açıldığında olur. 
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BAŞKAN — Ayrıca, İçtüzüğün belirli bazı maddelerinde de -eğer gereğinin yapılması 
lazımsa- "Başkan veya ilgili gereğini yapar" diyerek, arkasından da kural koymuştur. 

Şimdi, yoklamayı yine yapacağım; çünkü, salonda çoğunluk var mıdır yok mudur bende 
de ciddî bir tereddüt var, onu söyleyeyim; ama, salonda çoğunluk olduğu zaman bu yolda ha
reket etmeyeceğimi de size söylemek istiyorum. 

Şimdi, yoklama isteğiyle ilgili önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda çoğunluk mevcut değildir. Maddelere geçerken, İçtüzüğün 58 inci madde

sine göre, yoklama yapılmasını arz ederiz. 
Şevket Kazan Salih Kapusuz Lütfü Esengün 

Kocaeli Kayseri Erzurum 
Ahmet Derin İsmail Coşar Ahmet Arıkan 

Kütahya Çankırı Sivas 
Hüsamettin Kor kuta ta Cevat Ayhan İbrahim Halil Çelik 

Bingöl Sakarya Şanlıurfa 
Hasan Dikici Mehmet Elkatmış 

Kahramanmaraş Nevşehir 

BAŞKAN — Şimdi, önergedeki imza sahiplerinin salonda bulunup bulunmadıklarım ara
yacağım. 

Sayın Kazan?.. Burada. 
Sayın Kapusuz?.. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Ben tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Tekabbül yok efendim!.. Yoklama isteği düşmüştür. 
Arkadaşlar, bakın, yoklama isteyen kişi yoklama boyunca burada durur, dışarıda pişpirik 

oynamaya gitmez. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Buradayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki, Sayın Kapusuz geldi. 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 
Sayın Ahmet Derin?.. Burada. 
Sayın İsmail Coşar?.. Burada. 
Sayın Ahmet Arıkan?.. Burada. 
Sayın Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 
Sayın İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 
Sayın Hasan Dikici?.. Burada. 
Sayın Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur; ara versek de yetersayısı bul

mamız mümkün değildir. Bu itibarla, yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesin-
hesaplarını görüşmek ve vergi kanunu tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam et
mek için, 18 Aralık 1993 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.40 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Ulaştırma eski Bakanı Yaşar Topçu dönemin

de yapılan ihalelerle ilgili olarak günlük bir gazetede yer alan iddialara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1639) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sıralı sorularımın, Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Yüksel Yalova 
Aydın 

1. Bir büyük gazetenin, 19 Temmuz 1993 tarihli manşetinde, Ulaştırma Eski Bakanı Sa
yın Yaşar Topçu'nun, "trilyonluk cep telefonu projesini, Amerikalı dostlarınıza peşkeş çekme
ye hazırlandığınız" şeklinde bir değerlendirme yaptığı ifade olunmuştur. Sözkonusu ihaleyi iptal 
etmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Aynı değerlendirmede, "havaalanları ihalelerinde yolsuzluk varmış gibi gösterip, ba
zı ihaleleri iptal ederek, ortalığı karıştırıp bulandırmak" amacı güdüldüğü belirtilmekte ve da
ha vahim olarak, "ve kendi yapacakları kayırmacı işleri sis perdesi altında gözlerden gizlemek 
istiyorlar" iddiası ileri sürülmektedir, tptal edilen ihaleler nelerdir? Gerekçeleri ve sebeplerine 
ilişkin ne gibi hukuki sebepler mevcuttur? Böylesi haklı hukuki dayanaklar sözkonusu ise, mü-
sebbibleri hakkında ne tür hukuki-idari prosedür uygulanmıştır? Uygulanmadı ise, sebebi nedir? 

3. Sayın Eski Bakan'ın, "karşılıklı iddiaların müfettişler tarafından araştırılması ve ger
çeğin ortaya çıkması" konusunda herhangi bir kanuni talebi olmuş mudur? Değilse, gazetede 
kendi ifadeleri olduğu belirtilen değerlendirmelerini resen ele almayı ve konunun araştırılması
na yönelik mevzuat gereklerini işletmeyi düşünür müsünüz? 

4. Sayın Ulaştırma Bakanı'nın, Sayın Eski Ulaştırma Bakanı döneminde ikmal edilen 
ihalelerin iptali konusundaki gerekçeleri ve karşı savları hakkındaki değerlendirmeler, sizce tat
minkar açıklamalar mıdır? Değilse ya da öyle bile olsa, bu kadar büyük rakamların mevzuba
his olduğu ihale iptalleri hususunu, kamuoyunu aydınlatacak bir biçimde açıklamayı düşünür 
müsünüz? 

5. benzer bir şekilde, FTT'nin yurdun çeşitli yerlerindeki inşaatlarını yapan kuruluşlar
dan % 5 oranında komisyon aldığı ihbarları sözkonusu olduğuna ve Sayın Eski Bakan "hiçbir 
şaibeli işinin olmadığı iddiasıyla" müfettiş araştırması talebinde bulunduğuna göre, aynı kabi
nede görev yaptığınız bir Sayın Eski Bakanı ve mensupları bulunduğunuz kabineyi, kamuo
yunda yanlış anlamalardan korumak, haksız yere şaibe altında bırakmamak ve daha önemlisi 
"yürütme" organının toplumdaki prestijine halel getirmemek amacıyla, iddialara ilişkin kap
samlı bir soruşturma, inceleme yaptırmayı düşünür müsünüz? 
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. ' ' • * • T C . 

Ulaştırma Bakanlığı 
Sayı : B.11.0.Müşv.0235-36189 16.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Aydın Milletvekili Sayın Yüksel. Yalova'nın 9.8.1993 tarih ve 7/1639 sayılı yazılı soru 

önergesi. 
' Soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup; 
Bahsi geçen GSM cep telefonu projesi için 30.3.1993 tarihinde açılan ihale sonuçlandırıla

rak Türkcell ve Telsim konsorsiyumlarına verildiği tüm kamuoyunun malumudur. 
Anılan konsorsiyumlarla GSM Sözleşmeleri imzalanmış olup, frekans bantlarının tahsis 

edilmesi ile sözleşmeler Türkcell ile 1.7.1993, Telsim ile 2.7.1993 tarihleri itibariyle yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır. 

Projenin gerçekleştirilmesi için teknik ve idari çalışmalar tamamlanmış olup, Cep telefo
nunun VİP dağıtımı önümüzdeki ay tamamlanacaktır. 

Soru önergesinde bahsi geçtiği gibi ihale herhangibirine peşkeş çekilmemiştir ve daha ön
ce yapılan ihalenin de iptali sözkonusu değildir. 

Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda da ihale iptali sözkonusu olmayıp, şahsi mes'uliyetimi 
gerektirdiğinden dolayı sadece belli bir süre durdurulmuş ve de kısa süre içerisinde neticelendi
rilmiştir. Sayın Yaşar Topçu ile herhangi bir karşılıklı münakaşamız olmamıştır. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ncı Maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arzederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakanı 

2. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, cep telefonları projeleriyle ilgili olarak eski 
Bakan hakkında ileri sürülen bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/1652) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

19.7.1993 tarihli Meydan Gazetesinde, 'Telsiz Cep Telefonları projesiyle ilgili, Eski Ulaş
tırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu'ya ait birtakım iddialar yer almıştır. 

Soru 1. Bu iddialarda yer alan Amerikalı dostlarınız mevcut mudur? 
2. Anılan Projenin varlığı iddia edilen dostlarınıza verileceği doğru mudur? 
3. Anılan bu projeyi nasıl ve hangi şartlarda gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 

— 398 — 



T.B.M.M. B : 47 17 . 12 . 1993 O : 3 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sayı : B.ll.O.Müşv.0234-36191 16.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in 9.8.1993 tarih ve 7/1652 sıra sa

yılı yazılı soru önergesi. 
Soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup; 
Cep telefonu olarak GSM projesi için 30.3.1993 tarihinde açılan ihalenin sonuçlandırıla

rak Türkcell ve Telsim konsorsiyumlarına verildiği malumunuzdur. 
Anılan konsorsiyumlarla GSM sözleşmeleri imzalanmış olup frekans bandlarının tahsis 

edilmesiyle birlikte sözleşmeler Türkcell konsorsiyumu ile 2.7.1993 tarihleri itibari ile yürürlü
ğe girmiştir. 

Projenin gerçekleştirilmesi için teknik ve idari çalışmalar halen devam etmektedir. 
Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ncı Maddesi 

gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arzederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakam 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Beyşehir Gölünde meydana gelen ve 14 kişi
nin ölümü ile sonuçlanan olaylara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente-
şe'nin yazılı cevabı (7/1728) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 18 Temmuz 1993 günü Beyşehir Gölünde yaşanan bir facia ile 14 can kayybı ol
muştur. haberlere göre faciada iptidai balıkçı kayığı, kurtaracak herhangibir ekip ve malzeme 
olmaması, kayıkçının sarhoş olması gibi faktörler rol oynamıştır; 

1. Olaydan sonra bir durum değerlendirmesi yapıp olayın sebepleri ve eksiklikler tespit 
edilmiş midir? 

2. Bundan sonra Beyşehir Gölünde ve diğer göllerde can kaybını önlemek için ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK. : 7504-1133-93/ASYŞ.Ş.ŞÎK.-3866 14.12.1993 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 4.10.1993 gün ve A.O.1.0. 

GNS.0.10.00.02-7/1728-5584/25011 sayılı yazıları. 
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Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın 18 Temmuz 1993 günü Beyşehir Gölünde yaşanan 
facia ile ilgili vermiş olduğu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 18 Temmuz 1993 günü Beyşehir Gölünde yaşanan facia 14 can kaybına sebep olmuş, 
olaydan sonra durum değerlendirilmesi yapılarak olaya sebep olan eksiklikler tespit edilmiştir. 

2. Beyşehir Gölünde ve diğer göllerde can kaybım önlemek için alınan tedbirler 5442 Sa
yılı yasaya müsteniden talimat haline getirilerek gerekli tebliğ yapılmış ve uygulanmaya baş
lanmıştır. Alınan bu tedbirler sonucu bugüne kadar herhangi bir olay meydana gelmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakam 

4. — Kayseri Milletvekili Salih Kapımız'un, Kayseri İlinin öğretmen ihtiyacına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Bakam Nevzat Ayaz'm yazılı cevabı (7/1921) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masının teminini saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

Kayseri 

Sorular 1. Kayseri iline zorunlu tayin yapılmadığı için Kayseri'nin tüm ilçe ve köylerin
de; 80'ine yakım Develi ilçesinde olmak üzere yaklaşık 250 ilkokul öğretmeni, orta dereceli 
okullarda da yaklaşık 1 500 civarında öğretmen açığı olduğu ve eş durumundan dolayı il mer
kezinde de 300*e yakın öğretmen fazlası bulunduğu iddia edilmektedir. 

Kayseri'nin tüm ilçe ve köylerinde toplam olarak ihtiyaç duyulan ilkokul öğretmeni, orta 
dereceli okul öğretmeni ve il merkezinde bulunan öğretmen fazlası ne kadardır? 

2. Yukarıda iddia edilen rakamlar doğru ise Kayseri ilimizde eğitimde fırsat eşitliğinin 
varlığından söz edilebilir mi? 

3. 1993-1994 öğretim yılında başlamak üzere Kayseri ilinde, bu olumsuz durumun düzel
tilmesi için ne tür tedbirler düşünülmektedir? 

Kısa vadede, acilen öğretmen ihtiyacının vekil öğretmenler ile karşılanması düşünülmekte 
midir? 

T C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 17.12.1993 

Sayı : 022. Arş. Pln. Dai. Bşk.-2873 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 8.10.1993 tarih ve Kan. 

Kar. Md. 7/1921—5917/27317 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz'un "Kayseri ilinin öğretmen ihtiyacına ilişkin" 

yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
— 400 — 



T.B.M.M. B : 47 17.12.1993 0 : 3 

1. Kayseri'nin tüm ilçe ve köylerinde 230'u sınıf, 709'u branş olmak üzere toplam 939 
öğretmene ihtiyaç vardır. Eş durumu ve sağlık sebebiyle il merkezinde 200 öğretmen fazlası 
bulunmaktadır. 

2. Kullanım izni alınan kadrolara yapılacak atamalarda, Kayseri İlinin de ihtiyacı dikka
te alınmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş ilindeki öğretmen 
ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/1954) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemizin Millî Eğitim Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim 
ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 

1. Kahramanmaraş ilimizde öğretmen yokluğundan kapalı bulunan okulları ne zaman 
açmayı düşünüyorsunuz? 

2. ilk öğretimde 600, Orta öğretimde 1 000 olmak üzere, 1 600 öğretmen açığı kapatıla
cak mı? Yoksa bu yılda vekil öğretmenle mi açık kapatılacaktır? 

3. öğretmen açığı kapatılamayacaksa, vekil öğretmen kadroları ne zaman açılacaktır? 
4. öğretim yılı başlarken okullara ödenek gönderilmediği için ihtiyaçların karşılanama

dığından mağdur olan idarecileri bu sıkıntıdan kurtarmayı düşünüyor musunuz? 
T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 17.12.1993 
Sayı : 022.Arş.Pln.Dai.Bşk.-93/2870 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 8.10.1993 tarih ve Kan. 

Kar. Md. 7/1954-5984/27500 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'in "Kahramanmaraş ilindeki öğret

men ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. 65 ilkokul öğretmensizlik sebebiyle kapalıdır. 
2. Kullanım izni alman kadrolara yapılacak atamalarda ilin öğretmen ihtiyacının karşı

lanmasına çalışılmaktadır. 
3. 1993 yılı bütçesinden personel hariç diğer carilerden 6 127 802 000 TL., yatırımlardan 

50 604 000 000 TL. ve transferlerden 4 835 230 000 TL; ek Kaynaktan da yatırımlar için 4 700 
000 000 TL. ve kamulaştırma için de 7 745 000 000 TL. ödenek gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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6. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, inşaatı bittiği halde öğretime açılmayan imam-
hatip liselerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/2644) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını talep etmekteyim. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Sorularım 1. Ülke genelinde 250 adet tmam Hatip Lisesi inşaatı bittiği halde bugüne 
kadar hizmete açılmamıştır. Bu okulları ne zaman hizmete açmayı düşünüyorsunuz? 

2. tmam Hatip Liselerine onbinlerce öğrenci müracaat ettiği halde okul yetersizliği ne
deniyle bu öğrenciler sokakta kalmışlardır. Bu durumla ilgili olarak 29.9.1993 tarihinde Mecli
simizde Bayburt milletvekilimiz sayın Bahattin Elçi'nin gündem dışı yaptığı konuşmaya verdi
ğiniz cevapta tmam Hatip Lisesi şubesi olarak öğretime devam eden kısımlar için "Usule uy
gun hale getireceğiz. Ondan şüpheniz olmasın''dediniz. Şu anda yeni öğretim yılına başlanıl
dığına göre söz konusu soruna acil olarak ne zaman ve nasıl bir çözüm getireceksiniz? 

T C 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 17.12.1993 

Sayı : 022.Arş.Pln.Dai.Bşk.-93/2868 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 6.12.1993 tarih ve 7/2644-6752/28795 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın "inşaatı bittiği halde öğretime açılmayan imam-

hatip liselerine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
tmam Hatip Lisesi olarak hizmete açılması düşüncesiyle halkımız tarafından yaptırılan 

binaların durumu incelenmektedir. 
tmam Hatip Liseleri, imamlık, hatiplik, Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin ye

rine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, ortaöğretim sistemi içinde, hem mesle
ğe hem de yüksek öğretime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır. 

Bu kurumlara genelde orta büyüklükteki yerler ile küçük yerleşim birimlerindeki çocuk
larımız öğrenim için başvurmaktadırlar. Bu çocuklarımızın ailelerinden uzakta kalarak büyük 
merkezlerdeki imam hatip liselerinde okumaları kendileri ve aileleri için bazı sorunlar yarat
maktadır. 

Orta büyüklükteki yerleşim birimlerinde ortaöğretimin genel meslekî ve teknik öğretim 
programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liselerin kurulması ilke olarak be
nimsenmiştir. Bu kurumların açılacağı yerlerde istek olduğunda ve ihtiyaç duyulduğunda imam 
hatip lisesi programı da uygulanmak suretiyle çocuklarımıza daha rahat bir öğrenim imkânı 
sağlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
»; Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 
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7. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Pazarcık-Emiroğlu Köyüne bağlı 
Bertizler'in okul ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'm yazılı cevabı 
(7/3163) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sunulan sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletinizi arz ederim. 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Emiroğlu Köyüne bağlı Bertizler obası Emiroğluna 3 km. 
mesafededir. Bu öğretim yılına kadar Bertizler obasının 60 civarındaki İlkokul öğrencisi Emi
roğlu ndaki ilkokula devam ederken, bu öğretim yılında 1 hafta devam ettikten sonra emiroğ-
lundaki ilkokul öğretmeninin tayininin çıkması ve (Birilerinin) "bu öğretmen gittikten sonra 
siz çocuklarınızı buraya göndermeyin. Ben bu kadarını söyleyebilirim. Çocuklarınızın artık can 
güvenliği yok" diye söylemesi üzerine ilk 1 haftadan sonra 60 civarında öğrenci Emiroğlunda-
ki köy ilkokuluna gönderilmemiş ve okulu bırakmışlardır. Çocukların anne ve babaları "emi
roğlu köyünde Çocuklar Üniversiteyi bitirecek olsalar dahi çocuklarımızın canına 
güvenemiyoruz" diyorlar. Emiroğlu merkez obası alevi vatandaşlarımızın bulunduğu, bağlı Ber
tizler obası ise sünni vatandaşlarımızın bulunduğu yerleşim birimleridir. Korucu taleplerine olum
lu cevap verilmeyen obada, Muhtarlığın ayrılması uzun vadede bir çözüm olabilir. Kısa vadede 
Köy halkı çocuklarının öğrenime devam etmesi için aynen; 

1. Köylüler olarak biz evimizden müstakile yakın bir oda verebiliriz. 
2. Caminin içinde veya altındaki Kur'an Kursu kısmında çocukların okuma imkanı var. 
3. öğretmen gelmezse köyde lise mezunu gençlere geçici öğretmenlik verilebilir. 
4. Lise mezunu gençlere tmam Hatip Lisesi çıkışlı diye itiraz edilirse sanat okulu mezu

nu ve boşta gezenlerde var" Demektedirler. 
Soru : Bu çocukların okuması için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 17.12.1993 

Sayı : 022. Arş. Pln. Dai. Bşk.-93/2871 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 19.11.1993 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/3163-7390/29892 sayılı 

yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in "Pazarcık-Emiroğlu Köyüne bağlı 

Bertizler'in okul ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Okul açılması için ev veya bir odanın tahsis edileceği hususunda köylülerin talebi ol

mamıştır. 
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2. Cami ve Kur'an Kursunun ilkokul olarak kullanılması standartlar yönergesine göre 
uygun olmadığı gibi talep de olmamıştır. , 

3. Adı geçen yerde öğretime açık okul olmadığı için vekil öğretmen çalıştırılması müm
kün değildir. Bu konuda istek de olmamıştır. 

Benizliler obasındaki çocuklar halen Emiroğlu Köyü İlkokuluna devam etmekte olduğundan 
öğrenim haklarından yoksun bırakılmaları söz konusu değildir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökiilmez'in, başörtülü öğretmenlerin istifaya 
zorlandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3185) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletinizi arz ederim. 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

1. Adana ili Feke ilçesi Karacaoğlan ilköğretim okulu, Ortaokul Türkçe öğretmeni Asiye 
Aktaş Başı örtülü olduğu ve okulun görüntüsünü bozduğu gerekçesiyle baskıya maruz kaldığı 
göreve başlayıp 5 gün rapor aldığı ilçe halkının verdiği bilgiden tarafımdan öğrenilmiştir. 

2. Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Kızık ilköğretim okulu Matematik öğretmeni Ayşe 
Keskin'in baş örtülü olduğu gerekçesiyle ilçe Mîllî Eğitim Müdürü tarafından istifaya zorlan
dığı yine ilçe halkının yakınmalarına tanıklığımdan öğrenilmiştir. 

Soru : 1 metrekarelik bez parçasıyla uğraşmak Millî Eğitim politikasını hangi hedefe gö
türecektir.? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı : 022. Arş. Pln. Dai. Bşk.-93/2869 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Başkanlığının 19.11.1993 tarih ve 7/3185-7427/30000 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in "Başörtülü öğretmenlerin istifa

ya zorlandığı iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Kamu kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 

5 inci maddesinin (a) fıkrasında kadınların görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün 
taranmış ve toplanmış olarak bulunacakları hükmü yer almıştır. 

Adana ilinin Feke ilçesi Karacaoğlan İlköğretim Okulu stajyer matematik öğretmeni Asi
ye Akdaş ile Kahramanmaraş Andırın Kızıklı İlköğretim Okulu birinci kademe öğretmeni 
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Ayşe Keskin'e başörtülü olarak sınıfa girmelerinin Yönetmeliğe aykırı olduğu bildirilmiş ve prob
lem çözülmüştür. 

öğretmenlerin istifaya zorlandıkları iddiası gerçek dışıdır. 
Bilgilerinizi arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş'a bağlı bazı yerle
şim birimlerindeki okullara ve öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat 
Ayaz'm yazılı cevabı (7/3217) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 

— Kahramanmaraş-Afşin-Arıtaş Beldesi İlköğretim Okulu ile İlkokuldaki toplam 8 öğ
retmen açığı hangi tarihte giderilecektir? 

— Kahramanmaraş-Afşin-Hüyüklü Köyü Temel ilköğretimokulu'nun, ti kokul olarak öğ
retime devam edeceği doğru mudur? 

— Kahramanmaraş-Afşin-Arıtaş Beldesi çok amaçlı Lisesinin açılışı hangi tarihte gerçek
leşecektir? 

— Kahramanmaraş-Afşin-Andırın, Ekinözü, Elbistan, Göksün ve Nurhak ilçelerimiz ile 
bu ilçelerimize bağlı Belde ve Köylerimizdeki öğretmen açığı ne kadardır? öğretmen açığı han
gi tarihte karşılanacaktır? 

— Kahramanmaraş-Andırın-Kızık Köyü İlköğretim okulu'nun Laboratuar ihtiyacı ile ders 
araç ve gereç eksiklikleri hangi tarihte tamamlanacaktır? 

— Kahramanmaraş-Göksun-Tombak Beldesi öğretmen açığı nedeniyle dersler boş geçmek
tedir, öğretmen açığı hangi tarihte giderilecektir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı ' • ' 17.12.1993 

Sayı : 022. Arş. Pln. Dai. Bşk.-93/2872 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 19.11.1993 tarih ve Kan. Kar. Md. 

7/3217-7500/30236 sayılı yazısı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin "Kahramanmaraş'a bağlı bazı yer

leşim birimlerindeki okullara ve öğretmen açığına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1. Afşin İlçesi Arıtaş Beldesi ilköğretim okuluna 2 sınıf öğretmeni verilmiştir, öğretmen 
açığının giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

2. Afşin İlçesi Hüyüklü Köyünde İlköğretim okulu bulunmamaktadır. 
3. Afşin Arıtaş Çok Amaçlı Lisesinin 1994-1995 öğretim yılında açılması planlanmıştır. 
4. Kahramanmaraş ilinin Afşin, Andırın, Ekinözü, Elbistan, Göksün, Nurhak ilçelerin

de 371'i branş ve 343 sınıf olmak üzere toplam 714 öğretmene ihtiyaç vardır, öğretmen açığı 
giderilinceye kadar yüksekokul mezunlarına ücretli ders verdirilmektedir. 

5. Andırın Kızık İlköğretim Okulundan ders araç gereçleri ile ilgili herhangi bir talepte 
bulunulmamıştır. Bu konuda talep geldiği takdirde durumu değerlendirilecektir. 

6. Göksün Tombak Köyü Ortaokulunun açık dersleri sınıf öğretmenleri ile yüksek okul 
mezunları tarafından doldurulmuştur. 

7. Kullanım izni alınan kadrolara yapılacak atamalarda, Kahramanmaraş ilinin de ihti
yacı dikkate alınacaktır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Eğitim Bakanı 

10. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün Erzurum-Pasinler-Çiçekli Köyü telefonu
na ve Erzurum'a bağlı yerleşim birimlerinin otomatik telefon santrali ihtiyacına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in yazılı cevabı (7/3253) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Köstepen tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 

Soru : 30 Ekim 1993 tarihinde PKK teröristleri tarafından basılarak 6 kişinin şehit edildi
ği Erzurum'un Pasinler İlçesi Çiçekli Köyünde olay günü telefon arızalı olduğu için saldırı ha
beri Ağcalar Köyüne gidilerek ulaştınlabilmiştir. Çiçekli Köyü telefonu niçin çalışmamaktadır, 
yetkililerin ihmali söz konusu mudur, ihmal varsa sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
mıştır? Erzurum ve ilçelerindeki birimlerin otomatik telefon santrali ihtiyaçları ne zaman kar
şılanacak ve köylerimizin haberleşme sorunu ne zaman halledilecektir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sayı : B.ll.O.Müşv.0233-36214 16.12.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün 29.11.1993 tarih ve 7/3253 sayılı yazılı 

soru önergesi. 
Soru önergesi tarafımdan inceletilmiş olup; 
Erzurum Başmüdürlüğü dahilinde yürütülmekte olan yatırım bakım hizmetlerinde kulla

nılmak üzere bu üniteye sene başından bu yana 13.12.1993 tarihi itibariyle 501.8 Km. kablo 
tahsisi yapılmıştır. Tahsis edilen kabloların Başmüdürlük dahilindeki kullanım yerleri yatırım 
programı ve öncelikler gözetilerek, ünitesince tesbit edilmektedir. 
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Kablo ile diğer malzemelerin tahsislerine teslimatlar paralelinde devam edilecektir. 
Erzurum-Pasinler-Çiçekli Köyü telefonunun 30.10.1993 tarihinde arızalı olması sözkonu-

su değildir. Teknik ekiplerin yaptığı incelemede; köyde telefonun bağlı olduğu SR-100 sistemi
nin ve hatlann normal olduğu anlaşılmıştır. Yaptırılan tahkikat neticesinde olay tarihinde tele
fonun çalışmama sebebi teknik bir arızadan değil; telefon işleticisi Talat Kök isimli vatandaşın 
olay gününden birkaç gün önce telefon makinasım hattından sökerek evinde bir yere bıraktığı 
bilahare arıza ekibinin köye giderek makinayı hattına bağlayıp irtibatı sağladığı anlaşılmıştır. 

1993 yılı santral yatırım programı dahilinde Erzurum tüne bağlı merkezlere sevk edilen 
santrallerin listesi ekte sunulmuştur. 

Yukarıda cevabı arzedilen soru önergesinin, Millet Meclisi İçtüzüğü* nün 96 ncı Maddesi 
gereğince cevaplanabilmesi için delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Köstepen 
Ulaştırma Bakam 

Sayın Muhsin Alnıaçık Ulaştırma Bakanlığı Parlamento Müşaviri 

İlgi : Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün 7-3253-7559 sayılı yazılı önergesi. 

Erzurum Başmüdürlüğü dahilinde yürütülmekte olan yatırım bakım hizmetlerinde kulla
nılmak üzere bu üniteye sene başından buyana 13.12.1993 tarihi itibariyle 501.8-Km. kablo tahsisi 
yapılmıştır. Tahsis edilen kabloların Başmüdürlük dahilindeki kullanım yerleri yatırım progra
mı ve öncelikler gözetilerek, ünitesince tespit edilmektedir. 

