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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — YOKLAMALAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — (10/2) esas numaralı Meclis AraşUrması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1227) 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
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Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76,1/108) 
(S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 178 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı :71) 179 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 179 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 
139) 179 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/324) (S. Sayısı: 134) 179 

6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu 
ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. 
Sayısı :283) 179 

7. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Tele
vizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili tşte-
mihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlen
mesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. 
Sayısı : 356) 180 

8. — 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 Ver
gisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi ladesi Hakkında Kanunda 
Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 180:296, 
Raporu (1/639) (S. Sayısı : 403) 313:318 

9. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı :186) 296 

10. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı :58 ve 
58'e 1 inci Ek) 2% 

11. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 296 
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12. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14,1/155) (S. Sayısı : 112) 296:297 

13. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik kapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 297 

14. -— ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 297 

15. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 297 

16. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı: 322) 297 

17. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Hak
sız ve Keyfî İşlemleriyle Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci ve ilgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Baka
nı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis 
Soruşturması Açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu 
Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 298 

18. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) 298 

19. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna 
Üç Ek Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/508) (S. Sayısı :320) 298 

20. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teş
kilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/490) (S. Sayısı :285) 298 

21. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 
1/152) (S. Sayısı :151) — 173 — 298:299 
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22. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı ve Ada
let ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 286) 299 

23. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Kanunu Tek
lif ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) 299 

24. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, 
Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/340) (S. Sayısı: 167) 299 

25. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı; 179) 299 

26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/457) (S. Sayısı: 227) 299 

27. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Sala
hiyet Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı :237) 300 

28. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 
Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Ta
rihli ve 3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur
başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) 300 

29. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 300 

30. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkenvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet N 

Memurları Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde 
Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/382) (S. Sayısı :148) 300 

•31. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) 300:301 

32. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Dev
let Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve 
Anılan Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) (S. Sayısı :284) 301 

33. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) 301 
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34. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

35. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 
3 Arkadaşının 30.4.1985 Tarih ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
liklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanunun t ki Maddesinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklif ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/449, 
2/54) (S. Sayısı : 196) 

o 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmının; 
1 inci sırasında bulunan 59 ve 59*a 1 inci ek; 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 Üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırasında bulunan 116, 
6 ncı sırasında bulunan 180, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasında bulunan 322, 

10 uncu sırasında bulunan 375, 
28 inci sırasnıda bulunan 71, 
34 üncü sırasında bulunan 82, 
21 inci sırasında bulunan 139, 
22 nci sırasında bulunan 134, . 
15 inci sırasında bulunan 283, 
12 nci sırasında bulunan 356, 
S. Sayılı Kanun Tasarıları ve Teklifleri ile, 
9 uncu sırasında bulunan 337 S. Sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunun gö

rüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/933) (S. 
Sayısı : 410), yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilerek kanunlaştığı açıklandı. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir 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 Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
likler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/639) (S. Sayısı : 403) görüşmelerine devam 
olunarak, 26 ncı maddesine kadar kabul edildi. 

26 Aralık 1993 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 23.45'te son verildi. 
Kamer Genç 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
Ali Günaydın 

Konya 
Kâtip Üye 

Abbas înceayan 
Bolu 

Kâtip Üye 
Kadir Bozkurt 

Sinop 
Kâtip Üye 

— 176 — 



T.B.M.M. B : S6 26 , 12 . 1993 O : 2 

BÎRtNCt OTURUM 

Açılma Semti : 10.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), AH Günaydın (Konya) 

-—__———. Q —.—, — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın mil
letvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, sonradan gelen arkadaşlar burada olduklarını bil

dirir yazıyı lütfen Divana göndersinler. 
Muhterem milletvekilleri, arkadaşlarımız "burada" dedikten hemen sonra salonu terk edi

yorlar; bu nedenle "Ekseriyet vardır, birleşimi açıyorum" deme imkânına sahip olamıyorum. 
"Varım" diyenler, lütfen 10 dakika burada otursunlar. 

Muhterem milletvekilleri, salonda kafi çoğunluk yoktur. Saat 11.00'te toplanmak üzere, 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 10.22 

" • • • — • " " — — ' • O 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 11.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Ali Günaydın (Konya) 

——: *—— o-

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Iî. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Aydın Milletvekili Tunç Bilget'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
— 177 — 
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III..— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö

rev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1227) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasını 
isteyen bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli Mal Üretimini ve Üreticisini Teşvik Etmek tçin Alınacak 
Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Genel Kurulun 7.1.1992 tarihli 22 nci Birleşiminde Kurulan 
(10/2) nolu Meclis Araştırması Komisyonumuz çalışmalarını tamamlayamadığından, Komis
yonun görev süresinin uzatılması, komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Alınan karar gereği Komisyonun görev süresinin karar tarihinden itibaren 3 ay daha uza
tılması için gereğini takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmına geçiyoruz. 

önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz : 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 164.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/202,1/76,1/108) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen İşler" kıs
mının birinci sırasında bulunan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Sigorta Şirketlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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2. — Bütçe Kanununda Yer alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı :71) 

BAŞKAN — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Yok. 
Sayın Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve tçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana
yasa ve Plan-ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

BAŞKAN — tnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma tdare Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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7. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile 
İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dü
zenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754,2/745) (S. Sayısı: 356) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili, Anavatan Partisi Grup Başkanvekille
ri ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilinin, Kamu ve özel Radyo - Televizyonla
rın Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile tçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arka
daşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 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 İadesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (1) 

BAŞKAN — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tiıhsil Usulü 
Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir 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 Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Muhterem milletvekilleri, geçen birleşimde 25 inci madde kabul edilmişti. 
Şimdi, 26 nci maddeyi okutuyorum : 

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 itibariyle geçerli olan had ve tu
tarlarına yükseltilmiştir. 

2. Bu Kanunun 13, 17,21, ek, 2, 47, 53, 68, mükerrer 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. 

(1) 403 S. Sayılı Basmayazı, 17.12.1993 tarihli 47 nci Birleşim Tlitanağına eklidir. 
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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 yapdmak 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 ayrı 
veya topluca 10 puana kadar artırmaya 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." 

BAŞKAN — Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
RP GRUBU ÂDINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; 403 sıra sayılı, vergi kanunlarında değişiklik yapan tasarının 26 nci maddesine gelmiş bu
lunuyoruz. Bu 26 nci madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesin
de değişiklik yapmaktadır. 

o • 

Buna göre, Bakanlar Kuruluna, Gelir Vergisi Kanununun değişik maddelerinde yer alan 
maktu tutarlar ve oranlarda belli bir miktara kadar artırma yetkisi verilmektedir. 

Dört bent halinde düzenlenen bu mükerrer 123 üncü maddenin 1 inci bendinde "Gelir 
Vergisi Kanununun 13 üncü, 17 nci, 21 inci, 47 nci, 53 üncü, 68 inci; mükerrer 80 inci, 111 
inci ve 112 nci maddelerinde yer alan maktu hadler ve tutarlar, 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli 
olan had ve tutarlara yükseltilmiştir" denilmektedir. 

Daha önce, Bakanlar Kurulunun sahip olduğu yetkiler çerçevesinde, bu maddelerdeki hadler, 
son yetki limitine kadar zaten artırılmıştı. Artık, Bakanlar Kurulunun bu had üzerinde bir ar
tış yapmaya yetkisi kalmadığı için, bu maddede, 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan had ve 
tutarlara yükseltilmek suretiyle, bundan sonraki dönemler için, Bakanlar Kurulunun bu had
leri yükseltme imkânı tekrar getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu maddede geçen hadler nedir ve nasıl bir artış imkânı sağlamaktadır? 
13 üncü madde küçük çiftçi muaflığıyla ilgilidir ve 1.1.1993 tarihi itibariyle yıllık satış hâ

sılatı 60 milyon lirayı aşmayan çiftçiler, küçük çiftçi sayılmaktadır ve küçük çiftçi muaflığın
dan yararlanmaktadır. 60 milyon liralık yetki sınırına gelindiğinde, 1994 yılı için bu miktarı 
-eğer kanun çıkmadığı takdirde- Bakanlar Kurulunun artırma yetkisi kalmamış bulunmakta
dır; buradaki değişiklikle Bakanlar Kuruluna bu imkân sağlanmaktadır. 

17 nci maddede ise, göçmen muaflığı vardır. Bir takvim yılı içinde, elde etmiş oldukları 
gelirleri 2 milyon 800 bin lirayı aşmayan göçmen gelirleri, Gelir Vergisinden muaf tutulmuştur. 
Bu yetki sınırı da doldurulmuş olduğundan, hadler, bu miktara yükseltilerek Bakanlar Kuru
lunun yetkileri genişletilmiştir. 

Daha sonra gelen 21 inci madde ise, kira gelirleri için kabul edilen vergi muafiyetiyle ilgili
dir. Bir takvim yılı içerisinde elde edilen kira gelirlerinin 3 milyon 600 bin lirası vergiden istisna 
tutulmuştur. Bu sınırın da sonuna gelinmiş olduğu için, yine, burada, Bakanlar Kurulunun 
bu miktarı artırma yetkisi tekrar yenilenmiştir. 
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47 nci madde ise, götürü usule tabi olmanın genel şartlarını düzenlemektedir. 47 nci mad
deyle ilgili hususları daha önceki konuşmalarımızda anlatmıştık. Buradaki, yıllık işyeri rayiç 
bedeli veya kira değeri de, yine Bakanlar Kurulunun yetkileri çerçevesinde artırılabilecektir. 

53 üncü madde ise, ziraî kazançların tespitiyle ilgili bir maddedir; buradaki rakamlar da 
artırılmaktadır. 

68 inci madde, meslekî götürü giderlerle ilgilidir. 
Mükerrer 80 inci madde, belli bir miktarın üzerindeki değer artış kazançlarıyla ilgilidir. 
111 inci madde ortalama kâr hadleriyle ilgilidir ve 112 nci madde de asgari ziraî vergiyle 

ilgilidir. 
İşte, bu saymış olduğumuz maddelerdeki miktarları, maktu tutarları Bakanlar Kurulu

nun artırma yetkisi sonuna gelmiş, dayanmıştır. Bu düzenlemeyle, bu üst limite gelmiş olan 
oranların daha da artırılmasının Bakanlar Kurulu kararıyla yükseltilmesi imkânı sağlanmış bu
lunmaktadır. 

İkinci bentte ise, "Bu Kanunun 13, 17, 21, ek 2, 47, 53, 68, mükerrer 80, 82, 86, 87, 111 
ve 112 nci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların her birini ayrı ayrı veya topluca 10 
katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" denilmektedir. Yani, birinci bentte maktu 
miktarlar tespit edilmekte, yükseltilmekte; ikinci bentte ise, birinci bentte tespit edilen maktu 
miktarları 10 katına kadar artırmaya, Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. Yani, bu madde
ler için, bundan sonraki yıllarda Meclise gelip kanun çıkarma yerine, Bakanlar Kurulu kara
rıyla miktarların artırılma imkânı sağlanmaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi, aslında bu 
tür yetkilerin Bakanlar Kuruluna verilmesi, 1960 Anayasasıyla mümkün değildi; fakat, 1982 
Anayasasıyla, Anayasanın 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunun bu miktarları, indi
rimler, istisnalar, muafiyetler ve oranlarla ilgili olarak artırma ve eksiltme yetkileri vardır. An
cak, 12 Eylül hukuku kalıntılarını temizleme düşüncesindeki İktidarın, 12 Eylül hukukuna sı
kı sıkıya sarıldığını da burada ifade etmek istiyorum. • . 

Bu mükerrer 123 üncü maddenin üçüncü bendinde ise, "Bakanlar Kurulu, 47, 86 ve 87 nci 
maddelerde yazılı hadler hariç olmak üzere, ikinci fıkrada yazılı yetkilerini kullanmadığı tak
dirde..." deniliyor. Her ne kadar Bakanlar Kuruluna bu miktarları 10 katına kadar artırma 
yetkisi verilmiş ise de, işlerinin yoğunluğu sebebiyle veya herhangi bir gerekçeyle bu yetkisini 
kullanmaz ve buradaki hadleri artırmazsa ne olacaktır; bunu düzenliyor üçüncü bent. Bu tak
dirde, "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 yapmak suretiyle tespit edilir" deniliyor. Yani, nedir işin özü?.. Eğer 
Bakanlar Kurulu, bu 10 katına kadar artırma yetkisini kullanmazsa, o yıl için Vergi Usul Ka
nununun yeniden değerlemeye ilişkin hükümleri, 298 inci maddesi hükümleri uygulanır; buna 
göre, buradaki maktu hadler ve oranlar, Devlet İstatistik Enstitüsünün tespit etmiş olduğu toptan 
eşya fiyatlarındaki artışlara göre, otomatik olarak artmış sayılır. Bu noktada, "kalıcı bir çö
züm sistemin içerisine yerleştirildiğine göre..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Kalıcı bir çözüm sistemin içerisine yerleştirildiğine 

göre, Bakanlar Kuruluna verilen yetkilerin ne anlamı vardır tartışmasını da gündeme getirebilir. 
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Vergi kanunlarında birtakım maktu rakamlar var. Bu maktu rakamlar Gelir Vergisi Kanunun
da da var ve bunlar, her yıl yüzde 70'leri bulan; önümüzdeki yıllarda yüzde 100'ü aşacağı, 
belki yüzde 5O0'lere geçeceği işaretleri bulunan enflasyon karşısında anlamsızlaşıyor ve aşını
yor. "Bu aşınmayı telafi etmek için, Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor" diye bir gerekçe önü
müze konuluyor; ama, bu maktu miktarlar, otomatik olarak enflasyon oranında zaten arttığı
na göre, Bakanlar Kuruluna bu denli geniş yetkiler yermenin anlamı nedir tartışmasını da gün
deme getirebilecek bir noktanın bulunduğunu ifade eder, süremi fazla aşmama düşüncesi içe
risinde, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar, görüşülmekte olan 403 sıra sayılı vergi tasarısının 26 ncı maddesi üzerinde Anavatan 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinize saygılar sunarım. 

Tasarının -ki, tamamı 39 maddedir- 26 ncı maddesinden sonra gelen bazı maddeleri, tek
nik maddeler mahiyetindedir. Burada, gerek Bakanlar Kuruluna, gerek Maliye Teşkilatına ba
zı yetkilerin devri söz konusu olmaktadır. 

26 ncı maddeyle getirilen husus, mükerrer 123 üncü maddenin değiştirilmesiyle ilgili bir 
husustur. Bu konuyu biraz irdelemek istiyorum. Burada bahsi geçen kanunun 13 üncü madde
si, küçük çiftçi muaflığıyla ilgili bir maddedir. Buradaki değişiklik, muafiyet hudutlarının ar
tırılmasına ilişkin bir husustur; ki burada "Küçük çiftçi muaflığından faydalanabilmek için, 
ziraî mahsullerin bir takvim yılı içindeki satış bedellerinin tutarının, 10 milyon veya 60 milyon 
lirayı geçmemesi şarttır" denilmektedir ve "Arazi üzerinde yapılmayan ziraî faaliyetler ile kara 
ve su avcılığında, işletme büyüklüğü ölçüsü göstermeyen ziraî faaliyetlerde muaflık yıllık satış 
tutarı ölçüsüne göre tayin olunur" diye ilave edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, gerçekten, küçük çiftçilerimizi korumak mecburiyetindeyiz. Türkiye'
de, tarımın gelişmesinde küçük çiftçilerin büyük rolü vardır ve çiftçilere ilişkin olarak tedbirler 
almakta ve küçük çiftçilerin yaşam standartlarını iyileştirecek bazı muaflıkları tanımakta ya
rar vardır. 

Denilebilir ki, sanayileşme süreci içinde tarım, giderek küçülecektir ve tarımın gayrisafi 
millî hâsıla içindeki nispî payı düşecektir. Bu, doğrudur, Sanayileşme süreci içinde tarımın nis
pî payı düşmekle birlikte, önemi hiçbir zaman düşmez. Bakın, Türkiye, bundan bir süre önce, 
dünyada, tarım alanında kendi kendine yeterli olan 7-8 ülkeden biriydi. Şimdi görüyoruz ki, 
buğday ithalatı yapılmaktadır, yoğun bir şekilde pirinç ithalatı yapılmaktadır, özellikle, ma
karnalık buğdayda büyük ithalat rakamlarına ulaşılmıştır ve büyük döviz ödemeleri yapılmak
tadır. Aynı şekilde, pirinç konusunda da, Amerika'dan yoğun bir şekilde pirinç ithal edilmek
tedir. Oysa Türkiye, ziraî karakteri itibariyle ve nüfusunun yüzde 48-49'u ziraatle uğraşan bir 
ülke olması hasebiyle, bu ürünleri ithal etmek yerine, kendi Üretimini teşvik etmelidir. 

Trakya yöremize yaptığım bir seyahatte, vatandaşlar arasında dolaşırken, ziraî kredilerin 
yerinde kullanılmadığını ve özellikle Ziraat Bankasından büyük şikâyetler olduğunu işittim. 
Bugün, baktığımız zaman, Ziraat Bankası, yüksek oranda kâr eden ve -iki gün evvel gazeteler
de vardı- Amerikan rating şirketi olan Standard and Poors gibi, Moody's Şirketinin yaptığı 
değerlendirmelerde de birinci seçilen bir banka hüviyetindedir. Hatta o gazete haberinde 
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"Moody's, Türkiye'ye eksi puan verdi, eksi bbb puanı; yani itibar düşüş puanı verdi; fakat 
Ziraat Bankası sınıfı geçti şeklinde" bir ifade vardı. Tabiatıyla, reel olarak gelirlerine, kâr ve 
mevduat artışlarına baktığınız zaman bu doğru olabilir. Ancak, şunu unutmamak lazım : Zi
raat Bankası niye kuruldu?.. Ziraat Bankası, Türkiye'de ziraat sektörünü geliştirmek, özellikle 
tarım konusunda faaliyet gösteren vatandaşları desteklemek ve hele hele tarıma dayalı endüst
rileri -buna agro endüstri deniyor- geliştirmek için kurulan bir bankadır. Siz, bu bankayı kendi 
ziraî karakterinden uzaklaştırır ve tutup da birtakım ticarî ve sanayi faaliyetlerinin içerisine 
sokarsanız, gelir elde edersiniz, diğer bankaların da gelirleri artıyor; ama hiçbir zaman esas 
fonksiyonunu yerine getirememiş olursunuz. İşte bu, kanunun 13 üncü maddesiyle getirilen 
muafiyet yetkisi, küçük çiftçi muaflığıyla ilgilidir. Bugün için küçük çiftçilerin buna ihtiyacı 
vardır, bunun artırılmasını yerinde görmekteyiz. 

Bu kanunun 17 nci maddesi, göçmen muafiyetiyle ilgilidir. Bildiğiniz gibi, Türkiye, gerek 
Bulgaristan'dan, Romanya'dan, hatta Batı Trakya'dan gelen soydaşlarımızla bir arada yaşa
mamız gereken bir ülkedir. Türkiye'ye göçmenler gelmektedir. Bu göçmenlere verilen muafiyet 
de 17 nci maddede belirtilmiştir. Bunu kanun vazu şu şekilde vaaz etmiştir : "İskân Kanunu 
hükümlerine göre göçmen ve mülteci sayılanlarla, yerleştirilenlerin mezkûr kanunda kazanç 
vergisi muaflığı için konulan kayıt ve şart sürelerle bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç 
ve iratların 60 bin lira -sonra 2 milyon 800 bin lira olmuş- gelir vergisinden müstesnadır" de
miştir, ki doğrudur. Bunun da artırılması, zaten bir sonraki bentte Bakanlar Kuruluna yetki 
olarak verilmiştir. 