Kablo ile diğer malzemelerin tahsislerine teslimatlar paralelinde devam edilecektir. 
Erzurum-Pasinler ilçesi Çiçekli Merkezine 300 hatlık Dicle tipi santral 23.11.1993 tarihin

de sevk edilmiş olup, montajına başlanılmıştır. 
1993 yılı santral yatırım programı dahilinde Erzurum tline bağlı merkezlere sevk edilen 

santralların listesi ekte sunulmuştur. 
1993 yılı santral yatırım programında olup, şevkleri muhtemelen 1994 yılına sarkacak sant

ralların listesi ekte sunulmuştur. 
Erzurum-Pasinler-Çiçekli Köyü telefonunun 30.10.1993 tarihinde arızalı olması köyde te

lefonun bağlı olduğu SR-100 sisteminin ve hattının muayenesinde normal olduğu anlaşılmıştır. 
Olay gününden birkaç gün önce telefon işleticisi Talat Kök'ün telefon makinasım hattından 
sökerek, evinde bir yere bıraktığı bilahare arıza ekibinin köye giderek, makinayı hattına bağla
yarak irtibatı sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Veli Bettemir 
Genel Müdür 
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1993 YILI SANTRAL YATIRIM PROGRAMI 
Page No. : 1 

1 2 . 1 0 . 1 9 9 3 

İlçesi 

ERZURUM 

Karayazı 

Horasan 

Uzundere 

Olur 

İspir 

Ilıca 
Şenkaya 

Pasinler 
Oku 

ispir 

Horasan 

Tekman 
Karayazı 

Merkez 
Şenkaya 

Köprüköy 

Horasan 

Tortum 
Aşkale 

Karaçoban 
Merkez 
Pazaryolu 

Karayazı 

Uzundere 

İspir 

Tekman 

Karayazı 

Köprüköy 

Aşkale 

Pasinler 

Aşkale 

ispir 

Narman 

Oku 

Şenkaya 

Pasinler 

Pazaryolu 

Merkezi 

A. Söylemez 

Altıntepe 
Arpaçayır 

Bağbaşı 
Camlıya maç 

Çataksu 

Cayırözü 

Çiçekli 
Çiğdemli 

Degirmendere 

Demini öven 
Derebası 

Devedağı 

Dönertaş 

Gökoglan 

Göksu 

Güllü 

Gülveren 

Güzclhisar 

Hasanbeylİ 
Kamışözü 
Kandilli 

Karaçoban 
Karagöbek 
Kurakoç 

Karayazı 

Kayabaşı 

Kirazlı 

Kırık 

Kırıkhan 

Kopal 

Köprüköy 

Kosapınar 

Kotandüzü 

Küçükova 
MadcnköprObaşı 

Narman 

özdere 

Pasalı 

Pasinler 

Pazahrolu 

Cinsi 

Elif 

Elif 
Anadolu 

Dicle 
Dicle 

Dicle 
Elif 

Dicle 

Dicle 

Elif 

Elif 

Levent 

Elif 
Dicle 

Elif 

Elif 

Elif 

Elif 

Eüf 

Levent 

Dicle 

Anadolu 

Dicle 
EUf 
Dicle 

Anadolu 

Anadolu 

Dicle 

Anadolu 

Elif 

Dicle 

Dicle 

Elif 

Dicle 

Anadolu 

Dicle 

Anadolu 

Levent 

Dicle 

Dicle 

Dicle 

92 Sonu 

250E1 

50OTTE 

250 

250E1 

500E2 

250E1 

264E1 

901ANA 

2184D 

504D 

Kapa

sitesi I/E 

250 I 

500 I 

251, I 
400 I 
300 I 

300 ı 

250 I 

300 I 

300 I 

250 I 

250 I 

300 I 

250 I 

300 I 

200 I 

250 I 

500 I 

250 I 

250 I 

300 I 
300 I 

521 I 
400 I 
250 I 

300 I 

901 I 

395 I 

300 I 

267 I 

250 I 

300 I 

400 I 

250 I 

300 I 

649 I 

500 I 

521 E 

300 I 

500 I 

500 E 

300 E 

Sevk Tarihi 

10/14/91 

/ / 
11/15/93 
06/11/93 
09/25/93 

12/31/92 

/ / 
11/23/93 
11/23/93 

01/15/93 

/ / 
08/31/93 

/ / 
12/31/92 
11/10/92 

10/14/91 

/ / 
/ / 
/ / 

04/29/93 
12/30/92 

10/27/92 

06/11/93 

/ / 
09/25/93 

04/21/93 

, 08/05/93 

09/25/93 

12/24/92 

/ / 
10/29/92 

06/11/93 

/ / 
11/23/93 

09/19/93 

08/11/93 

08/25/93 

10/31/93 

09/25/93 

08/13/93 

09/25/93 

Servis Tarihi 

/ / 
06/23/93 

/ / 
06/25/93 

/ 7 
08/20/93 

11/15/93 

/ / 
/ / 

05/05/93 

01/27/93 

/ / 
/ / 

05/08/93 

10/15/93 

/ / 
11/W93 

/ / 
/ / 

09/17/93 

/ / 
02/18/93 

06/23/93 
04/05/93 

/ / 
07/20/93 

/ / 
/ / 
/ / 

10/15/93 

09/14/93 

06/26/93 

/ / • 
/ / 
/ / 

11/23/93 

11/23/93 

/ / 
/ / 

09/15/93 

10/15/93 

(Ek-1) 

Transfer 

T Erz-Dumlu 

T Erz-Uzunderc 

T Erz-Yastıktep 

T Erz-Mad. Köprü 

T Erz-Karayazı 

T Erz-Karaçoban 

T Erz-Yagan 

, 
T Erz-Kandilli 

TErz-

T Erz-Bağbaşı 
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ilçesi 

İspir 
Şenkaye 
Tekman 
Ilıca 
Oltu 
Uzundere 

Narman 
Cat 
Tbrtum 
Kandilli 
Şcnkaya 
Horasan 
Horasan 
Merkez 
Narman 
ibrtum 
Aşkale 
İspir 
Narman 
Hınıs 
Merkez 
Horasan 
Pazaryolu 
Ilıca 
Oku 
ibrtum 
Olur 
Hınıs 
Karayazı 
ibrtum 
Aşkale 
Oltu 
Karayazı 
Horasan 
Hınıs 
Tekman 
İspir 
Aşkale 
Narman 
Şcnkaya 
Pazaryolu 
Kandilli 
Cat 
Olur 

Merkezi 

Sarıkonaklı 
Şenkaya 
Tekman 
Toprakkale 
Unlukaya 
Uzundere 
Tfağan 
Yanıkısa 
A. Cat 
A. Sivri 
Abdalcık 
Aksar 
Atoprak 
Alagöz 
Altınbulak 
Araköy 
Anlı 
Aşkale 
Bahçeli 
Bşkale 
Başköy 
Börekti 
Bulgurlu 
C. Dere 
Çavuşoğlu 
Çayüstü 
Çiftlik 
Coşkunlar 
D. Hüseyin 
Elmalıdere 
Esendurak 
Gökçebük 
Gökçedere 
Güllü 
Hacıahmet 
Halilçavuş 
Işıklar 
İspir 
K. Çukuru 
Kışlaköy 
Kömürlü 
Laleli 
Merdivenli 
Muratçayır 
Olgun 

•• 1 

Cinsi 

Dicle 
Dicle 
Dicle 
Elif 
Elif 
Anadolu 
Dicle 
Anadolu 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Eh 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Ek 
Ek 
Ek 
Elt 
Ek 
Elt 
Elt 
Elt 
Elt 
Ek 
Elt 
Elt 
Ek 
Elt 
Ek 
Et 
Elt 
Ek 

B : 47 

92 Sonu 

500E2 
504D 

256E1 
250E1 

264E1 

2184D 

250E1 

1544D 

264E1 

Kapa
sitesi I/E 

300 I 
1000 I 

500 E 
250 I 
250 I 
900 I 
500 I 
521 I 
500 I 
250 I 
250 I 
500 I 
250 I 
500 I 
500 I 
500 I 
400 I 
500 E 
500 I 
250 I 
500 I 
250 I 
250 I 
250 I 
300 I 
300 I 
120 I 
250 I 
500 I 
500 I 
300 I 
500 I 
250 I 
500 I 
250 I 
250 I 
500 I 
500 E 
250 I 
300 I 
500 I 
250 I 
120 I 
500 I 
300 I 

17 . 12 . 

Sevk Terini 

10/18/93 
06/18/93 
11/01/93 
/ / 

05122/93 
06/22/93 
06/22/93 
08/25/93 
• / / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
7 / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ • / 

/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ 7 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 

1993 

Servis Târihi 

/ / 
07/20/93 

/ / 
/ / 
/ -7 

07/20/93 
07/02/93 

/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
II 
1 1 
1 / 
1 / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 
/ / 

Q : 3 

Transfer 

T Erz-Köprüköy 
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İlçesi 

Olur 
Pazaryolu 
Tbrtum 
Pasinler 
Narman 
Tbrtum 
Hınıs 
Aşkale 
Uzundcre 
Tbrtum 
Pasinler 
Oku 
İspir 
Pasinler 

İspir 
Şenkaya 
Ilıca 
••Subtotal" 

•••Tbtal*** 

Merkezi 

Olur 
P. Dağ 
Pehlivanlı 
Pelitli 
Şekerli 
Serdarlı 
Tasbulajc 
Tbpalçavus 
Uludağ 
Yerlitcpe 
Yığılbaşı 
Yolboyu 
Yunus 
Yustıktepe 
Yeşilyurt 
Yoğurtçular 
Yoncalı 
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T Erz-Şenkaya 

//. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Cumhuriyetin 70 inci yılı münasebetiyle 
Cumhurbaşkanınca verilen resmikabul için hazırlanan davetiyeye ilişkin sorusu ve Dışişleri Ba
kanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/3255) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygı ile arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Soru : Sayin Cumhurbaşkanının Cumhuriyetin 70 inci yılı münasebetiyle verdiği resmika-
bule ait davetiye Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce hazırlanarak tevzi edilmiştir. 

Davetiyedeki "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Bayan Süleyman Demirel" ibaresi Türk dili
nin hiçbir kuralına uymamakta, baştan sona batı taklitçiliğinin kötü bir örneği görünümü ver
mektedir. 

Bu uygulamaya devam edilecek midir? Yoksa Türkçemize, örf ve adetlerimize uygun bir 
davetiye şekli bulunacak mıdır? 
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T. e 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı , 13.12.1993 
Sayı : SPLD/5900-457-889 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 29 Kasım 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3255-7561/30386 sayılı yazıları. 
Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı 

soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Çetin 
Dışişleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün Yazılı Soru önergesinin Yanıtı 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhuriyetin 70 inci Yıldönümü vesilesiyle verdiği resmi ka

bule ait davetiyelerdeki "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Bayan Süleyman Demirel" ibaresi mutad 
usule uygun olarak kullanılmıştır. Ayrıca, Türk dilinin gramer ve yazım kurallarına aykırı her
hangi bir yanı yoktur. 

Bugün, protokol kurallarının, yüzlerce yıl süren uygulamalar sonucu uluslararası düzeyde 
yerleşmiş bulunan özellikleri vardır. Bu kurallar, herhangi bir ülkeler grubunun malı olmayıp, 
uluslararası diplomatik uygulamanın ortak normları niteligindedirler. öte yandan, bayan eşin 
kocasının adını taşıması, ulusal göreneklerimizle de uyum içerisindedir. Bu nedenle, küresel 
geçerliği olan davetiye ibarelerinin kullanımı ile batı taklitçiliği yapıldığı görüşüne katılmak 
olanağı yoktur. 

J^ÖS^t! 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 nd Birleşim 

17 . 12 . 1993 CUMA 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Teskeresi ile 1992 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584, 3/1112) (S. Sayısı: 397) 
(Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı 392) (Dağıtma tarihi 6.12.1993) 

X 4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yalı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. Sayısı : 
382) (Dağıtma tarihi 6.12.1993) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

KÜ^İL 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 403) 

213 Sayılı Yergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Âmme Alacakları
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı 
Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi İadesi Hakkın
da Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasa

rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1.12.1993 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-65 3/07245 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29.11.1993 ta
rihinde kararlaştırılan "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklannm Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı 
Kanun ve 2978 Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Çağdaş vergi sistemlerinin en önemli özelliği, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyebilmesi 
ve öngörülen ekonomik ve sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkin bir rol oynamasıdır. 

öte yandan, kamu harcamalarının karşılanmasında verginin en sağlam kaynak olduğu da 
bilinmektedir. Bu bakımdan, enflasyonist eğilimleri bünyesinde barındıran ekonomilerde kâ  
mu harcamalarının vergi gelirleri ile karşılanması imkânlarının araştırılması bir zorunluluk ol
maktadır. 

Belirtilen ekonomik, sosyal ve malî amaçlarla vergi yasalarında zaman zaman bazı düzen
lemelerin yapılması kaçınılmaz hale gelmektedir. 
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Nitekim, ülkemizde yaşanan ekonomik, malî ve sosyal gelişmelere paralel olarak vergi sis
teminin daha adil hale getirilmesi, vergi tabanının yaygınlaştırılması, vergi sisteminin basitleş
tirilmesi, belge düzeninin daha iyi şekilde işler hale getirilmesi, vergilemede etkinliğin sağlan
ması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması zorunluluk haline gelmiştir. 

Vergi konusunda yapılacak düzenlemede "adalet" kavramına sadık kalınmasının, uygu
lamadaki başarı şansını artıracağı muhakkaktır. Toplumun tüm kesimlerinin aynı uygulamaya 
tabi tutulması ve kazanılan gelirlerin kaynaklan ne olursa olsun benzer şekilde vergilendiril
mesi ödeme gücü ilkesinin de bir sonucudur. Bu cümleden olarak, adil vergi sistemi, vergi ver
meyenleri vergi verir hale getiren, beyanname verenleri de yakından izleyen ve denetleyen un
surlarla donaltılmış olan sistemdir. Adil vergi sistemi, tüm gelir unsurlarını toplayıp bunların 
üzerinden vergilendiren sistemdir. Adil vergi sistemi, götürü usulde vergilendirmeyi sınırlayan, 
gerçek usulde vergilendirmeyi teşvik eden sistemdir. Adil vergi sistemi, istisna ve muafiyetleri 
en.aza indiren, zorunlu haller dışında istisna ve muafiyet hükümlerini taşımayan sistemdir. Adil 
vergi sistemi, tahakkuk eden vergilerin tamamının tahsiline imkân veren, vergisini zamanında, 
eksiksiz ödemeyenleri ödemeye zorlayan, cezalandıran sistemdir. Adil vergi sistemi/makul ver
gi oranlarını uygulayan, mükellefleri vergi ödememeye zorlamayan sistemdir. 

Bu Tasarı ile vergi hukukunun temelini teşkil eden "vergilerin yasallığı" ilkesi ön planda 
tutularak, vergi sistemindeki aksaklıkların giderilmesi, sistem bütünlüğü içerisinde uyumun 
sağlanması, daha adil bir vergi sistemi kurulması, sistemin basit, anlaşılır ve uygulanabilir bir 
yapıya kavuşturulması ve öngörülen ekonomik, malî, sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
etkinlik sağlanması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ 
, DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ „ 

Madde 1. — Vergi Usul Kanunuda yer alan maktu hadler ve miktarlar ile nispî hadleri 
ayrı ayrı artırmaya ve bunları kanunî seviyelerine indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış
tır. Bu yetki, Bakanlar Kurulunca,\1986 yılından başlamak üzere muhtelif tarihlerde maktu 
had ve miktarların artırılması yönünde kullanılmış, bazı maddelerde ise artırım yetkisi kalma
mıştır. 

Bu husus gözönüne alınarak Bakanlar Kurulu kararlarıyla artırılıp 1.1.1993 tarihi itiba
riyle uygulanmakta olan had ve miktarlar bu madde ile kanunî miktar olarak belirlenmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇELERİ 

Madde 2. — Bu madde ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 
maddesi yeniden düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 403) 
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Yapılan değişiklikle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci mad
desine, 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile eklenen üçüncü fıkra hükmü kaldırılmakta, 
buna mukabil vadesinde ödenmeyen kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarına gecikme zam
mı tatbik edilmesi esası getirilmektedir. 

Bilindiği gibi, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine, 
3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile eklenen üçüncü fıkra ile, içinde bulunulan yıl sonuna 
kadar ödenmemiş olan gecikme zammı ve gecikme faizlerinin müteakip yıl başında doğmala
rına neden olan amme alacağı gibi addolunması ve bunlara da ayrıca gecikme zammı tatbik 
edilmesi yönünde hüküm eklenmiştir. 

Bu hükmün uygulanması, zamanında ödenemeyen amme borçlarını ödenemez boyutlara 
ulaştırmış, gereksiz ihtilaflara yol açmış ve yıl sonlarında asıl addolunacak gecikme zamları 
hesaplamalarının yarattığı aşırı iş yükü tahsil dairelerinin çalışmalarını olumsuz yönde etkile
miştir. 

Maddede yapılan düzenleme ile asıl addolunma uygulaması kaldırılmıştır. Buna karşılık 
gecikme zammının amme alacağının değer kaybetmesini telafi etmek ve reel değerini korumak 
amacını taşıdığı ve ceza niteliğinde olmadığı hususu da gözönünde bulundurularak ödeme müd
deti içinde ödenmeyen vergi ziyama bağlı kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarındaki aşın
mayı engellemek için bu alacaklara gecikme zammı tatbik edilmesi öngörülmüştür, 

Vergi ziyaı cezaları dışındaki vergi cezalarının miktar olarak küçük ve işlem adedi olarak 
fazla olması nedeniyle idareye ve mükelleflere iş yükü getirmemesi amacıyla bu cezalara gecik
me zammı uygulanması öngörülmemiştir. 

Madde 3. — Bu madde ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 
nci maddesine üç, dört ve beşinci fıkralar ilave edilmektedir. 

Yapılan değişiklikle, ödeme müddetinin bitiminden itibaren üç ay geçmesine rağmen bor
cunu ödemeyen amme borçlularının Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçeve
sinde açıklanmasına imkân sağlanmaktadır. 

Bilindiği gibi, kamu alacağını süresinde ödemeyen amme borçlusu hakkında açıklama ya
pılması 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre.vergi mahremiyetinin ihlali, 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 nci maddesine göre de sırrın ifşaı 
sayılmaktadır. 

Modern vergi sistemlerinde "vergi mahremiyeti" önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu dü
zenleme her ne suretle olursa olsun vergi uygulamaları dolayısıyla öğrenilen ticarî veya şahsî 
sırların mutlaka gizli kalmasına yöneliktir. 

Mahremiyet müessesesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda da yer al
mış ve amme borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, mua
mele ve hesap durumlarına ait öğrenilen sırlarla gizli kalması gereken diğer hususların açıkla-
namayacağı belirtilmiştir. 

Halihazır mevzuatta yer alan bu hükümler, borçluların malî idare ile olan ilişkileri neder 
niyle öğrenilen sırların borçlu aleyhine kötüye kullanılmasına imkân vermeyecek mahiyettedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 403) 
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Mahremiyet müessesesinin bu özelliği dikkate alınarak, borçlular üzerinde psikolojik et
kiler yaratmak, toplumun baskısını artırarak ödeme mükellefiyetinin yerine getirilmesini sağ
lamak amacıyla sadece ödeme müddetinin bitiminden itibaren üç ay geçmesine rağmen borcu
nu ödemeyen amme borçlularının ad ve unvanları ile borç miktarının açıklanması yönünde 
bir düzenleme yapılması cihetine gidilmiştir. "7 

Madde 4. — Bu madde ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Geçici 
7 nci madde ilave edilmektedir. 

Yapılan değişiklikle, asıl addolunma uygulamasından vazgeçilmesi nedeniyle 3505 sayılı 
Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca daha önce asıl addolunan alacakların tahsiline devam edil
mesi, vadesi kanunun yürürlük tarihinden önce olan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalauna 
gecikme zammı uygulanmaması sağlanmaktadır. 

Hazırlanan bu tasarı ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 
maddesinde yer alan gecikme zammı müessesesi yeniden düzenlenerek anılan maddeye 3505 
sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile eklenen üçüncü fıkra yürürlükten kaldırılmaktadır. 

/ 10.12.1988 tarihinden itibaren yürürlükte olan asıl addolunma hükümleri uyarınca bu mad
denin yürürlük tarihinden önce asıl addolunan alacaklar ile bu alacaklara uygulanan gecikme 
zamları hakkında ne şekilde işlem tesis edileceğinin belirlenmesi ve bu alacaklara tahsil edil
dikleri tarihe kadar gecikme zammı uygulanmasını sağlamak amacıyla Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Geçici 7 nci madde eklenmiştin 

Ayrıca Geçici 7 nci maddede yapılan bir diğer düzenleme ile kaçakçılık, ağır kusur ve ku
sur cezalarından vadesi bu maddenin yürürlük tarihinden önce ya da yürürlüğe girdiği gün 
olanlara gecikme zammı uygulanmaması yönünde açıklık getirilmiştir. 

ÜÇÜNCÜBOLÜM 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE ÎLGlLİ \ 
DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇESİ 

Madde 5. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin son fıkrası değiş
tirilerek maddeye yeni bir fıkra eklenmektedir. 

Yapılan değişiklikle, fıkra hükmünde yer alan, bir işyeri açmaksızın gezici olarak millî pi
yango bileti satanlara ilişkin muafiyet hükmü aynen korunarak bir fıkra halinde düzenlen
mektedir. 

Mevcut maddenin son fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan hüküm, bu düzenleme ile mad
deye yeni bir fıkra olarak eklenmekte, böylece gezici olarak millî piyango bileti satanlar da 
dahil vergiden muaf diğer esnaflara yapılan ödemelerden de tevkifat yapılabilmesi için muaflı
ğın tevkifatı engellemeyeceği hususu hükme bağlanmaktadır. 

Madde 6.— Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanunla eklenen Ek 1, Ek 
2 ve Ek 3 üncü maddeler yeniden düzenlenmektedir. 

Bu değişikliklerle; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 403) 



1. hatırım indiriminin mahiyetine ilişkin Ek 1 inci maddede yapılan değişiklikle, Kurumlar 
Vergisi Kanununda yer alan yatırım indirimi istisnasının kaldırılması sebebiyle, yatırım indiri
minden kurumların da faydalanmasına imkân verecek şekilde düzenleme yapılmaktadır. 

2. Yatırım indiriminin şartlarını düzenleyen ek 2 nci maddede yapılan değişiklikle; 
— Yatınm indiriminden yararlanacak sektör ve konuları belirleme konusunda Devlet Plan

lama Teşkilatında bulunan yetki, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
birlikte verilmektedir. Bu suretle, Maliye Bakanlığı da yatırım programlan ile bütçe gerek ve 
hedeflerini de dikkate alarak yatırım indirimi uygulamasına yön verebilecektir. 

— Yatırım teşviklerine ilişkin asgarî yatırım tutarları günün şartları da dikkate alınarak 
yeniden tespit edilmektedir. 

— Yatırım başlamadan önce belge almaya ilişkin, mecburiyet yeniden düzenlenmekte ve 
yatırıma başlamanın belirtileri aynen korunmaktadır. 

— Şartlarda meydana gelecek değişiklikler ile sürelerdeki gecikmelerin onayına ilişkin bir 
aylık süre üç aya çıkarılmakta, bu değişikliklerin süresi içinde bildirilmemesi ve/veya kabul edil
memesi halinde, yatırım indirimi hakkının düşeceği hükme bağlanmaktadır. 

— Yatınm Teşvik Belgesi ile bu belgeye ait değişiklik ve iptallerin de Maliye Bakanlığına 
• bildirilmesine ilişkin hüküm de muhafaza edilmektedir. 

— Yatırım indiriminden yararlanma şartları ile uygulama esastan ve diğer hususları belir
leme konusundaki yetki yeniden düzenlenmektedir. 

3. Ek 3 üncü maddede yapılan değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir : 
— Kullanılmış makine ve tesislere yönelik yatırım indirimi uygulamasından vazgeçilmektedir. 
— hatırım indirimi uygulanmayacak harcamalar yeniden tanımlanmaktadır. 

• . — Petrol Kanununa göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan ve aktifleşti-
rilcn harcamalardan, bu konu ile ilgili olan bakanlıkla yapılacak mutabakatla uygun görülen
lerin de yatınm harcaması olarak kabulü öngörülmektedir. 

— Yatınm indiriminin nispeti yeniden belirlenmektedir. 
— Kalkınmada öncelikli yöreler, kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı 

belirtilen sektörlerde yapılan yatırımlar için yatırım indirimi nispetinin artırılması veya yeni
den tespiti konusunda, Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesine bir fıkra eklen
mektedir. 

Maddeye yeni eklenen bu fıkra hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 
iktisap tarihinden başlayarak en az iki yıl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak 
hisselerinin maliyet bedelinin, bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı yıllar hariç olmak 
üzere, her takvim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme 
oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate alınması esası getirilmektedir. Sürenin hesap
lanması sırasında gayrimenkul veya iştirak hissesinin satın alındığı tarihten itibaren iki tam 
yılın geçmiş olması şartı aranacaktır, örneğin; 15.6.1994 yılında satın alınan bir gayrimenku
lun bu şartı taşıyabilmesi için en erken 15.6.1996 yılında satılması gerekecektir. Ancak, bu im
kândan gayrimenkul ve menkul kıymet ticareti ile devamlı olarak uğraşanlar faydalandırılma-
yacaktır. 
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Bu suretle, gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin enflasyondan arındırılmış gerçek kazanç* 
larının vergilendirilmesi sağlanmış olmaktadır. Bu esasların Kurumlar Vergisi Kanununun 13 
üncü maddesi gereğince kurumlar vergisi mükelleflerine de uygulanacağı tabiidir. 

Madde 8. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesi yeniden düzenlen
mektedir. 

Kanunun ticaret ve sanat erbabının götürü safi kazançlarının tespitine ilişkin 46 ncı mad
desinde, aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmaktadır. • v . 

a) Götürü usule tabi olan mükelleflerin, götürü safi kazançlarının asgarî ücretin belli 
nispetlerinde hesaplanması esasının devamı öngörülmekte, ancak nispetler artırılmaktadır. Gö
türü safi kazanç tutarının hesaplanması için, uygulanacak oranların bir katına kadar artırıla
bilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Bu yetki, çeşitli şekillerde ve deği
şik durumlara göre kullanılabilecektir. 

b) Safi kazanç tutarlarının; kalkınmada öncelikli yörelerde ve belediye teşkilatı olmayan 
köylerde (mücavir alanlar hariç) indirimli olarak uygulanması konusunda Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmekte ve "normal öncelikli yöre" uygulamasına son verilmektedir. 

c) Götürü safi kazançlar için 3 yıllık dönemler itibariyle yapılmakta olan "takdir" iş
lemlerine son verilmektedir. Bu suretle, götürü safi kazançların takdirine ilişkin bürokratik iş
lemler de sona ermektedir. Dolayısıyla, sistem daha kolay uygulanabilir bir hale getirilmektedir. 

d) Adi ortaklık ortaklarından, aynı zamanda şahsî işi olanların durumuna da açıklık 
getirilmektedir. 

e) Hayat standardı uygulaması ile paralellik sağlanarak ortaklık olarak faaliyet gösteren 
götürü mükelleflerde her bir ortak için safi kazanç tutarının °/o 50'si oranında artırılması sure
tiyle götürü safi kazanç tutarları hesaplanacaktır. 

f) Götürü safi kazançların hesabında 100 000 liraya kadar olan tutarlar dikkate alınma
yacaktır. 

g) Maddenin uygulama usul ve esaslarının tespiti konusunda Maliye Bakanlığına yetki 
verilmektedir. 

Madde 9. — Bu madde ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin 31.12.1993 
tarihi itibariyle uygulanan ve maddenin birinci fıkrasının 1-9 numaralı bentlerinde yer alan alış, 
satış ve hâsılat tutarları 3 kat artırılmakta ve maddenin ikinci fıkrası değiştirilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle maddede yer alan yıllık alış, satış ve hâsı
lat tutarlarının asgarî ücretin artırılmadığı yıllarda yeniden değerleme oranında artması ve bu 
suretle tespit edilen alış, satış ve hâsılat tutarlarının ertesi yılda uygulanması esası>getirilmiştir. 

Ayrıca, götürü safi kazanç tutarlarının hesaplanmasına esas olan oranların Bakanlar Ku
rulunca artırılması halinde, oranlan artırılan mükellefler için 48 inci maddede yer alan alış, 
satış ve hâsılat hadlerinin de artırılabilmesine imkân tanınmaktadır. 

Madde 10. -— Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 50 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Yapılan bu değişiklikle, götürü usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yı

lında kaybedenlerin, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilmesi genel 
prensibine bir istisna getirilerek, 48 inci maddede yazılı alış, satış ve hâsılat hadlerinin bir katı-
'nı aşanların, bu hadleri aştıkları tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilmeleri sağlan-
'mâktadır. ' ' -. -
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Ayrıca, götürü usulde vergilendirilen mükelleflerden aynı yıl içinde gerçek usulde vergi
lendirilmeyi talep edenlerin, taleplerini izleyen ay başından itibaren gerçek usulde vergilendi
rilmeleri yönünde düzenleme yapılmaktadır. Böylece; götürülük şartlarına haiz mükellefler is
temeleri halinde, taleplerini izleyen takvim yılı başından veya bu taleplerini izleyen aybaşından 
itibaren gerçek usule geçebileceklerdir. 

öte yandan, bir başka düzenleme ile götürülük şartlarını kaybederek veya kendi talebi ile 
gerçek usulde vergilendirmeye geçen mükelleflerin işlerini terk ettikten sonra, tekrar faaliyete 
başlamaları halinde, götürü usulden yararlanmamaları esası getirilmektedir. Ayrıca, bu mü
kelleflerin aynı türde iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri sebebiyle götürü usulden yarar
lanamayacaklardır. örneğin bakkallık faaliyetinden dolayı götürülük şartlarını kaybederek bu 
faaliyetini terk eden mükellefin eşinin daha sonra bakkallık faaliyetine başlaması halinde, eşi 
de gerçek usulde vergiye tabi tutulacaktır. 

Tüm bu düzenlemelerle, götürülük şartlarını kaybedenlerin muvaazalı yollardan tekrar gö
türü usule dönmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 11. — Bu madde ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 4 ve 
12 numaralı bentlerinde değişiklik yapılmaktadır. 

Maddenin 4 numaralı bendinde yer alan hüküm, her türlü taahhüt işini kavrayacak bi
çimde kapsamı genişletilerek yeniden düzenlenmektedir. 

Daha önce maddenin 12 numaralı bendinde yer alan götürü usulde vergilendirilmenin kap
samından çıkarılacak mükelleflere ilişkin Bakanlar Kurulu yetkisini düzenleyen hüküm, geniş
letilerek yeniden düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu, iş grupları, sek
törler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere, il ve ilçelerin belediye sınırları 
(mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinin.bulu
nup bulunmadığı hususlarına göre mükelleflerin, götürü usulde vergilendirilmenin kapsamın
dan çıkarılmasına karar verilebilecektir. 

.* Madde 12. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesine 5 numaralı bent 
eklenmektedir. 

Maddeye yeni eklenen 5 numaralı bent ile ücretlilerin bazı harcamalarının belirli bir ora
nını safi ücretlerinin tespitinde gider olarak indirebilmeleri imkânı getirilmektedir. Böylece bir 
yandan ücretliler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, diğer yandan fatura, yazarkasa fişi 
v.b. belgelerin ücretliler tarafından alımını teşvik yoluyla kayıt ve belge düzeninin sağlanması 
amaçlanmaktadır. Söz konusu harcamaların indirim konusu yapılabilmesi için,.harcamaların 
Türkiye'de yapılması ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kişi veya kurumlardan 
alınan belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin işverene verilmesi gerekmektedir. Vergiden muaf 
olan kurumlardan satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin harcamalar ile yurt dışında yapılan 
harcamalar indirim konusu yapılmayacaktır. Ayrıca hangi harcamaların ne oranda indirimden 
yararlanacağına, indirim konusu yapılacak harcamaların oranını artırma veya indirmeye iliş
kin olarak Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.' -

Diğer taraftan, ücretlilerin harcama belgelerinin işverene ibrazına ilişkin sürelerin tespiti, 
iadenin nakden veya mahsuben yaptırılması, bu uygulamanın usul ve esaslarının tayin ve tespi
ti hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. 
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Madde 13. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrası 
değiştirilmekte ve maddenin sonuna bir fıkra eklenmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikle hizmet erbabının üc
retlerinin, Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre götürü 
olarak tespit edilmesi öngörülmektedir. Bu fıkranın bentlerinde ise herhangi bir değişiklik ya
pılmamaktadır.. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre yapılmakta olan takdir uygulamasına son verilmesi 
sebebiyle; maddenin sonuna eklenen fıkra hükmü ile götürü ücret matrahının, götürü usulde 
vergilendirilen ticaret ve sanat erbabına uygulanan götürü safi kazançların % 80'i olarak he
saplanması esası getirilmektedir. 

Madde 14. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesinin son fıkrası de
ğiştirilmektedir. 

Yapılan bu değişiklikle, götürü usulde vergilendirilecek serbest meslek erbabı için de tica
ret ve sanat erbabına paralel olarak, genel ve özel şartlar getirilmektedir. Ayrıca götürü safi 
kazanç tutarları, ticaret ve sanat erbabı için öngörülen tutarlar olarak değiştirilmektedir. 

Madde 15. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
4 numaralı bendi yeniden düzenlenmekte ve maddeye 12 numaralı bentten sonra gelmek üzere 
yeni bir bent ilave edilmektedir. 

Yeniden düzenlenen 4 numaralı bent hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık 
veya özel beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazan
cından, bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisinin indiriminden sonra kalan kısmın, men
kul sermaye iradı sayılması öngörülmektedir. 

Ancak yeniden düzenlenen mezkur bentte, Kurumlar Vergisi Kanununun tasarı ile deği
şen 8 inci maddesine göre kurumlar vergisinden müstesna tutulan iştirak kazançları menkul 
sermaye iradı kapsamına dahil edilmemiştir. Bu nedenle menkul sermaye iradının hesaplan
ması sırasında kurumlar vergisinden müstesna tutulan iştirak kazançları, hesaplanan kurum
lar vergisi ile birlikte kurum kazancından indirilecektir. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinde yapılan bir başka düzenleme ile kurum
lar vergisinin, istisna ve indirimlerden önceki kurum kazancının % 20'sinden az olmayacağı 
esası getirilmektedir. Bu durumda, Kurumun, asgarî kurumlar vergisinin ortaya çıkması halin
de, menkul sermaye iradı hesaplanırken indirim ve istisnalardan önceki kurum kazancından 
hesaplanan asgarî kurumlar vergisi indirim konusu yapılacaktır. 

Bilindiği üzere, indirim ve istisnalar ilgili vergi kanunları ile diğer özel kanunlarda yer al
makta ve bu indirimler beyanname üzerinde yapılmaktadır. Bu sebeple, "indirimler" ifadesin
den Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 inci mad
desindeki indirilecek giderlerin anlaşılmaması gerekir. 

öte yandan, geçmiş yıl zararları, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu 
yapılmakla birlikte, bu bent hükmüne göre menkul sermaye iradı hesaplanırken geçmiş yıl za
rarları, kurum kazancından indirilecektir. Kanunla kabul edilmeyen giderler defter kayıtların
da gider olarak gösterilmiş ise bu tutarların tevkifat matrahının hesabına esas olan kurum ka
zancının tespitinde de ilave olarak dikkate alınacağı tabiidir. 
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Maddeye, 13 numaralı bent olarak eklenen hüküm ile "vergi alacağı" menkul sermaye 
iradı kapsamına dahil edilmektedir. 

Tasarı ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, kurumlar vergisi nispeti, % 
46'dan °7o 25'e indirilmektedir. Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile de kurum ortak
larının elde ettiği kâr payının 1/3'ü ortağın "vergi alacağı" olarak kabul edilmektedir. Dolayı
sıyla, hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilecek bu meblağın, beyan edilecek menkul ser
maye iradına ilavesini sağlamak amacıyla "vergi alacağı"nın menkul sermaye iradı olduğu 75 
inci maddeye getirilen 13 numaralı bentle açıklanmaktadır. Bilindiği üzere mevcut sistemde kâr 
payları hiçbir şekilde beyan edilmemektedir. Ancak Tasarının başka bir maddesi ile belli bir 
miktarın üzerindeki kâr paylarının beyan edilmesi esası getirilmektedir. Diğer taraftan, istisna 
ve indirimler düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisinin düşül
mesinden sonra kalan kısım üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörüldüğünden, bu 
kazançları safi tutarları üzerinden, elde eden mükellefler hesapladıkları vergi alacağını elde 
ettikleri menkul sermaye iradına ilave ederek beyan edecek ve hesaplanacak vergiden bu tutarı 
mahsup edeceklerdir. 

Madde 16. — Bu madde ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 75 inci maddeden sonra 
gelmek üzere mükerrer 75 inci madde eklenmektedir. 

Yapılan bu değişiklikle, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile getirilen üniter vergi 
sisteminin tabii bir sonucu olarak Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 75 inci madde ile 
"Vergi alacağı" düzenlenmektedir. 

Mevcut vergi sistemimizde kâr payları hiç bir şekilde beyan edilmemekte ve kurum bünye
sinde alınan kurumlar vergisi veya gelir (stopaj) vergisi bu iratlar için nihai vergi olmaktadır. 
Getirilen yeni sistemde belli miktarı aşan kâr paylarının beyanı esası getirilmektedir. Buna bağlı 
olarak, mükerrerliği gidermek amacıyla Gelir Vergisi Kanununa eklenen bir başka madde ile 
vergi alacağının, beyana göre hesaplanan vergiden mahsubu esası getirilmektedir. 

Bu maddede, mahsup konusu yapılacak olan "Vergi alacağV'nın, dağıtılan kâr payının 
1/3'ü olarak hesap ve kabul edilmesi öngörülmektedir. Vergi alacağı, tam mükellefiyete tabi 
kurumların yine tam mükellefiyet esasında vergilendirilen ve esas itibariyle gerçek kişi olan 
ortakları için söz konusudur. Bunun yanısıra, adi ortaklıklara, kollektif ve adi komandit şir
ketlere dağıtılan kâr payları ile eshamlı komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarından bu şir
ketlerin komandite ortaklarına isabet eden kısmın 1/3'ü de bunların vergi alacağını teşkil ede
cektir. 

Tam mükellifiyete tabi kurumlar için vergi alacağı söz konusu değildir. Çünkü kurumla
rın elde ettikleri kâr payı, bu tasarı ile,Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemelerle 
iştirak kazancı istisnası olarak kurumlar vergisi matrahına dahil edilmemektedir. Kurum, bu 
kâr payını ortaklarına dağıttığında, ortakların elde ettiği kâr payının 1/3'ü yine bunların vergi 
alacağını teşkil edecektir. Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen ortaklar için vergi alacağı 
yoktur. Aynı şekilde dar mükellefiyete tabi kurumların dağıttığı kâr payları için de vergi alaca
ğı doğmamaktadır. 

Adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketlerin sahip oldukları vergi alacağı, Tasarı
nın bir başka maddesi ile yapılan düzenleme gereğince kâr paylarının alındığı yıl ortak ve şir
ketlerce hasılat olarak kaydedileceğinden şirketlerin kârları arasında ortaklarca elde edilmiş 
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olacaktır. Dolayısıyla ortaklar verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde vergi alacağını 
hisseleri oranında mahsup edeceklerdir. Eshamh komandit şirketlerde ise vergi alacağı sadece 
komandite ortağın hissesine isabet eden kısmın 1/3'ü olup, diğer ortakların hissesine isabet 
eden kâr payı için vergi alacağı doğmamaktadır. 

öte yandan, kurumlar vergisinden muaf olan veya mükellef olmayan kurumlar için vergi 
alacağı hesaplanması ve iadesi söz konusu değildir. 

Diğer taraftan, yatırım fonlarının katılma belgeleri karşılığında sağlanan kâr paylan ve 
yatırım ortaklıklarının hisse senetleri karşılığında elde edilen kâr payları üzerinden, vergi ala
cağı hesaplanmayacak ve bu kâr payları nedeniyle vergi alacağına ait bir mahsup yapılmayacaktır. 

Madde 17. —Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesinin sonuna 
bir fıkra eklenmektedir. 

Yapılan değişiklikle, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrası
nın 7 numaralı bendinde belirtilen değer artış kazancının hesabında, gayrimenkul ve hakların 
iktisap bedeline endeksleme yöntemi getirilmektedir. Böylece iktisap bedeli ile elden çıkarma 
bedeli arasındaki nominal değer artış kazancı tutarının, enflasyon oranları dikkate alınarak, 
gerçek artış tutarına dönüştürülmesi sağlanmakta ve mükelleflerin gerçek kazançları üzerin
den vergi alınması imkânı getirilmektedir. 

Madde 18. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesinin ikinci fıkrası' 
değiştirilmektedir. 

Yapılan değişiklikle; gelir vergisinden istisna edilen kazanç ve iratların, daha önceden ol
duğu gibi beyan edilmemesi veya başka gelirler nedeniyle yıllık beyanname verilmesi durumunda, 
bu beyannameye dahil edilmemesi esası aynen korunmaktadır. 

öte yandan, tasarı ile 86 ve 87 nci maddelerde yapılan değişikliklerle kurumlardan alınan 
kâr payları ile bazı menkul sermaye iratlarının belli miktarı aşması halinde, beyan zorunluluğu 
getirildiğinden, mevcut maddede beyan edilmeyecek gelirler arasında yer alan 75 inci madde
nin 1, 2, 3, 5, 7 ve 12 numaralı bentlerinde yazılı bulunan menkul sermaye iratları madde kap
samından çıkarılmaktadır. 

Madde 19. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesi değiştirilmektedir. 
Değiştirilen madde ile eskiden olduğu gibi bazı gelirlerin yıllık beyanname ile beyan edil

memesi esası prensip olarak aynen korunmaktadır. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 85 inci 
maddesinde yapılan düzenlemeye paralel olarak, bazı menkul sermaye iratlarının 225 milyon 
lirayı aşmaması halinde, bunların yıllık beyannameye dahil edilmemesi esası da getirilmektedir.. 

Buna göre yabancı memleketlerde elde edilenler hariç olmak üzere, tam mükellefiyette ver
giye tabi gelir aşağıdakilerden ibaret bulunması halinde, bu gelirler beyan edilmeyecek ve ver
gilendirilmeyecektir. 

, a) Tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan ücretler, belli bir miktar 
sınırlaması olmaksızın beyan edilmeyecektir. Ancak birden fazla işverenden ücret alan ve üc
retlerinin gayrisafi tutarları toplamı 225 milyon lirayı aşan hizmet erbabı bu imkândan yarar
lanamayacaktır. Bu kişiler ücretlerinin tamamını beyan edeceklerdir. 

b) Vergi alacağı dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr payları ile tamamı tev
kif suretiyle vergilendirilmiş bulunan arızi serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul 
sermaye iratları toplamının 225 milyon lirayı aşmaması halinde, bu kazançlar beyan edil-
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meyecektir. Anılan kazanç ve iratlar toplamının 225 milyon lirayı aşması durumunda tamamı 
beyan edilecektir, öte yandan, 225 milyon liralık haddin aşılıp aşılmadığının tespitinde, arızi 
serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının brüt tutarları toplamı 
dikkate alınacaktır, öte yandan, sıfır oranda tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul 
sermaye iratları da tevkif yoluyla vergilendirilmiş olarak kabul edilecektir. Katılma belgeleri 
kâr payları da hisse senedi karşılığında elde edilen kâr payları gibi değerlendirilecektir. 

c) Götürü usulde vergilendirilen ücretler, ticarî ve meslekî kazançlar miktar sınırlaması 
olmaksızın beyan edilmeyecektir. 

d) Gelir, yukarıda sayılan kazanç ve iratların bir kaçından veya tamamından ibaret ise 
yine beyanname verilmeyecektir, öte yandan, 225 milyon liralık had herbir bent itibariyle ayrı 
ayrı dikkate alınacaktır. 

Diğer taraftan, dar mükelleflerin gelirlerinin toplanmasına ve yıllık beyanname verilmesi
ne ilişkin esaslar, yeni düzenlemede aynen korunmakla birlikte, dar mükelleflerin ücretleri, serbest 
meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından vergi tevkifatı yapılmış olması 
kaydıyla, bu gelirlerin yıllık beyanname ile beyan edilmemesi düzenlenmektedir. 

Madde 20. — Gelir Vergisi Kanununun 85 ve 86 ncı maddelerine paralel olarak, bu mad
de ile Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin de birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun mevcut 85 inci maddesinde, 75 inci maddenin 1, 2, 3, 5, 7 ve 
12 nci bentlerinde yazılı iratların hiçbir şekilde beyanı öngörülmediğinden, mevcut 87 nci mad
dede belirtilen haddin hesabında anılan iratlar dikkate alınmamaktadır. 

Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklikle ihtiyarî toplama ve beyana ilişkin 
had 225 milyon liraya yükseltilmektedir. Ayrıca birinci fıkra metnine kurumlardan alınan kâr 
paylan (vergi alacağı dahil) ile tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan arızî serbest meslek ka
zançları ve menkul sermaye iratları eklenmektedir. Böylece mükelleflerin, yıllık gayrisafi ka
zanç ve iratlarının 225 milyon lirayı aşması halinde, kurumlardan alınan kâr payları ile vergisi 
tevkif suretiyle alınmış menkul sermaye iratları ve arızi serbest meslek kazançlarının da beyan 
edilmesi sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, ücretler, götürü usulde tespit olunan ticarî ve meslekî kazançlar, kazanç 
ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları daha önce olduğu gibi, 225 milyon liralık had
din hesabında dikkate alınmayacaktır. Ancak birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin 
yıllık gayrisafi tutarları toplamı 225 milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri bu haddin 
hesabında dikkate alınacaktır. 

Madde 21. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi yeniden düzenlen
mektedir. 

1. Yapılan düzenleme ile daha önce düşük oranda vergilendirilmekte olan; sporculara 
ödenen transfer ücretlerinin, gemi adamlarına uluslararası sularda geçen hizmetler karşılığı öde
nen ücretlerin ve radyo ve televizyon yapımlarında çalışan tiyatro sanatçılarına ödenen ücretle
rin tarifeye uygun olarak vergilendirilmesi öngörülmektedir. 

2. Diğer taraftan, tasarı ile üniter vergi sistemine geçilmesi dolayısıyla, Gelir Vergisi ve 
Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere paralel olarak maddede yer alan bazı tev-
kifat hükümleri yeniden düzenlenmekte, diğer tevkifatlar ise aynen muhafaza edilmektedir. 
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Yeniden düzenlenen 94 üncü maddenin 6 numaralı bendi ile 75 inci maddenin ikinci fıkra-
• • ' - . • ' ' • ı 

sının 4 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından tevkifat yapılması öngörül
mektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde, Ku
rumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren kurumların, indirim ve istis
nalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten son
ra kalan kısım menkul sermaye iradı sayılmaktadır. 

Menkul sermaye iradı sayılan bu menkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi tevki-
fatının farklılaştırmasını sağlamak amacıyla, yatırım fonları ve ortaklıkları portföy yapıları
na göre gruplandırılmakta ve yatırım fonları ile ortaklıkları dışında kalan kurumların, menkul 
sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi tevkifatı ayrı bentte düzenlenmektedir. 

Buna göre, yatırım fonları ve ortaklıklarının kurumlar vergisinden müstesna kazançları 
üzerinden yergi tevkifatı yapılabilecektir. 

Yatırım fonları ve ortaklıkları dışında kalan ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık 
ve özel beyanname veren kurumlar, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazançla
rına kanunen kabul edilmeyen giderleri ekledikten sonra bulacakları tutardan, iştirak kazanç
ları ile ödemeleri gereken kurumlar vergisini düşeceklerdir. Sözü edilen kurumlar, bu suretle 
tespit ettikleri menkul sermaye iratları üzerinden, dağıtılsın dağıtılmasın vergi tevkifatı yapa
caklardır. Ancak, halka açık şirketler ije yatırım fonları ve ortaklıklarının kazançlarından bu 
tevkifat yapılmayacaktır. 

Vergi anlaşmalarında temettüler için Gelir Vergisi Kanununun 75/4 ve 94/6 ncı maddele
rine göre yapılan tevkifattan daha düşük bir tevkifat kabul edilmesi halinde, lehtarın müracaa
tı üzerine fazladan tevkif edilen vergi iade edilecektir. Halka açık şirketler ve yatırım fonları 
ve ortaklıklarının dağıttığı kâr paylarından böyle bir iade yapılmayacaktır. 

3. öte yandan, maddenin 8 numaralı bendinin parantez içine eklenen hükümle banka
ların, bankalararası mevduatlarına yürütülen faizler üzerinden vergi tevkifatının yapılmaması
nı sağlayan düzenleme yapılmaktadır. 

4. Esnaf muaflığından faydalananlara ve götürü usule tabi olan ticaret ve serbest mes
lek erbabına yapılan ödemeler ile diğer kişilere, gider pusulası ile yapılan mal ve hizmet alımla
rı karşılığı yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Buna göre, maddenin birinci fıkrasında tevkifat yapmakla sorumlu bulunan gerçek veya 
tüzelkişiler, esnaf muaflığından faydalananlardan ve götürü usule tabi olan ticaret ve serbest 
meslek erbabından, gider pusulası düzenlenmesi gereken mal ve hizmet alımı yaptıkları takdir
de, bu madde gereğince vergi tevkifatı yapacaklardır. Dolayısıyla, maddenin birinci fıkrasında 
tevkifat yapmakla sorumlu tutulmayanlar, yukarıda sayılan ödemeleri yapmış olsalar dahi, tev
kifat yapmayacaklardır, öte yandan, maddede tevkifat yapmakla sorumlu bulunanlar arasına 
kooperatifler ifadesi eklenmiştir. Esasen kooperatifler mevcut maddede yer alan "Diğer 
kurumlar" ifadesi kapsamında tevkifat yapmakla sorumludurlar. Yapılan düzenleme ile koo
peratiflerin de bu madde gereğince tevkifat yapmaları gerektiği konusuna açıklık kazandırıl
maktadır. 

5. Ziraî ürün bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatının, ürünün ticaret borsasında 
satılıp satılmadığına veya ürünü destekleme kapsamından alan kurumlara göre farklılaştırıla-
bilmesinc imkân sağlanmaktadır. • ' 
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Madde 22. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 
değiştirilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tarifesi düzenlen
miştir. Ekonomik gelişmelere paralel olarak, tarife yeniden düzenlenmektedir. Böylece, gelir 
vergisi mükelleflerinin vergi yükü azaltılmakta, tarife ekonomik şartlara uygun olarak yumu
şatılmaktadır. 

Madde 23. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer' 120 nci maddesine ikinci 
fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmektedir. 

Eklenen fıkra ile, kurumların ve bilanço esasına göre defter tutan ticarî kazanç sahipleri
nin düzenleyecekleri Üçer aylık bilanço ve gelir tablosuna göre hesapladıkları kazançları üze
rinden % 25 oranında geçici vergi ödemelerine imkân verilmektedir. 

Bu usulü seçen mükelleflerden hesap dönemi takvim yılı başında başlayanlar takvim yılı 
başından itibaren, kendilerine özel hesap dönemi verilenler ise hesap döneminin başladığı ay 
başından itibaren üçer aylık dönemler itibariyle bilanço ve gelir tablolarını çıkaracaklardır. 

Mükellefler düzenledikleri sözkonusu bilanço ve gelir tablolarına göre tespit ettikleri ka
zançları üzerinden hesapladıkları % 25 oranındaki geçici vergiyi, üçer aylık dönemleri takip 
eden ayların yirminci günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulun
duktan vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir, örneğin hesap dönemi 
takvim yılı başında başlayan mükellefler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonları itibariyle 
düzenleyecekleri bilanço ve gelir tablolarına göre tespit ettikleri kazançları üzerinden °/o 25 ora
nında hesapladıkları geçici vergiyi, sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarının yirminci 
günü akşamına kadar beyan edip, aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir. 

Mükelleflerin üçer aylık dönem sonu itibariyle düzenledikleri bilanço ve gelir tablosunu, 
vergi kanunları paralelinde düzenleyecekleri tabiidir, örneğin; her hesap dönemi sonunda en
vanter çıkarılacak ve amortismanların üç aylık döneme isabet eden kısmı dikkate alınacaktır. 

Tarh ve tahakkuk eden geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya ku
rumlar vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup edilemeyen tutar, içinde bulunulan yıla ilişkin 
olarak ödenecek geçici vergiye, artan kısmı varsa mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edi
lecektir. 

Yapılan incelemeler sonucunda, geçici verginin eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, ek
sik beyan edilen geçici vergi için relsen veya ikmalen tarhiyat yapılacaktır. Ancak, yıllık beyan
name verme süresi geçtikten sonra geçici verginin eksik beyan edildiğinin tespit edilmesi halin
de, geçici verginin aslı aranmayacak, sadece geçici verginin ödenmesi gereken tarihten, mah
sup edilmesi gereken tarihe kadar geçen süre için gecikme faizi ve ceza aranacaktır. Ancak, 
yıllık beyanname verme süresi geçmeden önce söz konusu üçer aylık dönemlere ilişkin hesap
ların vergi incelemesine tabi tutulması sonucu ortaya çıkan geçici vergiye ilişkin matrah farkla
rı için ikmalen ve re'sen tarh olunacak geçici vergi hakkında Vergi Usul Kanununun hükümle
rine göre işlem yapılacağı tabiidir. 

Bu usulden yararlanmak istemeyen kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasında def
ter tutan ticarî kazanç sahipleri, daha önce olduğu gibi diğer usulde geçici vergi ödemeye de
vam edeceklerdir. 
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Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 40 inci maddesine göre kurumlar vergisi mükel
lefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere, Gelir Vergisi 
Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde belirtilen esaslara göre geçici vergi ödeyeceklerin
den; kurumlar vergisi mükelleflerinin de istemeleri halinde, yukarıda belirtilen açıklamalar çer
çevesinde geçici vergi ödeyebileceklerdir. 

Madde 24. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununa "Götürü mükelleflerdeki vergi tevki-
fatı ile vergi alacağının mahsubu" başlığı altında mükerrer 121 inci madde eklenmektedir. 

1. Bu maddede yapılan düzenleme ile götürü usule tabi ticaret ve serbest meslek erbabı
na bu faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü mad
desine göre tevkif edilen vergilerin, bu mükelleflerin ertesi takvim yılında götürü usulde tespit 
edilen kazançları üzerinden hesaplanan gelir vergilerinden mahsup edilmesi öngörülmektedir. 
Ancak mahsup fazlası, mükellefe iade edilmeyecektir. Aynı şekilde mükellefin işini terk etmesi 
halinde, mahsup fazlası verginin mükellefe iade edilmeyeceği maddede ayrıca belirtilmektedir. 

2. Tasarı ile kurumlar vergisi nispetinin % 25 olarak belirlenmesi, ayrıca kurum bünye
sinde tevkifat yapılmasına paralel olarak, Gelir Vergisi Kanununun mükerrçr 75 inci maddesi 
ile "vergi alacağı" sisteminin getirilmesi, menkul sermaye iradı sayılan vergi alacağının, be
yanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilmesini gerekli kılmaktadır. Müker
rer 121 inci madde, bu mahsuba imkân verecek şekilde düzenlenmektedir. 

Madde metninde, mahsup hakkı, vergi alacağının yıllık beyannamelerinde gösterilmesi kay
dıyla sadece tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere tanınmış bulunmaktadır. Dar mükellefiyete 
tabi gerçek kişilerin vergi alacağı hakkı bulunmamaktadır. 

Tasarı ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 75 inci madde hükmüne göre adi or
taklıklar, kollektif ve adi komandit şirketlerin vergi alacağı kâr paylarının alındığı yıl bu or
taklık ve şirketlerce hasılat yazılacaktır. Bu vergi alacağı, ortaklarca verilecek yıllık gelir vergisi 
beyannamelerinde hisseleri oranında mahsup edilecektir. Dolayısıyla anılan ortaklık ve şirket
lerin vergi alacağı mahsup hakkı bulunmamaktadır. 

Madde 25.—Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 123 üncü maddesi değişti
rilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 123 üncü maddesi ile Bakanlar Kuruluna, Kanundaki 
bazı maktu had ve miktarların artırılması konusunda verilen yetkiler, bugüne kadar büyük öl
çüde kullanılmış bulunmaktadır. Yapılan düzenleme ile Kanunun 13,17,21,47, 53, 68, müker
rer 80, 111 ve 112 nci maddelerinde yer alan maktu had ve miktarlar 1.1.1993 tarihi itibariyle 
uygulanmakta olan maktu had ve miktarlara yükseltilmektedir. 

Bu suretle, Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerin sınırları genişletilmekte ve diğer bazı maktu 
had ve miktarların da artınlabilmesine imkân tanınmaktadır. 

Bakanlar Kurulunun artırım yetkisini kullanmaması halinde, Vergi Usul Kanunu uyarın
ca belirlenen yeniden değerleme oranında otomatik olarak artırılacak maktu had ve miktarlar 
kapsamından götürü usulde vergilendirilmeye ilişkin genel şartlar çıkarılmaktadır. Dolayısıy
la, götürü usulde vergilendirilmeye ilişkin genel şartlar sadece, Bakanlar Kurulu Kararı ile artı
rılabilecektir. Yine aynı şekilde, 86 ve 87 nci maddelerde yazılı hadler sadece Bakanlar Kurulu 
Kararlan ile artırılabilecektir. 
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öte yandan, vergi tarifesindeki gelir dilimlerinin her yıl yeniden değerleme oranında artı
rılması imkânı getirilmektedir. Ancak, bu artış sırasında 10 milyon liranın altındaki tutarların, 
diğer maddelerdeki artışlarda ise 100 000 liraya kadar olan tutarların dikkate alınmaması ön
görülmektedir. Ayrıca, vergi tarife dilimleri karşısındaki oranları 5 puana kadar artırma veya 
azaltma konusunda da Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 26. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının (f) bendi değiştirilmekte, maddeye bir fıkra ve Kanuna geçici 38, 39, 40, 41 ve 42 
nci maddeler eklenmektedir. 

a) Geçici 35 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi, yeni işe başlayan mükelleflerden 
götürü usulde vergilendirmenin şartalarını taşıdığı halde, gerçek usulde vergilendirilmeyi iste
yenler ile götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflerde, faaliyetin icra edildiği yörede uygu
lanan temel gösterge tutarının yarısının üç yıl süre ile uygulanması öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 3689 sayılı Kanunla eklenen geçici 35 inci 
madde ile 1.1.1990 - 31.12.1999 tarihleri arasında uygulanacak hayat standardı esası düzenlen
miştir. Ancak, açılan bir dava ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesince verilen kararda hayat 
standardı esasına göre tespit edilen kazançtaki düşüklüğün izahına ilişkin hüküm, dar kap
samlı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. 

Geçici 35 inci maddeye eklenen 7 numaralı fıkra da hayat standardı esasında izah uygula
ması Anayasa Mahkemesinin iptal kararı da dikkate alınarak, daha geniş kapsamlı olarak dü
zenlenmektedir. Bu düzenleme ile hayat standardı esasına göre tespit edilen gelirdeki düşük
lük, mükellefin kendisi, eşi ve çocuklarına ait gelir vergisine tabi ve üzerinden gelir vergisi öde
nen veya ödenecek olan gelirleri ve mükellefin kendisi ve eşine ait emekli, maluliyet, dul ve 
yetim aylıkları ile izah edilebilecektir. 