Burada çok önemle, dün de bir nebze üzerinde durdum; ama şimdi sırası geldi, tam yeri
dir. 21 inci madde kira muafiyetleriyle ilgilidir. Bugün, kira muafiyeti yılda 3 milyon 600 bin 
lira olarak öngörülmektedir; ki bu, günün şartlarının dışına çıkmıştır. Burada da "Sermaye 
iratlarında istisnalar" başlığı altında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Beşinci Bölümünde 
vazedilmiştir. Denilmektedir k i : "Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden, bir takvim 
yılı içinde elde edilen hâsılatın 3 milyon 600 bin lirası vergiden müstesnadır." 

Değerli arkadaşlar, tabiî hanları hamamları olan, otuz kırk tane gayrimenkulu olanlar için 
bir şey demiyorum; ama toplumumuzda; özellikle benim seçim bölgem olan Kartal - Pendik 
bölgesinde de var, her tarafta da var; yaşlı insanlar, kocası ölmüş, kendisine oturduğu ev ve 
iki daire kalmış, birinde oturuyor, ikisini kiraya veriyor ve başka geliri yok, hiçbir yerden geliri 
yok. Yaşlı aylıklarını da, biliyorsunuz geçen sene fazla artıramadık, 300 binler, 400 binler civa
rında; yetersiz. Şimdi bu dul kadın evini kiraya veriyor ve buradan bir gelir elde ediyor. "Ba
kanlar Kurulu bunu artıracak" deniyor; on kat artırsın, 30 milyonunu müstesna hale getirirsi
niz, istisna maddesi haline getirirsiniz; bu da yetersiz. Bunu, günün icabına uydurmak için ye
ni bir düzenleme yapılmasında yarar görüyorum; bunun en aşağı 70 milyon lira civarında ol
ması lazım. Çünkü, enflasyonun da bu paralar üzerindeki yıpratıcı etkisini bu şekilde dikkat 
nazarına alabiliriz. 

Değerli arkadaşlar, bundan sonraki husus 47 nci madde. Bu madde götürülük şartlarını 
belirlemekte ve bu götürülük şartlarıyla ilgili istisnaları getirmektedir. 

53 üncü maddede, yine ziraî kazançlarla ilgili olan hükümlere yer verilmektedir. Ziraatle 
ilgili olan görüşlerimi daha evvel açıkladığım için, bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyo
rum. Yalnız, eski maddeyi bir kere hatırlatmam faydalı olur diye düşünüyorum : "Yıllık hâsı-
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latları tutarı 120 milyon liradan aşağı olan çiftçilerin kazançları götürü gider esasına, 120 mil
yon veya daha fazla olan çiftçilerin kazançları ise gerçek kazanç usulüne göre tespit olunur" 
demektedir. Bu maddedeki miktarların da, bir sonraki bentle, artırılması söz konusudur. Yine 
80 inci madde, vergi dışı değer artışını düzenlemektedir 111 inci madde ortalama kâr hadlerini, 
112 nci madde de asgarî ziraî kazançları belirlemektedir. 

Değerli arkadaşlar, benden evvelki konuşmacı arkadaşın söylediği gibi, burada, ben, Ba
kanlar Kuruluna verilecek olan yetkiyi yerinde görüyorum; çünkü, bu gibi konularda, yurdu
muzdaki enflasyonist baskı altında, Bakanlar Kuruluna bir elastikiyet verilmesinde fayda var
dır. Onun için Bakanlar Kurulu, bunu 10 kat artırma yetkisi içinde hareket etmek mecburiye
tindedir. Eğer bu yapılmadığı takdirde, -kanun vazedenler veya kanun yazanlar, bir emniyet 
supabı öngörmüşler burada; o da yerinde- Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmadığı takdir
de, yıllık yeniden değerleme oranında, üstteki maktu had ve tutarların artırılmasında yarar gö
rülmektedir; otomatik bir uygulamadır. 

Yine, bu maddenin 4 üncü bendine göre, dün de ifade ettiğim gibi, Bakanlar Kurulu, da
ha önce konuştuğumuz 23 üncü maddedeki gelir basamaklarını 10 puan artırmaya ve indirme
ye yetkilidir. Demek ki, Bakanlar Kurulu, istediği takdirde, benim dün ifade ettiğim yüzde 25'lik 
Gelir Vergisi birinci basamak sınırını 10 puan indirmeye yani, 15'e çekmeye yetkilidir; dilerim 
ki, bunu kullanacaktır. 

Bundan sonraki bent de kesirleri tama iblağ etmektedir. Bu nedenle, aslında, genel an
lamda teknik bir madde olduğu için, bu maddeyi daha anlaşılır duruma getirmek ve Yüce Ku
rula bu konudaki görüşlerimizi ifade etmek amacıyla söz aldım. 

Hepinize saygılar ve teşekkürler sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Gruplar adına başka söz talebi yoktur. 
Kişisel konuşmalara geçiyorum. 
Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 
403 sıra sayılı bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan tasarının 26 ncı maddesiyle ilgili olarak 
söz almış bulunuyorum. 

26 ncı madde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesini tadil et
mektedir. Burada, maktu hadler yükseltilmekte ve Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Bu
rada belki en faydalı değişiklik 4 üncü bentteki Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde 
yer alan vergi tarifesinin yeniden değerlemeye tabi olarak her yıl değiştirilmiş olmasıdır. Bu, 
müspet bir gelişmedir ve bir otomatiğe bağlanmış bulunmaktadır. Tabiî, dilimlerin bu şekilde 
otomatiğe bağlanıp değişmesinin ötesinde, vergi oranlarının düşürülmesi de, takip edilmesi ve 
yapılması gereken işlerdendir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, biz, burada bunları konuşuyoruz; ama niye konuşuyoruz di
ye kendi kendime de düşündüm. Bu sabah gazetelere baktım ki, biz burada boşuna konuşuyo
ruz. Tabiî, belirli etkili ve güçlü çevreler kendi kulislerini yapıyorlar ve meseleyi, istedikleri noktaya 
da götürüyorlar. 

İngiltere'de Hyde Park diye bir yer vardır, yolu düşüp gidenler Londra'da görmüşlerdir; 
birçok kürsü vardır; insanlar çıkar konuşur, boşalır. Ben, Millî Mücadeleyi yapan Meclisi hiçbir 
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zaman ona benzetmek istemiyorum; ama, bazı müzakerelerde de Hyde Park haline dönüyo
ruz. Yani, taksimat başka yerlerde yapılıyor, biz burada konuşma talimleri yapıyoruz. Belki 
asıl konuşmayı seçim meydanlarında ve halka yapacağız; ama, orada da fena zorlanacaksınız. 
Bunu İktidar partilerine söylüyorum. Yani, burada konuşmamızın bir yararı yok; seçim mey
danlarında ve halkla konuşurken hesaplaşacağız; bu hesabı da veremeyeceksiniz. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir; iyi bir benzetme 
değil bu. 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Ben benzetmiyorum, tenzih ederim; ama, maalesef bu uy
gulamalar bu noktaya geldi. Aslında, bu Meclis, Millî Mücadeleyi yapan kumandanları dahi 
görevden azleden bir Meclistir ve her bakanı tek tek denetleyen bir Meclistir; ama, hani bizim 
İçtüzüğümüz? önünüze gelen meselenin dışına çıkamazsınız... Hani, Genel Kurulda bu mese
leleri kim tartışıyor? Burada konuştuk, 500 önerge verdiniz; bakın, gizli kapaklı pazarlıklarla 
değiştiriyorsunuz bazı şeyleri; ama, çıkıp, önergelerinizle ilgili burada bilgi veriyor musunuz; 
ciddî bir önerge getiriyor musunuz?.. Hayır. Gizli kapaklı birtakım pazarlıklarla bazı madde
leri değiştiriyorsunuz. Bunun üzerinde durmayalım. Ben, sabah sabah havayı germek istemi
yorum, zaten üslubuma da uygun değil bu aslında. 

Tasarının, Kanunun 94 üncü maddesini değiştiren 25 inci maddesi konuşulurken, "biz bu
rada ne konuşuyoruz arkadaşlar?.. Genel olarak bu tevkifatlar yüzde 25 olacak dendi -bu 
geneldir-; ama, Bakanlar Kurulunun bunu düzenleme yetkisi var; ne olacak bilmiyoruz" de
dik. Daha Bakanlar Kurulu bir şey ortaya koymadan, düşünülen rakamlar aşağıya doğru gidi
yor. Nedir?.. "Türk lirası mevduat faizlerinde düşünülen tevkifat yüzde 10'dan yüzde 5*e iniyor" 
"Çiller'in talimatıyla alınan kararla -bugünkü basındaki manşet haberleri söylüyorum- faizin 
vergisi iniyor"; yani, faizciliğe devam demektir bu. Rahmetli özaFın yolunda devam ediyorsu
nuz; siz de aynı çukura düşeceksiniz sonunda. 

İkincisi: Kamu ve Hazine kâğıtlarında stopaj yüzde 10'dan ve yüzde 15'ten yüzde 5'e ini
yor... Mübarek olsun; faizciliğe devam!.. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Siz ne yapacaksınız? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Biz gelirsek programımızı konuşuruz. 
Döviz mevduatı faiz gelirine uygulanan stopaj yüzde 10'da kalıyor; 225 milyonun üzerin

deki gelirlere uygulanan vergiler 1996'ya erteleniyor. Bunlar nedir?.. Hep, büyük holdinglerin, 
sermaye çevrelerinin, faizcilerin desteklenmesidir. Vergi kanununda, verilen çarşaf çarşaf ilan
lara rağmen, hiçbir şey yok; sadece milleti aldatıyoruz; ama, bu konuda seçim meydanlarında 
hesaplaşacağız. 

Ne yaptınız, bakın konuşalım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Bektaşi'ye sormuşlar -latifedir, söylüyorum, kimse alınmasın; halk arasında anlatılır- na

maz kılar mısın diye, "bayramdan bayrama, bayramdan bayrama" demiş. Bir şeyi daha sor
muşlar, "akşamdaaaan akşama" ("ne sormuşlar?..") sesleri Onu siz bilirsiniz de, ben tekrar 
etmeyeyim. 
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Sayın Maliye Bakanının açıklaması var; "ücretlinin 480 bin ya da 450 bin lira -neyse- olan 
indirimini ayda 600 bin liraya çakardık, senede 7 milyon 200 bin liradır; toplam 8,5 trilyon yapar" 
diyor. Peki, faizcilere ne veriyorsunuz?.. Hazine Müsteşarının geçenlerde çıkan bir demeci var, 
"1994'te 392 trilyon borç alacağız" diyor; 400 trilyon dersek, yüzde 90'dan 360 trilyon faiz 
ödeyecek Hükümet. Bunlara yüzde 5 vergi uyguluyoruz!., insaf edin, 360 trilyonluk gelir, yüz
de 5 de vergi matrahı oluyor!.. Bunlar orta ve alt gelir grupları değil, bu paraları bankalara 
yatıranlar büyük sermaye, repocular, büyük gelir sahipleri... 360 trilyona 18 trilyon vergi uygu
layacağız, yüzde 5'ten. Hani bunun sosyal dengesi, hani bunun alt gelir gruplarını koruması? 
Hazine elinizde; ilan veriyorsunuz, reklam yapıyorsunuz; ama, bunlar vatandaşın kafasına bir 
şey sokmayacak. Vatandaş, çarşıda, pazarda harcadığına ve eline aldığı ücrete bakıyor. Bunun 
da hesabını veremeyceksiniz; maalesef, bu vergi kanununu da böyle alelacele geçiriyorsunuz. 

Teşekkür ederim, beni dinlediğiniz için hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Tayan, buyurun. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26 ncı madde üzerin

de kişisel görüşümü ifade etmek üzere huzurunuzdayım. 
önce, benden evvel konuşan Sayın Cevat Ayhan Beyefendinin bir görüşüne katılmadığımı 

ifade etmek istiyorum. Bu Mecliste görüşülen, müzakeresi yapılan ve kararlaştırılan her konu 
alenîdir; gizli kapaklı herhangi bir şey yoktur; onu şiddetle reddederiz. Bir tasarı hazırlanır, 
Bakanlar Kurulunda görüşülür, kabul edilir; Meclise gelir, komisyonlarda görüşülür, sonra Genel 
Kurula gelir. Bakanlar Kurulundan çıkan bu tasarı, Komisyonda değişmiştir, şimdi Genel Ku
rulda değişiyor. Bu demektir ki, milletin iradesi, milletin temsilcileri marifetiyle yasaya intikal 
ediyor. 

Bakınız, bazı önergeler kabul ettik. Bu önergelerde değişik partilerden arkadaşlarımızın 
imzaları var. Demek oluyor ki, konu araştırılıyor, gerçek ve doğru aranıyor, bulunuyor, öner
gelerin ciddiyeti, ciddiyetsizliği üzerinde artık bir tartışmaya gerek görmüyoruz. Bu madde, 
esasen maktu hadleri belirleyen, belirlemede Bakanlar Kuruluna yetki veren klasik bir madde
dir. Konuşan arkadaşlar da üzerinde fazlaca bir şey söylemediler; ama, Sayın Ayhan bilsin ki, 
rahmetli özaPın düştüğü çukura düşmek hepimiz için mukadderdir. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem milletvekilleri, 26 ncı madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Madde 

üzerinde önergeler vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 26 ncı maddesinde yer alan "1.1.1993" ifadesinin "1.1.1994" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan 
Adana Hakkâri 

Mustafa Fikri Çobaner Etem Kelekçi 
İsparta Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 26 nci maddesinde geçen "1.1.1993" ifadesinin "31.12.1993" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. . 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 26 nci maddesinde yer alan "13,17,21,47, 53, 68, mükerrer 
80, 111 ve 112 nci" ifadesinin, "13, 17, 21, 47, 53 ve 68 inci" şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 26 nci maddesinde yer alan "13, 17, 21,47, 53, 68, mükerrer 
80, 111 ve 112 nci" ifadesinin, "13, 17, 21, 47, 53, 68 ve mükerrer 80 inci", şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 26 nci maddesinin İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Eyüp Aşık Yücel Seçkiner 
Trabzon Ankara 

Elaattin Elmas Mehmet Keçeciler 
İstanbul Konya 

Temel Gündoğdu K. Ramazan Coşkun 
istanbul istanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 
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Gerekçe: Sosyal hukuk devletinde iktidar, başka bir ifadeyle Parlamento çoğunluğu, eko
nomide yanlış politikaların sonuçlarını hukuku ve Anayasayı hiçe sayarak düzenlemeye kalkış
mamalıdır. Vergi toplamadaki yetersizliğin ve aczin faturası sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağ-
daştırılamaz. 

Devlet vergiyi koyarken, kaldırırken veya değiştirirken Anayasada ifade edilen sosyal ve 
hukuk devletinin unsurlarım gözetmek zorundadır. Bu itibarla, tasanmn bütününde görülen 
sosyal ve hukuk devleti ilkesine aykırılık hususu bu madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN — Şimdi, önce Anayasaya aykırılık önergesini okutacağım ve oylayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 26 ncı maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Karar yetersayısı arayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Dikkate alacağım. 
Sayın milletvekilleri, önerge üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
Anayasaya aykırılık önergesini oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 26 ncı maddesinde yer alan "13, 17,21, 47, 53, 68, mükerrer 

80, 111 ve 112 nci" ifadesinin "13,17,21,47, 53, 68 ve mükerrer 80 inci" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 26 ncı maddesinde yer alan "13,17,21,47, 53, 68, mükerrer 
80,111 ve 112 nci" ifadesinin "13, 17,21,47,53,68 inci" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) —. Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 26 ncı maddesinde geçen, "1.1.1993" ifadesinin "31.12.1993" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN—Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTlLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN —- önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul olunmamıştır. 
Diğer önergeyi okutuyorum : s 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 26 ncı maddesinde yer alan "1.1.1993" ifadesinin "1.1.1994" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 26 ncı madde kabul 

edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
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 fonlan ve ortaklıklarından sağlanan kâr paylan hakkında da 
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır." 

"f) îlk defa işe başlayan mükelleflerde işe başlanılan yılda, götürülük şartlarım 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." 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor; buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Sayın Başka

nım, 27 nci maddedeki teknik düzenleme, kanun tekniğine pek uymadığı için, buraya kadar 
maddenin 27 nci madde olarak düzenlenmesi, geçici maddelerin de ayrı bir çerçeve madde ha
line getirilmesi gerekmektedir. O nedenle, bu okunan kısmın 27 nci madde olarak kabul edil
mesini Komisyonumuz ifade ediyor. Geçici maddeler için de ayrıca, sıra gelince, "çerçeve 28 nci 
madde" olarak düzenlenmesini isteyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, biz de aynı düşünüyoruz. 
27 nci madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruftu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (îstanbul) — Sayın Başkan^ değerli mil

letvekilleri; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı yasa tasarısının 27 nci maddesi üzerinde Anava
tan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; sözlerimin başında saygılar sunuyorum. 

Bu maddeyle ilgili olarak görüşlerimi açıklamadan önce bir iki noktaya değinmek istiyo
rum. Bunlardan bir tanesi, biraz evvel Sayın Komisyonun ifade ettiği gibi, bu 27 nci maddeden 
sonra gelen geçici 38, 39, 40, 41 ve 42 nci maddelerin, hakikaten kanun tekniği bakımından 
karışık bir görünüm arz ettiğini ve Plan ve Bütçe Komisyonumuzun yeniden düzenleme yolun
daki kararına katıldığımı ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, her gün buraya gelirken gazetelere şöyle bir bakarım. Dün de ifade 
ettim, milletvekilleri hakkında, gazetede çıkan bir havadis, haber vardı ve bir milletvekili arka
daşımız tavzih etti. 
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Değerli milletvekilleri, şimdi, bakın, bugün de çok enteresan bir şey var. Gazeteler zaten 
Türkiye Büyük Millet Meclisini ve milletvekillerini her vesileyle yermek için fırsat arıyorlar. 
Bakın, bugünkü gazetelerde şu var : "Milletvekillerine bakandan kıyak. Ulaştırma Bakanı Meh
met Köstepen, milletvekilleri için, yılbaşı öncesinde, armağan olarak nitelendirilebilecek bir 
uygulama başlatıyor. Bu uygulamaya göre, cep telefonları öncelikle milletvekillerine verilecek. 
Edinilen bilgiye göre, 1 500 adet cep telefonu öncelikle Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, 
milletvekilleri, valiler, emniyet müdürlerine verilecek. Bu cep telefonlarının dağıtımı yılbaşın
dan önce hemen başlayacak." 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Bugünkü gazetelerde değil, dünkü gazetelerde. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Evet. 
Değerli arkadaşlar, bu, çok yanlış bir şey. Bir kere, şu gazetenin haberinde, öyle yazılmış 

ki, sanki bu cep telefonları milletvekillerine bedava verilecek; bu şekilde anlaşılıyor. Bunu okuyan 
vatandaş, milletvekilleri bunu bedava alıyor şeklinde anlıyor, öyle bir şey yok. Bu cep telefon
ları 20-25 milyon lira değeri olan, Türkiye'de bu şekilde satılması gereken telefonlardır. Eğer, 
bunu bir milletvekili arkadaşımız alacaksa parasıyla alacaktır, parasını ödeyecektir. Bunları 
öyle yazıyorlar ki, milletvekilleri avantacı... 

ALt ESER (Samsun) — Hep birlikte, Meclis olarak bir deklarasyon yayımlayalım. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Tabiî, bunun için bir şey yapmak lazım... Her gün 

haksızlık... 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Meclis Başkanının yapması lazım bunu. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Ben şahsen almayacağım, istemiyorum; ama, alan 

arkadaşlarımız çatır çatır parasını ödeyecektir; bundan normal bir şey yoktur; ama, "yılbaşı 
hediyesi" diye "cep telefonu avantası dağıtılıyor" diye yazılmıştır. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Basının ahlaksızlığı. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ikinci konu, Sayın Tayan'ın bura

da ifade ettiği, kurucumuz ve 8 inci Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut özal'la ilgili olan hu
sustur. Tabiatıyla, Sayın özal, Anavatan Pratisinin kurucusudur ve Anavatan Partisi, özal'ın 
açtığı ışıklı yolun devamıdır; Ondan aldığımız feyzle, Anavatan Partisi, gelecekte Türkiye'yi 
idare edecektir. O bakımdan, eline gözlük alanların ve özal'ı, elindeki gözlüğü sallayarak tak
lit edenlerin, tabiî, bu hallerine millet gülmektedir, özal'ı anlamak için önce onun fikirlerini 
anlamak lazımdır. Bunu da en iyi anlayan parti Anavatan Partisidir. Onun için, özal'ın fikir
lerine kimse sahip çıkmaya kalkmasın. Esasen, özal'ın fikirlerine, biraz olsun sahip çıkmak 
değil, devam edilebilseydi, ülke iki senede, şu andaki ekonomik bakımdan yangın yerine dön
mezdi, daha iyi durumda olurdu. 