Hamiline yazılı menkul kıymetlerin iratları ile hamiline açılan mevduat hesaplarının faiz
leri ve gelir vergisi konusuna girmekle birlikte üzerinden vergi ödenmeyecek olan kazanç ve 
iratlar, izah uygulamasına konu edilmeyecektir. , 

b) Bu tasarı ile Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan 
eğitim, sağlık ve spor tesislerine ilişkin istisna hükmü kaldırıldığından, Kanuna eklenen geçici 
38 inci madde ile 1.1.1994 tarihinden önce faaliyete başlayan mükelleflerin müktesep hakları
nın korunması amacı ile bu düzenleme yapılmaktadır. 

c) Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ile 1.1.1994 tarihinden önce belge alınarak baş
lanılan yatırımlar için yapılacak harcamalara yatırım indirimine ilişkin eski hükümlerin, bu 
tarihten sonra alınacak belgelere istinaden yapılacak yatırım harcamalarına ise yeni hükümle
rin uygulanacağı hükme bağlanmaktadır. Ayrıca, petrol arama faaliyetleri ile ilgili harcamala
rın da belgeye bağlanmış olması kaydıyla yatırım indiriminde dikkate alınması öngörülmektedir. 

d) Kanuna eklenen geçici 40 inci madde ile Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin 
ve mükerrer 81 inci maddesinin sonuna bu tasarı ile eklenen hükümlerin, 1.1.1994 tarihinden 
önce iktisap edilen gayrimenkuller ve iştirak hisseleri hakkında da uygulanacağı hususuna açıklık 
getirilmektedir. 

e) Geçici 41 inci madde ile yapılan başka bir düzenleme ise Gelir Vergisi Kanununun 94 
üncü maddesinin 7, 8 ve 15 numaralı bentleri, 1.1.1994 tarihinden itibaren yürürlükten kaldı
rıldığından, kurumların/1993 yılına ait olup, 1.1.1994 tarihinden itibaren beyanı gereken ka-
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zançları hakkında da bu hükümlerin uygulanması sağlanmaktadır. Buna göre, kurumları^ 1993 
yılına ait olup, 1994 yılında beyan edilen kazançlarının vergilendirilmesinde, istisna edilen ve 
indirim konusu yapılan gelirler üzerinden de vergi tevkifatı yapılacaktır. 

Diğer taraftan, anılan maddenin (b) fıkrası ile tam mükellef kurumlardan 1994 yılı içeri
sinde elde edilen kâr payları hakkında, Gelir Vergisi Kanununun Bu Kanunla Değişmeden ön
ceki, hükümlerinin uygulanması esası getirilmektedir. Bu suretle, gerçek kişilerin 1994 yılında 
bu şekilde elde ettikleri kâr payları, Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki 
85, 86 ve 87 nci maddelerine göre beyan edilmeyecek ve vergilendirilmeyecektir. "Kıtırım fon 
ortaklıklarında 1.1.1994 tarihinden itibaren elde edilen kâr payları, 1995 yılında beyan edilerek 
vergilendirilecektir, özel hesap dönemi 1994 yılı içinde biten kurumların kazançları yeni hü
kümlere göre vergilendirileceğinden, bu kurumlardan kâr payı alan gerçek kişiler bu kâr pay
larını, yeni hükümlere göre vergi alacağını da dahil ederek beyan edeceklerdir. Yurt dışından 
1.1.1994 tarihinden itibaren elde edilen kâr payları, 1995 yılında beyan edilerek vergilendirilecektir. 

Geçici 41 inci maddenin (c) fıkrası ile de kurumların 1.1.1995 tarihinden önceki dönemle
re ait ihtiyat akçelerini ve banka provizyonlarını, bu tarihten itibaren dağıtmaları veya serma
yeye eklemeleri halinde, bu kâr paylarının yeni hükümlere göre beyan edilerek vergilendirilme
si öngörülmektedir. • 

Diğer taraftan, bu, geçici maddenin uygulama usul ve esaslarını belirleme konusunda Ma
liye Bakanlığının yetkili olduğu hususu hükme bağlanmaktadır. 

f) Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 42 nci madde ile aile reisi beyanına, 1999 yılı 
sonuna kadar uygulanmak üzere bir istisna getirilmektedir. 

Buna göre, aile reisi beyanına tabi olan eşin, asgarî ücretin yıllık brüt tutarının 4 katını 
aşmayan ticarî kazanç ve ücretlerinin aile reisi beyanına dahil edilmesine ihtiyarilik tanınmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİN 
GEREKÇELERİ 

Madde 27. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik 94 üncü madde'sinin 6 numaralı bendinin 
(b) alt bendi ile kurumların indirim ve istisnalar (iştirak kazançları) düşülmeden önceki ku
rum kazancından kurumlar vergisi düşüldükten sonraki kalan tutar üzerinden vergi tevkifatı 
yapılması esası getirilmiştir. Bu maddede ayrıca, tevkifatın halka açık anonim şirketlerden ya
pılmaması öngörülmektedir. 

Kazançları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak "halka açık anonim şirket" ten 
ne anlaşılması gerektiği hususu ise Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesine bu madde 
ile eklenen fıkra hükmü ile düzenlenmektedir. 

Yapılan bu düzenlemeye göre, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun uygulanmasında 
"halka açık anonim şirket" olduğu kabul edilen anonim şirketler, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanunlarının uygulamasında da "halka açık anonim şirket" olarak kabul edilecektir. Ancak, 
halka açık anonim şirketlerin hisse senetlerinin, nominal sermayesine oranının en az °/o 40 ol
ması şartı aranacaktır. 

Diğer taraftan, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kuru
lunun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenecektir. 

Madde 28. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun istisnalara ilişkin 8 inci madde
si üniter vergi sistemine parelel olarak yeniden düzenlenmektedir. 

Buna göre, sadece aşağıda belirtilen kurum kazançları kurumlar vergisinden müstesna tu
tulacaktır. 

1. Bilindiği gibi, kurum kazançları öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Ay
rıca, Gelir Vergisi Kanununun yeni düzenlenen 94 üncü maddesinde, istisna ve indirimler dü
şülmeden önceki kurum kazanandan kurumlar vergisinin indirilmesinden sonra bulunan ka
zanç tutan üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmektedir. 

Buna göre, bir kurumun başka bir kurumun sermayesine iştirakinin bulunması halinde, 
elde edeceği iştirak kazançları, daha önce iştiraki bulunduğu kurum bünyesinde vergilendiril
miş olacaktır. Kurumlar vergisine ve gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuş olan kâr paylarının, 
mükerrer vergilendirilmemesi amacıyla iştirak kazançları, bu bentte istisna olarak düzenlen
mektedir. -

Böylece, kurumların tam mükellefiyete tabi bir kuruma ortak olması halinde, bu kurum
dan elde edilen kâr paylarının kurum kazancından indirilmesi sağlanmaktadır. Kurumların ya
tırım fonu katılma belgeleri ve yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları 
ise iştirak kazancı olarak değerlendirilmeyecek, dolayısıyla kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. 

Buna göre, iştirak kazancı olan kurum, öncelikle elde ettiği bu kazancın net tutarını hâsı
lata ekleyecek, daha sonra malî kârın hesabında indirecektir. Dolayısıyla, daha önce vergilen
dirilmiş olan söz konusu iştirak kazançları elde eden kurum bünyesinde ayrıca kurumlar vergi-
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sine ve gelir vergisi tevkifatma tabi tutulmayacaktır, öte yandan, iştirak kazancı üzerinden da
ha önce Gelir Vergisi Kanununun 94/6 ncı maddesine göre tevkif edilmiş olan vergiler, bu ka
zancı elde eden ve tevkıfatı yapan kuruma iade edilmeyeceği gibi, bu kurumların ödeyecekleri 
gelir veya kurumlar vergisinden de mahsup edilmeyecektir. 

öte yandan, kurumların dar mükellef kurumlardan veya yurt dışında bulunan şirketler
deki iştiraklerinden elde ettikleri kâr payları iştirak kazancı kapsamında değerlendirilmeyecek, 
dolayısıyla bu kâr payları kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. 

2. Kooperatiflere ilişkin risturn istisnası aynen muhafaza edilmektedir. 
3. Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde "Turizm İşletmesi Belgesi" veya 1618 

sayılı Seyahat Acentalari ve Seyahat, Acentaları Birliği Kanunu gereğince "Seyahat Acentası 
tşletme Belgesi" almış olan kurumların, döviz olarak elde ettikleri hâsılatın % 20'si, daha ön
ce süresiz olarak istisna edilmekteydi. Yapılan düzenleme ile istisna uygulaması 5 yılla sınırlan
dırılmaktadır. 

Buna göre, "Turizm tşletmesi Belgesi" veya "Seyahat Acentası İşletme Belgesi"ne sahip 
turizm işletmelerinin, faaliyete geçtiği tarihten itibaren döviz olarak elde ettikleri turizm hâsı
latının % 20'si, S yıl süreyle kurum kazancından indirilecektir. 

Ayrıca, bu istisnanın uygulanabilmesi için, döviz olarak elde edilen hâsılatın yetkili ban
kalarda bozdurulması zorunlu bulunmaktadır. I " . 

öte yandan, yukarıda belirtilen turizm işletmelerinden daha önce faaliyete geçmiş olan 
işletmeler bu istisnadan, S yıllık süreden arta kalan süre kadar yararlanabileceklerdir. 

4. Kurumlar Vergisi Kanununun mevcut 8 inci maddesinin 12 numaralı bendinde, yatı
rım fonları ile yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları ile risk sermayesi ve gayri
menkul yatırım fonları ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. ı 

öte yandan, menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları, portföylerinde yer alan hisse 
senetlerinin durumuna göre farklı vergilemeye imkân verecek şekilde ayrı ayrı bentlerde dü
zenlenmiştir. 

Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendi, yeni 
düzenleme ile 4 numaralı bent olarak korunmuş ve bu bentte yer alan istisna aynen muhafaza 
edilmiştir. Döviz yatırım fonları ise daha önce olduğu gibi istisna kapsamı dışında tutulmuş
tur. Buradaki döviz yatırım fonlarından, menkul kıymet dışında yabancı para ve altın alım 
satımı yapan fonların anlaşılması gerekmektedir. Değeri yabancı para cinsinden belirlenen men
kul kıymet alım satımı yapan yatırım fonları ve ortaklıklarının kazançları ise, istisna kapsa
mında değerlendirilecektir, 

Yapılan düzenleme ile ayrıca, bu bentte yer alan kazançlara ait istisnanın, Kurumlar Ver
gisi Kanununun 24 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi uyarınca tev
kif suretiyle ödenecek vergiye şümulü olmadığı hususuna açıklık getirilmiştir, öte yandan, anılan 
maddelere göre fon ve ortaklıklara yapılan ödemelerden tevkif edilen vergiler, Gelir Vergisi Ka
nununun 94 üncü maddesinin 6 (a) numaralı bendi gereğince tevkif edilecek vergilerden mah
sup edilecektir. Mahsup sonucu iadesi gereken bir verginin doğması halinde, bu tutar, iade edil
meyecektir. 
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Diğer taraftan, aynı bentte yer alan başka bir hükümle, Türkiye'de işyeri veya daimî tem
silcisi bulunan ve Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortak
lıkları ile aymnitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen dar mükellefiyete tabi yatırım 
fon ve ortaklıkları hakkında da tam mükellef yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarına ait hü
kümlerin uygulanacağı hususuna açıklık getirilmektedir. 

5. Kurumlar Vergisi Kanununun mevcut 8 inci maddesinin 13 numaralı bendinde yer alan 
kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançları ile anonim şirketle
rin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari 
değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlara ilişkin istisna, aynen muha
faza edilmektedir. 

Madde 29. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fık-
raisrile beşinci fıkrasında yer alan parantez içi hükmü değiştirilmektedir. 

Tasarının bir başka maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun kazanç, ücret, menkul ve gayri
menkul sermaye iratlarından yapılacak vergi tevkifatına ilişkin 94 üncü madde yeniden düzen
lenmiş ve istisna ve indirimlerden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisinin 
indirilmesi sonucu kalan kısım, menkul sermaye iradı olarak gelir vergi tevkifatına tabi tutul
muştur. 

Vergi tevkifatına tabi tutulan bu kazançların dar mükellef kurumlara dağıtılması sırasın
da Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesine göre ayrıca Jevkifata tabi tutulmaması 
için, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan parantez içi hükmü değiştirilmektedir. 

Diğer taraftan, 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının parantez içi hükmü de değiştirilmek
tedir. Yürürlükteki hükümlere göre, kamunun ihraç ettiği menkul kıymetlerin gelirleri ile yatı
rım fon ve ortaklıklarından alman kâr payları ticarî kazançtan ve kurum kazancından indiril
mektedir. Bu tasarıyla yapılan düzenlemelerle bu gelirlerin, kazançtan indirilmemesi esası be
nimsenmektedir. Yapılan bu düzenlemeye paralel olarak vergi eşitliğini sağlamak amacıyla 
Türkiye'de elde ettiği kazançlar dolayısıyla beyanname veren kurumların da bu gelirlerini be
yannameye dahil etme zorunluluğu getirilmektedir. 

Madde 30. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesi değiştirilmektedir. 
Düzenlenen bu madde ile kurum kazançları üzerinden alınması gereken Kurumlar Vergi

sinin oranı yeniden belirlenmektedir. 
Kurumlar Vergisi Kanununun değişmeden önceki 25 inci maddesine göre, kurum kazanç

ları nihaî olarak °/o 46 oranında vergilendirilmekte idi. 
Yeni düzenleme ile üniter vergi sistemine ve "vergi alacağı" müessesesine paralel olarak 

kurumlar vergisinin, Kurumlar Vergisi Kanununa göre tespit edilen kurum kazancının °/o 25'i 
oranında alınması öngörülmektedir. Ancak, bu orana göre hesaplanan verginin, iştirak kazançları 
ile yatırım fonu ve ortaklıklarına ait istisnalar hariç olmak üzere, indirim ve istisnalar düşül
meden önceki kurum kazancının % 20'sinden az olamayacağı esası getirilmektedir. 

Buna göre kurumlar vergisi, Kurumlar Vergisi Kanununa göre bulunan kurum kazancının 
% 25'i oranında hesaplanacaktır. Kurumun kurumlar vergisinden muaf veya müstesna kazanç
larının bulunması ve hesaplanan verginin indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum ka
zancının % 20'sinden az olması halinde, bu şekilde hesaplanan vergi, kurumlar vergisi olarak 
kabul edilecektir. 
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örnek 1 : Başka bir kurumda iştiraki bulunan bir kurumun 1993 yılı kazancı 100 milyon 
TL'dır. iştirak kazancı 25 milyon TL., uyguladığı yatırım indirim tutarı 50 milyon TL. olan 
bu kurumun ödeyeceği kurumlar vergisi, aşağıdaki şekilde olacaktır. 

Kurum Kazancı 
İstisna Tutarı 

— İştirak Kazancı 
— Yatırım İndirim Tutarı 

Kurumlar Vergisi Matrahı 
Kurumlar Vergisi 
(25 X % 25 =) 

İstisna Düşülmeden önceki 
Kurum Kazancı 

-— Kurum Kazancı 
— İştirak Kazancı 

25 
+ 50 

75 

100 
- 2 5 

100 
75 

25 
6.25 

75 

75 

Asgarî Kurumlar Vergisi 15 
(75 X % 20 =) 

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 15 

Diğer taraftan, bu sistemi tamamlayıcı mahiyette olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununda 
öngörülen değişiklikle kazancın dağıtılması ve bu kâr payını alan ortak gerçek kişilerce beyan 
edilmesi halinde, hesaplanan gelir vergisinden, elde edilen kâr paylarının 1/3'ü olarak hesap
lanan vergi alacağının mahsubu esası getirilmektedir. 

öngörülen bu sistemle, tam mükellefler bakımından kurum kazancının dağıtılması halin
de, halka açık anonim şirketlerin kazançları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmadığından, 
halka açık anonim şirketler ile diğer kurumlarda nihaî vergi yükü aşağıda olduğu gibi farklı 
olacaktır. 

örnek 2 : 
Kurum Ticarî Kazancı 100 
Kurumlar V. Oranı , % 25 
Gelir V. Tevkifatı (örneğin) % 20 
Asgarî K. Vergisi Oranı % 20 
İstisna Kazanç 50 
Ort. Gelir Vergisi (örneğin) .. % 30 

9 
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^ 
Kurum Ticarî Kazancı 
istisna Kazanç 
Kurumlar V. Matrahı 
Kurumlar Vergisi (% 25) 
Asgarî Kurumlar Ver. 

(100 x % 20 =) 
ödenecek K. Ver. 
Tevkifat Matrahı 

(100 — 20 =) 
G. V. Tevkifatı 

(80 x % 20 =) 

Dağıtılabilir Kâr 
Gerçek Kişi Kâr Payı 
Vergi Alacağı (1/3) 
Gelir Vergisi Matrahı 

Gelir Vergisi 
(85.33 X % 30 =) 

Vergi Alacağı Mahsubu 

Aile Şirketi 

100 
50 
50 
12.50 
20 

20 
80 

16 

Aile Şirketi 

64 
64 
21.33 
85.33 

25.59 

— 21.33 
4.26 

Halka Açık A.Ş. 

' 100 
50 
50 
12.50 
20 

20 
— . 

— 

Halka Açık A.Ş. 

80 
80 
26.66 

106.66 

31.99 

— 26.66 
5.33 

Vergi Yükü (20 + 16 + 4.26 =) 40.26 (20 + 5.33 =) 25.33 

Madde 31. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununa dört geçici madde eklenmektedir. 
a) Bu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesine eklenen fıkra ile halka açık 

şirketlerin tanımı yapılmıştır. Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde ya
pılan değişiklik ile de halka açık şirketler, bu maddenin 6 numaralı bendi gereğince yapılan 
tevkifatın kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu Kanuna eklenen geçici madde ile Kurumlar Vergisi 
Kanununun 2 nci maddesinde % 40 olarak yer alan hisse senetlerinin halka arzedilme oranı
nın, 1994 yılı için °7o 15, 1995 yılı için ise °/o 20 olarak uygulanması öngörülmektedir. 

b) Bu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde değişiklik yapıldığın
dan, yapılan bu değişiklik sonucu yürürlükten kalkan bazı istisnalar açısından müktesep hak
lar korunmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanununun mevcut 8 inci maddesinin 15 numaralı ben
dine göre, kurumların okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 
35 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin işletilmesinden elde et
tikleri kazançlar 5 yıl süreyle kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmekteydi. Yeni düzenle
me ile Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan bu istisna hükmü yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen bu geçici madde hükmü ile kurumların 1.1.1994 tarihin
den önce faaliyete geçmiş bulunan eğitim, sağlık ve spor tesisleri hakkında eski hükmün uygu
lanması öngörülmektedir; Böylece müktesep haklar korunmaktadır. 
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c) Kurumlar Vergisi Kanununun bu Tasarı ile değişiklik yapılmadan önceki 25 inci mad
desi hükmünün kurumların 1993 yılı kazançlarına ilişkin olup 1.1.1994 tarihinden itibaren be
yanı gereken kazançlarına uygulanması öngörülmektedir. 

Bu Tasarı ile Kurumlar Vergisi oranının değiştirilmesi ve kalkınmada öncelikli yörelerde 
faaliyet gösteren imalatçı kurumların kazançlarının düşük oranda vergilendirilmesini sağlayan 
geçici 19 uncu madde hükmü ile asgarî kurumlar vergisine ilişkin mükerrer 25 inci madde hük
münün 1.1.1994 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 

/ Değiştirilen ve kaldırılan maddelere paralel olarak Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi 
öngörülen geçici 23 üncü madde ile mevcut kurumlar vergisi oranlarının ve asgarî kurumlar 
vergisinin, kurumların 1993 yılına ait olup 1.1.1994 tarihinden itibaren beyanı gereken kurum 
kazançları hakkında da uygulanması sağlanmaktadır. 

d) Diğer taraftan, bu Tasarı ile kurumlar vergisine ilişkin bir çok istisna kaldırılmakla 
beraber turizm kazançları istisnası korunmaktadır. Ancak Tasarıyla muhafaza edilen istisnala
ra rağmen ödenecek kurumlar vergisi, kurum kazancının en az °/o 20'si olacaktır. 

TUrizm istisnasından yararlanan kurumlar mevcut uygulama ile istisna kazançlar üzerin
den % 10 gelir vergisi tevkifatı öderken Tasarı ile getirilen hükümler nedeniyle daha yüksek 
bir vergi yüküne muhatap olabilmektedirler. Bu nedenle istisnadan yararlanan kurumların, asgarî 
oranda kurumlar vergisine tabi tutulmaları nedeniyle bir önceki yıla nazaran daha fazla vergi 
ödemeleri halinde fazla ödenen verginin °/o 50'sine, kadar TUrizm Bakanlığının 1995-1999 yılla
rı bütçelerine ödenek konulacaktır. Konulan bu ödenek turizm sektörünün gelişmesinde kulla
nılacaktır. 

Ancak, ödenek olarak kaydedilecek kısım, kurumların münhasıran turizm kazançları is
tisnasına isabet eden miktar üzerinden hesaplanacaktır. Dolayısıyla kurumların diğer faaliyet
lerine isabet eden kurumlar vergisi dikkate alınmayacaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNUNUN TAŞIT ALIM VERGİSİNE İLİŞKİN 

HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ 
Madde 32. — Bu madde ile 1318 sayılı Finansman Kanununun Taşıt Alım Vergisi ile ilgili 

10 uncu maddesi değiştirilmektedir. 
Yapılan değişiklikle 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları % 200 oranında 

artırılmak suretiyle kanun hükmü haline getirilmektedir. Buna göre, örneğin 1 yaşında 950 Kg'ın 
altındaki bir yerli otomobil 1993 yılı vergisi olan 4 780 000 lira 1994 yılında 14 340 000 liraya 
çıkmaktadır. 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yer 
alan tarifelerdeki önceki yılda uygulanan vergi miktarlarının, Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu suretle 
hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10 000 liranın, (IV) sayılı tarife için öde
necek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 000 liranın altındaki kesirlerinin nazara alın
mayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlar Kuruluna gerek görüldüğü takdirde yeniden değerleme oranının % 50 
altında veya üstünde yeni oran veya bu oranlar içinde kalmak üzere vergi miktarları tespit etme 
hususunda yetki verilmektedir, 
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, ALTINCI BÖLÜM 
197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGÎSt KANUNU 

İLE İLGİLİ DEĞÎŞtKLtĞtN GEREKÇESİ 

Madde 33. — Bu madde ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu mad
desi değiştirilmektedir. , 

Yapılan bu değişiklikle 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları °/o 200 ora
nında artırılmak suretiyle Kanun hükmü haline getirilmektedir. Buna göre, örneğin 1 yaşında 
950 kg'ın altındaki bir yerli otomobilin 1993 yılı yıllık vergisi 620 000 liradan 1994 yılında 
1 860 000 liraya çıkmaktadır. 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Kanunun 5 ve 6 inci maddelerinde yer alan 
tarifelerdeki önceki yılda uygulanan vergi miktarlarının, Vergi Usul Kanunu hükümleri uya
rınca o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu suretle he
saplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10 000 liranın, (III) sayılı tarife için ödene
cek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 000 liranın altındaki kesirlerinin nazara alınma
yacağı hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlar Kuruluna gerek görüldüğü takdirde yeniden değerleme oranının °/o 50 
altında veya üstünde yeni oran veya bu oranlar içinde kalmak üzere vergi miktarları tespit etme 
hususunda ve EURO 93 normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıt
larda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını °/o 50 nispetine kadar indirmeye yetki veril
mektedir. • > 

Böylece EURO 93 normlarını sağlayan katalitik konventer sistemi ile teçhiz edilmiş taşıt
ların vergilerini indirerek teşvik edilmesi suretiyle çevre kirliliğinden korunmak amaçlanmaktadır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
3505 SAYILI KANUNLA İLGİLİ 

, DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ 

Madde 34. — Bu madde ile 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde değişiklik yapıl
maktadır. ' * 

Yapılan değişiklikle; 3505 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan ihracat, döviz kazan
dırıcı faaliyetler ve yatırımlara damga vergisi ve harçlar yönünden uygulanmakta olan istisna 
ve muafiyetlerin 31.12.1993 tarihinde sona erecek olan süresi 5 yıl daha uzatılmaktadır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
2978 SAYILI VERGİ İADESİ HAKKINDA 

KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ 
Madde 35. — Bu madde ile Vergi ladesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası 

yeniden düzenlenmektedir. 
Yapılan değişiklikle, maddenin birinci fıkrasında sayılan vergi iadesinden yararlanan kim

seleri kanun kapsamı dışına çıkarmaya veya vergi iadesinden yararlanmayan kimseleri vergi ia
desi kapsamına almaya ayrıca, yergi iadesi konusuna girecek olan mal ve hizmet alımlarını mad
dede sayılanlarla bağlı olmaksızın gerektiğinde<yeniden tespit etmek suretiyle vergi iadesine 
konu mal ve hizmet alımlarının kapsamını genişletmeye veya daraltmaya ve vergi iade usul ve 
esaslarının belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmektedir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Madde 36. — Bu madde, ile kaldırılan hükümler düzenlenmektedir. 
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1. a) Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile götürü safî ka
zançlar için 3 yıllık dönemler itibariyle yapılmakta olan "takdir" işlemlerine son verildiğin
den, götürü matrahların tespitine ilişkin Vergi Usul Kanununun 40 inci maddesi yürürlükten 
kaldırılmaktadır. 

b) Götürü matrahların tespitine ilişkin Vergi Usul Kanununun 40 inci maddesi yürür
lükten kaldırıldığından, bu matrahlara itirazı düzenleyen 41 inci maddede kaldırılmaktadır. 

c) Vergi Usul Kanununun ek 10 uncu maddesinde yer alan uzlaşma müessesesi ile ilgili 
diğer hususların tüzükle düzenleneceğine ilişkin hüküm kaldırılmaktadır. 

2. a) Kurumlar Vergisi Kanunundaki istisnaların kaldırılmasına paralel olarak Gelir Ver
gisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan eğitim, sağlık ve spor tesislerine ilişkin 
istisna yürürlükten kaldırılmaktadır. 

b) Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde düzenlenen bilir
kişi ve resmî arabuluculara ilişkin istisna kaldırılmaktadır. 

c) Gelir Vergisi Kanununda getirilen üniter vergi sisteminde tüm gelirlerin ticarî kazanç 
içinde vergilenmesi öngörüldüğünden, indirilecek gelirlere ilişkin mükerrer 39 uncu madde yü
rürlükten kaldırılmaktadır. 

d) Sporcu, sanatçı ve gemi adamlarına ilişkin vergilemenin, bu Tasarı ile genel hükümle
re göre yapılması esası getirildiğinden, 87 nci maddenin son fıkrası kaldırılmaktadır. 

e) Vergi karnesi uygulamasına geçinceye kadar, çiftçilerin ziraat işlerinde çalışan işçilerin 
ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiş bulunmaktaydı. Ancak vergi karnesi uygulaması kal
dırıldığından, işlerliği kalmayan Gelir Vergisi Kanununun geçici 19 uncu maddesi yürürlükten 
kaldırılmaktadır. 

f) 1.1.1986 tarihinden önce ihraç edilen tahvil faizlerinden yapılacak gelir vergisi tevkifa-
tına ilişkin Gelir Vergisi Kanununun geçici 23 üncü maddesinin ikinci cümlesi yürürlükten kal
dırılmaktadır. 

g) Gelir Vergisi Kanununun geçici 37 nci maddesinde, kalkınmada öncelikli yörelerde 
çalışan hizmet erbabının ücretleri için düzenlenmiş bulunan vergi tarifesi üniter vergi sistemine 
geçiş paralelinde yürürlükten kaldırılmaktadır. 

* 3. a) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan te
kel işletmelerine ilişkin muafiyet, günümüz şartlarında önemini kaybetmiş bulunduğundan yü
rürlükten kaldırılmaktadır. 

b) Kurumlar Vergisi Kanununun "asgarî kurumlar vergisi"ne ilişkin mükerrer 25 inci 
maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

c) Kurumlar Vergisi Kanununun geçmiş yıl kârlarından ayrılan ihtiyat akçeleri ve banka 
provizyonları ile ilgili geçici 2 ve 13 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

d) Üniter vergi sistemine ilişkin düzenlemelere paralel olarak Kurumlar Vergisi Kanunu
nun geçici 19 uncu maddesinde yer alan kalkınmada öncelikli yörelerde düşük oranlı kurumlar 
vergisi uygulaması yürürlükten kaldırılmaktadır. 

4. Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı maddesine 3099 sayılı Kanunla eklenen 6 ncı 
fıkra hükmü ile teşvikli yatırımlarda kullanılan yatırım mallarının ithalde ödenmesi gereken 
katma değer vergisi fiilen indirilebileceği tarihe kadar ertelenebilmektedir. 

Bu imkân, bazı teknik nedenlerle yurt içinden satın alınacak teşvikli yatırım mallarına 
tanınmamakta bu durum ise yerli yatırım malları sektörünün aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu husus gözönüne alınarak, yatırım malları sektöründe ithalatı teşvik ederek yerli sana
yi aleyhine rekabet eşitsizliği yaratan 3065 sayılı Kanunun 46/6 ncı maddesi hükmü yürürlük
ten kaldırılmaktadır. 

Madde 37. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 38. — Yürütme maddesidir. . 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 15,12.1993 
Esas No. : 1/639 
Karar No. : 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSl BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 1.12.1993 tarihinde Türki

ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 2.12.1993 tarihinde Komisyonu
muza havale edilen "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar vergisi Kanu
nu, 1318 Sayılı finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Ka
nun ve 2978 Sayılı Vergi tadesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı" Komisyonumuzun 7, 9, 10 ve 14.12.1993 tarihlerinde yapılan 28, 29, 30 ve 31 inci 
birleşimlerinde Hükümeti temsilen Maliye Bakanı başkanlığındaki Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi; çağdaş vergi sistemlerinin en önemli özelliği, ekonomik ve sosyal gelişmele
ri izleyebilmesi ve öngörülen ekonomik ve sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkin bir rol 
oynamasıdır. 

Diğer taraftan, kamu harcamalarının karşılanmasında verginin en sağlam kaynak olduğu 
da bilinen bir husustur. Bu balamdan, enflasyonist eğilimleri bünyesinde barındıran ekonomi
lerde kamu harcamalarının vergi gelirleri ile karşılanması imkânlarının araştırlması bir zorun
luluk olmakta ve ekonomik, sosyal ve malî amaçlarla vergi yasalarında zaman zaman bazı dü
zenlemelerin yapılması kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Nitekim, ülkemizde yaşanan ekonomik, malî ve sosyal gelişmelere paralel olarak vergi sis
teminin daha adil hale getirilmesi, vergi tabanının yaygınlaştırılması, vergi sisteminin basitleş
tirilmesi, belge düzeninin daha iyi şekilde işler hale getirilmesi, vergilemede etkinliğin sağlan
ması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması zorunluluk haline gelmiştir. 

Tasan ile vergi hukukunun temelini teşkil eden "vergilerin yasallığV' ilkesi ön planda tu
tularak, vergi sistemindeki aksaklıkların giderilmesi, sistem bütünlüğü içerisinde uyumun sağ
lanması, daha adil bir vergi sistemi kurulması, sistemin basit, anlaşılır ve uygulanabilir bir ya
pıya kavuşturulması ve öngörülen ekonomik, malî, sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde et
kinlik sağlanması amaçlanmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
— Tasarının, kamu harcamalarına finansman sağlamak amacıyla getirildiği, 
— Vergi reformundan bahsedilemiyeceği, bunun sadece bir revizyon tasarısı olduğu, 
— Vergisini ödeyene daha fazla yük getirdiği, ödemeyen için bir müeyyide bulunmadığı, 
— Vergi Dairelerinin yeniden yapılanmasına ilişkin bir düzenleme .bulunmadığı, 
— Vergide dilim artırmak yerine, makul bir ölçüde oranların düşürülmesi suretiyle vergi

nin yaygınlaştırılmasının daha doğru olacağı, 
— Özel indirim miktarlarındaki artışın yeterli olmadığı, 
— Üniter sistemde vergi tarifesi ve oranlarının aşağıdan başlaması gerektiği, aksi taktirde 

yarar değil, zarar getireceği, 
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— Vergi iadesinin kaldırılmasının yanlış olduğu, 
—- Fiş fatura almayana ceza uygulamasının büyük bir hata olduğu, 
— Tasarı ile öngörülen düzenlemenin vergi kaçağını artırıcı ve sermaye birikimini engelle

yici nitelikte olduğu, 
— Asgarî ücretin vergi dışında bırakılması konusunda bir düzenleme bulunmadığı, 
— Vergi sistemimizin adil olmadığı, daha adil bir vergi sistemi getirilmesi gerektiği, bu 

sistemle sosyal barışın sağlanamayacağı, 
— Üst gelir gruplarından daha fazla vergi alınması gerektiği, 
gibi görüş ve eleştirilerin yanı sıra; 
— Tasarının reform niteliği taşıdığı, 
— Toplam vergi yükünün dağılımı açısından eşitsizlikleri azaltıcı bir tasan olduğu, 
— Kamu harcamalarını kısamayacağımız bir noktaya gelindiği, bu nedenle geliri artırma

ya ihtiyacımız bulunduğu, 
— Ülkemizin gerçeklerinin ve memleket meselelerinin bunu gerektirdiği, 
— Cesurca atılmış bir adım ve günün koşullarına göre hazırlanmış bir tasarı olduğu, 
— Bozulan vergi sistemini yeniden düzelttiği, Türk vergi sisteminin statik bir yapıdan kur

tarılarak dinamik bir yapıya kavuşturulduğu, 
— Enflasyonun düşürülmesinin ve enflasyonsuz bir büyümenin hedeflendiği, 
— Sermaye kesiminden alınamayan vergilerin bu suretle alınabileceği, 
— İşçi, memur, çiftçi dışındaki kesimlerin vergi yükünün bir miktar arttığı, 
— Asgarî ücretin vergi dışı bırakılması halinde sistemin bozulacağı bunun yerine dar ge

lirlinin refahının sağlanmasının ve asgarî ücretinin net tutarının artırılmasının hedeflendiği, 
— Vergi iadesinin kaldırılmasının yerinde olduğu, 
— Üniter sisteme geçişin olumlu karşılandığı, * 
gibi olumlu görüşler de dile getirilmiştir. 

Bu görüşmeleri takiben, hükümet adına yapılan açıklamalarda ise tasarının anailkeleri-
nin; vergi adaletinin sağlanması, bütçenin sağlam kaynaklarla finanse edilmesi ve vergilendir
mede basitlik ve kolaylıkların getirilmesi olduğu, 

— Tasarının, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması prensibi ile hazırlan
dığı, bu nedenle öncelikle yüksek gelir gruplarının gelirleri ile harcamaları üzerindeki vergi 
yükünün artırıldığı, 

— Başta ücretliler olmak üzere, dar gelirlilerin ödeyecekleri verginin büyük ölçüde azal
tıldığı, 

— Vergi tarifesinin iyileştirildiği, özel indirim tutarlarının artırıldığı, 
— Emeklilerin eskisi gibi, vergi iadesini almaya devam edecekleri, ücretlilerin gıda, gi

yim, eğitim ve sağlık haracamalarının vergiden düşülebileceği, 
— Götürü vergileme usulünün önemli ölçüde yeniden düzenlendiği, bu düzenleme sonu

cunda vergi kaybına neden olan belge kullanımının sağlanacağı, 
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— Vergi kaçağım önleyebilmek için alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı, 
— Üniter sisteme geçilerek yüksek tutarda faiz, kar payı ve kira geliri elde eden ve böylece 

çok kazanan kişilerin mutlaka yıllık gelirlerini beyan etmelerinin sağlandığı böylece artan oranlı 
gelir vergisi tarifesiyle çok kazananların çok vergi ödemesinin temin edileceği, 

— Kanunların öngördüğü sürelerden itibaren 3 ayı geçmesine rağmen vergi borcunu öde
mekten kaçınan ve kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak bilinen kişilerin teşhir edileceği, 

— Kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınabilmesine yönelik düzenlemeler getirildiği, 
— Mevcut bilgisayar sisteminin tüm vergi işlemlerini karşılayamadığı, tasarı ile getirilen 

düzenlemeler gerçekleştiğinde, etkin ve süratli vergicilik yapılabileceği: 
— Devletin harcamalarında tasarruf ve disiplinin mutlaka sağlanacağı, 
ifade edilmiştir. 
Yapılan bu görüşmeleri ve açıklamaları takiben, tasan ve gerekçesi Komisyonumuzca da 

benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının; 
Çerçeve 1 inci maddesi, 213 sayılı Kanunun 414 üncü maddesinin sonuna, Bakanlar Kuru

luna verilen ve 1986 tarihinden bu yana değişik zamanlarda kullanılması nedeniyle, bu maktu 
hadler ve miktarları ayrı ayrı artırma ve bunlara yeniden işlerlik kazandırmak amacıyla yeni 
(c) fıkrası, " " • ' . . • 

Bakanlar Kurulunun 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesindeki maktu had 
vs miktarlar hariç olmak üzere, diğer maddelerinde yer alan maktu had ve miktarları artırma 
yetkisini kullanmaması halinde, önceki yılda uygulanan maktu had ve miktarların, bu yıla iliş
kin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle her bir takvim yılında 
uygulanacak maktu had ve miktarların tespitine ilişkin yeni (d) fıkrasının eklenmesini örgöre-
cek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

Tasarıya, Maliye Bakanlığının yeniden teşkilatlanması ve yapılanması nedeniyle işlevleri 
ve iş yükü artan bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan personeli için öngörülen 
ek ücretlerin günün şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun Ek 13 üncü maddesi 4 üncü fıkrasında değişiklik öngören yeni bir madde Çerçeve 2 nci 
madde olarak eklenmiş, 

Çerçeve 3 üncü madde, yeni eklenen madde nedeniyle çerçeve 4 üncü madde olarak değiş
tirilmiş ve maddenin 1 inci fıkrasında yer alan süre, 3 aydan 6 aya çıkarılmış; ayrıca, teşhir 
ile ilgili fıkrada zikredilen amme alacaklarının neler olduğu açık bir şekilde belirtilmiş, 

Çerçeve 6 nci maddeye bağlı Ek 2 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan miktarlar kü
çük yatırımcıları da teşvik amacıyla indirilmiş, 

Ek 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasının sonuna ise, yurtdışından kullanılmış makina ye tesis 
ithalinde, bu aktif kıymetlerin yeni sayıl abilmesini temin etmek için Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına yetki veren bir hüküm ilave edilmiş ve madde numarası da 7 olarak değiştirilmiş, 

Çerçeve 7 nci maddenin, 1 inci fıkrasında yer alan "iştirak hisselerinin" ibaresinden son
ra "elden çıkarılmasında" ibaresi eklenmiş ve madde numarası 8 olarak değiştirilmiş, 

Çerçeve 8 inci maddenin 1 inci fıkrasında yer alan oranlar yeniden düzenlenmiş ve fıkraya 
bu oranların Bakanlar Kurulu tarafından iki katına kadar çıkarılabileceği veya kanunî oranla
rına kadar indirilebileceği hükmü ilave edilmiş; ayrıca, sondan bir önceki fıkrasının sonuna 
vergi dairesinin mükellefin 1 inci fıkrada yazılı derecelerden hangisine gireceğini tayin ederken 
ilgili meslek kuruluşlarının görüşünü isteyebileceğine ilişkin bir hüküm ilave edilmiş, madde
nin numarası da 9 olarak değiştirilmiş, 

Çerçeve 9 uncu maddede yer alan "31.12.1993 tarihi itibariyle uygulanan tutarlar" ibaresin
den sonra gelen "3 kat" ibaresi "bir" kat olarak, madde numarası ise 10 olarak değiştirilmiş, 
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Çerçeve 12 nci maddenin 1 inci fıkrası kapsamına kira masrafları da dahil edilmiş ve mad
de numarası 13 olarak değiştirilmiş, 

Çerçeve 15 inci maddesinin 4 nolu bendinin parantez içi hükmü; kurumların, portföyün
de % 25'den fazla hisse senedi bulunduran menkul kıymet yatırım fonları ile yatırım ortaklık
larının, risk sermayesi yatırım fonları ve ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senetlerin
den elde ettikleri kâr paylarının, stopaj matrahının tespitinde dikkate alınmamasını öngörecek 
şekilde yeniden düzenlenmiş ve madde numarası 16 olarak değiştirilmiş, 

Çerçeve 25 inci madde ile değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisinin mükerrer madde 123'ün 
4 üncü fıkrasının son hükmü, Bakanlar Kurulunun yetki esnekliğini artırmak amacıyla "Bu 
gelir dilimlerine karşılık gelen vergi oranlarının, her bir dilim için ayrı ayrı veya topluca 10 
puan kadar artırmaya veya indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." şeklinde, madde numarası 
ise 26 olarak değiştirilmiş, 

Çerçeve 26 nci madde, 27 nci madde olarak ve madde kapsamına 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 27 nci maddesinin sonuna, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları 
ile gayrimenkul ve risk sermayesi yatırım fonları ve ortaklıklarından elde edilen kâr payları
nın, sermaye piyasasının teşvik edilmesi amacıyla 1999 yılı sonuna kadar vergiden müstesna 
tutulmasını öngören bir fıkra eklenmiş, madde çerçevesi buna göre yeniden düzenlenmiş, 
maddeye bağlı Geçici 39 uncu Madde redaksiyona tabi tutularak "Bu Kanunun ek 3 üncü mad
desinin 4 üncü fıkrası ile getirilen, hüküm" ibaresi "Bu Kanunla değişik ek 3 üncü maddenin 
4 üncü fıkrası hükmü" şeklinde düzeltilmiş ve maddeye bağlı geçici 38, 40, 41 ve 42 nci mad
deler ise aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve 28 inci madde ile değiştirilen 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci mad
desinin sonuna, kurumların, portföyünde °/o 25'den fazla hisse senedi bulunduran menkul kıymet 
yatırım fonu ve aynı nitelikteki yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım fonu ve ortaklıkları 
ile gayrimenkul yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma belgeleri veya hisse senetlerinden elde 

1 t 

ettikleri kâr paylarının kurumlar vergisinden müstesna tutulmasını öngören bir metin 6 numa
ralı bent olarak eklenmiş ve madde numarası 29 olarak değiştirilmiş, 

Çerçeve 31 inci maddeye bağlı geçici 22 nci maddenin (a) fıkrası, tasan ile 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisinin istisnalara ilişkin 8 inci maddesinde yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle, de
ğişmeden önceki istisna hükümlerinin kurumların 1993 yılı kazançlarına uygulanmasını sağla
mak amacıyla yeniden düzenlenmiş, geçici 24 üncü maddesi metinden çıkarılmış ayrıca mad
deye, işletmelerin değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi gibi nedenlerle bedelsiz olarak 
iştiraklerinden aldıkları hisse senetlerinin elden çıkarılmasında, bu hisse senetlerinin maliyet 
bedelinin, enflasyon kadar artırılmasını sağlamak için baz olarak itibari değerlerinin esas alın
masını hüküm altına alan yeni bir madde, geçici madde 24 olarak eklenmiş, çerçeve maddeye 
bağlı geçici 21 ve geçici 23 üncü maddeler aynen kabul edilmiş, çerçeve madde numarası ise 
32 olarak değiştirilmiş, 

Çerçeve 32 nci madde ile 1318 sayılı Finansman Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci 
fıkrasında belirtilen % 200 oranı fazla bulunarak °7o 100 olarak değiştirilmiş, ayrıca fıkranın 
sonuna "Bakanlar Kurulu bu oranı bir kat artırmaya yetkilidir" ifadesi eklenmiş, madde nu
marası ise 33 olarak değiştirilmiş, -
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Çerçeve 33 üncü maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 
10 uncu maddesinde, çerçeve 32 nci maddede yapılan değişikliğe paralel düzenleme yapılmış, 
madde numarası ise 34 olarak değiştirilmiş, 

Yürürlüğe ilişkin 37 nci madde metne ilave edilen yeni madde ve maddelerde yapılan deği
şiklikler nedeniyle redaksiyona tabi tutulmuş ve madde numarası 38 olarak değiştirilmiş, 

Tasarının 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29,30, 34, 35, 
36 ve yürütmeye ilişkin 38 inci maddeleri 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 28, 30, 31, 35, 36, 37 ve 39 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca Başkanlığa verilen redaksiyon yetkisi ile Tasarının başlığını içeriği 
ile uyum sağlamak amacıyla "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sa
yılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" şeklinde değiştirmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
tlyas Aktaş ' 

Samsun 
Sözcü 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 
(M. Şerhim Eklidir) 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Hayrı Doğan 
Antalya 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 
Üye 

Bilal Güngör 
Ankara 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
Bahattin Şeker 

Bilecik 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

(M. Şerhim Eklidir) 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale ' 
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Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 

Üye • 
Mehmet Gözlükaya 

, Denizli 
Üye 

Abdullah Ay kon. Doğan 
İsparta 

Üye 
Z. Selçuk Maruflu 

İstanbul 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
Nevşat özer 

Muğla 
(Muhalefet Şerhim -Eklidir) 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop 
(İmzada Bulunamadı) 

,-Üye' 
Koray Aydın 

Trabzon 
(M. Şerhim Eklidir) 

Türkiye Büyük Millet 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 
(M. Şerhim Eklidir) 

Üye 
İbrahim Yasar Dedelek 

Eskişehir 
Üye 

Nami Çağan 
İstanbul 
. Üye 

Güneş Taner 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Üye 

Mehmet Alp 
Kars 

••" Ü y e 
Osman Develioğlu 

Kayseri 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(Muhalifim) 

(Muhalefet Şerhim Eklidir) 
Üye 

Münir Doğan ölmeztoprak 
" , Malatya 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

Tunceli 
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VERGt YASA TASARISI ÜZERtNDE KARŞIT OY YAZISI.'-'.' 

a) Tasarı vergi adaleti sağlamıyor. (Madde 22) Çalışanlar mağdur ediliyor} Asgarî ücret
ten % 25 yerine % 0,5 düzeyinde vergilendirilmesi gelir bölüşümündeki uçurumu bir ölçüde 
kapatabilirdi. 

b) Yasa tasarısı, bir madde ile Bakanlar Kuruluna olağanüstü yetkiler veriyor. Bu düzey
de yetki kullanımı TBMM'nin yetkilerinin gaspı anlamına gelir. 

c) Madde 3 ile vergi kaçakçılarının teşhiri Maliye Bakanlığının takdirine bırakılıyor. Oy
sa yılda en çok iki defa borçluların topluma ilan edilmesi, halen 77 trilyon düzeyinde olan ge
cikmiş vergi borçlarının tahsilatını hızlandırabilir, kamu yararı korunabilirdi. 

d) Madde 6 ile Kalkınmada öncelikli yörelerde ve teknolojide öncü sektörlerdeki yatı
rımlara % 100 vergi indirimi getirilmemesi, bölgeler arası eşetsizliklerin giderilmesi ve sanayi
leşme açılarından yeni olumsuzluklar yaratacaktır. 

e) Madde 8 ile geçim sıkıntısı içinde olan esnafa yeni yükler getirilmektedir. 
f) Madde 10 ile aynı türden iş yapan eş ve çocuklar mağdur edilmiştir. 
g) Madde 12 ile belirli harcamaların vergi matrahından indirilmesi hususunda Vo 35'lik 

limitin sıfıra indirebilme yetkisini Bakanlar Kuruluna vermeyi anlamak mümkün değildir. 
h) Madde 30 ile Kurumlar Vergisi için getirilen alt sınır, muafiyetlerden sonra % 25 ol

malıydı. 
j) Madde 31 ile mülkiyetin tabana yayılmasını özendirmek için getirilen sınırlar 1994 için 

°/o 20, 1995 için % 30'a çıkarılmalıdır. 
k) Madde 32 ve Madde 33 ile getirilen vergi zamları fahişdir, haksız sonuçlar yaratacak, 

otomotiv sanayiini olumsuz etkileyecek, 
e) Vergi iadesinin kaldırılması çalışanların ek mağduriyetine neden olacak, 
Bu ve diğer birçok nedenlerle bu yasa tasarısına karşıyım. 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 
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MUHALEFET ŞERHİ 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sa
yılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Bir Ver
gi Reformu değildir. 

Vergi adaletini, adil gelir dağılımını, vergide eşitlik ve az kazanandan âz, çok kazanandan 
çok vergi alma ilkelerinden uzaktır. 

Bu tasarı adeta Hükümete "Salma" usulü ile vergileri ihdas ve yükseltme yetkileri ver
mektedir. , 

Aslında mevcut vergi yasalarını uygulamakta başarılı olamayan ve asıl alınması gereken
lerden vergi almak yerine onları affeden bu Hükümet, ekonomik alandaki sıkıntılarını ve ola
ğanüstü bütçe açıklan ve normaî olmayan kamu kesimi borçlanma gereğini, şimdi bu vergi 
düzenlemelerine umut bağlayarak gidermeye çalışmaktadır. Bu vergi yasası ile daha önce be
yan edilen tüm vaadler bir kenara itilmekte, dar gelirliler ezilmektedir. 

Buzdolabı, TV, çamaşır makinesi, traş makinesi, su, maden suyu, meyve suları, meyveli 
ve kolalı gazozlar, sigaralar vs. gibi artık günlük ihtiyaç sayılan maddeler, vergiye tabi tutul
maktadır. 

Asgarî ücretin vergi dışı bırakılması gibi vergi sisteminde, yapısal değişiklik olabilecek olan 
vaadden iz yoktur. 

Bu yasa, yatırımları ve ihracatı desteklemekten uzak olup, yatırım şevkini azaltmakta ve 
daha emekleme devresinde olan turizm hamlemize sekte vurmaktadır. 

Sistemde yapısal değişiklik Öngören vergi reformu veya mevcut vergi sistemini daha etkin 
duruma getirecek toplum reformu anlayışı, aslında gerçekçi, tutarlı ve güçlü yönetimlerle biçi
mini alır ve işlerlik kazanır. 

Esasen, 1993 yılının ekonomik ve malî göstergeleri ve 1994 yılı tahminleri, o kadar tat
minkâr değildir ki, bu yasa ile de bir sonuç alınmasına ihtimal vermediğimizden, yasaya mu
halif olduğumuzu arz ve beyan ederiz. 

Selçuk Maruftu Güneş Taner 
İstanbul İstanbul 

Nevşat özer Mehmet Nedim Budak 
Muğla Ankara 

Mümin D. ölmeztoprak Saf der Gaydalı 
Malatya Bitlis 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 
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KARŞI OY 

Hükümet tasarısında 6183 sayılı Yasanın 107 nci maddesine "ödeme müddetinin bitim ta
rihinden itibaren üç ay geçmesine rağmen borcunu ödemeyen amme borçlularının ad ve un
vanları ile borç miktarı yılda en çok iki defa Maliye Bakanlığınca topluca ilan edilebilir. 

Bu ilan sırrın ifşaı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi mahremiyetinin ihlali 
sayılmaz. 

Maliye Bakanlığı, ilan edilecek amme alacaklarını nevileri ve asgarî miktarı itibariyle sı
nırlamaya, ilanın şeklini, yapılacağı yer ve zaman ile diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkili
dir." fıkrasının eklenmesi istenmiştir. 

Fıkradaki "topluca ilan edilebilir" kavramı emredici (amir hüküm) hüküm niteliğinde de
ğildir. Borcunu ödemeyeni ilan yetkisini "Siyasal iktidann takdirine" bırakmaktadır. Bu yetki 
"İlan etmeme" yönünde de kullanılabilir. O zaman değişiklikten beklenen amaç elde edile
mez. Herhangi bir yoruma meydan verilmemesi için "Topluca ilan edilir" biçiminde emredici 
bir ifadenin yer alması gerekir. 

Bu nedenle çerçeve 3 üncü maddenin yazılı biçimde kabulüne, üç ayın altı ay, yılda iki 
defanın bir defa olarak değiştirilmesine karşıyım. 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

MUHALEFET ŞERHtM 

Yeni çıkarılmakta olan Vergi Kanunu ile vergi iadesi kaldırılmaktadır. Halbuki vergi iade
leri dar gelirli gruplar için ay sonunda çok faydalı bir ek gelir teşkil etmektedir. Ayrıca, vergi 
iadesinden yararlanan gruplar, alışverişlerinde fiş aldıklarından dolayı, endirekt olarak vergi 
müfettişliği yapmakta idiler. Yeni uygulama ile, vergi denetimi düşeceğinden vergi gelirlerinde 
de düşme olacaktır. 

Yerli arabalarda alınan vergilerin yüksek olması, hem ekonominin işleyişine negatif etki 
edecek hem de refahın toplumumuzda yaygınlaşmasını engelleyecektir. 

Esnaftan alınan peşin vergi, esnafımızı olumsuz etkilemektedir. 
ödenmeyen vergi borçlarına uygulanan faizlerin, yıl sonlarında ana borca eklenmeyip ay

rı kabul edilmesi sonucunda, vergi ödememe oranı otomatik olarak artacaktır. Vergiler, ucuz 
kredi kaynağı olarak kabul edilecektir. 14.12.1993 

Dr. Gaffar Yakın 
Afyon 
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MUHALEFET ŞERHt 

213, 6183 193, 197, 3505 ve 2978sayılı yasaları değiştiren tasarıya aşağıda birkaç örneğini 
verdiğimiz hususlar ihtiva ettiğinden dolayı muhafiliz. 

1. 1 inci madde 4 üncü fıkrada amortisman hesabına esas olacak rakam düşük tutul
muş, olay aşırı bir kırtasiyeciliği devam ettirecek niteliktedir. 

2. 1 inci madde 7 nci fıkrada, küçük suçluları büyük suçlulardan daha fazla cezalandı
ran bir niteliğe sahip net sınırlar kaldırılmalıdır. 

3. 1 inci madde 8 inci fıkrada ağır-kusur tarifini getiren rakamlar büyütülmesi gereklidir. 
4. 3 üncü maddede vergi borcu olanların ilan edilmesinin keyfiliğe bırakılması uygula

mada birçok haksızlıkları getireceği endişesini tanıyoruz. İfadenin "tlan edilir" şeklinde de
ğiştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

5. 5 inci ve 28 inci maddeler, değiştirilecek yasadaki ifadeleri gereksiz yere tekrarlamak
ta olup kanun tekniği bakımından sakıncalıdır. 

6. 32 nci ve 33 üncü maddelerde Motorlu Taşıt Vergilerini dar gelirlilerin ve ekmek para
sı için çalışanların arabalarını dahi istisna etmeden 200 misli artırmak insaf ölçülerini çok çok 
aşmaktadır. , 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen Abdullah Gül 
Konya Bitlis Kayseri 

MUHALEFET ŞERHt' 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finans
man Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 sayılı Kanun ve 2978 sayılı Ver
gi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nda 14.12.1993 

Saati 4'e kadar görüşülmüş olan kısımda: 
1. Vergi yasalarıyla ilgili tasarının tümü üzerinde inceleme yapıldığı takdirde, Hükümete 

(Bakanlar Kuruluna) sürekli yetki verildiğini görüyoruz. Bizce Bakanlar Kuruluna sürekli yet
ki verilmesi sakıncalıdır. Şu anki hükümetimiz için değilse bile gelecek açısından sakıncalar 
düşünülebilir. 

2. Düzenli belge esasını getirmek gayesiyle götürü vergi mükellefiyetinin caydırılması doğ
rultusunda götürü vergi hadlerinin eskisine oranla özellikle 1, 2 ve 3 üncü sınıf götürü vergi 
mükellefleri için çok yüksek tutulduğu kanaatindeyiz. Halbuki berber, kuaför, kundura tamir
cisi, mahalle bakkalı gibi küçük esnafımızın birçokları belge düzenleyecek bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları gibi, bürokratik işlemlerin çokluğu geçim şartlarının ağırlığı, nüfusun çoklu
ğu gibi nedenlerle sürekli olarak Maliye teşkilatımızla karşı karşıya gelmek durumundadırlar. 
Rakamların büyüdüğü günümüzde dar gelirlinin Devletçe sosyal devlet olmanın ve Anayasa
mızın gereği insan şeref ve haysiyetine yakışır tarzda hayatını idame ettirmesine yardımcı olu
nacağı yerde Devlete yük olmayan, dilencilik yapmayan bu gibi insanların aşırı vergilerle taciz 
edilmesi bize göre yanlıştır. 

3. Taşıt Alım Vergileri zaten 1.1.1993 tarihi itibariyle bile yüksektir. Günümüzde bir adet 
yerli otomobil zarurî ihtiyaç haline gelmiştir. Lüks değildir. Bir de motorlu taşıtını ticarî mak
satla alan şoför ve nakliyeci esnafımız düşünüldüğü takdirde, taşıt alım vergisinin yüzde yüz 
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bile artırılması bu kesimden geçimini temin eden insanlarımıza büyük bir külfet getirmektedir. 
Bu sektörden geçimini temin eden insanlarımız zaten diğer sektörlere oranla kazancına göre 
vergisini tam ödeyen insanlarımızdır. 

Bize göre Taşıt Alım Vergisi, yerli otomobiller, ticarî araçlar (yük ve yolcu taşıyan) ve bir 
ailede bir adet yerli otomobil için aynen kalmalı, birden fazla yerli otomobil için % 100, ya
bancı otomobiller için % 200 artış getirilmelidir. (Yük" ve yolcu taşıyan araçlar hariç) 

4. Üçüncü maddede bahsedilen konu yıllık motorlu taşıt vergisinde de aynen uygulan
malıdır. (î. 1.1993 tarihinden itibaren geçerli olan motorlu taşıt vergisi bir ailenin bir adet yerli 
binek otomobili, yük ve yolcu taşıyan vasıtalar için aynen kalmalı, bir ailenin alacağı birden 
fazla yerli otomobiller için % 100, mevcut yerli otomobile ilaveten alacağı yerli veya yabancı 
binek araçları için, % 200 artırılmalıdır. 

5. Vergi iadesi ile ilgili değişiklik tasarıdan çıkartılmalı, dar gelirlinin geçimine ortalama 
aylık % 7 ek sağlayan bu konu korunmalıdır. Tasarının yeni şekli iade için belgelerin verilmesi
ne karşılık ödemenin nakit yapılabileceği gibi yıl sonunda bir defada yapılabileceği hükmünü 
getirmektedir. Paranın sürekli aşınması nedeniyle dar gelirliye beklenen yararlılığı bu uygula
manın getirmeyeceği inancını taşıyoruz. 