MEHMET KERtMOGLU (Ankara) — Yapmayın yahu, sekiz sene yönettiniz bu ülkeyi!.. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Rakamları ben burada her gün topluyorum, her gün 

söylüyorum; bütçe açıklarının 150 trilyona yaklaştığını, dış borçların 62 milyar dolar olduğu
nu, her gün söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Memleketi, yükselme trendinde olan 
Türkiye'yi iki senede duraklama aşamasına getirdiniz. O bakımdan, özal'ı taklit etmek müm
kün değildir. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Ülkeyi siz bu hale getirdiniz. 
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SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Şimdi, bakın, gene öğrendiğimize göre, bütçe açığı, 
Hükümet Programında 122 trilyon olarak yazılıyor, bu 150 trilyona doğru gidiyor; Maliye Ba
kanlığı uzmanlarına emir vermişler "bu bütçe açığını nasıl küçültebeliriz?" diye. Bazı kalem
lerin 1994 yılı bütçesine atılmasıyla bütçe açığım küçültmek yolunda bazı faaliyetler vardır; 
ama, güneş balçıkla sıvanmaz; biz bunların hepsini gayet iyi bilmekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, 27 nci madde birkaç fıkradan oluşuyor. Birinci fıkra özelleştirme ve 
halka açılmayla ilgili, menkul kıymet yatırım fonları ve risk sermayesi yatırım fonlarıyla ilgili 
hükümleri ortaya çıkarmaktadır. Maddenin (0 fıkrası, gerçek usuldeki vergilendirmeyi teşvik 
eden bir muhteva içindedir. 7 nci bent de, emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların, Gelir 
Vergisi Kanununun esaslarına göre, hayat standardından istisna edilebileceğini ifade etmektedir. 

Burada, yeni bir konu olduğu için, biraz şu konu üzerinde durmak istiyorum : Bildiğiniz 
gibi, 6 Temmuz 1993 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan -mükerrer sayıda yayımlanan- tebliğle 
"risk sermayesi yatırım ortaklığı" adı altında bir yeni malî enstrüman devreye girmiştir. Bu 
enstrümanın esas amacı Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, yüksek gelişme potansiyeli 
taşıyan ve menkul kıymetleri, likiditesi düşük olan girişim şirketlerine, birinci el piyasalarda, 
ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak gerçekleştirilen uzun vadeli kaynak 
aktarımını sağlamaktır. Bunun adına da risk sermayesi denilmektedir. "Girişim şirketlerinin, 
sınaî uygulama veya ticarî pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, 
yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini amaçlamaları ve bu doğrultuda 
faaliyet gösteriyor olmaları, yönetim, teknik, sermaye desteğiyle bu doğrultuya girebilecek bir 
nitelik taşımaları şarttır" demektedir bu tebliğ. 

Kayıtlı sermayeli olarak kurulan, başlangıç veya çıkarılmış sermayelerini, esas olarak ser
maye kazancını elde etmek amacıyla, risk sermayesi yatırımlarına yönelterek risk sermayesi ya
tırım faaliyetlerinde bulunan ortaklıklara risk sermayesi yatırım ortaklığı denilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu risk sermayesi yatırım ortaklığı Amerika Birleşik Devletlerinde kul
lanılan bir malî enstrümandır; bize yeni gelmiştir; ancak, şu ana kadar, benim aldığım bilgilere 
göre, fazla kullanılması söz konusu olmamıştır. Çünkü, kayıtlı olarak kurulan bu risk serma
yesi yatırım ortaklığının -ki, bu, yasanın birinci bendinde yer almaktadır- başlangıç sermayele
rinin 100 milyar liradan, kayıtlı sermayelerinin de 300 milyar liradan, pay bedellerinin 250 mil
yar liradan az olmayacağı öngörülmektedir. Bu, tabiatıyla, mevduat toplama hadisesi değildir, 
kredi de vermeyecektir; risk sermayesi yatırım ortaklığı bir banka değildir. Bunlar, riskli kuru
luşların, batmakta olan, batmış şirketlerin veya malî krize düşmüş şirketlerin -böyle ifade et
mek daha doğru olacak- hisse senetlerini toplayacak; yönetime katılarak danışmanlık ve yöne
ticilik hizmeti yapacak ve bunları tekrar ekonomiye faydalı duruma getirecektir. Hakikaten çok 
önemli bir amacı vardır. 

Yalnız, burada bir risk faktörü -adı da üzerinde- her zaman için bulunmaktadır. O bakım
dan, bu yatırım ortaklığına vatandaşların itibar etmemeleri de doğaldır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Çünkü, hepinizin bildiği gibi, bugün bir bankaya gi

dip 100 liranızı yatırdığınızda, dilediğiniz takdirde bu 100 lirayı geri alma imkânınız vardır. 
Bu risk sermayesi yatırım ortaklığına 100 liranızı yatırdığınız zaman, belki elinize 200 veya 250 lira 
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gibi yüzde 100 fazla, yüksek ve net bir değer geçecektir; ama, bunun, her zaman için bir riski 
de söz konusudur, tşte bu risk sermayesiyle ilgili sağlanan kâr payları hakkında burada bir 
muafiyet hükmü getirilmektedir, ki, bu yerindedir. 

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların kendilerine ve eşlerine ait olan bu kazançların 
hayat standardı esasına göre izah edilip vergi dışı kalması da 7 nci maddede öngörülmektedir. 
Bu da aslında doğru bir husustur. 

Başkanın ikazını da nazarı dikkate alarak sözlerimi burada tamamlıyorum ve saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruftu. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan tasannın 27 nci 
maddesiyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 27 nci maddeyle mevcut kanundaki geçici 27 nci maddede ve yine 
kanunda mevcut geçici 35 inci maddede tadilat yapılmaktadır. 19.6,1987'de 3393 sayılı Kanu
nun 11 inci maddesiyle mevcut hale getirilen geçici 27 nci madde metni aynen şu : 

"GEÇtCt MADDE 27. — Menkul kıymet sahiplerinin, menkul kıymet alım satımına yetkili 
olan bankalar ve aracı kurumlar (borsa komisyoncuları dahil) vasıtasıyla menkul kıymetlerini 
elden çıkarmak suretiyle sağladıkları kazançlar, 31.12.1999 tarihine kadar gelir vergisinden müs
tesnadır. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım satımıyla devamlı olarak uğraşanların 
bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, istisna kapsamında değildir." 

Yani, menkul kıymet gelirlerine 1999'un sonuna kadar Gelir Vergisinden muafiyet tanın
mış bulunmaktadır. Şimdi buraya getirilen bir fıkra ilavesiyle "Menkul kıymetler yatırım fon
ları ve ortaklıkları, risk sermayesi yatırım fonları ve ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonla
rı ve ortaklıklarından sağlanan kâr payları hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır" 
denilmekte; yani, bunlara da 1999 yılı sonuna kadar Gelir Vergisi muafiyeti getirilmektedir. 

Bundan evvelki maddelerde ifade ettik, yani, odun kırıcısından bohçacıdan, çamaşırcı
dan vergi alıyoruz; ama, hisse senedinden gelir temin edenlerden vergi almıyoruz. Adalet bu
nun neresindedir değerli arkadaşlar?!. Bunları burada söylemeye mecburuz. Türkiyedeki dü
zen, daima, zenginin daha zengin olmasına, sermayesi olanın daha da büyümesine, alt tabaka
dan olan bohçacının, çamaşırcının, odun kırıcısının ve geçimini günlük sağlayan küçük esna
fın sırtına da yeni yeni vergi yükleri getirilmesine hizmet eden bir düzendir, yani zalim düzen 
dediğimiz de budur bizim aslında, bu uygulamalardır. 

Yine, bu madde ile, geçici 35 inci maddede değişiklik yapılmaktadır, Gelir Vergisinde de
ğişiklik yapan bu madde o kadar güzel hazırlanmış ki, bu maddeyi okuyanlar hiçbir şey anla
mazlar. Geri dönüp maddelere baktığınızda, geçici 35 inci maddenin hayat standardı ile ilgili 
madde olduğunu anlıyorsunuz; yani, Türkiye'de gerçek usulde vergi ödeyen 2 milyon esnafın 
şikâyetçi olduğu bir maddedir. Tabiî, hayat standardından hiç bahsedilmediği için, geriye dö
nüp dikkatlice tetkik yapmadığınız takdirde, bunu fark etmeniz mümkün değil. 

Nedir geçici 35 inci madde? Geçici 35 inci madde : "1.1.1990 - 31.12.1999 tarihleri arasın
da, gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı, bu mad
dede belirtilen hayat standardı esasına tabidir" diyor. Nedir bu hayat standardı? Anavatan Parti-
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sinin, esnafın başına bela ettiği işlerden biridir bu; en çok şikâyetçi olduğu; ama, tabiî, usta 
çırak meselesi, bu İktidar da buna devam ediyor- İkinci bentte "(a) Hayat standardı temel gös
terge tutarı, faaliyetin yapıldığı takvim yılı sonunda geçerli olan ve 16 yaşından büyük, sanayi 
kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının birinci sınıf tacirler 
için 3,1 katı, ikinci sınıf tacirler için 1,8 katı, serbest meslek erbabı için de 2,8 katı..." deniliyor. 
Bu rakamları hesapladığımız zaman ne görüyoruz? Bugünkü asgarî ücretin yıllık toplamı 30 
milyondur. Bu, birinci sınıf tüccar için ne oluyor; 30 milyonu 3.1'le çarparsanız 93 milyon, 
ikinci sınıf tüccar için 30 milyonu 2.8'le çarptığınız zaman 54 milyon, mühendis, doktor, avu
kat, muhasebeci ve benzeri serbest meslek sahipleri için de 84 milyon olur. Tabiî, bu rakamlar 
bugünkü asgarî ücrete göredir; asgarî ücretin miktarı 1994 yılında değişecektir. Asgarî ücretin 
rakamları değiştiği zaman, bu rakamların üzerine en azından yüzde 70 mertebesinde fark gele
cektir; zira, bu yüzde 70, 80 enflasyon karşısında asgarî ücret mecburen artacaktır. 

Bunun manası ne?.. Bunun manası şu: Bir esnaf kazansa da zarar da etse bu geliri göster
meye ve bunun vergisini ödemeye mecburdur. Esnaftan aldığımız en büyük şikâyetlerin birin
cisi peşin vergi, ikincisi de budur. Bu İktidarı teşkil eden her iki parti de, programlarında ve 
seçim meydanlarındaki taahhütlerinde "bu iki vergiyi de kaldıracağız'* demişlerdi; ama, maa
lesef bunlarda da bir değişiklik yok, tasarıda aynen getiriliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergiler zulüm vergileridir. Gerçek usulde vergilendirmeye biz 
de taraftarız; ama, kâr ediyorsa al, zarar ediyorsa vergi alma; ne kadar kârı varsa o kadar vergi 
al. Yani, nimet-külfet dengesi meselesidir; yoksa, insanların gırtlağını sıkarak "bu kadar ka
zandın, illâ şu kadar vergi vereceksin" dediğiniz zaman, gerçek usulde vergilendirme değil bu, 
bir başka çeşit, bize ait bir çeşit olmak üzere, götürü vergidir. \ani, siz götürü vergiye ikinci 
bir götürü vergi daha eklemiş oluyorsunuz. Bunun manası budur. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, Hükümet ne yapsın, bugünkü İktidar ne yapsın? Türkiye borç 
batağına girmiş, faiz batağına girmiş ve israf da diz boyu. Maalesef, bu Hükümet döneminde 
de iki yıldan beri kamu kuruluşlarında israf diz boyu. Kamu kuruluşlarına 200 bin personel 
almışsınız... Mevcutların maaşını doğru dürüst ödeyemiyorsunuz, bankalardan yüzde 90 faizle 
para alıp maaş ödüyorsunuz, kamu kuruluşlarına 200 bin kişi daha almışsınız!.. Zaten, bütçe
nin yarısı maaşlara gidiyor -maaşlar da memurları geçindirecek seviyede değil; önceki madde
lerde gördük- öbür taraftan da faiz ödemeleri; ne yapacaksınız? Tabiî, yeni vergi kaynakları 
bulmaya mecbursunuz. Vatandaşa zulüm olan, şikâyet konusu olan vergileri de düzene soka
mazsınız, düzeltemezsiniz. Çünkü, sizde, İktidarınızda bir malî disiplin yok, gelir-gider den
gesi yok, "benim gelirim budur; ben bunun içine sığacağım. Gelirimi artırmadan giderimi 
artıramam" diyemezsiniz; bütün harcamalarınız bunu gösteriyor. 

Ben, biraz evvelki konuşmamda "İşte, rahmetli özal'ın düştüğü çukura düşeceksiniz" der
ken, kastım, onun siyasî hayatta düştüğü çukurdur. Sayın özal, 1983'te, İktidar olmak için, 
seçime girerken ne yaptı; "enflasyonu yüzde 10'un altına düşüreceğim. Pahalılık felakettir" 
dedi ve geldi, yüzde 25-30'da aldığı enflasyonu yüzde 70'le getirdi teslim etti. Siz de, maşallah, 
usta-çırak münasebetiyle, onun üzerine zamlar getirmeye devam ediyorsunuz, vergiler getir
meye devam ediyorsunuz. İşte, ben bu çukuru kastettim. Eğer, Sayın Tayan'ın dediği gibi, öbür 
çukuru dikkate alırsak, şüphesiz, her canlı ölümü tadacaktır, hepimiz o çukura gireceğiz. O 
çukurda hiç hesap veremeyeceksiniz. (RP sıralarından alkışlar) Orada size "ey kulum, senin 
vazifen insanları bu faizle ezmek miydi? Ey kulum, senin vazifen insanları bu pahalılıkla ezmek 
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miydi? Ey kulum, senin vazifen fakir-fukarayı korumak, onlara rahmet gözüyle bakmak yeri
ne, bu holdingleri, bu ensesi kalınları daha da semirtmek, daha da azdırmak mıydı?" diye 
sorulacak. O hesabı hiç veremeyeceksiniz, Onun için, ben o defteri açmıyorum. Sayın ihyan 
açtığı için burada dile getirdim, söyledim. Cenabı Allah orada da hesabınızı kolay eylesin diye 
dua ediyorum; ama, öncelikle buradaki hesabınızı düzeltmeye mecbursunuz muhterem arka
daşlar. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Siz bilim adamısınız, bunları Erbakan söylesin. Lütfen... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim. Bazen bunları da söylemek gerekiyor, 

hatırlatmak gerekiyor; onun için söyledim. Çünkü, nasihat da insanlara, hepimize gereklidir. 
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, kişisel söz isteğiniz var, kullanmak istiyor musunuz? 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Başka arkadaş kullansın. 
BAŞKAN — Peki. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Kişisel konuşmalara geçiyoruz; Sayın Ayhan hakkını kullanmadı. 
Saynt Nami Çağan?.. Yok. 
Sayın Abdüllatif Şener, buyurun. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 27 nci mad
desiyle, Gelir Vergisi Kanununun geçici maddelerinde bazı değişiklikler yapılmakta, geçici 27 nci 
maddeye bir fıkra eklenmektedir. Sermaye piyasasını teşvik amacıyla getirilen bu geçici 27 nci 
maddeye eklenen fıkrada. "Menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, risk sermayesi 
yatırım fonları ve ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarından sağlanan kâr 
payları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır" denilmektedir. Uygulanan hü
küm ise, tamamen vergi muafiyetini, istisnasını sağlayan bir hükümdür. 

35 inci maddeye de bir (f) bendi eklenmektedir. Burada da, götürülükten gerçek usule ge
çenlerin hayat standardıyla ilişkilerinin nasıl olacağıyla ilgili hususlar vardır. 

Maddeler üzerindeki görüşmeler sırasında ortaya çıkan bir gerçek var. Bu da şudur : Her 
ne kadar Gelir Vergisi Kanununda gerçek usulde vergilendirme esas olarak alınmış olsa da, 
aslında bu sistemin içerisinde gerçek usulde vergilendirme diye bir şey yoktur; muafiyetler var, 
o muafiyetlerde bile, kesinti yoluyla, mümkün olduğunca vergi alabilme çabaları var; onun 
dışında, götürü vergilendirme var, bununla ilgili maddeler geçti. Götürü vergilendirmede de 
mükelleflerin belli bir takvim yılı içerisinde, belli bir miktarda gelir elde etmiş oldukları varsa
yılıyor ve bu varsayıma istinaden, ne alabilirsek kabilinden, belli bir miktar vergi alınıyor. Ger
çek usulde vergilendirilen mükellefler de, yıl içerisinde yapmış oldukları masraflar, maliyetler 
ve hâsılatlar arasındaki farka göre gerçekten ortaya çıkardıkları veya elde etmiş oldukları ka
zanca göre vergilendirilmiyorlar; hayat standardı denilen bir müessese var, bu hayat standardı
na göre gerçek gelirin vergilendirilmesi gerekirken, yine idarenin tespit etmiş olduğu asrgarî 
değerler üzerinden bir vergi alınıyor. Hayat standardı sınırlarını aşan düzeyde gelir elde eden 
mükellefler ise, yine gerçek gelirleri üzerinden vergilendirilmiyor, ne beyan ederlerse, yapmış 
oldukları beyan üzerinden vergilendiriliyorlar. Yani, Türkiye'deki Gelir Vergisi sisteminin esa
sı, özü bu. Gerçek kazançların vergilendirilmesi diye bir olay ortada yok. Dolayısıyla, sistemin 
kendisi aşınmıştır. Aslında, burada maddeleri tartışmanın da o kadar büyük bir anlamı yok. 
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Gerçek kazançların vergilendirilmesi diye bir usul, esas, bu sistemin içerisinde yoktur, bu sis
temde bazı rötuşlar yapan bu kanun tasarısında yoktur. Maliye, kimden ne alabilirse ona rıza 
göstermiş vaziyettedir veya kazanmadığı halde, mükelleflerden, belli vergi yükümlülükleri yük
lemek suretiyle kamu giderlerini finanse edebilme çabası, kaygısı ve telaşı içerisindedir. 

Her şeyden önce bu sistemin değişmesi lazımdır. Nitekim, sistemdeki açmazlar o kadar 
belirgindir ki, Türkiye'de hangi mükellef incelenirse incelensin, muhakkak bir vergi farkı çı
kar. İncelenip de, vergi inceleme elemanları tarafından vergi incelemesine tabi tutulup da bir 
vergi farkı, matrah farkı tespit edilemeyen mükellef, Türkiye'de yoktur. O halde, burada bir 
yanlışlık vardır, sistemde bir açmaz vardır, sistemde işlemeyen bir taraf vardır. Vergi kanunla
rıyla ilgili değişiklikler bu Meclise gelirken, öncelikle bu noktanın bir ön kabul olarak belirlen
mesi ve bu sistemdeki aksamaya yönelik tedbirlerin buraya getirilmesi lazımdır. Maalesef, hiç
bir iddiası olmayan bu tasarı, bu eksiklikleri giderecek özelliklere, niteliklere sahip değildir. 
Zaten tasarı burada görüşülürken, burada bulunan sayın milletvekillerinin bile haberi olma
dan, Sayın Bakan, basın toplantısı düzenliyor, Bakanlar Kurulu yetkisi çerçevesinde, bazı had
leri artırdığını söylüyor; bunları akşam, haberlerden öğreniyoruz, zaten çoğu milletvekilinin 
haberi de olmuyor... 