6. Tasarının şu ana kadar görüşülen metninde emlak vergilerindeki kaybı önleyici ted
birlere raslanmamaktadır. özellikle köyden kente göç ve hızlı nüfus artışının neden olduğu bü
yük şehirlerimizdeki rant artıştan kara para diyebileceğimiz vergilendirilmeyen bir kazanç hu
sule gelmektedir ki, Devletimiz bundan çok büyük kayba uğramaktadır. Bir ailenin konut ola
rak kullandığı bir dairesi ve bir işyeri dışında kalan fazla konut ve işyeri edinmesi halinde do
ğacak vergiler mutlaka yüksek seviyede artırılmalıdır. 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

MUHALEFET ŞERHt 
Vergi koymak ve toplamak Devlet olmanın gereğidir. Ancak devlet*, gelirini artırmanın ya

nında sosyal adaleti sağlamayı vergi ile, gelir gruplan arasındaki uçurumu da azaltacak şekilde 
hareket etmesi gerekir. 

Devletimizin içte ve dışta kuvvetli olması Milletimizin mutluluğunu artırması bakımın
dan diğer şartların yanıbaşında, gelir gider dengesinin de çok iyi kurulması gereklidir. 

Birçok hükümetler, her vergi tasarısı hazırlığını ve yüce Meclise getirilmesini reform ola
rak vasıflandırmaktadır. Tabiki bunların çoğu sübjektif değerlendirmelere dayanmakta, esas 
olarak her vergi tasarısı devletin gelirini artırma amacı gütmektedir. 

Tasarıda gelir artırıcı değişiklikler önceden vergi vermeyen veya çok az veren kesimleri vergi 
disiplini içine alarak vergi adaletini sağlamak yerine, önceden beri vergi veren, esnaf, memur 
emekli, çiftçi, şoför kesiminin yükünü artıracak şekilde ele alınmış büyük vatandaş kitlesi mağdur 
olur hale gelmiştir. 

Bu genel görüşlerimiz yanında; 
1. ihsan küçük gelir gruplarındaki esnaf, çiftçi, memur, emekli, dul ve yetim vatandaş 

kesimi aleyhine uygulamalar getirmektedir. 
2. Hak sahiplerinin Vergi iadesi uygulaması ile her ay alması gereken hakları gasp edil

mekte ve enflasyon karşısında değerini iyice yitirdikten sonra verilmesi veya mahsup edilmesi 
şekliyle özellikle çalışan kesim başta olmak üzere vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. 
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3. Motorlu taşıtlar vergisine getirilen % 200 lük artışlar çok fahiş artırımlardır. Şoför 
esnafı ve özel oto sahibi vatandaşları perişan edecektir. 

. 4. Kanun tasarısında hükümete ve Maliye Bakanına birçok maddede verilen yetkiler par
lamenter rejim bakımından doğru değildir. TBMM'nin dışlanması, vergi koymada esas yetki 
merci olan TBMM'nin görevlerine set olur. < 

5. Tasarının birçok maddelerinde "esas ve usulleri belirler" şekliyle Maliye Bakanlığına 
verilen yetkiler zamanla keyfilikte sebep olur. Bu yönetmeliklerle düzenlenmelidir. 

6. 1994 gelirlerine uygulanmak üzere dilim nispetleri düzenlenirken çok yüksek tutul
muştur. Gelir vergisi gibi şahsî bir vergi olan ve kişinin fizyolojik, kültürel ve diğer şahsi ihti
yaçlarının dikkate alınmasıyla, ilk dilim için vergi nispetinin daha aşağılara çekilmesi gerek
mektedir. 

7. Devlete güvenerek dolar ve mark bazında ev sahibi olan memur ve ücretlilerin, son 
zamanlardaki paramızın değer kaybı karşısındaki panikleri göz önüne alınarak vatandaşları
mızı rahatlatacak düzenlemeler getirilmemiştir. 

8. Düzenli belge esasını getirmek gayesiyle götürü vergi mükellefiyetini caydırılması doğ
rultusunda götürü vergi hadlerinin eskisine oranla özellikle 1, 2 ve 3 üncü sınıf götürü vergi 
mükellefleri için çok yüksek tutulduğu kanaatindeyiz. Halbuki berber, kuaför, kundura tamir
cisi, mahalle bakkalı gibi küçük esnafımızın birçokları belge düzenleyecek bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları gibi, bürokratik işlemlerin çokluğu geçim şartlarının ağırlığı, nüfusun çoklu
ğu gibi nedenlerle sürekli olarak Maliye teşkilatımızla karşı karşıya gelmek durumundadırlar. 
Makamların büyüdüğü günümüzde dar gelirlinin Devletçe sosyal devlet olmanın ve Anayasa
mızın gereği insan şeref ve haysiyetine yakışır tarzda hayatını idame ettirmesine yardımcı olu
nacağı yerde Devlete yük olmayan, dilencilik yapmayan bu gibi insanların aşırı vergilerle taciz 
edilmesi bize göre yanlıştır. -

9. Tasarının şu ana kadar görüşülen metninde emlak vergilerindeki kaybı önleyici ted
birlere raslanmamaktadır. özellikle köyden kente göç ve hızlı nüfus artışının neden olduğu bü
yük şehirlerimizdeki rant artıştan kara para diyebileceğimiz vergilendirilmeyen bir kazanç mey
dana gelmektedir ki, devletimiz bundan çok büyük kayba uğramaktadır. Bir ailenin konut ola
rak kullandığı bir dairesi ve bir işyeri dışında kalan fazla konut ve işyeri edinmesi halinde do
ğacak vergiler mutlaka yüksek seviyede artırılmalıdır. 

Bu görüş ve gerekçelerle Kanun tasarısında müspet yönlerde bulunmasına rağmen karşıyız. 
- 14.12.1993 

Muharrem Şemsek Koray Aydın 
Çorum Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN \ 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sa

yılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

"MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun : 
1. 104 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan, 
on milyon lira yüz milyon liraya, 

2. 177 nci maddesinin'birinci fıkrasının, • 

a) 1 numaralı bendinde yer alan, ^ 
100 000 000 lira 720 000 000 liraya, 

120 000 000 lira •;. 864 000 000 liraya, 

b) 2 numaralı bendinde yer alan, 
50 000 000 lira .. 360 000 000 liraya, 

, c) 3 numaralı bendinde yer alan, 
100 000 000 lira 720 000 000 liraya, 

3. 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, 
100 000 lira 1 000 000 liraya, 

4. 313 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, 
100 000 lira ..„ ....; 500 000 liraya, • 

5. 343 üncü maddede yer alan, 
a) Yüz lira i bin liraya, 
b) İkibin beşyüz lira yirmibeş bin liraya, 

6. 344 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, 
_ 1 500 000 liralar 15 000 000 liraya, 

300 000 liralar 3 000 000 liraya, 
250 000 lira 2 500 000 liraya, 
50 000 lira 500 000 liraya, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

7. 345 inci maddesinin : 
a) 1 numaralı bendinde yer alan, 
250 000 lira 2 500 000 liraya, 
b) 2 numaralı bendinde yer alan, 
100 000 lira 1 000 000 liraya, 
c) 3 numaralı bendinde yer alan, 

50 000 lira .....500 000 liraya, 

8. Mükerrer 347 nci maddesinin; 
a) 1 numaralı bendinde yer alan, 
500 000 liralar .. 5 000 000 liraya, 
100 000 liralar 1 000 000 liraya, 
b) 6 numaralı bendinde yer alan, 
150 000 lira :... 1 500 000 liraya, 
30 000 lira .- 300 000 liraya, 

9. 352 nci maddesinde (Kanuna bağlı cetvelde) yer alan, 
a) Birinci derece usulsüzlük cezaları; 
60 000 lira 600 000 liraya, 
40 000 lira 400 000 liraya, 
20 000 lira 200 000 liraya, 
10 000 lira 100 000 liraya, 
5 000 lira 50 000 liraya, 
2 500 lira 25 000 liraya, 

b) İkinci derece usulsüzlük cezaları; 
35 000 lira 350 000 liraya, 
20 000 lira 200 000 liraya, 
10 000 lira 100 000 liraya, 
5 000 lira 50 000 liraya, 
2 500 lira 25 000 liraya, 
1 250 lira 12 500 liraya, 

10. Mükerrer 355 inci maddesinin; 
a) 1 numaralı bendinde yer alan, 
150 000 lira 1 000 000 liraya, 
b) 2 numaralı bendinde yer alan, 
75 000 lira ;. 500 000 liraya, 
c) 3 numaralı bendinde yer alan, 
50 000 lira 330 000 liraya, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

11. 356 ncı maddesinin; ' 
a) 1 numaralı bendinde yer alan, 

100 lira. 1 000 liraya, 
5 000 lira 50 000 liraya, 
b) 3 numaralı bendinde yer alan, " . 
500 lira . 5 000 liraya, 
12. 361 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, 
50 000 lira 100 000 liraya, 
yükseltilmiştir." 

İKİNCİ BÖLÜM 

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN ' 
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 2. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı 
Madde 51. — Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim 

tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 7 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam * 
ay olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı 5 000 liradan az olamaz. 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalan 

hariç olmak üzere ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez. 
Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nispetlerini aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı 

ayrı, iki katına İcadar artırmaya veya bu nispetleri °/o 30'una kadar indirmeye, yeniden kanunî 
hadlerine getirmeye ve gecikme zammı asgarî miktarım 10 katma kadar artırmaya yetkilidir." 

MADDE 3. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun, 107 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"ödeme müddetinin bitim tarihinden itibaren üç ay geçmesine rağmen borcunu ödeme
yen amme borçlularının ad ve unvanları ile borç miktarı yılda en çok iki defa Maliye Bakanlı
ğınca topluca ilan edilebilir. 

Bu ilan sırrın ifşaı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi mahremiyetinin ihlali 
sayılmaz. 

Maliye Bakanlığı, ilan edilecek amme alacaklarını nev'ileri ve asgarî miktarı itibariyle sı
nırlamaya, ilanın şeklini, yapılacağı yer ve zaman ile diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir." 

MADDE 4. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun Geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 7 nci madde eklen
miştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"GEÇİCİ MADDE 7. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 3505 
sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca asıl 
addolunan alacakların tahsiline devam edilir ve bu alacaklara asıl addolundukları tarihten öden
dikleri tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı tatbik edilir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaların
dan vadesi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlara gecikme zammı tatbik edilmez." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER-

MADDE 5. — 31.12.19.60 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti satanlar, yukarıdaki 
şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır." 

"bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." 

MADDE 6. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesiyle eklenen ek 1, ek 2 ve ek 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yatırım indiriminin Mahiyeti 
Ek Madde 1. — Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticarî veya ziraî kazançları üzerin

den vergiye tabi mükelleflerin (adi ortaklıklar, kolektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar 
vergisi mükellefleri dahil) yaptıkları yatırımlar, bu bölümde yazılı kayıt ve şartlar dahilinde, 
ilgili kazançlarından indirilir." 

"Yatırım İndiriminin Şarttan 
Ek Madde 2. — Yatırım indiriminin uygulanmasında aşağıda yazılı şartlar topluca aranır : 
1. İndirimin uygulanacağı ticarî ve ziraî kazanç bilanço esasına göre tespit edilmiş ol

malıdır. 
2. Yatırımlar, kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden Maliye Bakanlığı 

ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken seçilen sektörler veya konularda 
yapılmalıdır. , 

3. Yapılan yatırım, ticarî ve sınaî yatırımlar için en az 5 000 000 000 lira, ziraî yatırımlar 
için en az 1 000 000 000 lira olmalıdır. 

4. Yatırıma başlamadan önce Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına başvurularak gerekli 
bilgi ve belgelerin tevdi edilmiş ve yukarıda belirtilen şartların mevcudiyeti tasdik edilerek, Ya
tırım Teşvik Belgesi verilmiş olmalıdır. 

Araştırma, plan ve proje masrafları ile arazi temini çin yapılan giderler hariç olmak üzere, 
yatırımla ilgili her türlü harcamalar yatırıma başlandığını gösterir. 

5. Yatırım, tasdik edilmiş bulunan şartlar ve süreler dahilinde yapılmış olmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 403) 



— 41 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Tasdik edilen şartlarda meydana gelecek değişikliklerin ve sürelerde doğabilecek gecikme
lerin vukuundan itibaren üç ay içinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmesi ve ona
yının alınması şarttır. 

Müracaatın zamanında yapılmaması veya değişikliklerin kabul edilmemesi halinde, evvel
ce yapılan tasdik hükümsüz addolunur ve yatırım indiriminden yararlanma hakkı ortadan kalkar. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yukarıdaki şartlar çerçevesinde vereceği Yatırım Teşvik 
Belgesinin bir örneğini Maliye Bakanlığına gönderir. Belgedeki vize ve iptaller de ayrıca bildirilir. 

Yatırım indiriminden yararlanma şartları ve uygulama esasları ile diğer hususlar Maliye 
Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken belirlenir." 

"Yatırım İndiriminin Konusu ve Nispeti 
Ek Madde 3. — Yatırım indirimine, kaynağı ne olursa olsun, ek 2 nci maddede yazılı şart

ları haiz bulunan yatırımlarla ilgili harcamalardan; bina (sadece turizm işletmeleri için), maki
ne, tesisat, araç (sadece işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar) ve benzeri amortisma
na tabi aktif değerlerin yeni olanlarının maliyet bedelleri esas teşkil eder. 

Aktif değerlerin yeni olmasından maksat, bunların yurt içinde veya dışında daha önce 
hiçbir şekilde kullanılmamış bulunmasıdır. 

Arazi veya arsa tedariki, yedek parça temini, esas proje dışında münferit makine, tesisat, 
araç mubayaası için yapılan harcamalara indirim uygulanmaz. Turizm işletmelerinde inşaa edilmiş 
olarak veya inşa halinde satın alınan binaların satın alma bedeli üzerinden, yatırım indirimi 
yapılmaz. 

Petrol Kanununa göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan ve aktifleştirilen 
harcamalardan, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenenler, 
yatırım indirimi uygulaması bakımından yatırım harcaması sayılır. 

Maliye Bakanlığı, yukarıda yer alan harcamalardan hangilerinin yatırım indirimine konu 
olacağını belirlemeye yetkilidir. 

Yatırım indiriminin nispeti, yatırım miktarının % 20'sidir. Bakanlar Kurulu bu oran, kal
kınmada öncelikle yöreler ile kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirti
len sektörlerde yapılan yatırımlar için % 70 oranına kadar artırmaya veya kanunî orandan az 
olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. 

Bakanlar Kurulunca tespit edilen yeni oranlar, Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazete
de yayımlandığı tarihten itibaren yapılan harcamalara uygulanır." 

MADDE 7. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Gayrimenkullerin ve menkul kıymetlerin alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanlar hariç 
olmak üzere, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az 
iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin maliyet bedeli, bun
ların iktisap edildiği ve elden çıkartıldığı yıllar hariç olmak üzere her takvim yılı için Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın tespi
tinde dikkate alınır." 
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MADDE 8. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Götürü Usulde Ticarî Kazancın Tbspiti 
Madde 46. — 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticarî ve sınaî 

işlerinden sağladıkları safi kazançlar, Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde belirti
len iş nevilerine göre götürü olarak tespit olunur. Bu suretle tespit olunacak safi kazanç asgarî 
ücretin yıllık brüt tutarının; 

— 5 inci dereceye giren mükellefler için % 50'si, 
— 4 üncü dereceye giren mükellefler için <% 80'i, . 
— 3 üncü dereceye giren mükellefler için % 120'si, 
— 2 nci dereceye giren mükellefler için %,150'si, 
— 1 inci dereceye giren mükellefler için % 180'dir. Bakanlar, Kurulu, bu oranları bir katı

na kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, iş grupları, sektörler, il ve ilçeler büyükşehir belediye
leri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nü
fusları yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyet yapılıp yapılmadığına göre topluca ve
ya ayrı ayrı kullanılabilir, 

Bakanlar Kurulu ayrıca, bu mafkjeye göre tespit edilen safi kazanç tutarlarını, 
— Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için 

% 50'ye, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için^ 
% 40'a kadar indirmeye, 

— Münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alan sınır
lan hariç) işyeri bulunan ve faaliyet gösteren mükellefler için °/o 70'e kadar indirmeye, 

yetkilidir. 

Birinci fıkrada yazılı safi kazanç tutarları, mükelleflerin götürü matrahları addolunur. 
Götürü safi kazanç tutarlarının tespitinde, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesi

minde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı esas 
alınır. Asgarî ücrette artış yapılmayan yıllarda, takvim yılı başında geçerli olan safi kazanç tu
tarları, o yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranın
da artırılarak, ertesi takvim yılında uygulanacak götürü safi kazanç tutarları hesaplanır. 

Safı kazanç tutarlarının hesaplanmasında 100 000 liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. 
Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci maddede yazılı emlak vergisi tarhına 

esas olan vergi değerleri toplamı (vergi değeri bilinmeyen hallerde yıllık kira bedeli, her ikisi
nin de belli olmaması halinde, takdir komisyonlarınca takdir edilecek kira bedeli toplamı) ve 
48 inci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların her biri için ayrı 
ayrı aranır. 

Ortaklarından birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda, diğer or
takların ticarî kazancı da gerçek usulde tespit olunur. ^ 
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Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsî bir işle de iştigal edenlerin 
gerçek veya götürü usullerden hangisine göre vergilendirileceği, 47 nci maddenin 2 numaralı 
bendi ile 48 inci maddede yer alan ölçülerden şahsî işine ait olanlara ortaklıklardan hissesine 
düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. Şahsî işin mevcut olmaması halinde bu 
ölçülerden muhtelif ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir. 

Âdi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç hissesi, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye gö
re bulunan kazanca her ortak için % 50 nispetinde bir zam yapıldıktan sonra bulunan miktar, 
ortaklık mukavelesinde yazılı hisse nispetlerine, böyle bir mukavele mevcut değilse eşit olarak 
ortak sayısına bölünmek suretiyle tespit olunur. 

Mükelleflerin birinci fıkrada yazılı derecelerden hangisine gireceği, vergi dairesi tarafın
dan tayin edilir. v 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye Bakanlığı yet
kilidir." 

MADDE 9. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 İnci maddesinin 
birinci fıkrasını 1-9 numaralı bentlerinde yer alan yıllık alış, satış ve hâsılat hadlerinin 31.12.1993 
tarihi itibariyle uygulanan tutarları 3 kat artırılmış ve maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

"Yıllık alış, satış ve hâsılat hadleri; sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler 
için geçerli olan asgarî ücret tutarının takvim yılı içinde artırılması halinde bu ücretteki artış 
oranında, asgarî ücretin artırılmadığı yıllarda ise Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belir
lenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilir. Bu surette tespit edilen yıl
lık alış, satış ve hâsılat tutarları, ertesi takvim yılında uygulanır. Şu kadar ki, götürü safi ka
zanç tutarlarının tespitine ilişkin 46 ncı maddede yazılı oranların Bakanlar Kurulunca artırıl
ması halinde, safi kazanç tutarlan artınlan mükellefler için bu maddede yazılı yıllık alış, satış 
ve hâsılat tutarlarını da bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 10. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 50 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Götürü Usule Tabiî Olmanın Şartlarını Takvim Yılı içinde Kaybedenler 
Madde 50. — Götürü usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde 

kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Şu kadar ki, 
48 inci maddede yazılı yıllık alış, satış ve hâsılat hadlerinin bir katını aşanlar bu hadleri aştık-
lan tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 

Götürülük şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bil
direnler, taleplerini takip eden ay başından veya taleplerini izleyen takvim yılı başından, yeni 
işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 

Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendiri
len mükellefler, bir daha hiçbir şekilde götürü usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş 
yapan eş ve çocuklan da bu faaliyetleri nedeniyle götürü usulden yararlanamazlar." 
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MADDE 11. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi
nin 4 ve 12 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

"4. Her türlü taahhüt işleri yapanlar ile bu kişilere derece derece taahhütte bulunanlar," 

"12. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupla
rı, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınır
ları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde 
faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler." 

MADDE 12. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesi
nin birinci fıkrasına 4 numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir. 

"5. Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda ve giyim harcamala
rının yıllık toplam tutarının 1/3'ü. 

Şu kadar ki indirim konusu harcamaların Türkiye'de yapılması, gelir veya kurumlar ver
gisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzelkişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve bu 
belgelerin işverene verilmesi şarttır. Bu suretle hesaplanan indirim tutarı, harcamanın yapıldığı 
yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının % 35'ini geçemez. Bu indirim de dikkate alınmak sure
tiyle hesaplanan vergi ile mükellefin o yıl içinde tevkif suretiyle ödediği vergi tutarı arasındaki 
fark, ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı 
ile kendisine nakden iade edilir. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan °/o 35 nispetini sıfıra kadar 
indirmeye kanunî oranına kadar artırmaya veya harcama konuları, harcama ve ücret tutarları 
itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. 

Ücretlilerin harcama belgelerinin işverene ibrazı, beyanı ve verginin iadesine ilişkin sürele
ri tespit etmeye, iadeyi nakden veya mahsuben yaptırmaya, bu uygulamanın usul ve esaslarını 
tayin ve tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 13. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi
nin birinci fıkrası bu fıkranın bentleri hariç olmak üzere, aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
denin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri, Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cet
vellerde belirtilen iş nevilerine göre götürü olarak tespit edilir." 

"Her bir dereceye ait götürü ücretler, 46 ncı maddede dereceler karşılığı gösterilen safi 
kazancın % 80'idir." 

MADDE 14. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesi
nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Safi kazançların götürü usulde tespit ve vergilendirilmesinde, 46 ve 47 nci maddeler ile 
48 inci maddenin 8 numaralı bendi ve 50 nci madde ve 51 inci maddenin 12 numaralı bendi 
hükümleri uygulanır." 
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MADDE 15. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi-
nijı ikinci fıkrasının 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 12 numaralı 
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 13 numaralı bent eklenmiştir. 

"4. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren kurumların, 
indirim ve istisnalar (Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre kurumlar vergisin
den müstesna tutulan iştirak kazançları hariç) düşülmeden önceki kurum kazancından, hesap
lanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım;" 

"13. Mükerrer 75 inci maddede yazılı vergi alacağı." 

MADDE 16. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 75 inci maddeyi 
takiben aşağıdaki mükerrer 75 inci madde eklenmiştir. 

"Vergi Alacağı 
MÜKERRER MADDE 75. — Tam mükellefiyete tabiî kurumlarca : 
1. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere dağıtılan kâr paylarının, 
2. Adi ortaklıklara, kolektif ve adi komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarının, 
3. Eshamlı komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarından bu şirketlerin komandite or

taklarına isabet eden kısmın, 
1/3 'ü, bunların vergi alacağını teşkil eder. 
Yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen 

kâr payları için vergi alacağı hesaplanmaz." 

MADDE 17. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanunun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinde belirti
len değer artış kazancının hesabında iktisap bedeli, gayrimenkul ve bu nitelikteki hakların ik
tisap edildiği ve elden çıkarıldığı takvim yılları hariç olmak üzere, her takvim yılı için Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak tespit edilir." 

MADDE 18. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmez." 

', MADDE 19. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Toplama Yapılmayan Haller 

Madde 86. — Aşağıda yazılı hallerde gelir toplanmaz ve yıllık beyanname verilmez. 

1. Yabancı memleketlerde elde edilenler hariç olmak üzere, tam mükellefiyette vergiye 
tabi gelir sadece; . 
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a) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden (birden fazla işverenden ücret alan ve üc
retlerinin yıllık gayri safi tutarları toplamı 225 milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç), 

b) Tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayri safi tutarları toplamı 225 mil
yon lirayı aşmayan, arızî serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları 
ve vergi alacağı dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr paylarından, 

c) Götürü usulde vergilendirilen ücretler, ticarî ve meslekî kazançlardan, 
d) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların bir kaçı veya tamamından ibaret ise. 

2. Dar mükellefiyette vergiye tabiî gelir sadece;. 
a) Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul 

ve gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kâr paylarından, 
b) Değer artışı kazançları veya arızî kazançlardan, 
c) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların bir kaçı veya tamamından ibaret ise." 

MADDE 21. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı 225 milyon 
lirayı aşmayan mükelleflerin, bu İcazanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan 
ücretler, arızî serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, vergi alacağı 
dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr paylan, götürü usulde vergilendirilmiş bulu
nan ticarî, meslekî kazançlar ve ücretlerini beyannameye ithal etmeleri ihtiyaridir." 

"Ücretler (birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayri safi tutarları top
lamı 225 milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç), götürü usulde tespit olunan ticarî 
ve meslekî kazançlar, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları 225 milyon lira
lık haddin hesabında nazara alınmaz." 

MADDE 22. —• 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergi Tevki/atı 
Madde 94. — Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ti

caret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, ko
operatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve ser
best meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden 
çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya he-
saben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mec
burdurlar. 

1. . Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödeme
lerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, 

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden 
(69 uncu maddede yazılı olanlara ve noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan 
ödemeler hariç); , 
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a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, 
b) Diğerlerinden, 

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) 
ödenen istihkak bedellerinden, 

4. Dar mükellefiyete tabiî olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan 
ödemelerden, 

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, 
b) Valaflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan 

kira ödemelerinden, 
c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira öde

melerinden, 

6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 4 nu
maralı bendinin; 

0 (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, 
ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, 
b) Dağıtılsın veya dağıtılmasın 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde 

yazılı menkul sermaye iratlarında (halka açık anonim şirketler ile yatınm fonları ve ortaklıklar 
hariç), 

7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratla
rından (tam mükellef kurumlara ödenenler dahil); 

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

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

8. Mevduat faizlerinden (bankalar dışında kalan tam mükellef kurumlara ödenenler dahil); 

a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katıl
ma hesaplarına ödenen kâr paylarından, 

b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen fazilerden, 
c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, 
d) Diğerlerinden, 

9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye irat
larından (tam mükellef kurumlara ödenenler dahil); 

a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylarından, 
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b) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından, 
c) özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payla

rından, , 

• 10. Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti satanlara yapılan 
komisyon, prim ve benzerî ödemelerden, 

11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller için yapılan ödemelerden; 
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 
b) Diğer ziraî mahsuller için, 

12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, 

13. Götürü usule tabiî olan ticaret ve serbest meslek erbabına, esnaf muaflığından ya
rarlananlara ve diğer kişilere mal ve hizmet alımları için gider pusulası karşılığında yapılan 
ödemelerden, 

% 25 yergi tevkifatı yapılır. 

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevki
fat ticarî, meslekî ve ziraî işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır. 

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde 
tutulur. 

Bu maddenin 6 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerine göre üzerinden vergi tevkifatı 
yapılan kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz. 

ı 
Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir 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^ 
— 6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan, mevduat veya menkul 

kıymetin vadesi ve menkul kıymetlerin türlerine göre, 
— 11 numaralı bent gereğince ziraî mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatın-

da, ziraî mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme 
kapsamında alım yapan kurumlar ile diğerlerine göre, • 

— 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olma
dıklarına veya ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte 
olmasına göre, 

farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir. 

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, kara, deniz ve hava ulaştırması 
işiyle iştigal ederi dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve karşılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı 
veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit et
meye yetkilidir." 
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MADDE 22. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Gelir Vergisine tabi gelirler; 
75 000 000 liraya kadar % 25 

150 000 000 liranın 75 000 000 lirası için, 18 750 000 lira, fazlası % 30 
300 000 000 liranın 150 000 000 lirası için, 41 250 00Q lira, fazlası % 35 
600 000 000 liranın 300 000 000 lirası için, 93 750 000 lira, fazlası % 40 

1 200 000 000 liranın 600 000 000 lirası için, 213 750 000 lira, fazlası % 45 
2 400 000 000 liranın 1 200 000 000 lirası için, 483 750 000 lira, fazlası % 50 
2 400 000 000 liradan fazlasının 2 400 000 000 lirası için 1 083 750 000 lira, fazlası % 55 
nispetinde vergilendirilir." 

MADDE 23. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci 
maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

' 'Kurumlar da dahil olmak üzere, mükellefler dilerlerse, ilgili hesap döneminde üçer aylık 
bilanço ve gelir tablosuna göre hesaplanan kazançlarının % 25'ini geçici vergi olarak öderler. 
Bu usulde hesaplanan geçici vergi, üçer aylık dönemleri takip eden ayın 20 nci günü akşamına 
kadar gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aynı 
süre içinde ödenir. Bu usulü seçen mükellefler hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 
Bu usulü seçen mükellefler ilci yıl geçmeden bu usulden dönemezler. 

Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin eksik beyan edildiği
nin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için resen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. 
Ancak, yıllık beyanname verme süresi geçtikten sonra geçici verginin aslı aranmaz, bu vergiye 
gecikme faizi ve ceza uygulanır." 

MADDE 24. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 121 inci maddeyi 
takiben aşağıdaki mükerrer 121 inci madde eklenmiştir. 

"Götürü Mükellefierdeki Vergi Tevkifatı ile Vergi Alacağının Mahsubu 
MÜKERRER MADDE 121. — A) Götürü usule tabi ticaret ve serbest meslek erbabına 

bu faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan ödemelerden 94 üncü madde uyarınca tevkif edilen vergi
ler, bu mükelleflerin ertesi takvim yılına götürü usulde tespit edilen kazançları üzerinden he
saplanan gelir vergisinden mahsup edilir. 

Tevkif yoluyla kesilen verginin, götürü usulde tespit edilen kazançlar üzerinden hesapla
nan vergiden fazla olması veya mükellefin işini terk etmesi halinde, bu tutar mükellefe iade 
edilmez. 

B) 75 inci madde gereğince menkul sermaye iradı sayılan mükerrer 75 inci maddedeki 
vergi alacağı, aşağıdaki esaslara göre gelir vergisine mahsup edilir. 