NİHAT MATKAP (Hatay) — Haberimiz var. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Demek ki, bu konuda, bu Meclisin yetkisinden da

ha fazla olan aslî yetkiler -daha önceden verilen yetkilere dayanılarak- Bakanlar Kurulu tara
fından kullanılıyor. O halde, burada neyi tartışıyoruz?.. Tartıştığımız şey, bu işin sadece bazı 
ayrıntılarıdır. 

Bu noktaya da dikkatleri çekerek, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Sayın Haydar Oymak?.. Yok. 
Muhterem milletvekilleri, 27 nci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 27 nci maddesinin çerçeve hükmünün 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Etem Kelekçi 
Adana Afyon 

Asım Kaleli Halil Başol 
İçel Tekirdağ 

Mehmet Cebi 
Samsun 

Madde 27. — 31.12.1960 Tarihli ve 193 sayılı Geler Vergisi Kanununun geçici 27 nci mad
desinin birinci fıkrasında yer alan, "sağladıkları kazançlar" ifadesinden sonra, "Gelir Vergisi 
Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan, menkul kıy
metlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar "hariç" hükmü ve aynı geçici maddenin 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş; geçici 35 inci maddenin (2) numaralı fıkrasının (f) bendi aşa
ğıdaki şekilde, (7) numaralı fıkrasının numarası (8) olarak değiştirilmiş ve bu maddeye aşağı
daki (7) numaralı fıkra eklenmiştir. 
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Gerekçe : 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 27 nci maddesinde eklenen parantez içi hükümle; Devlet 

tahvili, Hazine bonosu ve Toplu Konut İdaresi ve Kamu Ortaklığı İdaresince ihraç edilen men
kul kıymetler ile diğer tahvillerin elden çıkarılmasından sağlanan gelirler, bu geçici maddedeki 
istisnanın kapsamı dışına çıkarılmaktadır. 

Tasarının çerçeve 27 nci maddesine eklenen bu hüküm uyarınca, çerçeve maddesi yeniden 
düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 27 nci maddesinin (f) bendinde yer alan "üç yıl" ifadesinin 
"beş yıl" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

M. Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 nci maddenin (O bendinde yer alan "üç yıl" ifadesinin "iki yıl" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

M. Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 nci maddenin (O bendinde yer alan "yarısı" ifadesinin, "üçte biri" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

M. Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 
Ali Uzun 

Zonguldak 
Ethem Kelekçi 

Afyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 nci maddenin (f) bendinde yer alan, "işe başlanılan yılda" ifadesinin, "işe başlanılan 
ve bir sonraki yılda" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan 
Adana Hakkâri 
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Ali Uzun M. Fikri Çobaner 
Zonguldak İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 27 nci maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi gere
ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Elaattin Elmas Yücel Seçkiner 

istanbul Ankara 
Mehmet Keçeciler Temel Gündoğdu 

Konya istanbul 
Nabi Poyraz K. Ramazan Coşkun 

Ordu istanbul 

Gerekçe : 
Sosyal hukuk devletinde iktidar, başka bir ifadeyle parlamento çoğunluğu, ekonomideki 

yanlış politikaların sonuçlarını hukuku ve Anayasayı hiçe sayarak düzeltmeye kalkışmamalı
dır. Vergi toplamadaki yetersizliğin ve aczin faturası sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaştı-
rılamaz. 

Devlet, vergiyi koyarken, kaldırırken veya değiştirirken, Anayasada ifade edilen sosyal hu
kuk devleti unsurlarını gözetmek zorundadır. Bu itibarla, tasarının bütününde görülen sosyal 
hukuk devleti ilkesine aykırılık hususu madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN -— Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup oylayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 27 nci maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi gere
ğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Elaattin Elmas 

İstanbul v 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Komisyon ve Hükümet Anayasaya aykırılık önergesine katılmıyorlar. 

ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aramanızı istiyorum; 
ama lütfen ciddî sayın. 
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BAŞKAN — Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım; ancak, kara yetersayısı aranması is
tenmiştir; sayabilmemiz için, arkadaşlarımın, lütfen, yerlerine oturmalarını rica ediyorum. 

Anayasaya aykırılık önergesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Anayasaya aykırılık 
önergesi kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 27 nci maddesinin çerçeve hükmünün 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 

Madde 27. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 27 nci madde
sinin birinci fıkrasında yer alan "... sağladıkları kazançlar..." ifadesinden sonra "(Gelir Vergi
si Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yer alan menkul kıy
metlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar hariç)" hükmü ve aynı geçici maddenin 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş, geçici 35 inci maddenin 2 numaralı fıkrasının (f) bendi aşağı
daki şekilde, (7) numaralı fıkrasının numarası (8) olarak değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki 
7 numaralı fıkra eklenmiştir. 

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

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN— önergeye, Hükümet katılmakta, Komisyon ise çoğunluğu olmadığı için ka

tıl amamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 nci maddenin (f) bendinde yer alan "işe başlanılan yılda" ifadesinin "işe başlanılan 
ve bir sonraki yılda" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana • 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI .(Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 nci maddenin (0 bendinde yer alan "yarısı" ifadesinin "üçte biri" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 nci maddenin (0 bendinde yer alan "üç yıl" ifadesinin "iki yıl" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 nci maddenin (f) bendinde yer alan "üç yıl" ifadesinin "beş yıl" şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, 27 nci maddeyi biraz evvel kabul ettiğiniz önerge istikametin

de oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 27 nci madde kabul edilmiştir. 
Geçici maddelere geçmeden önce, bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

27 nci maddeden sonra gelmek üzere geçici maddelerin çerçeve maddesinin aşağıdaki şe
kilde olmasını ve diğer madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan ihsan Saraçlar 
Bursa Samsun 

Hacı Filiz Şerif Ercan 
Kırıkkale Edirne 

Ali Günaydın 
Konya 

Madde 28. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici mad
deler eklenmiştir. 

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

muz az önce zaten bu şekli önermişti; o nedenle katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Geçici madde 38'i okutuyorum : 
"GEÇİCİ MADDE 38. — Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılan mükerrer 20 nci 

maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanmasına, 1.1.1994 tarihinden önce faaliyete ge
çen işletmelerin kazançları hakkında, istisna süresi sona erinceye kadar devam olunur." 

BAŞKAN — Geçici Madde 38 üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Maruflu. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; biraz evvel görüştüğümüz 28 inci maddeden sonra düzenlenen geçici madde 38 üze
rinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, hepinize say
gılar sunuyorum. 

Bu geçici maddede "Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılan mükerrer 20 nci mad
desinde yer alan istisna hükmünün uygulanmasına, 1.1.1994 tarihinden önce faaliyete geçen 
işletmelerin kazançları hakkında, istisna süresi sona erinceye kadar devam olunur" denmektedir. 
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Değerli arkadaşlar, bu mükerrer 20 nci maddeye baktığımız zaman, şu ifadeyi görüyoruz : 
"Okul, kreş, spor tesisleriyle, 50 yatak, kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak kapasitesin
den az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin, huzurevlerinin işletilmesinden elde edilen ka
zançlar, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle, Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleye
ceği usul ve esaslar dairesinde beş yıl süreyle Gelir Vergisinden müstesna tutulurlar, tstisna, 
kuruluşların faaliyete geçtiği tarihten itibaren başlar. Bu kuruluşların kalkınmada öncelikli yö
relerde kurulması halinde, bunlardan elde edilecek kazançlar, yukarıdaki şartlar dahilinde on 
yıl süreyle Gelir Vergisinden müstesna tutulurlar." 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de cumhuriyetin 70 inci yılına gelmemize rağmen, eğitim ko
nusunda istenilen seviyeye ulaşamamış vaziyetteyiz. Bugün, sadece Güneydoğu Anadolu'da 4 211 
okulun kapalı olması, oranın olağanüstü şartları nedeniyle söz konusudur ama, özellikle İs
tanbul, tzmir, Ankara ve batıdaki bazı şehirlerimizde de okul meselesi çözülememiştir. Bakı
nız, benim seçim bölgem olan tstanbul Kartal Pendik bölgesinde 70 - 80 kişilik sınıflar, tavanı 
akan sınıflar ve çocukları modern ve çağdaş eğitimden mahzun tutan birtakım okul binalarıy
la, fiziksel kapasitelerle karşı karşıyayız. O bakımdan, devlet, Anavatan Partisi hükümetleri 
zamanından başlayarak, eğitim konusuna, gerek gayri safi millî hâsıla içinde, gerekse bütçe 
gelirleri içinde en yüksek payı ayırmasına karşılık, eğitimdeki gelişmeler bugün için istenilen 
düzeyde değildir ve Türkiye'de büyük bir eğitim meselesi vardır. 

Şimdi, okulların, kreşlerin ve spor tesislerinin açılmasında, özel sektör zaman zaman dev
reye girmektedir. Aslında, biz Anavatan Partisi olarak, özel sektörün eğitim sektörüne yatırım 
yapmasını ve devletin yükünü bir ölçüde üzerinden almasını da her zaman destekledik. Bu ya
tırımlar teşvik tedbirlerine dahil edilmiştir, tşte, bu maddede görüldüğü gibi, bunlar belli bir 
süre için Gelir Vergisinden muaf tutulmuşlardır. 

Bu muafiyet hudutlarının daha da geliştirilmesi gerekir ve burada, esasen, kanunlar ma
kabline şamil olmadığına göre, daha önce bu tür faaliyetlere giren, yani eğitim tesisleri inşa 
eden ve işletmeye açan müteşebbislerin, bu şekildeki kazançlarının Gelir Vergisinden müstesna 
tutulmaları normaldir, yerindedir. 

Burada ikinci bir sorun, tıpkı eğitimde olduğu gibi, sağlık sektöründe de söz konusudur. 
Bugün, Türkiye'de, sağlık sektörü, birbirinden habersiz, kopuk ve kapasiteleri israf eder dü
zeydedir. O kadar kaynak israfı vardır ki, bu, Türkiye'nin yapısal meselesidir ve yıllardan beri 
de değiştirilememiştir. Devletin elinde hastaneler vardır, Sosyal Sigortalar Kurumunun elinde 
hastaneler vardır, belediyelerin elinde hastaneler vardır, üniversitelerin elinde hastaneler vardır 
ve bunlar hiçbir zaman, bir ulusal sağlık politikası çerçevesinde bir araya getirilmemiştir. 

Bugün yatak kapasitelerine, doktor kapasitelerine bakıldığı zaman, bazı hastanelerde atıl 
yatak kapasitelerini görürsünüz, atıl doktor kapasitelerini görürsünüz; bazı hastanelerde -aynı 
şehirde olmasına rağmen- fazla doktor ve fazla yatağa karşılık, haddinden fazla hasta ile karşı 
karşıya kalan, hastaları yatıracak yer bulamayan hastanelerle karşılaşırsınız. 

Son yıllarda, özel sektör, büyük şehirlerden başlayarak, bu sağlık tesislerine de yavaş ya
vaş girmeye başlamıştır. Tabiatıyla bir sınaî tesisi, bir sanayi işletmesini, fabrikayı işletmeye 
açtıktan sonra, ondan geliri daha kolay elde edersiniz. Eğitimde ve sağlıkta öyle fazla para 
kazanmak kolay değildir. O nedenle, devletin, bu yasada da yazıldığı gibi, okul, kreş ve sağlık 
tesisi açanlara yardımcı olması, bunları gerekli muafiyetlerden istifade ettirmesi doğaldır, ye
rinde bir hükümdür. Hatta azdır. 

— 203 — 



T.B.M.M. B : 56 26 . 12 . 1993 O : 2 

Bugün, bazı sağlık tesisleri, devlet tesislerine hakikaten örnek olacak, onların da kalitele
rini düzeltecek niteliktedir. Zaten, rekabet daima yararlıdır. Bunu örnek alan tesislerin, kendi
lerini de düzeltmeleri mümkündür. Temenni ederim ki, mesela bugün Ankara'da bulunan bir 
Bayındır Tıp Merkezi, İstanbul'da bulunan International Hospital'ın, standartları, devlet has
tanelerimizde de, SSK hastanelerinde de aynı düzeyde olsun. Ancak, tabiatıyla, bu tesislerde, 
daha önce de burada ifade ettiğim gibi, alınan yüksek ücretler, herkesin bu tesislerden yarar
lanmasına olanak vermemektedir. Bu nedenle, bu tesislerdeki ücret politikasının da gözden ge
çirilmesi gereklidir. 

Değerli arkadaşlar, kalkınmada öncelikli yörelerde en az 35 yatak ve 50 yatak, hükmü ye
rinde bir tedbirdir ve bunun 5 yıl süreyle Gelir Vergisinden müstesna tutulması ve kalkınmada 
öncelikli yörelerde bu istisnanın 10 yıl süreyle olması yerindedir. 

Son değinmek istediğim konu huzurevleri konusudur. Bir refah toplumuna ulaşmak isti
yorsak, refah devletine ulaşmak istiyorsak, yaşlılarımızı en iyi şekilde yaşatmak mecburiyetin
deyiz. Bugün, Türkiye'de, emekli maaşı bile olmayan yaşlıların durumu içler acısıdır. Hatta 
emeklilerin durumu bile içler acısıdır ve bir köşeye itilmiş vaziyettedirler. Oysa, gelişmiş ülke
lerde -ki, bu ülkeler arasında, sosyal refah devletini gerçekleştirmede iskandinav ülkeleri birin
ci sırayı almakta, ondan sonra Almanya ve İngiltere gelmektedir- topluma yıllarını vermiş ve 
emekli olmuş yaşlılar, onların tabiriyle senior citizen, yani her bakımdan toplumdan saygı gö
recek ve bütün sorunları çözümlenecek olan vatandaşlar konumuna getirilmiştir. Bunlar için 
çok modern huzurevleri yapılmıştır. Bu huzurevlerini, Devlet Planlama Teşkilatında görevliy
ken bizzat gittim, gördüm. Hakikaten, yaşlıların yüzleri nur içinde, hayatlarından memnunlar 
ve hayatlarının son günlerini gayet iyi geçirmektedirler. 

Türkiye'de ise bu sektör çok ihmal edilmiştir. Bugün, istanbul'da bir Darülaceze vardır. 
Gidin, görün, başında da çok değerli yönetici vardır, çırpınmaktadır; fakat, bu Darülaceze, 
gerek fizikî şartların yetersizliği, gerekse parasal şartlarının yetersizliği nedeniyle bir harabe 
halindedir, yaşlılar orada perişan durumdadır. 

tşte, burada, huzurevlerinin de dahil olması -bunlara yaşlı evleri de diyebiliriz- çok yerin
de bir tedbirdir. Bu huzurevlerinin, yaşlı evlerinin, okul, kreş, spor tesislerinin ve Özel hastane
lerin, sadece Gelir Vergisinden muafiyetle değil. Kurumlar Vergisiyle de -zannediyorum buna 
benzer bir hüküm vardır- desteklenmesi yerindedir; buna devletin katkıda bulunması lazımdır. 
Bunlar devreye girdiği zaman, göreceksiniz, devletin de büyük çapta yükünü üzerinden alacak 
ve daha iyi işler duruma, daha iyi hizmet verir duruma gireceklerdir. 

Bu maddenin istisna hükümlerini yerinde görmekteyiz. 
Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Vergi Kanun Tasarısının 28 inci maddesiyle ilgili olarak, 
Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

28 inci madde, Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapan geçici mad
deler 38, 39, 40,41 ve 42 için bir çerçeve maddesi olarak burada oluşturulmuş bulunmaktadır. 
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Geçici madde 38, bu vergi kanun tasarısının sonunda "kaldırılan hükümler" ile ilgili ola
rak madde 37'de zikredilen, 2/a bendindeki mükerrer 20 inci maddeye aittir. Mükerrer 20 inci 
madde, kaldırılan hükümler meyanındadır. Mükerrer 20 inci madde "Okul, kreş ve spor tesis
leri ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere, 
yurt ve sağlık tesislerinin (huzurevleri dahil) işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili bakan
lığın görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar da
hilinde 5 yıl süreyle Gelir Vergisinden müstesna tutulur. İstisna, kuruluşların faaliyete geçtiği 
tarihten itibaren başlar. 

Bu kuruluşların kalkınmada öncelikli yörelerde kurulması halinde bunlardan elde edile
cek kazançlar yukarıdaki şartlar dahilinde 10 yıl süreyle Gelir Vergisinden müstesna tutulur." 
demektedir. 

Geçici madde 39 ise» yatırım indirimine ait yapılan değişiklikler sebebiyle getirilen bir dü
zenlemedir. Hatırlarsanız, bu kanun tasarısının 7 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununda ek 
1, 2 ve 3 olarak zikredilen maddeler yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. İşte bu düzenlenen 
maddelere göre, mevcut yatırım teşvik belgelerinin durumu ne olacak, yeni alınan yatırım teş
vik belgelerinin durumu ne olacak; burada bunlar düzenlenmektedir. Tabiî, aslında, bu yatı
rım teşviklerinde, eskiden beri oturmuş bir usul vardır : "Mevzuat değiştiği takdirde, yatırım
lar lehlerine ise yeni hükümden faydalanırlar; değilse, müktesep hak olarak eski hükümlere 
devam edilir" şeklinde bir uygulama vardır. Bu, basit bir şekilde düzenleneceği yerde, "1.1.1994 
tarihinden önce yatırım teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımlar için yapılan harcamalara 
eski hükümler uygulanır, bundan sonrakilere yeni hükümler uygulanır" denmiş. Ayrıca, bura
da, yine "... Ek 3 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce alman teşvik belgeleri kapsamında 1.1.1994 tarihinden itibaren yapılan harcamala
ra da uygulanır" hükmü getirilmiş. Bu dördüncü fıkra nedir, şimdi ona bakalım : "Petrol Ka
nununa göre yürütülen arama ve sondaj faaliyetleri için yapılan ve aktifleştirilen harcamalar
dan, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenenler, yatırım in
dirimi uygulaması bakımından, yatırım harcaması sayılırlar" denmiş. 

Tabiî, burada, petrol konusundaki yatırımlar, arama ve sondajlar için özel bir hüküm ge
tirilmiş. Ancak, ben önerge de vermiştim ve o madde müzakere edilirken burada arz etmiştim; 
ama, maalesef kabul görmedi. Aslında, bunu sadece petrolle sınırlı tutmamak gerekirdi. Pet
rol dışındaki madenleri de bu kapsama almak; yani maden aramayı da, yatırım teşvik belgesi
ne bağlayıp, yatırım indiriminden faydalandırmak gerekirdi. Çünkü, maden arama, petrol gi
bi fevkalade risklidir, masrafı yüksektir. Ben hatırlarım, 1970'li yılların başında Türkiye'de, 
madencilikte hamle yapılmak istenmiş, birtakım projeler ve araştırmalar ihale edilmişti. İşte, 
BAKIRSAN, ÇİNKUR gibi tesisler o dönemde kurulmuştu. Ben o dönemde Devlet Planlama 
Teşkilatında çalıştığım için konuyu yakından biliyordum. O dönemde, Doğu Karadeniz'de, yanlış 
hatırlamıyorsam Koç Grubu, bakır arama çalışmalarına girmişti ve 1970'in rakamlarıyla 8-10 
milyon lira harcayınca -ki, memleketimizin en büyük sermaye grubu olduğu halde- geri çekil
mişti. Burada söylemek istediğim husus, maden aramanın fevkalade riski olduğudur. Şüphe
siz, petrolde olduğu gibi, maden aramalarını teşvik edecek araştırmaları ve sondajları destek
lemek gerekirdi. Maalesef teklifimiz kabul görmedi ve madde mevcut haliyle geçmiş oldu. 

Geçici madde 40, gayri menkul kıymetlerde yeniden değerleme hükümlerinin uygulanma
sıyla ilgidir. 
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Geçici 41 inci maddede "tam mükellef kurumlardan 1994 yılı içinde elde edilen kâr payla
rının dağılımında Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki hükümleri uygulanır" 
denmektedir. 

Geçici 42 nci maddede ise, eşlerin gelirlerinin, aile reisinin beyanına dahil edilip edilme-
mesiyle ilgili ihtiyarilik hususu ifade edilmekte ve bunun, asgarî ücretin dört katını aşmayacak 
şekilde beyannameye ithaline cevaz verilmektedir. 

Burada en mühim gördüğüm madde, Gelir Vergisi Kanunundaki mükerrer 20 nci madde
nin iptal edilmiş olmasıdır. Bu iptal ne getiriyor, ne götürüyor diye baktığımız zaman, başlan
gıçta da arz ettiğim gibi, bu hüküm, bizim vergi mevzuatına girince, okul, kreş, spor, yurt, 
huzurevi ve benzeri hizmet sahasındaki bu yatırımlar, normal bölgelerde beş yıl, geri kalmış 
bölgelerde de 10 yıl Gelir Vergisinden muaf tutulmaktadır. Tabiî, bu, 1980'den sonra bizde uy
gulanmaya başlayan -aslında düşüneni ve buna başlayanı da takdir etmek lazım- sağlıkta ve 
eğitimde özel okulu ve özel hastaneleri teşvik eden, geliştiren bir anlayıştır. Bizim buna şiddet
le ihtiyacımız vardır. Zira, biz, maalesef, Türkiye'de kamu kuruluşlarını verimli idare edemi
yoruz. Bu, KİT'lerde de böyledir, hastanelerde de böyledir, okullarda da böyledir. Okullar ih
mal içindedir, sınıfları kalabalıktır, okul idaresiyle veliler arasında ve okul çevresinde, okuldan 
yetişmiş olan insanlar arasında organik ve canlı bir bağ kurulamamaktadır. Okulların öğret
menleri Ankara'dan tayin edilir, müdürleri Ankara'dan tayin edilir veya il merkezinden, vali 
tarafından, yetkililer tarafından tayin edilir, göreve intibak dikkate alınmaz, kabiliyet dikkate 
alınmaz, verimlilik dikkate alınmaz, velilerle işbirliği dikkate alınmaz ve tabiî bu sebeple de, 
bugün okullarımızın içinde bulunduğu hal meydandadır. Yani, bugün, çocuklarını özel okula 
veren insanlarımız, vatandaşlarımız var. Bunlar, özel okullara 30 - 40 milyon lira para öde
mektedir ve bunların birçoğu da orta gelir grubundaki insanlardır, çalışan kan-kocalardır. Bunlar, 
dişinden, tırnağından artırmakta, "evladım daha iyi bir eğitim görsün" diye bu finansmanı 
sağlamakta, bu yükü strtlanmaktadır. Aslında bu, şükre şayan bir husustur. Yani, insanımızın 
eğitime yönelmesi, eğitimin önemini anlaması, memleketimizin kalkınmasında ve gelişmesin
de fevkalade dinamik bir unsurdur, tşte, bunu, bizim çok iyi kullanmamız gerekir. 

Sayın Başkanım, şahsî konuşmalarda benim S dakikalık bir hakkım var; müsaade ederse
niz, birleştirip kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Bu anlayışın desteklenmesi lazım, tşte, bu anlayış için, özel okulları, özel hastaneleri teş

vik için mevzuatımıza bir hüküm getirmişiz. Şimdi biz bunu kaldırıyoruz. Bu, fevkalade yan
lıştır; bunun devam etmesi lazım. 

Tabiî, burada tekrar söylemekten üzüntü duyuyorum; ama, maalesef, faizciliğin bu kadar 
primlendirildiği, bu kadar teşvik edildiği, yüzde sıfır, yüzde 5 vergilendirildiği bir ortamda, 
bırakınız da insanlar, özel hastane kursunlar; insanlar, özel okullar kursunlar ve biz bu sahada 
eğitimimizi ve sağlık hizmetimizi geliştirelim. Bundan çekinmeydim. Buradan alacağımız ver
gi mühim değil; ama, bu sahada getirilecek olan kültür, yönetim, anlayış, yakın bir zamanda, 
devlet okullarına ve devlet hastanelerine de örnek olacak ve bunların da, kamu kuruluşları 
bünyesinde kaldığı sürece derlenip toparlanmasına, bir yönetim kültürüne, hizmet kültürüne 
yeni bir seviyede yaklaşmalarını mümkün kılacaktır. 

— 206 — 



T.B.M.M. B : S6 25 . 12 . 1993 O : 2 

Muhterem arkadaşlar, bu sahada yapılacak çok işimiz var, çok da ihtiyacımız var. Bakın, 
bugün, devlet okulları fizikî bakımdan yetersizdir. Sınıflarda 70 - 80 talebe bulunmaktadır. 
Öğretmen bakımından yetersizdir. Maalesef, Türkiye'de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na göre, ayağını devlet memurluğuna atan bir insan -eskiden Vakıflar Bankasının "ömür boyu 
aylık gelir" diye bir reklamı vardı- artık, ömür boyu postu oraya sermektedir. Kabiliyetli de 
olsa, kabiliyetsiz de olsa, bunu görevden çıkaramazsınız, fazla bir taltif imkânınız da yok; tarif 
edilmiş basamaklara göre bekleyecek ve yükselecektir. Maalesef, bu sistem içerisinde, verimli 
öğretmenleri değerlendiremiyoruz. Verimli öğretmenler özel sektöre kaçmaktadır, özel eğitime 
kaçmaktadır. 

Peki, ne yapmak lazımdır? Devlet okullarını da süratle vakıflaştırmak; okul çevresindeki 
aileleri, okuldan yetişmiş insanları, velilerin teşkil edecekleri derneklerle yakın işbirliğine sok
mak; gerek finansmanda, gerek ilave eğitim verilmesinde, gerek yönetimde okulu beraber yö
netecek bir anlayışa gelmek lazım. Tfoni, adım adım, devletin okullarını da verimli bir zihniyet
le yönetecek vakıflaştırma istikametinde yol almak lazımdır. 

Bakın, burada yine yurtlar meselesi var. Biz, bugün, devletin yurtlarında gençlerimize eğitim 
veremiyoruz. Evet, orada onları ısıuyoruz, kannlanm doyuruyoruz; ama, maalesef, bunların 
içinden, işte 1970'ten 1993'e kadar geldiğimiz dönemde, bütün bu terör eylemlerini destekle
yen gençler yetişmiştir. Bunlara manevî vasıflar kazandıramıyoruz, ahlakî vasıflar kazandıra-
mıyoruz. Her ne kadar yadırgasak da bu hizmetleri, bugün, birtakım vakıflanmız, birtakım 
derneklerimiz, devlete göre çok daha verimli, çok daha az masrafla yapmaktadır. Aslında, devlet 
adına bu yurtları işletmek yerine, bu hizmetleri yapan vakıflara, kuruluşlara para desteği vere
rek çok daha az bir maliyetle devlet olarak, Hükümet olarak bu yurt meselelerini desteklemiş 
oluruz. 

Sağlıkta da aynı problemlerimiz var. Bugün, devlet hastanelerinden kimse memnun değil. 
Memnun olsak, önce milletvekillerinin gitmesi lazım; ama, milletvekillerinin hiçbiri devlet has
tanesine gitmiyor, Bayındır Hastanesine, International HospitaTa gidiyor, şuraya gidiyor, bu
raya gidiyor ve zaman zaman da, maalesef, Meclis ve milletvekillerini rencide eden birtakım 
neşriyatlara sebep oluyor. 

Tabiî, biz, bazı çevrelere özel çözüm getirince, halkın meseleleri de yüzüstü kalıyor. Eli
mizde olsa da, keşke, milletvekillerini, devlet hastanelerine gitmeye mecbur tutsak, özel hasta
nelerle olan bütün mukaveleleri feshetsek, milletvekili kendisi ve yakınlarıyla gidip, devlet has
tanesindeki şartlarda muayene olsa, ö şartlarda tedavi görse O zaman, vatandaşlarımızın, mil
yonlarca -20 milyona yakın- sigortalının, Bağ-Kur'lunun devlet hastanelerinde ne sıkıntılar çek
tiğini çok yakından görür. 

Biz, maalesef, Türkiye'de, özel çözümlerle, imtiyazlı çözümlerle belirli çevreleri rahata ka
vuşturduğumuz için, vatandaşın çektiği sıkıntıyı görmüyoruz, tşte, iptal edilmek istenen bu 
20 nci madde, özel sağlık kuruluşlarının gelişip taazzuv etmesini hedef almış ve uygulamaya 
koymuş bir maddedir. Beş yıllık vergi muafiyeti mühim bir şey değildir. Sistem oturduktan sonra, 
beş yıl sonra zaten vergi vermeye başlayacaktır. Bunun iptal edilmiş olması fevkalade yanlıştır. 

Tabiî, bunları sondaki hükümlerde arz edecektik; ama, ben burada bunu detaylı olarak 
arz edeyim diye düşündüm. 

Dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Geçici madde 38 üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekileri, saat 14.00'te toplanmak üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 12.57 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Bozkurt (Sinop) 

— — — — — o ••— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

8. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 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) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Geçici Madde 39'u okutuyorum : 
"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." 

BAŞKAN — Geçici madde 39 üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Ma
ruftu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; görüşmekte olduğumuz 403 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının geçici 39 uncu maddesi 
üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu madde, yatırım teşvik belgeleriyle ilişkili bir maddedir. 

Bilindiği gibi, 1968-1969'dan bu yana yatırımların ve döviz kazandırıcı işlemlerin gelişti
rilmesi için teşvik sistemi getirilmiştir. Teşvikler, yatırım ve ihracat teşvikleri olarak ikiye ayrıl
maktadır. Bu teşvik belgelerinin, zaman zaman, belli büyüklüklere belli kıstaslara göre veril
mesi söz konusudur. Teşvik ve Uygulama Dairesi, daha önce, Devlet Planlama Teşkilatına bağ
lı olduğu halde, şu anda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında faaliyet göstermektedir. 

Yatırım teşvik belgelerinin Türk ekonomisinin ve sanayiinin gelişmesinde büyük katkıları 
olmuştur, fevkalade önemli motivasyon olmuştur. Yatırım teşvikleri içinde, hepinizin bildiği 
ve yine daha önceki maddelerde konuştuğumuz gibi, Kurumlar Vergisinde yatırım indirimi 
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istisnası diye bir teşvik tedbiri vardır. Vergi ve harç muafiyeti ayrı bir teşvik tedbiridir. Nihayet, 
yatırımlara, düşük faizli, uzun vadeli kredi sağlanması bir teşvik unsurudur. Ayrıca, kaynak 
kullanımı destekleme primi ve teşvik primi adı altında yine çok önemli olan ve nedense son 
senelerde kaldırılan teşvik tedbirleri de bulunmaktadır. Bunların dışında yine çok önemli bir 
teşvik olan, dışarıdan son teknolojinin getirilmesini öngören gümrük muafiyeti uygulaması 
vardır. 

Değerli arkadaşlar, yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlarda, yeni vergi yasası hü
kümlerinin uygulamasının ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği hususu fevkalade önem
lidir. Düşününüz ki, bir müteşebbis, bir yatırım yapmak için, daha önce, Devlet Planlama Teş
kilatına, şimdi de Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 1992 veya 1993 yılında başvurmuş ol
sun, yatırım teşvikini alıp yatırıma başlamış olsun. Bu yatırım devam ederken, birdenbire bir 
madde getirip, teşviki keserek yeni hükümleri uygulamak pek doğru olmamaktadır. O bakım
dan, yasaların makabline şamil olmaması gibi bir hukuk kuralı da bulunmakta olduğundan, 
bu geçici madde 39'da, "1.4.1994 tarihinden önce yatırım teşvik belgesine bağlanmış olan yatı
rımlar için yapılacak harcamalara (Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yatırım harcamaları da
hil) yatırım indirimine ilişkin eski hükümler, bu tarihten sonra alınan yatırım teşvik belgesine 
bağlı yatırım harcamalarına ise, yatırım indirimine ilişikin yeni hükümler uygulanır. Bu Ka
nunla değişik, ek 3 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce alınan teşvik belgeleri kapsamında 1.1.1994 tarihinde yapılan harcamalara da 
uygulanır" denilmesi fazla açık değildir değerli arkadaşlar. 

Söylediğim gibi, iyi niyetle, yatırım teşviki alıp, parasını, özsermayesini bu işe yatıran ve 
bir noktada, firmasının geleceğini düşünerek bunu yapan, ülkeye istihdam ve katmadeğer ya
ratmayı öngören bir müteşebbise haksızlık yapmamak için, aldığı teşvik belgesindeki tüm şart
ların aynen uygulanır biçimde, bu teşvik belgesi bitene kadar devam etmesi gerekmektedir. Esasen 
bu, normal bir kural olmakla birlikte, yatırım indirimiyle ilgili madde görüşülürken de ifade 
ettiğim gibi, bu yatırım indirimi çerçevesinde Kurumlar Vergisinde meydana getirilen değişikli
ğin fazla bir etkisi yoktur. Zaten ülkenin sanayileşmesi durmuştur, geçen sene yapılan yatırım 
teşvik belgeleriyle bu sene verilen yatırım teşvik belgeleri arasında çok cüzi bir fark vardır. Devlet 
Planlama Teşkilatının verdiği belgeler yeterli değildir ve esasen yatırım hevesi de bulunma
maktadır. 

Şimdi aklıma gelen bir konuyu ifade etmekte yarar görüyorum : Başbakan Yardımcısı Sa
yın Karayalçın, burada, bütçe üzerindeki konuşmasını yaparken, büyümenin 1992 yılında 5,9; 
1993 yılı sonunda 6,8 olacağını ve 1994'te de bunun yüzde 4,5 olarak öngörüldüğünü ifade 
etti; bunlar doğrudur. Bunların niye böyle olduğunu daha önce tartıştığımız için, burada bunu 
fazla irdelemek istemiyorum. Yalnız şu noktayı söylemek istiyorum : Yatırımlarda ciddî olarak 
bir düşüklük görülüyor. 1994 yılı bütçesinde yatırım için ayrılan ödenek, geçen yılın 47 tril
yonluk rakamına karşılık, 86 trilyon liradır. Koskoca 818 trilyon 700 milyar liralık bütçe içinde, 
86 trilyonun yatırım harcamalarına ayrılması, kanımca yeterli değildir, zaten işsizlik meselesi 
büyük boyutlardadır. İşsizliği çözümlemek için devamlı yatırım yapmak lazımdır ve bu rakam 
buna yeterli değildir. 

Diğer taraftan, bunu destekleyecek olan özel sektör yatırımlarını desteklemek lazımdır. 
Özel sektör yatırımlarını desteklemek için de bu teşvik tedbirlerine, hatta geliştirerek yer ver
mekte fayda vardır. Zira, özel sektörün yaptığı yatırımlar, kamu sektörüne göre daha fazla is
tihdam yaratabilecek olan yatırımlar mahiyetindedir. Bu nedenle, değerli arkadaşlar, yatırım 
teşvik tedbirlerine önem verilmesi gerekir. 
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Sayın Karayalçın, 1992 yılında kapasitee kullanılma oranının yüzde 76'ya, 1993'te de yüz
de 82'ye çıktığını söyledi, doğrudur. Yani, aşağı yukarı bütün gelişmiş ülkelerde, yüzde 82'lik, 
85'lik kapasite kullanma ölçütleri, oranları iyi rakamlardır. Yalnız, bunun, bizim gibi ülkeler
de bir tehlikesi var; siz, elinizdeki mevcut kapasiteyi, daha evvel âtıl bırakılan kapasiteyi kulla
nıyorsunuz; ama, Türkiye'nin yeni kapasiteler yaratılmasına ihtiyacı vardır. Yeni kapasiteler 
yaratılması da, yeni yatırımlarla mümkün olacaktır. Bu nedenle, demin de söylediğim gibi, şu 
anda işletmeye başlamamış, yatırımı devam eden, yatırım süreci devam eder projelerde, bütün 
teşvik tedbirlerinin aynen devam etmesinde fayda vardır. 

Sözlerime bu düşüncelerle son vermeden evvel, bir hususu daha ifade etmek istiyorum : 
Temas ettiğimiz sanayiciler ve yatırımcıların, ellerine verilen bu teşvik belgelerini kullanmak 
için, gerek Merkez Bankası, gerekse diğer kamu kuruluşları nezdinde ve özellikle Türkiye Kal
kınma Bankası nezdinde yaptıkları müracaatlarda, zorluklarla karşılaştıklarını ve burada ön
görülen kredilerin ve diğer istisnaların ödenmesinde veya verilmesinde, devlet makamlarının 
kendilerine zorluk gösterdiğini; hatta, bu arada bazı firmaların ortaya çıkarak "sen bana şu 
kadar para ver, ben bunu hallederim" şeklinde, teşvik dairesinde çalışan arkadaşlara da leke 
sürerek, bu şekilde davrandıklarını görmekteyiz. Bu konuda gerekli önlemlerin alınacağını ümit 
ediyorum. 

Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, daha önce "bir paket 
halinde, çerçeve madde olarak bunları görüşüyoruz" diye konuşuldu, öyle anladık. Bu mad
deleri burada tek tek okuyup görüşecek miyiz? 

BAŞKAN — Efendim, tabiî. Demin, siz geçici madde 38 içerisinde bu maddeleri görüştü
nüz; ama, size bir kere daha fırsat verdik Sayın Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Diğer geçici maddeleri de böyle tek tek görüşecek miyiz? 
, BAŞKAN — Şimdi bir önerge gelecek, ona göre... 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Anladım, birleşecek. Peki teşekkür ederim, ben vaktinizi 
almayacağım. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Gelir Vergisi Ka
nun Tasarısının, Gelir Vergisi Kanununa ilave edilen geçici 39 uncu maddesiyle ilgili olarak, 
Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Daha evvel de, bütün bu geçici maddeler için bir konuşmam olmuştu. Ancak, ilaveten 
bazı hususları burada dikkatinize arz etmekte fayda gördüm. 

Bu konuştuğumuz Geçici 39 uncu madde, yatırım teşviklerinde uygulanan yatırım indiri-
miyle ilgilidir. Malumunuz olduğu üzere, yatırım teşvikleri; gümrük muafiyeti, yatırım indiri
mi, finansman fonu ayrılması -gelirlerden, brüt kârdan, matrahtan, vergi resim ve harç istisna
sı, kaynak kullanma destekleme primi ve düşük faizli kredi desteğidir. 

Türkiye'nin, gerek AT çerçevesindeki münasebetlerden gerek GATT çerçevesindeki müna
sebetlerden, uluslararası birtakım anlaşmalardan doğan ve Türkiye'ye yöneltilen birtakım taz
yiklerle, teşviklerde değişiklikler yapması zarureti hasıl olmaktadır. Bunlar, ihracatı 
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teşviklerde de, yatırım teşviklerinde de birtakım değişikliklere mecbur kılmaktadır. Hatta, Ku
rumlar Vergisine göre, Kurumlar Vergisinden indirilen, ihracat gelirlerinin yüzde 20'si de, pey
derpey sıfıra doğru indirilmektedir. 

Şimdi, Gümrük Birliğine girme hazırlığı var. Gümrükleri indirme hazırlığı var. 1995'in 
1 Ocağında dendi, 31 Aralıkta dendi; ama, gümrükleri indirme istikametinde kararlı bir tavır 
var. Tabiî, gümrükler indirilince, daha doğrusu sıfırlanınca, Avrupa Topluluğundan yapılan 
ithalatın gümrükleri sıfır olacak. Yani, teşvikte, gümrük muafiyeti bir unsur olmaktan çıka
cak. 1960'dan sonraki dönemde gümrük muafiyeti, teşvikli yatırım yapmayı özendirmek için 
en önemli bir husustu. 