1. Mükerrer 75 inci maddenin 1 numaralı bendinde yazılı gerçek kişilerin vergi alacağı, 
yıllık beyanname ile bildirilmek kaydıyla beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup 
edilir. ' • • • 
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2. Mükerrer 75 inci maddenin 2 numaralı bendinde yazılı adi ortaklıklar, kolektif ve adi 
komandit şirketlerin vergi alacağı, kâr paylarının alındığı yıl ortaklık ve şirketlerce hâsılat ola
rak kaydedilir. Bu vergi alacağı, ortaklarca verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde his- -
seleri oranında mahsup edilir. 

3. Mükerrer 75 inci maddede yazılı eshamlı komandit şirketlerin komandite ortaklarının 
vergi alacağı, anılan şirketlerin kâr paylarını aldıkları yıl komandite ortaklar tarafından hisse
leri oranında elde edilmiş ticarî kazanç olarak kabul edilir ve verecekleri gelir vergisi beyanna
melerinde mahsup edilir. 

Bu fıkraya göre yapılan mahsup sonucu kalan vergi alacağı tutarı, hiçbir şekilde iade edil
mez ve mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilmez. 

C) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları, tayin ve tespite Maliye Bakanlı
ğı yetkilidir." 

MADDE 25. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yetki 
Mükerrer Madde 123. — 1, Bu Kanunun; 13, 17, 21, 47, 53, 68, mükerrer 80, 111 ve 112 

nci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan had 
ve tutarlarına yükseltilmiştir. 

2. Bu Kanunun 13, 17, 21, ek, 2, 47, 53, 68, mükererr 80, 82, 86, 87, 111 ve 112 nci mad
delerinde yer alan maktu had ve tutarların her birini ayrı ayrı veya topluca 10 katına kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

3. Bakanlar Kurulu, 47, 86 ve 87 nci maddelerde yazılı hadler hariç olmak üzere, 2 nci 
fıkrada yazılı yetkilerini kullanmadığı takdirde, her bir takvim yılında uygulanacak maktu had 
ve tutarlar, önceki yılda uygulanan maktu had ve tutarlara bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul 
Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilir. 

4. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin, her bir takvim yılında 
uygulanacak gelir dilimleri, önceki yılda uygulanan gelir dilimi tutarlarına bu yıla ilişkin ola
rak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiy
le tespit edilir. Bu gelir dilimlerine karşılık gelen vergi oranlarını da % 5 puana kadar artırma
ya veya indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

5. Bu maddeye göre, maktu had ve tutarların tespitinde 100 000 liraya, 103 üncü madde
de yer alan gelir dilimleri tutarlarının tespitinde ise 10 000 000 liraya kadar olan tutarlar naza
ra alınmaz." 

MADDE 26. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci mad
desinin 2 numaralı fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde, 7 numaralı fıkranın fıkra numarası 
" 8 " olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 7. numaralı fıkra ile Kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. ^ 
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"f) tik defa işe başlayan mükelleflerde işe başlanılan yılda, götürülük şartlarını haiz olan
lardan kendi isteği ile götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflerde ise, gerçek usulde vergi
lendirilmeye başlandığı yıldan itibaren-üç yıl süre ile faaliyette bulunulan yörede uygulanan 
temel gösterge tutarının yarısı uygulanır." 

"7. Mükellefler; kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait ve üzerinden gelir vergisi öde
nen gelirleri (hamiline yazılı mevduat ve hamiline yazılı menkul kıymetlerden elde edilen gelir
ler hariç) ile kendilerine ve eşlerine ait emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı bulunduğunu bel
gelendirdikleri takdirde, bu gelirler, hayat standardı esasına göre kazancın tespitinde izah ne
deni gelir olarak kabul edilir." 

"GEÇİCİ MADDE 38. — Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılan mükerrer 20 
nci maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanmasına, 1.1.1994 tarihinden önce faaliyete 
geçen işletmelerin kazançları hakkında, istisna süresi sona erinceye kadar devam olunur." 

"GEÇÎCt MADDE 39. — 1.1.1994 tarihinden önce Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmış 
olan yatırımlar için yapılacak harcamalara (kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım harcama
ları dahil) yatırım indirimine ilişkin eski hükümler, bu tarihten sonra alınan Yatırım Teşvik 
Belgesine bağlı yatırım harcamalarına ise yatırım indirimine ilişkin yeni hükümler uygulanır. 
Bu Kanunun Ek 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile getirilen, hüküm, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce alınan Teşvik Belgeleri kapsamında 1.1.1994 tarihinden itibaren yapı
lan harcamalara da uygulanır." 

"GEÇtCt MADDE 40. — Bu Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 38 inci ve mükerrer 81 
inci maddelerinin sonuna eklenen fıkraların hükmü, 1.1.1994 tarihinden önce iktisap edilen 
gayrimenkul ve iştirak hisseleri hakkında, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden de
ğerleme oranının tespit edildiği yıldan itibaren uygulanır." 

"GEÇİCİ MADDE 41. — a) Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki 
94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 7, 8 ve İ5 numaralı bentleri ile bu Kanunla kaldırılan mü
kerrer 39 uncu maddesi, özel hesap dönemleri de dahil olmak üzere, kurumların 1993 yılına 
ait olup, 1.1.1994 tarihinden itibaren beyan edilecek kazançları hakkında da uygulanır. 

b) Tam mükellef kurumlardan 1994 yılı içinde elde edilen kâr payları (yatırım fonları 
ve yatırım ortaklıklarından elde edilenler hariç) için Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla de
ğişmeden önceki hükümleri, özel hesap dönemi 1994 yılı içinde biten kurumlardan aynı yıl 
içinde elde edilen kâr paylan ve vergi alacakları hakkında ise Gelir Vergisi Kanununun bu Ka
nunla değişen hükümleri uygulanır. 

c) Kurumların 1.1.1995 tarihinden önceki dönemlere ait ihtiyat akçeleri ve banka proviz
yonlarının bu tarihten sonra dağıtılması veya sermayeye eklenmesi halinde, bu kâr payları için 
Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik hükümleri uygulanır. 

d) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tayin ve ' 
tespit edilir." 
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"GEÇİCİ MADDE 42.— Gerçek usulde tespit edilen ticarî kazancı olan eşin, bu kazanç
larının safi tutarı ve ücretlerinin brüt tutarının yıllık toplamı, 16 yaşından büyük sanayi kesi
minde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının 4 katını aşmaması şar
tıyla, bu kazanç ve ücretlerin aile reisi beyanına dahil edilmesi ihtiyaridir. 

Bu madde hükümleri, 1994 - 1999 takvim yılı gelirlerine uygulanır. Bu maddenin uygu
lanmasında, asgarî ücretin takvim yılı sonunda geçerli olan tutarı esas alınır." 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÎLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 27. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. * 

"2499 sayılı Sermaye Piyasayı Kanununa göre, Sermaye Piyasası Kurulunca halka açık ano
nim şirket olduğu kabul edilen şirketler, bu Kanun ve Gelir Vergisi Kanunu uygulaması bakı
mından da "halka açık anonim şirket" sayılır. Ancak, bu şirketlerin halka arz edilen hisse se
netlerinin, nominal sermayesine oranının en az % 40 olması şarttır." 

MADDE 28. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İstisnalar 
Madde 8. — Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil bu maddede yazılı kurum kazançları, 

kurumlar vergisinden müstesnadır : 

1. Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden 
elde ettikleri kazançlar (Yatırım fonlannın katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerinden elde edilen kâr payları hariç); 

2. Aşağıda yazılı kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlardan; 
a) İstihlak kooperatiflerinde; ortakların şahsî ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını kar

şılamak için satın aldıkları malların kıymetlerine göre hesaplanan risturnlar, 
b) İstihsal kooperatiflerinde; ortakların istihsal ederek kooperatife sattıkları veya koo

peratiften istihsal faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların kıymetine göre hesap
lanan risturnlar, 

c) Kredi kooperatiflerinde; ortakların kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturnlar, 
d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan sarf olunmayarak iade 

edilen kısımlar, 

Bu risturnların nakden veya aynı kıymette mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına mani 
değildir. Ortaklardan başka kimselerle yapılan muamelelerden doğan kazançlar ile ortaklarla 
ortaklık statüsü dışında yapılan muamelelerden doğan kazançlar hakkında risturnlara müteal
lik istisna hükmü uygulanmaz. Bunların genel kazançtan tefrikinde, ortaklarla yapılan iş hac
minin genel iş hacmine olan nispeti esas tutulur. 
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Bu risturnlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmaz. 
Ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. 

3. Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde "Turizm İşletmesi Belgesi" veya 1618, 
sayılı Seyahat Acentalan Birliği ICanunu gereğince "Seyahat Acentası işletme Belgesi" almış 
olan kurumların münhasıran bu belge konusu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hâsı
latın °/o 20'si (Mezkûr dövizlerin yetkili bankalarda bozdurulduğunun tevsiki şartıyla, işletme
nin ilk defa faaliyete geçtiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile kurum kazancından indirilir. Kuru
mun unvanının veya nevinin değişmesi veya işletmenin başka bir kurum tarafından devir alın
ması halinde istisna, kalan süre için uygulanır. Elde edilen dövizleri bizzat bozdurmayan ve 
dövizi sağlayan müessese veya acentadan doğrudan doğruya pay alan turizm müesseseleri, bu 
istisnadan aldıkları pay oranında faydalanırlar. Dövizi bozduran kurum, bu kısım üzerinden 
istisnadan yararlanamaz.) 

Bakanlar Kurulu yukarıda yer alan % 20 oranını sıfıra kadar indirmeye veya Kanunda 
yer alan orana kadar artırmaya yetkilidir. 

4. 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 kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları 
hariç) 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 24 üncü maddesi ile Gelir Vergi
si Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. Ku
rumlar Vergisi Kanununun 24 üncü ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddelerine göre tev
kif edilen ve ödenen vergiler, sadece Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı 
bendinin (a) alt bendine göre yapılan vergi tevkifatına mahsup edilir. Mahsup edilemeyen ver
giler hiçbir şekilde iade edilmez. 

Bu bentte yer alan <% 25 oranını % 20'ye kadar indirmeye veya % 100'e kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunan ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile aynı nitelikte olduğu Maliye Bakanlı
ğınca belirlenen dar mükellefiyete tabi yatırım fonları ve ortaklıklarının istisnadan fayadalan-
ma şartlarını, bu hususta düzenlenecek belgeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları 
tayin ve tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

5. Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançlara ile ano
nim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetle
rinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar." 
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MADDE 29. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü mad- . 
desinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan parantez içi hükümler aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"(Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendi uyarınca tevkifata tabi 
tutulan kazanç ve iratlardan bu madde hükmüne göre ayrıca tevkifat yapılmaz.)" 

"(Şu kadar ki Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 ve 7 numa
ralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratları ile yatırım fonları ve ortaklıklarının katılma 
belgeleri ve hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarının verilecek beyannamelere dahil edil
mesi zorunludur.)" 

MADDE 30. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

"Verginin Oranı . 
Madde 25. — Kurumlar vergisi, bu Kanuna göre tespit olunan kurum kazancından % 

25 oranında alınır. , 
Yukarıdaki orana göre hesaplanan vergi, indirim ve istisnalar düşünülmeden önceki ku

rum kazancının °/o 20'sinden âz olamaz. Bu hesaplamada iştirak kazançları ile yatırım fonları 
ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları dikkate alınmaz. 

Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerine göre vergilendirilen yabancı ulaştırma kurumla
rında vergi oranını karşılıklı olmak şartıyla ülkeler itibariyle kara, deniz ve hava ulaştırma ku
rumları için ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede yazılı oranın bir 
katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 31. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçi
ci 21, 22, 23 ve 24 üncü maddeler eklenmiştir. 

• , . t 

"GEÇİCİ MADDE 21. — Bu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 
sonuna eklenen fıkrada yer alan % 40 oranı, 1994 yılı için °/o 15 ve 1995 yılı için % 25 olarak 
uygulanır." 

"GEÇİCİ MADDE 22. — Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla değişiklik yapılma
dan önceki 8 inci maddesinin; 

a) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 ve 19 numaralı bent hükümleri, kurumların 1993 yılına ilişkin 
olup 1.1,1994 tarihinden itibaren beyanı gereken kazançları hakkında da uygulanır. 

b) 14 numaralı bent hükmü, kurumların 1.1.1994 tarihinden önce devraldıkları kurum
lara ait zararlar hakkında da uygulanır. 

c) 15 numaralı bendinde yer alan istisna hükmünün uygulanmasına, 1.1.1994 tarihinden 
önce faaliyete geçen işletmelerin kazançları hakkında istisna süresi sona erinceye kadar devam 
olunur. 

d) 18 numaralı bent hükmü, 1.1.1994 tarihinden önce satışı yapılan (vadeli satışlar dahil) 
iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan kazançlar hakkında da uygulanır." 
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' 'GEÇİCt MADDE 23. — Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla değişiklik yapılma
dan önceki 25 inci maddesi hükmü ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mükerrer 25 ve geçi
ci 19 uncu maddeleri hükümleri, kurumların 1993 yılına ilişkin olup, 1.1.1994 tarihinden itiba
ren beyanı gereken kazançları hakkında da uygulanır." 

"GEÇİCİ MADDE 24. — Turizm sektörünün teşviki amacıyla turizm sektöründe faali
yet gösteren ve bu Kanuna göre turizm kazançları istisnasından faydalanan kurumların, bir 
yıl önce ödedikleri kurumlar vergisine göre artan kısmın yarısı kadar 1995-1999 yılları Turizm 
Bakanlığı bütçelerine ödenek konulur. Bu ödeneğin kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar 
Maliye ve Turizm bakanlıklarınca müştereken tespit edilir." 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 32. — 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 10 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 10. — Bu Kanunun, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve 
(V) sayılı tarifelerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları % 200 oranında 
artırılmıştır. 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o 
yıl için Vergi Usul Kânunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranın
da artırılır. 

Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının °/o 50'sinden çok, °/o 50'sinden az olma
mak üzere yeni oranlar ve bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye yetkilidir. 

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10 000 liranın, (IV) sayılı 
tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 000 liranın altındaki tutarlar 
dikkate alınmaz." s 

ALTINCI BÖLÜM 

197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU 
İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 33. — 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 10. — Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), ve (IV) sayılı 
tarifelerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları °/o 200 oranında artırıl
mıştır. 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o 
yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranın
da artırılır. , 
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Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok, % 50'sinden az olma
mak üzere yeni oranlar veya bu oıanlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye, EURO 93 

~ normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu ora-
nı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir. 

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında .10 000 liranın, (III) sayılı 
tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 000 liranın altındaki tutarlar 
dikkate alınmaz." 

YEDİNCİ BÖLÜM 

3505 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 34. — 3.12.1998 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesindeki 
•"31.12.1993" tarihi "31.12.1998" olarak değiştirilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

2978 SAYILI VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 35. — 2.2.1984 tarihli ve 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 1 inci mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e 

"Vergi iadesinden yararlanacak olanlar ile vergi iadesine tabiî tutulacak mal ve hizmet 
' alımlarını yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın tespit etmeye, kapsama almaya veya kap

sam dışına çıkarmaya, vergi iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

KALDIRILAN HÜKÜMLER 
i • 

MADDE 36. — 1) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 
a) 40 inci maddesi, 
b) 41 inci maddesi, 
c) 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile eklenen ek 10 uncu maddesi, 

2) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 
a) Mükerrer İ20 nci maddesi, 
b) 24 üncü maddenin 3 numaralı bendi, 
c) Mükerrer 39 uncu maddesi, 
d) 87 nci maddesinin son fıkrası, 
e) Geçici 19 uncu maddesi, 
f) Geçici 23 üncü maddesinin ikinci cümlesi, 
g) Geçici 37 nci maddesi, 
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3. 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 
a) 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi, 
b) Mükerrer 25 inci maddesi, 
c) Geçici 2 ve 13 üncü maddeleri, 
d) Geçici 19 uncu maddesi, 

4. 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin 
6 ncı bendi, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 37. — Bu Kanunun; 
I. — a) 26 ncı maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesine eklenen 

7 numaralı fıkra hükmü ve 28 inci madde ile değişik Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci mad
desinin 4 numaralı fıkrasının son paragrafı, 1993 takvim yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde, 

b) 25 inci maddesi 31.12.1993 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 1, 2, 3,4, 34 ve 35 inci maddeleri ve 11 inci madde ile değiştirilen Gelir Vergisi Kanu

nunun 51 inci maddesinin 12 numaralı bendi, yayımı tarihinde, 

II. — 15,16 ve 24 üncü maddeleri ve 29 uncu madde ile değişik Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının parantez içi hükmü, 1.1.1995 tarihinde, 

III. — a) 18, 19,20 ve 22 nci maddeleri, 1994 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 1.1.1994 
tarihinde, 

b) Diğer hükümleri 1.1.1994 tarihinde. 
yürürlüğe girer. 
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MADDE 38. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Prof Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
M.Karayalçtn 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 

/ Tez 
Devlet Bakanı 

T. Akyol 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 

C. Erlıan 
Devlet Bakam 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı 

Af. Gölhan 
Dışişleri Bakam V. 
O. Kumbaractbaşı 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret, Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
M Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
B, S. Daçe 

Devlet Bakanı 
A. Ş Erek 

Devlet Bakanı 
M, Kahraman 
Devlet Bakanı 

N. Tekimi 
Devlet Bakanı 
M. A. Ytlmaz 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
- N. Menteşe 
Maliye Bakanı 

/. Attiia 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı V. 

B. S. Daçe 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

M. Moğvltay 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R, Akçalı 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞt METİN 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Fi
nansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıllar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sa
yılı Vergi İadesi Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik

ler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

"MADDE 1. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü 
maddesine aşağıdaki c ve d bentleri eklenmiştir. 

c) Bu Kanunun; 104, mükerrer 115, 177,232, 252, Mükerrer 298, 313, 343, 344, 345 Mü
kerrer 347, 353, Mükerrer 355, 356 ve 361 inci maddeleri ile Kanuna bağlı usulsüzlük cezaları
na ait cetvelde yer alan maktu had ve miktarlar 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan had ve 
tutarlarına yükseltilmiştir. 

d) Bu Kanunda yer alan maktu had ve miktarlar için (177 nci maddede yazılı maktu had 
ve miktarlar hariç) Bakanlar Kurulu (b) bendinde yer alan yetkisini kullanmadığı takdirde; her 
bir takvim yılında uygulanacak maktu had ve miktarlar, bir önceki yılda uygulanan maktu 
had ve miktarlara, bu yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme ora
nında artış yapılmak suretiyle tespit edilir. Bu suretle hesaplanan maktu had ve miktarlarda 
10 000 lira kesirleri nazara alınmaz." 

MADDE 2. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesinin 
4 numaralı fıkrasının birinci paragrafında yer alan "Bakanlar Kurulu :" ibaresi "Maliye Ba
kanı : " olarak, (a) bendinde yer alan °/o 35 oranı % 50, °/o 45 oranı da %60 olarak değiştiril
miş ve bu fıkranın sonuna aşağıdaki hükümler eklenmiştir. 

"Görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin 
sınıfı, kadro unvanı, derecesi, ve atama biçimi gibi kriterlere göre yapılacak ek ödemelerin farklı 
miktarları ve ödemeye ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanı tarafından tespit edilir." 

"Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacak ödemeler Gelir Vergisine tabi tutulmaz." 

İKİNCİ BÖLÜM 

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 
. İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 3. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı 
. Madde 51. — Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim 

tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 7 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam 
ay olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı 5 000 liradan az olamaz. 
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213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları 
hariç olmak üzere ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez. 

Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nispetlerini aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı 
ayrı, iki katına kadar artırmaya veya bu nispetleri % 30'una kadar indirmeye, yeniden kanunî 
hadlerine getirmeye ve gecikme zammı asgarî miktarını 10 katına kadar artırmaya yetkilidir." 

MADDE 4. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun 107 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"ödeme müddetinin bitim tarihinden itibaren altı ay geçmesine rağmen, Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve bunların fer'iîeri ve cezaları ile bu vergiler dışında 
kalan ve vergi, resim, harç niteliğinde olmayan diğer amme alacaklarını ödemeyen amme borç
lularının ad ve unvanları ile borç miktarları, yılda en çok bir defa Maliye Bakanlığınca topluca 
ilan edilebilir." 

Bu ilan sırrın ifşaı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi mahremiyetinin ihlali 
sayılmaz. 

Maliye Bakanlığı, ilan edilecek amme alacaklarını nev'ileri ve asgarî miktarı itibariyle sı
nırlamaya, ilanın şeklini, yapılacağı yer ve zaman ile diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir." 

MADDE S. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun Geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 7 nci madde eklen
miştir. 

"GEÇİCİ MADDE 7. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun 3505 
sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca asıl 
addolunan alacakların tahsiline devam edilir ve bu alacaklara asıl addolundukları tarihten öden
dikleri tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı tatbik edilir. 

213 sayılı Vê rgi Usul Kanununa göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaların
dan vadesi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlara gecikme zammı tatbik edilmez." 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

193 SAYILI GELİR VERGtSt KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 6. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayjh Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 
son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti satanlar, yukarıdaki 
şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır." 

"bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." 

MADDE 7. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Getir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesiyle eklenen ek 1, ek 2 ve ek 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yatırım İndiriminin Mahiyeti 
Ek Madde 1. — Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticarî veya ziraî kazançları üzerin

den vergiye tabi mükelleflerin (adi ortaklıklar, kolektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar 
vergisi mükellefleri dahil) yaptıkları yatırımlar, bu bölümde yazılı kayıt ve şartlar dahilinde, 
ilgili kazançlarından indirilir." 
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"Yatırım İndiriminin Şartları 
Ek Madde 2. — Yatırım indiriminin uygulanmasında aşağıda yazılı şartlar topluca aranır: 
1. İndirimin uygulanacağı ticarî ve ziraî kazanç bilanço esasına göre tespit edilmiş ol

malıdır. 
2. Yatırımlar, kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden Maliye Bakanlığı 

ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken seçilen sektörler veya konularda 
yapılmalıdır. 

3. Yapılan yatırım, ticarî ve sınaî yatırımlar için en az 3 000 000 000 lira, ziraî yatırımlar 
için en az 500 000 000 lira olmalıdır. 

4. Yatırıma başlamadan önce Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına başvurularak gerekli 
bilgi ve belgelerin tevdi edilmiş ve yukarıda belirtilen şartların mevcudiyeti tasdik edilerek, Ya
tırım Teşvik Belgesi verilmiş olmalıdır. 

Araştırma, plan ve proje masrafları ile arazi temini için yapılan giderler hariç olmak Üze
re, yatırımla ilgili her türlü harcamalar yatırıma başlandığını gösterir. 

5. Yatırım, tasdik edilmiş bulunan şartlar ve süreler dahilinde yapılmış olmalıdır. 
Tasdik edilen şartlarda meydana gelecek değişikliklerin ve sürelerde doğabilecek gecikme

lerin vukuundan itibaren üç ay içinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmesi ve ona
yının alınması şarttır. 

Müracaatın zamanında yapılmaması veya değişikliklerin kabul edilmemesi halinde, evvel
ce yapılan tasdik hükümsüz addolunur ve yatırım indiriminden yararlanma hakkı ortadan kalkar. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yukarıdaki şartlar çerçevesinde vereceği Yatırım Teşvik 
Belgesinin bir örneğini Maliye Bakanlığına gönderir. Belgedeki vize ve iptaller de ayrıca bildirilir. 

Yatırım indiriminden yararlanma şartları ve uygulama esasları ile diğer hususlar Maliye 
Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca müştereken belirlenir." 

"Yatırım İndiriminin Konusu ve Nispeti 
Ek Madde 3. — Yatırım indirimine, kaynağı ne olursa olsun, ek 2 nci maddede yazılı şart

ları haiz bulunan yatırımlarla ilgili harcamalardan; bina (sadece turizm işletmeleri için), maki
ne, tesisat, araç (sadece işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar) ve benzeri amortisma
na tabi aktif değerlerin yeni olanlarının maliyet bedelleri esas teşkil eder. 

Aktif değerlerin yeni olmasından maksat, bunların yurt içinde veya dışında daha önce 
hiçbir şekilde kullanılmamış bulunmasıdır. Yurtdışında kullanılmış olsa dahi Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülen makina ve tesislerin ithali halinde, bu aktif kıymetler 
yatırım indirimi uygulaması bakımından yeni addolunur. 

Arazi veya arsa tedariki, yedek parça temini, esas proje dışında münferit makine, tesisat, 
araç mubayaası için yapılan harcamalara indirim uygulanmaz. Turizm işletmelerinde inşaa edilmiş 
olarak veya inşa halinde satın alınan binaların satın alma bedeli üzerinden, yatırım indirimi 
yapılmaz. 
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Petrol Kanununa göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan ve aktifleştirilen 
harcamalardan, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenenler, 
yatırım indirimi uygulaması bakımından yatırım harcaması sayılır. 

Maliye Bakanlığı, yukarıda yer alan harcamalardan hangilerinin yatırım indirimine konu 
olacağını belirlemeye yetkilidir. 

Yatırım indiriminin nispeti, yatırım miktarının °/o 20'sidir. Bakanlar Kurulu bu oran, kal
kınmada öncelikle yöreler ile kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirti
len sektörlerde yapılan yatırımlar için % 70 oranına kadar artırmaya veya kanunî orandan az 
olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. 

Bakanlar Kurulunca tespit edilen yeni oranlar, Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazete
de yayımlandığı tarihten itibaren yapılan harcamalara uygulanır." 

MADDE 8. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Gayrimenkullerin ve menkul kıymetlerin alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanlar hariç 
olmak üzere, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az 
iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasın
da maliyet bedeli, bunların iktisap edildiği ve elden çıkarıldığı yıllar hariç olmak üzere her tak
vim yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artı
rılarak kazancın tespitinde dikkate alınır." 

MADDE 9. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Götürü Usulde Ticarî Kazancın Tkspiti 
Madde 46. — 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticarî ve sınaî 

işlerinden sağladıkları safi kazançlar, Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek .cetvellerde belirti
len iş nevilerine göre götürü olarak tespit olunur. _ 

"Bu suretle tespit olunacak safi kazanç asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; c 
— 5 inci dereceye giren mükellefler için % 20'si, 
— 4 üncü dereceye giren mükellefler için % 40'ı, 
— 3 üncü dereceye giren mükellefler için % 60'ı, 
— 2 nci dereceye giren mükellefler için % 90'ı, 
— 1 inci dereceye giren mükellefler için % 140'ı dır. Bakanlar Kurulu, bu oranları iki katı

na kadar artırmaya veya kanunî oranlarına kadar indirmeye yetkilidir. Bu yetki, iş grupları, 
sektörler, il ve ilçeler büyükşehîr belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları 
(mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faali
yet yapılıp yapılmadığına göre topluca veya ayrı ayrı kullanılabilir. 

Bakanlar Kurulu ayrıca, bu maddeye göre tespit edilen safi kazanç tutarlarını, 
— Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için 

% 5o'ye, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için 
%40'a kadar indirmeye, 
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•— Münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alan sınır

ları hariç) işyeri bulunan ve faaliyet gösteren mükellefler için % 70'e kadar indirmeye, 
yetkilidir. 

Birinci fıkrada yazılı safı kazanç tutarları, mükelleflerin götürü matrahları addolunur. 
Götürü safi kazanç tutarlarının tespitinde, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesi

minde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı esas 
alınır. Asgarî ücrette artış yapılmayan yıllarda, takvim yılı başında geçerli olan safi kazanç tu
tarları, o yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranın
da artırılarak, ertesi takvim yılında uygulanacak götürü safi kazanç tutarları hesaplanır. 

Safi kazanç tutarlarının hesaplanmasında 100 000 liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. 
Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci maddede yazılı emlak vergisi tarhına 

esas olan vergi değerleri toplamı (vergi değeri bilinmeyen hallerde yıllık kira bedeli, her ikisi
nin de belli olmaması halinde, takdir komisyonlarınca takdir edilecek kira bedeli toplamı) ve 
48 inci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların her biri için ayrı 
ayrı aranır. 

Ortaklarından birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda, diğer or
takların ticarî kazancı da gerçek usulde tespit olunur. 

Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsî bir işle de iştigal edenlerin 
gerçek veya götürü usullerden hangisine göre vergilendirileceği, 47 nci maddenin 2 numaralı 
bendi ile 48 inci maddede yer alan ölçülerden şahsî işine ait olanlara ortaklıklardan hissesine 
düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. Şahsî işin mevcut olmaması halinde bu 
ölçülerden muhtelif ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir. 

Adi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç hissesi, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye gö
re bulunan kazanca her ortak için % 50 nispetinde bir zam yapıldıktan sonra bulunan miktar, 
ortaklık mukavelesinde yazılı hisse nispetlerine, böyle bir mukavele mevcut değilse eşit olarak 
ortak sayısına bölünmek suretiyle tespit olunur. 

Mükelleflerin birinci fıkrada yazılı derecelerden hangisine gireceği, vergi dairesi tarafın
dan tayin edilir. Ancak, vergi dairesi ilgili meslek kuruluşunun görüşünü isteyebilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tayin ve tespite Maliye Bakanlığı yet
kilidir." 