Yatırım indirimi de, yine bu görüştüğümüz tasarı bünyesinde yüzde 100'den yüzde 70'e 
doğru; alt limitte yüzde 30'dan yüzde 20'ye doğru çekilmiştir. Vergi, resim, harç istisnasıyla 
ilgili bir değişiklik hatırlamıyorum. Kaynak kullanma destekleme primi kaldırıldı ve kredi fa
izleri de çok yüksek, yüzde 60 mertebesinde. 

Söylemek istediğim şudur : Yatırım indirimi, diğer teşviklerle beraber mütalaa edildiği za
man, yatırımlar olsun diye bu teşvikleri uyguluyoruz. Ancak, tabiî, yatırımların önünde en 
büyük engel olan -Sayın Maruftu da ifade etti, ben de defaatle dile getirdim- bu yüksek enflas
yon ve yüksek faiz olduğu sürece ve siz faiz gelirlerine sıfır vergi veya şimdi getirdiğiniz yüzde 
5 vergiyi uyguladığınız sürece, kimse yatırıma gitmez. Onun için, evvelemirde birinci hedefin, 
faizlerin düşürülmesi; yani, onun da manası, enflasyonun yüzde 5'in altına indirilmesidir. 

Ayrıca, yatırım teşvikleriyle ilgili olarak söylemek istediğim hususlar var : Yatırım indiri
mi maddesi görüşülürken de kısmen arz etmiştim; bugün, Türkiye'nin sıkıntısı sadece yatırım 
değildir; yatırımlarla, teknolojiyi geliştirmek; yatırımlarla, kaliteyi yükseltmek; yatırımlarla, 
maliyeti düşürmektir. Eğer siz, kalitede, maliyette, rekabet edecek şartlarda değilseniz, dışarı
ya açılmanız mümkün değildir ve önümüzdeki dönemlerde gümrük birliğine gidildiği zaman, 
Türkiye pazarı, Avrupa Topluluğunun 12 ülkesinin mallarına tamamen açılacak demektin Fonları 
kaldıracaksınız, gümrükleri de sıfırlıyorsunuz; Hükümetin önündeki program bu. Biz, Avru
pa Topluluğuna girilmesine karşıyız; ama, fonların ve gümrüğün indirilmesine karşı değiliz; 
niye? Uluslararası seviyede Türkiye'nin de rekabet edebilir sanayii olsun istiyoruz. 

Ayrıca, Avrupa Topluluğunun, üçüncü dünya ülkelerine uyguladığı ortak gümrük tarifesi 
var. Ortak gümrük tarifesine de uyum sağlayacaksınız. Yani, üçüncü ülkelere uyguladığınız güm
rükler de aşağıya inecek, yüzde 3 ise, yüzde 3'e ineceksiniz; yüzde 5 ise, yüzde 5'e ineceksiniz, 
ortak tarifeye uyacaksınız. Yani, söylemek istediğim şu ; Bundan sonraki yatırım teşviklerinde, 
fevkalade selektif bir şekilde, firmalar bazında seleksiyon (seçim) demiyorum; ama, konu ba
zında selektif bir teşvik politikası uygulamamız lazım. Her şeyi değil, seçilmiş mevzuları teşvik 
etmemiz lazımdır. Bunlar da, öncelikli olarak kaliteyi geliştirip, yükseltecek, teknolojiyi geliş
tirecek olan yatırım konularıdır. Bu yatırım konuları içinde -bilhassa büyük kitle imalatın dı
şındaki konular için söylüyorum, tabiî, kitle imalatı denince hemen beyaz eşya akla gelmekte, 
otomotiv sanayi akla gelmekte ve büyük sayılarla imalattır bunlar- bilhassa ülke sanayiinin, 
ülke teknolojisinin gelişmesinde fevkalade mühim gördüğüm, makine imalat sanayi, elektrik 
makineleri sanayii, elektronik sanayii ve haberleşme cihazları sanayii var. Bunlar, cesamet iti
bariyle büyük yatırımlar değildir. Yani, büyüklük itibariyle yüzlerce milyarlık yatırım değildir; 
orta büyüklükte sanayilerdir. Bugün, sanayide gelişmiş ülkelerde, Batı'da Japonya'da bu sana
yi dalları, yüksek teknolojidir; ama, yatırım büyüklüğü itibariyle büyük değil, çok vasıflı 

— 212 — 



T.B.M.M. B:56 26.12.1993 0 : 3 

personelle çalışan orta büyüklükte sanayilerdir. Bunların Türkiye'de bu yapıda olması kaçınıl
mazdır. Çünkü, büyük sermaye, genellikle yüksek cirosu olan, yekûn itibariyle yüksek kârı ' 
olan sahalara özenmektedir. Bu bahsettiğim sahalar ise, ustalığı veya mühendislik know-how'u 
olan, tecrübesi birikmiş olan şahısların öncülüğünde, ya firma olarak, yani tüzelkişi olarak 
veya şahıs olarak ortaya çıkmaktadır. 

İşte, yatırım indiriminde, yatırım indirimi uygulanacak olan toplam sabit yatırım tutarları 
tarif edilirken, 3 milyar liralık yatırımın, bu bahsettiğim sektörlerde, ziraatte olduğu gibi, ta
rım sektöründe olduğu gibi, 500 milyona indirilmesi, orta büyüklükte; fakat teknoloji yoğun, 
ustalık ve mühendislik know-how'u yoğun olan bu yatırımların inkişafına imkân verilmesini 
teklif etmiştim. Bu, maalesef, maddede dikkate alınmadı. Ben, yine de burada tekrar ediyo
rum ki, belki zihinlerde yer eder diye. Çünkü bir noktada bunu çözmeye mecburuz. 

Bu yapılmadığı takdirde, Türkiye, devamlı, Batı'nın teknoloji çöplüğü haline gelir. Bu
gün, KİT'lerde gördüğümüz durum, özel sektörde de vardır. Özel sektörde bugün makine imalat 
sanayi gelişmediği için, elektronik sanayi yeterince gelişmediği için, yeni teknolojiye ulaşmak 
için, mutlaka Batı pazarlarına gidilmekte, oradan makine alıp getirilmekte, demode olunca 
da hurdaya atıp, tekrar yenisini getirmek için oraya gidilmektedir. Bizim, bunu mutlaka aşma
mız gerekmektedir. Yani, siyasî literatüre de geçen "Fabrika yapan fabrikalar" dediğimiz, as
lında bu teknolojidir, bu know-how'dır, bu bilgidir ve bu sahalara girmemiz gerekir. Teşvik 
politikalarında, yatırım indirimi dahil olmak üzere buna öncelik vermek gerekir. 

Bunları arz etmek istedim. Teşekkür ederim, hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Muhterem milletvekilleri, geçici 39 uncu madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Şimdi, önergeleri okutacağım, önergeler biraz çoğaldı, müsaade ederseniz... 
GÜNEŞ TANER (tstanbul) — Şahıslar adına söz yok mu? 
BAŞKAN — Tabiî var efendim, söz isteyen olmadığı için... 
GÜNEŞ TANER (tstanbul) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GÜNEŞ TANER (tstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizin hatırlayaca
ğı gibi, dün akşamki oturumda doğru işlemler yapılmıştır, hakikaten memnun olduğumuz ha
diseler ortaya çıkmıştır. Mesela, dün akşam ben meseleyi arz ettim; onun üzerine bu konuda 
bizlerden daha fazla teknik bilgiye sahip bir arkadaşımız çıktı, konuştu, hepimizi tatmin etti; 
bu, güzel bir şeydir. Bugün de, yapmış olduğumuz görüşmelerden de gözükeceği gibi, kanun 
tasarısı; zamanında epey düzeltilerek, memleketin ve milletin yararına çıkartılmaya çalışılmak
tadır; burası da iyidir. 

Yalnız, daha evvel ben size arz etmiştim, gemi adamlarına yapılan yanlışın düzeltilmesi 
memnuniyet vericidir; ama sporcular ve sanatkârlara yapılan yanlış devam etmektedir. Bu ko
nuda, gerek sporla ilgili devlet bakanının, gerekse Kültür Bakanının zor durumda kalacağı ve 
bununla ilgili bir değişikliğin yapılabilmesi için vergi iadesindeki oranlar bunlara 1/50 nispe
tinde veya yüzde 50 nispetinde verilerek, onlara da bir adalet sağlanmasını hassaten sizden rica 
etmiştik. Ama, şu ana kadar bu konuda arkadaşları bir yere getirememiş olduğumuzu görüyo
ruz ve buradaki üzüntümüzü bir kere daha ifade ediyoruz. 
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Şimdi, geçici 40 inci maddeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum : Bu, Plan ve Bütçe komis
yonunda görüşülmüştür, tartışılmıştır; doğru bir maddedir. Burada bir "doğru" yapılmakta
dır; ama, aynı zamanda onun kadar da yanlış bir işlem yapılmaktadır. Bu iki tezatı Yüce Kuru
la arz etmek durumundayım. Madem bu geçici maddeler düzeltiliyor, bu düzeltilme içerisinde, 
bu yanlışın da ortadan kaldırılması lazımdır. 

Şimdi, size bu doğru ve yanlışı ifade etmeye çalışacağım : 
Geçici 40 inci maddede şöyle bir şey getirilmektedir: Şirketlerin aktifinde yer alan gayri-

menkullerin yeniden değerleme oranında yükseltilerek, bunlar satıldığı takdirde, bu rakamlar 
üzerinden hesap yapılması ve dolayısıyla, Maliyenin bir vergi kaybına uğramaması sağlanmak
tadır; bu, doğrudur. Yani, eğer enflasyon yükseliyorsa, tabiî ki, bunların da değerleri yüksel
mektedir, tabiî ki, bunlar satıldığı takdirde defter değerinden gösterip satıp da aradaki farkın 
Maliyece gelir olarak alınmaması yanlıştır. Bu, düzeltilmektedir; bu, doğrudur. 

Ama, burada bir yanlış da vardır; Maliye bunu yaparken, şunu yapmıyor : Siz, bilançoda, 
bunu yeniden değerleme ile yükseltiyorsunuz, aktifinizi güncel hale getiriyorsunuz; ama, şir
ketin ayırdığı amortismana, yeniden düzenlenen değer üzerinden amortisman ayırmıyor, eski 
defter değeri üzerinden amortisman ayırmaya devam ediyor. Takdir edersiniz ki, bu, şirketlere 
büyük bir haksızlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? Bir sistemin bir artısı, bir eksisi varsa, ikisini 
beraber alabilmek, toplu halde almak lazım. İşinize yarıyan kısmını alıyorsunuz, yaramayan 

'kısmını, âdeta, şirketleri cezalandırır gibi orada bırakıyorsunuz. Bu adaletsizliği nasıl ya
pıyoruz?!.. 

Ben, Sayın Bakana ve burada bulunan Maliyeci arkadaşlara söyledim : Biz, burada vergi 
koyarken adil olmalıyız. Sistemi düzenlerken adil düzenlemeliyiz. Bir tarafını yapıyoruz, doğ
rudur; yanlışı düzeltiyoruz. Yüksek enflasyonda değer artışını bilançoda düzeltmek lazım ve 
bundan da vergi almak lazım, bu doğrudur, yapılmaktadır. Bilançoda bu düzeltme yapıldık
tan sonra, siz, dönüp de, şirkete, "kardeşim senin gösterdiğin bu bilanço doğru ama, bunun 
amortisman hesabında bilançona amortisman olarak yazacağın değeri, bunu almış olduğun 
10 sene evvelki fiyatından hesaplayarak koy" demek ne denli doğrudur? Yani, bu yanlışı nasıl 
yapabilirsiniz? Bu yanlış nasıl yapılabilir?.. 

Onun için, Yüce Heyetten istirham ediyorum; Sayın Bakandan istirham ediyorum, bu yanlışı 
yapmasınlar. Yani, bu, göz göre göre tek taraflı kesmek demektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclise saygı sunarken, Hükümet kanadının grup baş-
kanvekillerine bu konuyu incelemeleri, Hükümete de bu yanlışı düzeltmeleri için burada tek
lifte bulunuyoruz, lütfen bu yanlışı yapmasınlar. Yapmasınlar ki, bu vergi kanunu çıktıktan 
sonra biz herkese şunu diyebilelim : Elimizdeki imkânlarla, Türkiye'nin ihtiyacı içerisinde, ola
bildiğince âdil davranılmıştır. Eğer burada gözden kaçırılmış bir yanlış varsa, bu, art niyetle 
yapılmamıştır, özellikle yapılmamıştır, gözden kaçmıştır. Bir yanlış yapıldıysa -bu Parlamento 
madem kanun koyucudur- ileride, o yanlış ortaya çıkarsa, tek madde halinde bu tekrar Parla
mentoya gelir, yanlış düzeltilir diyebilmeliyiz. Aksi takdirde, tek taraflı iş yapan, sadece kendi 
isteği doğrultusunda kanun çıkaran, sadece devleti koruyan bir Parlamento olur. Halbuki, Par
lamento, devletle beraber milleti de koruması lazım, adaleti eşit olarak dağıtması lazım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Buyurun Sayın Keçeciler. 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya)—• Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan tasarının geçici 39 uncu maddesinde yapılmakta olan bir yanlışlığa dikkatinizi çekmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Burada dikkat edeceğimiz konu, alınan teşvik belgesine bağlanmış yatırımlarla ilgili ko
nudur. Teşvik belgesi verildiği andan itibaren, devlet ile o yatırımı yapan kişi arasında bir akit 
teessüs eder; karşılıklı taahhütler söz konusudur. 

Yatırımı yapan kişi, belli süre içerisinde, hükümetin, iktidarın istediği sektörde veya iste
diği bölgede belli limitler içerisinde yatırımını tamamlayacak, buna mukabil hükümet de, ken
disine belli teşvik kolaylıkları sağlayacaktır. 

Bunların neler olduğunu, benden evvel konuşan arkadaşlarımız söylemişlerdi; ancak, bu 
39 uncu maddeyle getirilen düzenlemede, bu taahhüt, devlet açısından, hükümet açısından tek 
taraflı bozulmaktadır. Yani, hükümet, bu tasarı aynen kanunlaştığı takdirde, daha önce teşvi
ke bağladığı, belge verdiği ve taahhüt ettiği hususlardan bir ölçüde caymaktadır. Daha önce, 
diyelim ki, bir vatandaş veya bir yabancı kuruluş geldi, devletin kanunlarına, nizamlarına gü
venerek bir teşvik belgesi aldı, 500 milyar liralık bir yatırıma girdi, bunun da 250 milyar liralık 
kısmını yatırdı, 250 milyarlık kısmını da gelecek sene yatıracak... Bu kanun çıktığı andan iti
baren, siz daha önce yüzde 10 olarak uyguladığınız vergiyi yüzde 40'a çıkarıyorsunuz... Nasıl 
mı?.. Bakınız, ek 3 üncü maddeye atıf yapıyorsunuz. Orada -biz o madde görüşülürken de 
söyledik- "Bakanlar Kurulunca tespit edilen yeni oranlar, Bakanlar Kurulu kararının Resmî 
Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yapılan harcamalara uygulanır" diyor. Yani, o ek 3 
üncü maddeye göre Bakanlar Kurulu bir karar verecek, "yatırım indirimi hükümlerini 
değiştirdim" diyecek ve onu da Bakanlar Kurulu kararının yayımlandığı tarihten itibaren yü
rüteceksiniz... Yani, eskiden verdiğiniz teşvik belgesinde taahhüt ettiğiniz hususların hepsi ke-
enlemyekûn addedilecek... Bu, olacak şey değil. Gerçi, maddenin kaleme alınış biçiminde, bu, 
büyük ölçüde gizlenmeye çalışılmış. Orada, açık ve net olarak, başlangıçta "eskiden alınan 
yatırım teşvik belgeleri için eski hükümler geçerlidir, onlar devam eder" demişsiniz; ama aşa-
ğtda, "...belgeye bağlı yatırım harcamalarına ise yatırım indirimine ilişkin yeni hükümler 
uygulanır" demek suretiyle yatırım indiriminde, tamamen, yeni getirdiğiniz hükümleri uygu
layacağınızı hükme bağlamış olmaktasınız. Bu, fevkalade mahzurludur, Türkiye'ye olan güve
ni sarsar; bu anlayışla ekonomiyi yönetmeniz, yönlendirmeniz büyük ölçüde sıkıntıya girer; 
Türkiye bir kabile devleti durumuna düşer, yabancı sermaye açısından. 

Bu anlayışa dayanarak, Türkiye'deki mevzuata güvenerek, hukuk devleti ilkesine güvene
rek gelmiş insanlar veya bizim vatandaşlarımız sizden teşvik belgesi almış; ama sonra çıkardı
ğınız bir kanunla diyorsunuz ki, "benim geçen senelerde verdiğim teşvik belgeleri geçersizdir; 
yeni çıkardığım kanuna göre yatırım indirimi oranlarını değiştirdim -çünkü, o yetkiyi ek 3 ün
cü maddede Bakanlar Kuruluna verdik zaten yüzde 70'e kadar artırmaya veya yüzde 20'ye ka
dar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili- aşağıya indirdim; dolayısıyla, artık eski teşvik belge
sinden dolayı alacağın yatırım indirimlerinden istifade edemeyeceksin; bu yeni kanun çıktığı 
tarihten sonra benim tespit ettiğim indirimle devam et." Adam yatırımının yarısını yapmış; ge
ri gitse bir türlü, yatırımdan vazgeçse bir türlü, vazgeçmese bir başka türlü. 

Değerli arkadaşlarım, bir yatırıma başlarken, kuruluşlar, önceden bir hesap yaparlar, ris
kini ve kârını hesap edip ona göre bir yatırıma girerler. Bu yatırıma girerken de devletin ka
nunlarına, nizamlarına güvenirler. Siz, arada çıkardığınız bir kanunu geriye yürütmek sure-
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tiyle devlete olan güveni sarsarsanız, ekonomik hayatta dikiş tutturamazsınız ve yatırım şevki
ni de büyük ölçüde kırarsınız. Zaten kaybolmaya yüz tutmuş olan yatırım şevki kırılınca da, 
ülkenin kalkınmasının durması ve medenî ülkeler arasında giriştiği rekabette geri kalması kaçı
nılmaz olur. 

O itibarla, İktidarı ikaz ediyorum; verilecek önergelerle bu yanlışlık düzeltilmeli, kanu
nun geriye işlemesi hiçbir şekilde söz konusu olmamalıdır. Bunu bu şekilde düzeltmek, tanzim 
etmek, bu Meclisin görevi olmalıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Geçici Madde 39 üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır; yalnız önergeler biraz uzundur; bu nedenle, arkadaşı

mızın önergeleri oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 28 inci maddesine bağlı Geçici Madde 39'un aşağı

daki şekilde değiştirilmesini ve Geçici Madde 40, Geçici Madde 41 ve Geçici Madde 42'nin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Ferit Aydın Mirkelam 
Bursa Şanlıurfa 

Hacı Filiz Nihat Matkap 
Kırıkkale Hatay 

Hannan üzüberk Orhan Şendağ 
Gaziantep Adana 

GEÇİCİ MADDE 39. — 1) 1.1.1994 tarihinden önce yatırım teşvik belgesine bağlanmış 
olan yatırımlar için yapılacak harcamalara (Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yatırım harca
maları 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. 

2. ' Bu Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 38 inci ve mükerrer 81 inci maddelerinin sonu
na eklenen fıkraların hükmü, 1.1.1994 tarihinden önce iktisap edilen gayrimenkul ve iştirak 
hisseleri hakkında, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden değerleme oranının tespit 
edildiği yıldan itibaren uygulanır. 

3. a) Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesinin (A) 
fıkrasının 7, 8 ve 15 numaralı bentleri ile bu Kanunla kaldırılan mükerrer 39 uncu maddesi, 
özel hesap dönemleri de dahil olmak üzere, kurumların 1993 yılına ait olup, 1.1.1994 tarihin
den itibaren beyan edilecek kazançları hakkında da uygulanır. 

b) Tam mükellef kurumlardan 1994 yılı içinde elde edilen kâr payları için Gelir Vergisi 
Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki hükümleri, özel hesap dönemi 1994 yılı içinde bi
ten kurumlardan aynı yıl içinde elde edilen kâr payları ve vergi alacakları hakkında ise Gelir 
Vergisi Kanununun bu Kanunla 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 fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit 
edilir. 

4. Gerçek usulde tespit edilen ticarî kazancı olan eşin, bu kazançlarının safi tutarı ve 
ücretlerinin brüt tutarının yıllık toplamı, 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler 
için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının 4 katını aşmaması şartıyla, bu kazanç ve üc
retlerin aile reisi beyanına dahil edilmesi ihtiyaridir. 

Bu fıkra hükümleri, 1994-1999 takvim yılı gelirlerine uygulanır. Bu fıkranın uygulanma
sında, asgarî ücretin takvim yılı sonunda geçerli olan tutarı esas alınır. 

5. Yıllık beyanname ile beyanı gereken ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının 5, 6, 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarının aşağı
da belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmı; 31.12.1999 tarihine ka
dar Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Bu istisna, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı ben
dinde yazılı menkul kıymetlerin alım satımından doğan kazançlar hakkında da uygulanır. An
cak, döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları hakkında uygulanmaz. Bu 
istisnanın, ticarî işletmelere dahil bu tür gelirlere şümulü yoktur. 

İndirim oranı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, o yıl için tespit edilmiş olan yeniden 
değerleme oranının, son 12 aylık dönemde, bir yıl vadeli devlet tahvili için uygulanan ortalama 
faiz oranına bölünmesi suretiyle Maliye Bakanlığınca bulunur. 

Bu istisnanın, tevkif yoluyla kesilen vergiye şümulü yoktur. 

6. Tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında çalışan gemi adamlarına, münhasıran ulus
lararası sularda geçen hizmetleri karşılığında ödenen ücretler 1.1.1994-31.12.2000 tarihleri ara
sında Gelir Vergisinden müstesnadır. Bu ücretler üzerinden yüzde 10 oranında Gelir Vergisi 
tevkifatı yapılır. Bu istisnanın, tevkif yoluyla ödenen Gelir Vergisinde şümulü yoktur. 

Bakanlar Kurulu, yüzde 10 oranını yüzde 25 oranına kadar artırmaya veya kanunî oranı
na kadar indirmeye yetkilidir. 

7. Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik 85, 86 ve 87 nci maddelerinde yer alan 
hükümler, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5, 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yer alan ve 
1.1.1997 tarihinden önce elde edilen menkul sermaye iratları hakkında uygulanmaz. 

Ticarî işletmeye dahil olan bu gelirler, bu maddenin kapsamı dışındadır. 
Gerekçe : Bu önerge ile Geçici 39 uncu madde muhafaza edilmekte ve maddeye bazı hü

kümler eklenmektedir. 
1. Maddeye eklenen beşinci fıkra ile, maddede belirtilen menkul sermaye iratlarının en-

dekslenerek reel iradın vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Bu uygulama, devlet tahvili ve Hazi
ne bonosu ile benzeri menkul kıymetlerin alım satım kazançları için de yapılacaktır. 

Ancak, döviz üzerinden açılan mevduat hesaplarına yürütülen faizler ile döviz katılma 
hesaplarına ödenen kâr paylan reel gelirler olduğu için, bu gelirlerin tamamı vergilendirilecektir. 

Dövize, altın veya başka bir değere endeksli olarak Türk Lirası karşılığı ihraç edilen men
kul kıymetler ve açılan hesaplardan sağlanan gelirler, bu maddede belirtilen esaslara göre en-
dekslenerek vergilendirilecektir. 
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2. Maddeye eklenen altıncı fıkra ile, tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında çalışan ge
mi adamlarının, münhasıran uluslararası sularda geçen hizmetleri karşılığı ödenen ücretleri 2000 
yılının sonuna kadar vergiden istisna edilmektedir. 

Ancak, bu ücretlerden yüzde 10 oranında vergi tevki fa ti yapılacaktır. 
Bakanlar Kurulu, tevkifat oranını yüzde 25 oranına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır. 
3. Maddeye eklenen yedinci fıkra ile, maddede belirtilen tahvil faizi, Hazine bonosu fai

zi ve benzeri menkul kıymet gelirleri, mevduat faizi, faizsiz krediler karşılığında elde edilen 
kâr payları ve benzerleri ile repo gelirleri hakkında Gelir Vergisi Kanununun 85, 86 ve 87 nci 
maddelerinde yazılı hükümlerin, 1.1.1997 tarihinden itibaren elde edilecek gelirler için uygu
lanması sağlanmaktadır. Bu tarihten önce elde edilen bu gelirler için yıllık beyanname verilme
yecektir. Bu tür gelirlerin ticarî işletmeye dahil olması halinde, bu gelirlerin ticarî kazanç için 
de vergileneceği tabiîdir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 28/ geçici 39 uncu maddesinin öncelikle Anayasaya aykırılı

ğının görüşülmesini arz ederiz. 
Eyüp Aşık Bahattin Yücel 

Trabzon İstanbul 
Halit Dumankaya Mehmet Keçeciler 

İstanbul Konya 
Selçuk Maruftu 

İstanbul 
Gerekçe : Anayasanın 73 üncü maddesindeki "vergi ödemede eşitlik" ilkesine aykırıdır. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 önerge vardı; geliş sırasına göre 

okuttum. 
Şimdi, aykırılık sırasına göre okutup, oylayacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 28/ geçici 39 uncu maddesinin öncelikle Anayasaya aykırılı

ğının görüşülmesini arz ederiz. 
Eyüp Aşık 

- (Trabzon) ve 
Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN— Buyurun Sayın Aşık. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu geçici 39 uncu madde
ye neden karşı olduğumuzu biraz evvel arkadaşlarımız açıkladılar. Burada yanlış bir uygulama 
başlatılıyor; esas itirazımız onadır. Çünkü, zaten, 27 nci madde 28 inci madde olarak 
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düzenlenirken, kanun tekniğine aykırı olarak düzenlenmiş, 5 tane geçici madde bir çerçeve mad
denin içerisine sokulmuş, öyle ki, bu geçici maddelerin her birinin uygulama süreleri farklı, 
yürürlüğe girecekleri tarihler farklı, yetkiler farklı, konuları farklı, örneğin, bir tanesinde Ma
liye Bakanlığına yetki verilmiş, bir tanesinde Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş. Bunlann, tek 
madde adı altında, tek başlık altında bir defada oylanması mahzurludur. 

Eğer, siz böyle bir uygulamaya geçer, biraz evvel okunan önergeyi yürürlüğe koyar ve bu
rada oy çokluğuyla kabul ederseniz, o zaman şunu da yapmak mümkün : Bundan sonraki 37 
nci maddeye kadar bütün maddeleri okuyun, hiç görüştürmeden, "bu madde değiştirilmiştir 
ve diğer maddeler de buna ilave edilmiştir" deyin. Zaten, niye bu kadar bekledik ki?! Dünden 
yapsaydınız; 37 maddeyi bir maddenin başlığı altında okuyup, hepsini birden ilave edip, geç
mek mümkündü. 

Bakınız, verilen önergeyle, sadece bu tasarıdaki 4 geçici madde birleştirilmemiş, 2 tane 
daha ilave geçici madde konmuş. Onlar madde ilavesidir; ama ne komisyonda görüşülmüş ne 
Genel Kurulda görüşülmüş ne de açıklanmıştır. Üzerinde tartışmada açmıyorsunuz. 2 madde
yi daha bunun altına ilave etmek ve "geçici 39 uncu madde değişmiştir" demek suretiyle onu 
değiştiren bir önerge gibi, 7 maddeyi geçiriyorsunuz. 

Gördüğünüz gibi, biz sabahtan beri burada bir engelleme yapmıyoruz; ama, birtakım yan
lışları da düzeltmemiz lazım. Şimdi, 4 maddeyi bir madde gibi okuyup, onu değişiklik önerge
si olarak geçirirseniz; benim size o zaman bir tavsiyem olacak : Bundan sonraki 29 uncu mad
deye de 37 nci maddeye kadar olan bütün maddeleri -bir önergeyle- ilave edin ve böylece gö
rüşmeler bitmiş olsun. 

Yani, bunlar son derece farklı maddelerdir, yetkileri farklıdır; bir fıkrasında Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmiş, öbür fıkrasında Bakana yetki verilmiş... Süreleri farklı, kapsamları fark
lı, getirdiği özellikler farklı. Eğer, bütün bunların hepsinin, bir maddenin değişiklik Önergesi 
adı altında oylanmasını salarsanız, fevkalade önemli bir tçtüzük hatasını, uygulama hatasını 
başlatmış olursunuz. Bundan sonra, bütün kanunların görüşülmesinde de bu, örnek teşkil ede
bilir; bir yol açmış olursunuz. Bunu, bir kanunsuzluğa yol açılmaması bakımından arz ediyo
rum. Biraz sonra okunacak önergeden vazgeçilip, tekrar maddelerin, birer birer görüşülerek 
-haydi vazgeçelim, eğer önemli değilse, üzerinde bazı arkadaşlarımız söz almasın- hiç değilse 
ayrı ayrı oylanmak suretiyle yürürlüğe konması lazım. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Anayasaya aykırılık konusunda verilmiş olan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Anayasaya aykırılık önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
Sayın arkadaşlarım, Sayın Eyüp Aşık'ın görüşlerini Divan olarak aramızda görüşüyoruz, 

iki dakikanızı rica edeceğim; çünkü, değişik bir uygulama; usul haline gelmesin... 
Komisyon ne diyor? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Yapılan işlem 

usule uygundur Sayın Başkan; bir çerçeve maddenin içindeki geçici maddeleri birleştiriyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının çerçeve 28 inci maddesine bağlı Geçici Madde 39'un 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve Geçici Madde 40, Geçici Madde 41 ve Geçici Madde 42'nin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan 
(Bursa) ve 

Arkadaşları 
GEÇtCt MADDE 39. — 1. 1.1.1994 tarihinden önce yatırım teşvik belgesine bağlanmış 

olan yatırımlar için yapılacak harcamalara (Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yatırım harca
maları 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 gir
diği tarihten önce alınan teşvik belgeleri kapsamında 1.1.1994 tarihinden itibaren yapılan har
camalara da uygulanır. 

2. Bu Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 38 inci ve mükerrer 81 inci maddelerinin sonu
na eklenen fıkraların hükmü, 1.1.1994 tarihinden önce iktisap edilen gayrimenkul ve iştirak 
hisseleri hakkında, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden değerleme oranının tespit 
edildiği yıldan itibaren uygulanır. 

3. a) Gelir Vergisi Kanunun bu Kanunla değişmeden önceki 94 üncü maddesinin (A) 
fıkrasının 7, 8 ve 15 numaralı bentleri ile bu Kanunla kaldırılan mükerrer 39 uncu maddesi, 
özel hesap dönemleri de dahil olmak üzere, kurumların 1993 yılına ait olup, 1.1.1994 tarihin
den itibaren beyan edilecek kazançları hakkında da uygulanır. 

b) Tam mükellef kurumlardan 1994 yılı içinde elde edilen kâr payları için Gelir Vergisi 
Kanununun, bu Kanunla değişmeden önceki hükümleri, özel hesap dönemi 1994 yılı içinde 
biten kurumlardan aynı yıl içinde elde edilen kâr payları ve vergi alacakları hakkında ise Gelir 
Vergisi Kanununun bu Kanunla 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 fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit 
edilir. 

4. Gerçek usulde tespit edilen ticarî kazancı olan eşin, bu kazançlarının safi tutarı ve 
ücretlerinin brüt tutarının yıllık toplamı, 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler 
için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının 4 katını aşmaması şartıyla, bu kazanç ve üc
retlerin aile reisi beyanına dahil edilmesi ihtiyaridir. 

Bu fıkra hükümleri, 1994-1999 takvim yılı gelirlerine uygulanır. Bu fıkranın uygulanma
sında, asgarî ücretin takvim yılı sonunda geçerli olan tutarı esas alınır. 

5. Yıllık beyanname ile beyanı gereken ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 
ikinci fıkrasının 5, 6, 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarının aşağı
da belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmı, 31.12.1999 tarihine ka
dar Gelir Vergisinden müstesnadır. 
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Bu istisna, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı ben
dinde yazılı menkul kıymetlerin alım satımından doğan kazançlar hakkında da uygulanır. An
cak, döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları hakkında uygulanmaz. Bu 
istisnanın, ticarî işletmelere dahil bu tür gelirlere şümulü yoktur. 

İndirim oranı, Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre, o yıl için tespit edilmiş olan yeni
den değerleme oranının, son 12 aylık dönemde, bir yıl vadeli devlet tahvili için uygulanan orta
lama faiz oranına bölünmesi suretiyle Maliye Bakanlığınca bulunur. 

Bu istisnanın, tevkif yoluyla kesilen vergiye şümulü yoktur. 
6. Tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında çalışan gemi adamlarına, münhasıran ulus

lararası sularda geçen hizmetleri karşılığında ödenen ücretler, 1.1.1994 - 31.12.2000 tarihleri ara
sında Gelir Vergisinden müstesnadır. Bu ücretler üzerinden yüzde 10 oranında Gelir Vergisi 
tevkifatı yapılır. Bu istisnanın, tevkif yoluyla ödenen Gelir Vergisinden şümulü yoktur. 

Bakanlar Kurulu, yüzde 10 oranını yüzde 25 oranına kadar artırmaya veya kanunî oranı
na kadar indirmeye yetkilidir. 

7. Gelir Vergisi Kanununun, bu Kanunla değişik 85, 86 ve 87 nci maddelerinde yer alan 
hükümler, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 5, 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yer alan ve 
1.1.1997 tarihinden önce elde edilen menkul sermaye iratları hakkında uygulanmaz. 

Ticarî işletmeye dahil olan bu gelirler, bu maddenin kapsamı dışındadır. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, oylanmadan evvel bir şey arz edebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Efendim, bakınız, tasarıya, yani dağıtılan metne 3 tane fıkra 

ilave edildi; üçü de ayrı ayrı geçici maddelerdir. Gördüğünüz gibi, Komisyon da katılmadı. Ta
biî, bunlar Komisyonda da görüşülmedi; yani, metin içerisinde yok, burada ilave ediyorsunuz 
ve de üzerinde tartışma açmadan geçiriyorsunuz. Bize göre, bu uygulama yanlıştır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — İçtüzüğün 88 
inci maddesine uygundur efendim; biz, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamıyor, Hükümet katılıyor. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Ama, görüşmemiş ki... 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, yanlış uygulama yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi yaptığımız, geçici maddeleri toplamaktır, ana mad

deleri değil, yani fıkraları... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Efendim, 3 madde ilave oluyor... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Bu çerçeve 

madde içinde... 
BAŞKAN — Şimdi, 28 inci maddeyi oylarınıza sunacağım. Yani, bu maddeye bağlı geçici 

38 inci madde müzakere edilip, kabul edilmişti. Geçici 39 uncu madde, verilen önergeyle 
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değiştirilerek kabul edildi ve bunun içerisinde de geçici 40,41 ve 42 nci maddelerin kaldırılma
sı vardı, tşte bu anlattığım şekliyle 28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 

Şimdi, metindeki 28 inci maddeyi, 29 uncu madde olarak okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
5422 SAYILI KURUMLAR VERGtSt KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
MADDE 29. —- 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci madde-

I 

sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre, Sermaye Pyisası 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," 

BAŞKAN — Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; metindeki 28 inci madde, 29 uncu madde olarak karşımıza çıktı ve böylece, yeni 
bir bölümle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu bölüm, Kurumlar Vergisi Kanunuyla ilgili deği
şiklikleri kapsamaktadır. 

Şimdi, daha önceki geçici maddeler birleştirildiği için, orada söylemek üzere düşündü
ğüm; fakat söyleyemediğim bir hususu, şimdi burada, bir cümle halinde söylemek istiyorum. 

Gelir Vergisi Kanununun sakatlarla ilgili Yedinci Bölümünde (31 inci madde), sakatlar in
dirimi vardır. Bu sakatlık indirimi, çalışma gücünü yüzde 80, yüzde 60 ve yüzde 40 oranında 
kaybedenlere uygulanır birinci derecedeki sakatlar için 8 kat, ikinci derecedeki sakatlar için 
4 kat ve üçüncü derecedeki sakatlar için de 2 kat olmak üzere uygulanır. Gene, bu sakatlığın 
ölçüsünü, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının tespit edeceği de belirtilmektedir. 

Şimdi, dünyanın her ülkesinde, kendi iradesi dışında sakat kalmış kişilere uygulanan bazı 
vergi istisnaları vardır; bizim yasalarımızda da vardır; ama kanaatimce yetersizdir. Bu konuda, 
özellikle Körler Derneğinden aldığımız müracaatlar vardır. Bu hususun belki daha sonraki mad
delerde göz önünde bulundurulabileceği umuduyla, bunu arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu maddeyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci mad
desinin sonuna bir fıkra eklenmektedir. 

3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesi şöyledir : 
"Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit ve 

limitet şirketler ile ayni mahiyetteki yabancı kurumlar, sermuye şirketleridir. Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan yatırım fonları, bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun uygulama
sında sermaye şirketi addolunur. 

20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanuna göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türki
ye'de münhasıran portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunan dar mükellefiyete tabi yatırım fon
ları, bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun uygulamasında, 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan yatırım fonları addolunur." 

Şimdi, buraya, okuduklarımdan sonra gelmek üzere bir fıkra ekleniyor. Bu fıkra diyor 
ki: "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 ba-

— 222 — 



T.B.M.M. B : 56 26 . 12 . 1993 O : 3 

kımından da "halka açık anonim şirket" sayılır. Ancak, bu şirketlerin halka arz edilen hisse 
senetlerinin, nominal sermayesine oranının en az yüzde 40 olması şarttır." 

Değerli arkadaşlar, tabiatıyla, bu yüzde 40 oranı, bize, Türkiye'de, gerek sermaye piyasa
sının gelişme süreci gerekse halka açık şirketlerin şu içinde bulundukları durum itibariyle çok 
göründü; fakat, daha sonra gördük ki, madde 32'ye bağlı geçici madde 21'de -bir sayfa sonra-
öngörüldüğü veçhile "Bu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin sonuna ek
lenen fıkrada yer alan yüzde 40 oranı, 1994 yılı için yüzde 15 ve 1995 yılı için 25 olarak uygulanır" 
demek suretiyle, tedrici bir geçiş öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, özel sektör kuruluşları, bugünkü aşamada, daha bir aile 
işletmeciliği şeklindedir. Esasen, gerek Türkiye'nin şartlarının gerek serbest piyasa ekonomisi
nin ve gerekse üzerinde çokça durulan, ancak şu ana kadar yeterince gerçekleştirilemeyen özel
leştirmenin bu maddeyle yakın ilgisi vardır. 

Zaten, daha sonraki maddelerde de belirtildiği gibi, Kurumlar Vergisi mükellefi olan şir
ketlere, halka açık olmaları, açılmaları halinde -stopaj dahil olmak üzere- bazı kolaylıklar ge
tirilmektedir; ki, bu yerindedir. Türkiye'de, özel sektörde bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır. 

Bugün aileler -Türkiye'nin en büyük kuruluşlarında da olsun- yönetim kurulu başkanıdır
lar ve yönetimi, profesyonel yöneticilerle yeteri kadar paylaşmazlar ve hele hisseleri hiçbir şe
kilde vermezler. Profesyonel yöneticiler, adından da ar ışlldığt gibi, belli bir ücret dahilinde 
çalışırlar, görev yaparlar; ama yönetime, esas, aile hâkimon, *~.-*".n değiştirilmesinin zamanı 
gelmiştir ve özellikle, özelleştirmeyle ilgili olarak, bu halka açılma olayının, iyi kurulacak ve 
iyi işleyecek sermaye piyasası vasıtasıyla yaygınlaştırılması, büyük önem taşımaktadır. 