MADDE 10. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi
nin birinci fıkrasını 1-9 numaralı bentlerinde yer alan yıllık alış, satış ve hâsılat hadlerinin 
31.12.1993 tarihi itibariyle uygulanan tutarları 1- kat artırılmış ve maddenin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yıllık alış, satış ve hâsılat hadleri; sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler 
için geçerli olan asgarî ücret tutarının takvim yılı içinde artırılması halinde bu ücretteki artış 
oranında, asgarî ücretin artırılmadığı yıllarda ise Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belir
lenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilir. Bu surette tespit edilen yıl
lık alış, satış ve hâsılat tutarları, ertesi takvim yılında uygulanır. Şu kadar ki, götürü safi 
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kazanç tutarlarının tespitine ilişkin 46 ncı maddede yazılı oranların Bakanlar Kurulunca artı
rılması halinde, safi kazanç tutarları artırılan mükellefler için bu maddede yazılı yıllık alış, 
satış ve hâsılat tutarlarını da bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 11. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 50 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. -

"Götürü Usule Tabiî Olmanın Şartlarını Takvim Yılı İçinde Kaybedenler 
Madde 50. — Götürü usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde 

kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Şu kadar ki, 
48 inci maddede yazılı yıllık alış, satış ve hâsılat hadlerinin bir katını aşanlar bu hadleri aştık
ları tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilirler, 

Götürülük şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bil
direnler, taleplerini takip eden ay başından veya taleplerini izleyen takvim yılı başından, yeni 
işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 

Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendiri
len mükellefler, bir daha hiçbir şekilde götürü usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş 
yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle götürü usulden yararlanamazlar." 

MADDE 12. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesi
nin 4 ve 12 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

"4. Her türlü taahhüt işleri yapanlar ile bu kişilere derece derece taahhütte bulunanlar,'' 

"12. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupla
rı, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınır
ları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde 
faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler." 

MADDE 13. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesi
nin birinci fıkrasına 4 numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir. 

"5. Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda giyim ve kira harca
malarının yıllık toplam tutarının 1/3'ü. 

Şu kadar ki indirim konusu harcamaların Türkiye'de yapılması, gelir veya kurumlar ver
gisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzelkişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve bu 
belgelerin işverene verilmesi şarttır. Bu suretle hesaplanan indirim tutarı, harcamanın yapıldığı 
yıla ait ücretin yıllık vergi matrahının % 35'ini geçemez. Bu indirim de dikkate alınmak sure
tiyle hesaplanan vergi ile mükellefin o yıl içinde tevkif suretiyle ödediği vergi tutarı arasındaki 
fark, ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı 
ile kendisine nakden iade edilir. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan % 35 nispetini sıfıra kadar 
indirmeye kanunî oranına kadar artırmaya veya harcama konuları, harcama ve ücret tutarları 
itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. 

Ücretlilerin harcama belgelerinin işverene ibrazı, beyanı ve Verginin iadesine ilişkin sürele
ri tespit etmeye, iadeyi nakden veya mahsuben yaptırmaya, bu uygulamanın usul ve esaslarını 
tayin ve tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." 
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MADDE 14. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi
nin birinci fıkrası bu fıkranın:bentleri hariç olmak üzere, aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
denin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Aşağıda yazılı hizmet erbabının safı ücretleri, Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cet
vellerde belirtilen iş nevilerine göre götürü olarak tespit edilir." 

"Her bir dereceye.ait götürü ücretler, 46 ncı maddede dereceler karşılığı gösterilen safi 
kazancın % 80'idir." 

MADDE 15. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesi
nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Safı kazançların götürü usulde tespit ve vergilendirilmesinde, 46 ve 47 hci maddeler ile 
48 inci maddenin 8 numaralı bendi ve 50 nci madde ve 51 inci maddenin 12 numaralı bendi 
hükümleri uygulanır." 

MADDE 16. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi
nin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 12 numaralı 
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 13 numaralı bent eklenmiştir. 

"4. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren kurumların, 
indirim ve istisnalar (Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 ye 6 numaralı bentleri
ne göre kurumlar vergisinden müstesna tutulan kazançlar hariç) düşülmeden önceki kurum 
kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım;" 

• I 

"13. Mükerrer 75 inci maddede yazılı vergi alacağı." 
MADDE 17. —• 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 75 inci maddeyi 

takiben aşağıdaki mükerrer 75 inci madde eklenmiştir. 

"Vergi Alacağı , 
MÜKERRER.MADDE 75. — Tam mükellefiyete tabiî kurumlarca : 
1. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere dağıtılan kâr paylarının, 
2. Adi ortaklıklara, kolektif ve adi komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarının, 
3. Eshamlı komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarından bu şirketlerin komandite or

taklarına isabet eden kısmın, 
1/3'ü, bunların vergi alacağını teşkil eder. 
Yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen 

kâr payları için vergi alacağı hesaplanmaz." 

MADDE 18. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(f Bu Kanunun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinde belirti
len değer artış kazancının hesabında iktisap bedeli, gayrimenkul ve bu nitelikteki hakların ik
tisap edildiği ve elden çıkarıldığı takvim yılları hariç olmak üzere, her takvim yılı için Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak tespit edilir." 
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MADDE 19. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmez." 

MADDE 20. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Toplama Yapılmayan Haller ^ 

Madde 86. — Aşağıda yazılı hallerde gelir toplanmaz ve yıllık beyanname verilmez. 

1, Yabancı memleketlerde elde edilenler hariç olmak üzere, tam mükellefiyette vergiye 
tabi gelir sadece; 

a) Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden (bir4en fazla işverenden ücret alan ve üc
retlerinin yıllık gayri safi tutarları toplamı 225 milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri- hariç), 

b) Tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayri safi tutarları toplamı 225 mil
yon lirayı aşmayan, arızî serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları 
ve vergi alacağı dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr paylarından, 

c) Götürü usulde vergilendirilen ücretler, ticarî ve meslekî kazançlardan, 
d) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların bir kaçı veya tamamından ibaret ise. 

2. Dar mükellefiyette vergiye tabiî gelir sadece; 
â) Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul 

ve gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kâr paylarından, 
b) Değer artışı kazançları veya arızî kazançlardan, 
c) Yukarıda sayılan kazanç ve iratların bir kaçı veya tamamından ibaret ise." 

MADDE 21. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c 

"Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı 225 milyon 
lirayı aşmayan mükelleflerin, bu kazanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan 
ücretler, arızî serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, vergi alacağı 
dahil olmak üzere kurumlardan elde edilen kâr payları, götürü usulde vergilendirilmiş bulu
nan ticarî, meslekî kazançlar ve ücretlerini beyannameye ithal etmeleri ihtiyaridir." 

"Ücretler (birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayri safi tutarları top
lamı 225 milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç), götürü usulde tespit olunan ticarî 
ve meslekî kazançlar, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları 225 milyon lira
lık haddin hesabında nazara alınmaz." 

MADDE 22. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergi Tevkifatı 
Madde 94. — Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ti

caret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, 
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kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve 
serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit 
eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden ve
ya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya 
mecburdurlar. 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödeme
lerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, 

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden 
(69 uncu maddede yazılı olanlara ve noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan 
ödemeler hariç); 

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, 
b) Diğerlerinden, 

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) 
ödenen istihkak bedellerinden, 

4. Dar mükellefiyete tabiî olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan 
Ödemelerden, 

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, 
b) Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan 

kira ödemelerinden, 
c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira öde-

v melerinden, 

6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 4 nu
maralı bendinin; 

0 (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, 
ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, 
b) Dağıtılsın veya dağıtılmasın 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde 

yazılı menkul sermaye iratlarından (halka açık anonim şirketler ile yatırım fonları ve ortaklık
ları hariç), 

7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratla
rından (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, 
8. Mevduat faizlerinden (bankalar dışında kalan tam mükellef kurumlara ödenenler dahil); 
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a) Pöviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katıl
ma hesaplarına ödenen kûr paylarından, 

b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, 
c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, 
d) Diğerlerinden, 

9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye irat
larından (tam mükellef kurumlara ödenenler dahil); 

a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylarından, 
b) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından, 
c) özel finans kurumlarınca kâr Ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payla-

rindari, 

10. Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti satanlara yapılan 
komisyon, prim ve benzerî ödemelerden, 

11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller için yapılan ödemelerden; 
a) Hayvanlar ye bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 
b) Diğer ziraî mahsuller için, 

12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, 

13. Götürü usule tabiî olan ticaret ve serbest meslek erbabına, esnaf muaflığından ya
rarlananlara ve diğer kişilere mal ve hizmet alımları için gider pusulası karşılığında yapılan 
ödemelerden, 

% 25 vergi tevkifatı yapılır. 

Tüccar, serbest meslek erbabı ye çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevki-
fat ticarî, meslekî ve ziraî işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır. 

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde 
tutulur. 

Bu maddenin 6 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerine göre üzerinden vergi tevkifatı 
yapılan kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz. 

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir 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 tüzel kişiler itibariyle, 
— 6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ye iratlardan, mevduat veya menkul 

kıymetin vadesi ve menkul kıymetlerin türlerine göre, 
— 11 numaralı bent gereğince ziraî mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatın-

da, ziraî mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme 
kapsamında alım yapan kurumlar ile diğerlerine göre, 
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— 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olma

dıklarına veya ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte 
olmasına göre, 

" farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir. 

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, kara, deniz ve hava ulaştırması 
işiyle iştigal eden dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve karşılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı 
veya topluca sıfıra kadar indirmeye Veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit et
meye yetkilidir." 

MADDE 23. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Gelir Vergisine tabi gelirler; 
75 000 000 liraya kadar % 25 

150 000 000 liranın 75 000 000 lirası için, 18 750 000 lira, fazlası % 30 
300 000 000 liranın 150 000 000 lirası için, 41 250 000 lira, fazlası % 35 
600 000 000 liranın 300 000 000 lirası için, 93 750 000 lira, fazlası % 40 

1 200 000 000 liranın 600 000 000 lirası için, 213 750 000 lira, fazla$ı % 45 
2 400 000 000 liranın 1 200 000 000 lirası için, 483 750 000 lira, fazlası % 50 
2 400 000 000 liradan fazlasının 2 400 000 000 lirası için 1 083 750 000 lira, fazlası % 55 
nispetinde vergilendirilir." 

MADDE 24. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci 
maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Kurumlar da dahil olmak üzere, mükellefler dilerlerse, ilgili hesap döneminde üçer aylık 
bilanço ve gelir tablosuna göre hesaplanan kazançlarının % 25'ini geçici vergi olarak öderler. 
Bu usulde hesaplanan geçici vergi, üçer aylık dönemleri takip eden ayın 20 nci günü akşamına 
kadar gelir1 veya kurumlar vergisi bakımından bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aym 
süre içinde ödenir. Bu usulü seçen mükellefler hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 
Bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmeden bu usulden dönemezler. 

kapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin eksik beyan edildiği
nin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için resen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. 
Ancak, yıllık beyanname verme süresi geçtikten sonra geçici verginin aslı aranmaz, bu vergiye 
gecikme faizi Ve ceza uygulanır." 

MADDE 25. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 121 inci maddeyi 
takiben aşağıdaki mükerrer 121 inci madde eklenmiştir. 

"Götürü Mükelleflerdeki Vergi Tevkifatı ile Vergi Alacağının Mahsubu 
MÜKERRER MADDE 121.— A) Götürü usule tabi ticaret ve serbest meslek erbabına 

bu faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan ödemelerden 94 üncü madde uyarınca tevkif edilen vergi
ler, bu mükelleflerin ertesi takvim yılına götürü usulde tespit edilen kazançları üzerinden he
saplanan gelir vergisinden mahsup edilir. 
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Tevkif yoluyla kesilen verginin, götürü usulde tespit edilen kazançlar üzerinden hesapla
nan vergiden fazla olması veya mükellefin işini terk etmesi halinde, bu tutar mükellefe iade 
edilmez. 

B) 75 inci madde gereğince menkul sermaye iradı sayılan mükerrer 75 inci maddedeki 
vergi alacağı, aşağıdaki esaslara göre gelir vergisine mahsup edilir. 

1. Mükerrer 75 inci maddenin 1 numaralı bendinde yazılı gerçek kişilerin vergi alacağı, 
yıllık beyanname ile bildirilmek kaydıyla beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup 
edilir. 

2. Mükerrer 75 inci maddenin 2 numaralı bendinde yazılı adi ortaklıklar, kolektif ve adi 
komandit şirketlerin vergi alacağı, kâr paylarının alındığı yıl ortaklık ve şirketlerce hâsılat ola
rak kaydedilir. Bu vergi alacağı, ortaklarca verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde his
seleri oranında mahsup edilir. 

3. Mükerrer 75 inci maddede yazılı eshamlı komandit şirketlerin komandite ortaklarının 
vergi alacağı, anılan şirketlerin kâr paylarını aldıkları yıl komandite ortaklar tarafından hisse
leri oranında elde edilmiş ticarî kazanç olarak kabul edilir ve verecekleri gelir vergisi beyanna
melerinde mahsup edilir. 

Bu fıkraya göre yapılan mahsup sonucu kalan vergi alacağı tutarı, hiçbir şekilde iade edil
mez ve mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilmez. 

C) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan, tayin ve tespite Maliye Bakanlı
ğı yetkilidir." 

MADDE 26. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yetki 
Mükerrer Madde 123. — 1. Bu Kanunun; 13, 17, 21, 47, 53, 68, mükerrer 80, 111 ve 112 

nci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, 1.1.1993 tarihi itibarîyle geçerli olan had ve 
tutarlarına yükseltilmiştir. 

2. Bu Kanunun 13, 17, 21, ek, 2, 47, 53, 68, mükererr 80, 82, 86, 87, 111 ve 112 nci mad
delerinde yer alan maktu had ve tutarların her birini ayrı ayrı veya topluca 10 katına kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

3. Bakanlar Kurulu, 47, 86 ve 87 nci maddelerde yazılı hadler hariç olmak üzere, 2 nci 
fıkrada yazılı yetkilerini kullanmadığı takdirde, her bir takvim yılında uygulanacak maktu had 
ve tutarlar, önceki yılda uygulanan maktu had ve tutarlara bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul 
Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilir. 

4. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin, her bir takvim yılında 
uygulanacak gelir dilimleri, önceki yılda uygulanan gelir dilimi tutarlarına bu yıla ilişkin ola
rak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiy
le tespit edilir. Bu gelir dilimlerine karşılık gelen vergi oranlarını, her bir dilim için ayrı ayn 
veya topluca 10 puana kadar artırmaya veya indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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5. Bu maddeye göre, maktu had ve tutarların tespitinde 100 000 liraya, 103 üncü madde
de yer alan gelir dilimleri tutarlarının tespitinde ise 10 000 000 liraya kadar olan tutarlar naza
ra alınmaz." 

MADDE 27. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 27 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş ve geçici 35 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (f) 
bendi aşağıdaki şekilde, 7 numaralı fıkranın fıkra numarası " 8 " olarak değiştirilmiş ve mad
deye aşağıdaki 7 numaralı fıkra ile Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"Menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, risk sermayesi yatırım fonları ve ortak
lıkları ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarından sağlanan kâr payları hakkında da 
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır." 

"f) İlk defa işe başlayan mükelleflerde işe başlanılan yılda, götürülük şartlarını haiz olan
lardan kendi isteği ile götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflerde ise, gerçek usulde vergi
lendirilmeye başlandığı yıldan itibaren üç yıl süre ile faaliyette bulunulan yörede uygulanan 
temel gösterge tutarının yarısı uygulanır." 

"7. Mükellefler; kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait ve üzerinden gelir vergisi öde
nen gelirleri (hamiline yazılı mevduat ve hamiline yazılı menkul kıymetlerden elde edilen gelir
ler hariç) ile kendilerine ve eşlerine ait emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı bulunduğunu bel
gelendirdikleri takdirde, bu gelirler, hayat standardı esasına göre kazancın tespitinde izah ne
deni gelir olarak kabul edilir." 

"GEÇİCİ MADDE 38. — Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılan mükerrer 20 
nci maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanmasına, 1.1.1994 tarihinden önce faaliyete 
geçen işletmelerin kazançları hakkında, istisna süresi sona erinceye kadar devam olunur." 

"GEÇİCİ MADDE 39. — 1.1.1994 tarihinden önce Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmış 
olan yatırımlar için yapılacak harcamalara (kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım harcama
ları dahil) yatırım indirimine ilişkin eski hükümler, bu tarihten sonra alınan Yatırım Teşvik 
Belgesine bağlı yatırım harcamalarına ise yatırım indirimine ilişkin yeni hükümler uygulanır. 
Bu Kanunla değişik Ek 3 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce alınan Teşvik Belgeleri kapsamında 1.1.1994 tarihinden itibaren yapılan 
harcamalara da uygulanır." 

"GEÇİCİ MADDE 40. — Bu Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 38 inci ve mükerrer 81 
inci maddelerinin sonuna eklenen fıkraların hükmü, 1.1.1994 tarihinden önce iktisap edilen 
gayrimenkul ve iştirak hisseleri hakkında, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden de
ğerleme oranının tespit edildiği yıldan itibaren uygulanır." 

"GEÇİCİ MADDE 41. — a) Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki 
94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 7, 8 ve 15 numaralı bentleri ile bu Kanunla kaldırılan mü
kerrer 39 uncu maddesi, özel hesap dönemleri de dahil olmak üzere, kurumların 1993 yılına 
ait olup, 1.1.1994 tarihinden itibaren beyan edilecek kazançları hakkında da uygulanır. 

b) Tam mükellef kurumlardan 1994 yılı içinde elde edilen kâr paylan (yatırım fonları 
ve yatırım ortaklıklarından elde edilenler hariç) için Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla de
ğişmeden önceki hükümleri, özel hesap dönemi 1994 yılı içinde biten kurumlardan aynı yıl 
içinde elde edilen kâr paylan ve vergi alacakları hakkında ise Gelir Vergisi Kanununun bu Ka
nunla değişen hükümleri uygulanır. 
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c) Kurumların 1.1.1995 tarihinden önceki dönemlere ait ihtiyat akçeleri ve banka proviz
yonlarının bu tarihten sonra dağıtılması veya sermayeye eklenmesi halinde, bu kâr payları için 
Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik hükümleri uygulanır. 

' d) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tayin ve 
tespit edilir." 

"GEÇİCİ MADDE 42. — Gerçek usulde tespit edilen ticarî kazancı olan eşin, bu kazanç
larının safi tutarı ve ücretlerinin brüt tutarının yıllık toplamı, 16 yaşından büyük sanayi kesi
minde çalışan işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının 4 katını aşmaması şar
tıyla, bu kazanç ve ücretlerin aile reisi beyanına dahil edilmesi ihtiyaridir. 

Bu madde hükümleri, 1994 - 1999 takvim yılı gelirlerine uygulanır. Bu maddenin uygu
lanmasında, asgarî ücretin takvim yılı sonunda geçerli olan tutarı esas alınır." 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

MADDE 28. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre, Sermaye Piyasası Kurulunca halka açık ano
nim şirket olduğu kabul edilen şirketler, bu Kanun ve Gelir Vergisi Kanunu uygulaması bakı
mından da "halka açık anonim şirket" sayılır. Ancak, bu şirketlerin halka arz edilen hisse se
netlerinin, nominal sermayesine oranının en az % 40 olması şarttır." 

MADDE 29. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İstisnalar 
Madde 8. — Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil bu maddede yazılı kurum kazançları, 

kurumlar vergisinden müstesnadır : 
1. Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden 

elde ettikleri kazançlar (Yatırım fonlannın katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerinden elde edilen kâr payları hariç); » 

2. Aşağıda yazılı kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlardan; 
a) İstihlak kooperatiflerinde; ortakların şahsî ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını kar

şılamak için satın aldıkları malların kıymetlerine göre hesaplanan risturnlar, 
b) İstihsal kooperatiflerinde; ortakların istihsal ederek kooperatife sattıkları veya koo

peratiften istihsal faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların kıymetine göre hesap
lanan risturnlar, 

c) Kredi kooperatiflerinde; ortakların kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturnlar, 
d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan sarf olunmayarak iade 

edilen kısımlar, 
Bu risturnların nakden veya aynı kıymette mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına mani 

değildir. Ortaklardan başka kimselerle yapılan muamelelerden doğan kazançlar ile ortaklarla 
ortaklık statüsü dışında yapılan muamelelerden doğan kazançlar hakkında risturnlara müteal
lik istisna hükmü uygulanmaz. Bunların genel kazançtan tefrikinde, ortaklarla yapılan iş hac
minin genel iş hacmine olan nispeti esas tutulur. 
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Bu risturnlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmaz. 
Ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. 

3. Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde "Turizm İşletmesi Belgesi" veya.1618 
sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereğince "Seyahat Acentası İşletme Belgesi" almış 
olan kurumların münhasıran bu belge konusu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hâsı
latın % 20'si (Mezkûr dövizlerin yetkili bankalar ve yetkili müesseselerde bozdurulduğunun 
tevsiki şartıyla, işletmenin ilk defa faaliyete geçtiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile kurum kazan
cından indirilir. Kurumun unvanının veya nevinin değişmesi veya işletmenin başka bir kurum 
tarafından devir alınması halinde istisna, kalan süre için uygulanır. Elde edilen dövizleri bizzat 
bozdurmayan ve dövizi sağlayan müessese veya acentadan doğrudan doğruya pay alan turizm 
müesseseleri, bu istisnadan aldıkları pay oranında faydalanırlar. Dövizi bozduran kurum, bu 
kısım üzerinden istisnadan yararlanamaz.) 

Bakanlar Kurulu yukarıda yer alan % 20 oranını sıfıra kadar indirmeye veya Kanunda 
yer alan orana kadar artırmaya yetkilidir. 

4. 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 kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları 
hariç) 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 24 üncü maddesi ile Gelir Vergi
si Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. Ku
rumlar Vergisi Kanununun 24 üncü ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddelerine göre tev
kif edilen ve ödenen vergiler, sadece Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı 
bendinin (a) alt bendine göre yapılan vergi tevkifatına mahsup edilir. Mahsup edilemeyen ver
giler hiçbir şekilde iade edilmez. 

Bu bentte yer alan % 25 oranını % 20'ye kadar indirmeye veya % 100'e kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunan ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile aynı nitelikte olduğu Maliye Bakanlı
ğınca belirlenen dar mükellefiyete tabi yatırım fonlan ve ortaklıklarının istisnadan fayadalan-
ma şartlannı, bu hususta düzenlenecek belgeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslan 
tayin ve tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

5. Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançları ile ano
nim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıktan hisse senetle
rinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar." 

6. Bu maddenin 4 numaralı bendinin (a), (c) ve (d) alt bentlerinde beirtilen yatırım fon
larının katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları" 
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MADDE 30. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü mad
desinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan parantez içi hükümler aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"(Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendi uyarınca tevkifata tabi 
tutulan kazanç ve iratlardan bu madde hükmüne göre ayrıca tevkifat yapılmaz^" 

"(Şu kadar ki Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 ve 7 numa
ralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratları ile yatırım fonları ve ortaklıklarının katılma 
belgeleri ve hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarının verilecek beyannamelere dahil edil
mesi zorunludur.)" 

MADDE 31. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Verginin Oranı 
Madde 25. —Kurumlar vergisi, bu Kanuna göre tespit. olunan kurum kazancından 

°/o 25 oranında alınır. 
Yukarıdaki orana göre hesaplanan vergi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum 

kazancının % 20'sinden az olamaz. Bu hesaplamada iştirak kazançları ile yatırım fonları ve 
ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları dikkate alınmaz. 

Bu Kanunun 18 ve İ9 uncu maddelerine göre vergilendirilen yabancı ulaştırma kurumla
rında vergi oranını karşılıklı olmak şartıyla ülkeler itibariyleJcara, deniz ve hava ulaştırma ku
rumları için ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede yazılı oranın bir 
katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 32. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçi
ci maddeler eklenmiştir. 

"GEÇtCt MADDE 21. — Bu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 
sonuna eklenen fıkrada yer alan % 40 oranı, 1994 yılı için % 15 ve 1995 yılı için °/o 25 olarak 
uygulanır." 

"GEÇİCİ MADDE 22. — Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla değişiklik yapılma
dan önceki 8 inci maddesinin; 

a) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 ve 19 numaralı bent hükümleri, kurumların 
1993 yılına ilişkin olup 1.1.1994 tarihinden itibaren beyanı gereken kazançları hakkında da uy
gulanır. 

b) 14 numaralı bent hükmü, kurumların 1.1.1994 tarihinden önce devraldıkları kurum
lara ait zararlar hakkında da uygulanır. 

c) 15 numaralı bendinde yer alan istisna hükmünün uygulanmasına, 1.1.1994 tarihinden 
önce faaliyete geçen işletmelerin kazançları hakkında istisna süresi sona erinceye kadar devam 
olunur. 

d) 18 numaralı bent hükmü, 1.1.1994 tarihinden önce satışı yapılan (vadeli satışlar dahil) 
iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan kazançlar hakkında da uygulanır." 
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"GEÇtCt MADDE 23. — Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla değişiklik yapılma
dan önceki 25 inci maddesi hükmü ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mükerrer 25 ve geçi
ci 19 uncu maddeleri hükümleri, kurumların 1993 yılına ilişkin olup, 1.1.1994 tarihinden itiba
ren beyanı gereken kazançları hakkında da uygulanır." 

"GEÇİCİ MADDE 24. — İştirak edilen şirketlerden bedelsiz alınan hisse senetlerinin sa
tışında maliyet bedeli, bu hisse senetlerinin itibari değeri esas alınarak Gelir Vergisi Kanunu
nun 38 inci maddesinin sonuna bu Kanunun 7 nci maddesi ile eklenen fıkra hükmüne göre 
artırılmak suretiyle bulunur. Bu hüküm 31.12.2010 tarihine kadar uygulanır." 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU ÎLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 33. — 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 10 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 10. — Bu Kanunun, 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve 
(V) sayılı tarifelerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları °/o 100 oranında 
artırılmıştır. Bakanlar Kurulu bu oranı bir kat artırmaya yetkilidir. 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o 
yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranın
da artırılır. 

Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok, °/o 50'sinden az olma
mak üzere yeni oranlar ve bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye yetkilidir. 

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10 000 liranın, (IV) sayılı 
tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 000 liranın altındaki tutarlar 
dikkate alınmaz." 

ALTINCI BÖLÜM 

197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU • 
tLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 34. — 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 10. — Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), ve (IV) sayılı 
tarifelerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları % 100 oranında artırıl
mıştır. Bakanlar Kurulu bu oranı bir kat artırmaya yetkilidir. 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o 
yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranın
da artırılır. 
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Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok, % 50'sinden az olma
mak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye, EURO 93 
normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu ora
nı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir. -

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10 000 liranın, (III) sayılı 
tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 000 liranın altındaki tutarlar 
dikkate alınmaz." I 

YEDİNCİ BÖLÜM 

3505 SAYILI KANUN ÎLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 35. — 3.12.1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesindeki 
"31.12.1993" tarihi "31.12.1998" olarak değiştirilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

2978 SAYILI VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞÎŞÎKLİK 

MADDE 36. — 2,2.1984 tarihli ve 2978 sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunun 1 inci mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vergi iadesinden yararlanacak olanlar ile vergi iadesine tabiî tutulacak mal ve hizmet 
alımlarını yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın tespit etmeye, kapsama almaya veya kap
sam dışına çıkarmaya, vergi iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

KALDIRILAN HÜKÜMLER 

MADDE 37. —• 1) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 

a) 40 inci maddesi, 
b) 41 inci maddesi, 
c) 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile eklenen ek 10 uncu maddesi, 

2) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 

a) Mükerrer 20 nci maddesi, 
b) 24 üncü maddenin 3 numaralı bendi, 
c) Mükerrer 39 uncu maddesi, 
d) 87 nci maddesinin son fıkrası, 
e) Geçici 19 uncu maddesi, 
0 Geçici 23 üncü maddesinin ikinci cümlesi, 
g) Geçici 37 nci maddesi, 
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3. 3.6.1949 tarifli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 
a) 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi, 
b) Mükerrer 25 inci maddesi, 
c) Geçici 2 ve 13 üncü maddeleri, 
d) Geçici 19 uncu maddesi, 

4. 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin 
6 ncı bendi, . . , 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 38. — Bu Kanunun; 
I. — a) 27 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesine eklenen 

7 numaralı fıkra hükmü ve 29 uncu madde ile değişik Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci mad
desinin 4 numaralı fıkrasının son paragrafı, 1993 takvim yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde, 

b) 26 ncı maddesi 31.12.1993 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 1, 2, 3, 4, 5, 35 ve 36 ncı maddeleri ve 12 nci madde ile değiştirilen Gelir Vergisi Kanu

nunun 51 inci maddesinin 12 numaralı bendi, 33 ve 34 üncü maddelerinde Bakanlar Kuruluna 
yetki veren hükümler, yayımı tarihinde, 

II. — 16, 17 ve 25 inci maddeleri ve 30 uncu madde ile değişik Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının parantez içi hükmü, 1.1.1995 tarihinde, 

III. —a) 19, 20,21 ve 23 üncü maddeleri, 1994 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 1.1.1994 
tarihinde, 

b) Diğer hükümleri 1.1.1994 tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

MADDE 39. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

•Jgfi&z 
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