Biz bu konuda çok geç kaldık değerli arkadaşlar. Bizde sermaye piyasası yeteri kadar ge
lişmedi. Gerçi, Anavatan Partisinin, 1983 yılında işbaşına gelmesinden sonra ortaya çıkan zih
niyet değişikliği, Türkiye'de hisse senetlerinin ve özellikle bu yatırım fonu ortaklıklarının ge
lişmesinde bir ölçüde başlangıç olmuş; ancak yeterli olmamıştır. Oysa, bugün, gelişmiş ülkele
re baktığınız zaman, özellikle Amerika'da, sermaye piyasası vasıtasıyla, hemen hemen tüm Ame
rikan vatandaşlarının, tasarrufları ölçüsünde, kuruluşların ve büyük şirketlerin pay ortaklığı, 
yani hisse senetleri vasıtasıyla bir nevi sahiplik durumuna geldikleri görülmektedir. Bu, Türki
ye'de henüz bu aşamada değildir, tutucu aile şirketleri halinde devam etmektedir. Bunlar önemli 
işler yapmaktadırlar; fakat bu konuya gelince, nedense ileriye gidilememektedir, tşte, bu mad
deyle, Sermaye Piyasası Kurulunca, halka açık olduğu kabul edilen şirketlere ilişkin düzenleme 
yapılmaktadır. Bu düzenlemenin yapılması belki olumlu bir nokta; ancak, bunun ne şekilde 
tatbik edileceği de, şu andaki icra makamında bulunanların elinde olan bir husustur. Ben bu 
konulara açıklık getirmek istedim. 

Bu düşüncelerle saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı vergi kanunu tasarısının -28 inci maddesi, herhalde yeni 
düzenlemeyle şimdi 29 uncu maddesi oldu- 29 uncu maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısının bu maddesiyle, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 2 nci maddesinin sonuna bir fıkra ilave edilmektedir. 

tlave edilen fıkra şu : "2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre, Sermaye Piyasası 
Kurulunca halka açık anonim şirket olduğu kabul edilen şirketler, bu Kanun ve Gelir Vergisi 
Kanunu uygulaması bakımından "halka açık anonim şirket" sayılır. Ancak, bu şirketlerin halka 
arz edilen hisse senetlerinin, nominal sermayesine oranının en az yüzde 40 olması şarttır." 

Sermaye Piyasası Kanununda ise, halka arz şu şekilde tarif edilmektedir : "Sermaye piya
sası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını, halkın bir 
anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini, hisse senetlerinin borsalar 
veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini, bu Kanuna göre halka açık anonim 
ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışını ifade eder." 

Yine, Sermaye Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise, "Pay sahibi 
sayısının 100'den fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim ortaklıkların hisse 
senetleri halka arz olunmuş sayılır ve bu ortaklıklar halka açık anonim ortaklık hükümlerine 
tabi olurlar" denmektedir. 

Tabiî, buraya bu hükmün getirilmiş olması; yani, 29 uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi 
Kanununun 2 maddesinin sonuna biraz evvel arz ettiğim fıkranın ilave edilmiş olması; daha 
önce, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin yeni baştan düzenlendiği; yine bu Kanu
nun 22 nci maddesindeki altıncı bendin (b) alt bendine bakarsak; (b) alt bendi, dağıtılsın veya 
dağıtılmasın, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye 
iratlarından tevkifat yapılacağını amir bulunmaktadır; ancak, okumuş olduğum bu (b) alt ben
dinin sonunda da parantez içinde "halka açık anonim şirketler ile yatırım fonları ve ortaklık
ları hariç" denmiş. Bu 94 üncü madde de, daha evvel de bulunan ve aynen muhafaza edilen 
yüzde 25 vergi tevkifatı oranı, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurumların kâr dağıtımından kesi
lecektir, tevkifat yapılacaktır hükmünü amir bulunmaktadır; ancak, halka açık anonim şirket
ler, bundan müstesna kılınmıştır. Tabiî, bu yüzde 25 tevkifatın ne nispette olacağı, ayrıca Ba
kanlar Kurulu tarafından, kararnameyle düzenlenecektir. 

Getirilen değişikliğin mahiyeti budur. Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin so
nuna eklenen fıkrayla ise, Sermaye Piyasası Kanunundaki 100 ortaklı şirketlerin anonim şirket 
sayılmasına ilaveten, bunların nominal hisse değerlerinin yüzde 40'ının halka arz edilmiş ol
ması şartı da getirilmektedir. Yani, sadece 100 ortak kifayet etmemekte, hisse senetlerinin yüz
de 40'ının da halka satılmış olması şartı getirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, memleketimizde sermaye birikiminin hızlandırılması ve bu 
biriken sermayenin de şirketlere ve şirketlerden de sanayie yönelmesi, memleketimizin kalkın
ması için öncelikle göz önünde bulundurulması gereken hususlardan biridir. Sermaye terakü
mü olmadan bir ülkenin kalkınması mümkün değil. Tabiî, sermaye terakümünü nasıl yapacak
sınız?.. Ya, vahşi bir kapitalizm şeklinde, halkı ezerek, sermayeyi belli ellerde toplayarak yatırı
ma yönelteceksiniz veya tabiî ticaret içinde, helal kazanç ölçüsü içinde, zenginleşen, kalkınan, 
büyüyen şahıslar veya şirketlere paralel olarak, orta gelir grubunun da tasarruflarını yatırımla
ra yöneltecek aletleri, mekanizmaları geliştireceksiniz. Yani, Sermaye Piyasası Kanunu, bu isti
kamette atılmış müspet bir adımdır; Sermaye Piyasası Kurulu da yine bu istikamette atılmış 
müspet bir adımdır. 
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1960'tan beri devamlı konuşulan, tartışılan; ama bir türlü getirilemeyen -zaman zaman 
da bankaların bunu engellediği ifade edilen- bu kurumların getirilmiş olması -kim yapmışsa-
şükranla anılacak bir hizmettir. 

Tabiî, önümüzdeki dönemde, sermaye birikimi arttıkça, bu, yatırımlara yönelecektir. An
cak, sermaye birikiminin artması ve bunun yatırıma yönelmesi, sadece, biraz evvel faydalı ol
duğunu ifade ettiğim bu kurumların, kanunların çıkarılmış olmasıyla mümkün değildir. Zira, 
bu enflasyon seviyesinde ve bu faiz seviyesinde yatırım yapmak fevkalade zordur. 

Bugün, memleketimizde yatırım yapan kuruluşlar, fonları birikmiş olan, yatırıma ayıra
bilecekleri fonları olan, ve kendi öz kaynaklarını kullanarak yatırım yapan kuruluşlardır. Bu
gün, yatırım teşvik belgeleriyle yatırım yaptığınız takdirde, kredi kullandığınız takdirde, alaca
ğınız kredi yüzde 60'tan az olmayan bir finansman maliyeti getirmektedir ve yatırım süresi iki 
yıl devam ederse, aldığınız parayı iki yılda geriye faiz olarak ödemektesiniz. Yani, bugün Tür
kiye'de yatırımları gerileten ve sabit sermaye yatırımlarının gerilemesine -bilhassa imalat 
sanayiinde- sebep olan ana faktör budur. Yani, bütün bu düzenlemeler makuldür, yerindedir; 
fakat, faizleri düşürecek, enflasyonu düşürecek çok süratli mekanizmaların harekete geçiril
mesi gerekmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde, yüksek faiz olan, yüksek enflasyon olan bir ül
kede yatırım olmaz. Batılı ülkelerin bugün istikrarlı gelişmesinin sebebi, yüzde 5'in altındaki 
enflasyon ve yine yüzde 5-6 mertebesindeki faizlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, siyasî iktidarların öncelikle ele alması gereken konu budur; maale
sef, bizde de en ihmal edilen konu budur ve enflasyonun düşürülmesi umudu da, görünüyor 
ki, 2000'li yıllara kalmış bulunmaktadır. Sayın Başbakanın da basındaki ilanları, vergi kanu
nuyla ilgili reklamları hep bize bunu hatırlatmaktadır. 

Sanayileşmenin yolu, sermaye birikimi, düşük faiz ve düşük enflasyondur; bu istikamette 
çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. 

Bu Meclisten, tabiî, maalesef, daha önceki hükümetler de, bu Hükümet de istediği yetkiyi 
kolaylıkla alabilmekte ve enflasyonu düşürmek yerine, enflasyonu düşürmeden, diğer aletler
le, para politikalarıyla ayakta durmaya çalışmaktadır; ama, bir noktadan sonra da artık ayak
ta duramaz hale gelmektedir. Yani, bugün Türkiye'de, sermaye piyasası, büyük ölçüde, Hazine 
bonoları ve devlet tahvilleri için çalışan bir mekanizma haline gelmiştir. Eğer, siyasî iktidarlar 
bu para piyasasından ellerini çekerlerse, bu sermaye sanayie yönelecektir, yatırımlara yönele
cektir; ama, biz biliyoruz ki, bugün, piyasadaki paranın yüzde 90'ına yakını, hükümetler tara
fından, bütçe açıklarının finansmanı için kullanılmakta, iç borçların... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, buyurun, cümlenizi toparlayın efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Bitiriyorum cümlemi Sayın Başkan. 
Yani, bugün, bu sermaye piyasasına, birikebilen kaynaklara, tasarruflara uzanan eller, hü

kümetin elidir. Hükümetler, bunun yüzde 90'ını bütçe açıkları için, iç borçlar için, dış borçlar 
için, memur maaşlarını ödemek için, cari masrafları finanse etmek için kullanmaktadır. Bu 
da, Türkiye'nin geleceği için, kurumların gelişmesi, büyümesi, halkın yatırımlara katılması için 
fevkalade mahzurlu bir husustur. Bunları arz edeyim dedim. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Turhan Tayan?.. Konuşmuyor. 
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Sayın Abdüllatif Şener?.. Konuşmuyor. 
Sayın Haydar Oymak?.. Konuşmuyor. 
Sayın Selçuk Maruflu?.. Konuşmuyor. 
Sayın Gürhan Çelebican, buyurun efendim. 
GÜRHAN ÇELEBtCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte 

olan kanun tasarısının 29 olarak değiştirilen 28 inci maddesi üzerinde kişisel görüşlerimi ifade 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bu tasarıyla, Kurumlar Vergisi nispeti yüzde 25 olarak tespit edilmiş ve kurum kazançları 
üzerinden stopaj mecburiyeti getirilmiştir. Şirketler, yüzde 25 nispetindeki bu verginin dışında, 
Bakanlar Kurulunca tayin edilecek nispette stopaj ödemek durumundadırlar. Bu durumda şir
ketin ödeyeceği vergi yüzde 43'leri geçmektedir. 

Diğer taraftan, halka açık şirketler ile halka açık olmayan şirketler arasında bir farklılık 
yaratıldığı da görülmektedir. Halka açık şirketlere stopaj yapılmaması esası benimsenmiş bu
lunmaktadır. Husule getirilen bu önemli farklılık, gerçekte, halka açık olmadığı halde, bir kı
sım şirketlerin suni olarak, sanki halka açılmış gibi gösterilmesine yol açacaktır. Halka açık 
şirketlerin teşvikinin, vergi adaletini bozmayacak şekilde bulunacak başka yollarla sağlanması 
daha doğru olacaktır. 

Ayrıca, halka açık şirketlerin hızla ve çok fazla artışı ise, bunların üzerindeki denetimin 
zafiyetini de göstermiş olacaktır. Hiç şüphesiz, gerçek manada halka açık olmayan şirketlerin 
hisse senetlerini alan küçük tasarruf sahipleri de mağdur olacaklardır. 

Diğer taraftan, bir şirketin halka açık olmasının şartı olarak, nominal hisselerinin en az 
yüzde 40'ının halka sunulmuş olması hususu getirilmiş olup, "bu oran 1994 yılında yüzde 15, 
1995 yılında ise yüzde 25 olarak uygulanacaktır" denmektedir. 

Sayın milletvekilleri, dikkatle araştırınız; nominal sermayenin yüzde 40'ının halka sunul
duğu şirket sayısı hemen hemen yok gibidir. Hele hele, iki sene içinde yüzde 40 nispetini yaka
lamak ise çok zordur. 

Ayrıca, ülkemizde, parmağı taşın altında kalmayan kişilerin; yani, zarar riskini büyük öl
çüde taşımayanların yönetimi yüklenmeleriyle, maalesef başarı sağlanamıyor, özel sektör yö
netiminde büyük hisse sahipleri yönetici olarak yer almadıkça, başarıya ulaşmanın, müessese
yi büyütmenin müşkülatlarla dolu olduğu görülüyor, biliniyor. Hele, halka açılmak üzere plan
lanıp kurulmuş şirketlerin iki yılda yüzde 40 nispetini yakalaması, imkânsız bulunmaktadır. 

Sermayenin halka yayılması arzu edilen bir husus olmakla birlikte, müessesenin sevk ve 
idaresinin belli grupların tecrübesine ve sorumluluğuna verilmesi, halka açık şirketlerin başa
rısı için mutlaka gerekli görülmektedir. Ayrıca, bu yönetim biçimi, küçük tasarruf sahipleri 
için de bir güvencedir. Aksi halde, yönetimin ortada kaldığı tatbikatta görülmüş, başarısız halk 
sektörü modelleriyle karşılaşılmıştır. 

Halka açık şirket kavramı, halka devredilen payın, birinci yıl sonunda yüzde 5 oranına, 
müteakip her yıl bu oranın 5'er puan artırılması suretiyle beşinci yılın sonunda yüzde 25 ora
nına varılarak oluşturulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, görüşlerimi, gerekli düzenlemelerin yapılmasını teminen bilgilerini
ze takdim ediyor; hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebican. 
29 uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin sonuna eklenen fıkra hükmünde yer alan 

"yüzde 40" ifadesinin "yüzde 75" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
Mustafa Fikri Çobaner 

İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin sonuna eklenen fıkra hükmünde yer alan 

"en az yüzde 40" ifadesinin "en az yüzde 70" olarak^değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
Mustafa Fikri Çobaner 

İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin sonuna eklenen fıkra hükmünde yer alan 

"yüzde 40" ifadesinin "yüzde 65" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
Mustafa Fikri Çobaner 

İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin sonuna eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
Asım Kaleli 

tçel 
Mehmet Cebi 

Samsun 

Ethem Kelekçi 
Afyon 

Halil Başol 
Tekirdağ 

"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 
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bakımından da "halka açık anonim şirket** sayılır. Ancak, bu şirketlerin halka arz edilen hisse 
senetlerinin nominal sermayesine oranının en az yüzde 15 olması şarttır. Bakanlar Kurulu bu 
oranı, uygulayacağı takvim yılından altı ay önce ilan etmek şartıyla yüzde 40'a kadar yükselt
meye veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir." 

Gerekçe : 
Halka açık anonim şirketlerin asgarî halka açıklık oranı yeniden düzenlenmekte ve bu oranın 

artırılması ve kanunî oranına kadar indirilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veril
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 29 uncu maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Yücel Seçkiner Elaaddin Elmas 
Ankara tstanbul 

Mehmet Keçeciler Temel Gündoğdu 
Konya tstanbul 

Ramazan Coşkun Nabi Poyraz 
tstanbul Ordu 

Gerekçe : 
Sosyal hukuk devletinde iktidar, başka bir ifadeyle, parlamento çoğunluğu, ekonomideki 

yanlış politikaların sonuçlarım hukuku ve Anayasayı hiçe sayarak düzeltmeye kalkışmamalı
dır. Vergi toplamadaki yetersizliğin ve aczin faturasını, sözde vergi yoluyla halka ödetmeye kal
kışmak, Anayasının 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırılamaz. 

Devlet, vergiyi koyarken, kaldırırken, değiştirirken Anayasada ifade edilen sosyal hukuk 
devleti unsurlarını gözetmek zorundadır. Bu itibarla, tasarının bütününde yer alan sosyal hu
kuk devleti ilkesine aykırılık hususu, bu madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeleri geliş sırasına göre okuttum; şimdi, aykırılık 
sırasına okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 29 uncu maddesinin, tctüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Yücel Seçkiner 
(Ankara) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANVEKtLt MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALtYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardır. 
önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Anayasaya aykırılık önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin sonuna eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

' ve Arkadaşları 
"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 şirketin halka arz edilen hisse senet
lerinin nominal sermayesine oranının en az yüzde 15 olması şarttır. Bakanlar Kurulu, bu oranı 
uygulayacağı takvim yılından altı ay önce ilan etmek şartıyla yüzde 40'a kadar yükseltmeye 
veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir." 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKtLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİ LA (Afyon) — Katılıyoruz Sayın Bşakan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamıyor, Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin sonuna eklenen fıkra hükmünde yer alan 

"yüzde 40'a kadar" ifadesinin, "yüzde 75" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. • 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin sonuna eklenen fıkra hükmünde yer alan 

"en az yüzde 40" ifadesinin "en az yüzde 70" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve Arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : . . . ' . ' • • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin sonuna eklenen fıkra hükmünde yer alan 

"yüzde 40" ifadesinin "yüzde 65" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. , 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
29 uncu maddeyi, biraz evvel kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 30. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"istisnalar 
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 fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerinden elde edilen kâr payları hariç); 

2. Aşağıdaki 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

peratiftin 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, 
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Bu risturnlann 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 kanazçlar hakkında risturnlara müteal
lik istisna hükmü uygulanmaz. Bunların genel kazançtan tefrikinde, ortaklarla yapılan iş hac
minin genel iş hacmine olan nispeti esas tutulur. 

Bu risturnlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkif ata 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 °/o 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 ortaklıklarının port
föy işletmeciliğinden doğan kanazçları, 

b) (a) alt bendi dışında kalan menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları 
hariç) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan ka
zançları, 

c) Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, 
d) Gayrimenkul yatınm 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 
tevkif edilen ve ödenen vergiler, sadece Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numa
ralı bendinin (a) alt bendine göre yapılan vergi tevkifatma mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
vergiler hiçbir şekilde iade edilmez. 

Bu bentte yer alan % 25 oranını % 20'ye kadar indirmeye veya % 100'e kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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 faydalan
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 kazançları ile ano
nim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetle
rinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar." 
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6. Bu maddenin 4 numaralı bendinin (a), (c) ve (d) alt bentlerinde belirtilen yatırım fon
larının katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları" 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Bahattin Yücel; bu
yurun efendim. 

, ANAP GRUBU ADINA MEHMET BAHATTİN YÜCEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 30 uncu madde ve bu maddenin özellikle Üçün
cü bendi, Hükümetin, ülkemizin turizm sektörüne yeni bir bakış açısı sergilediğinin de kanıtı 
olmaktadır. 

Yanılmıyorsam, 1984 yılından bu yana -turizm yatırımlarının yeni yeni başladığı o günden 
hemen sonra- Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış konaklama tesisleri ile 1618 sayılı 
Yasa kapsamında çalışan seyahat acentelerine getirilen bu Kurumlar Vergisi istisnası, bu bentle 
ortadan kaldırılmak istenmektedir. 

Turizmle ilgili gerçek anlamda yatırımların 1984 yılından bu yana başladığını kabul eder
sek -ki, gerçek öyledir- bir turizm yatırımının başlangıcından ortalama iki yıl geçtikten sonra 
işletmeye alınacağı gerçeğinden hareketle, dünya normlarının ortalama sekiz ila oniki yıl içeri
sinde başabaş noktasına geldiğini gösterdiği turizm yatırımları için bir istisnanın uygulanması 
doğaldı; ancak, 1986 yılından bu yana işletmeye alınmış bulunan tesislere tanınan bu Kurum
lar Vergisi istisnasının ortadan kaldırılmak istenilmesi, 1990 yılı 2 Ağustos gününden bu yana 
dış etkenler nedeniyle bunalımdan bir türlü kurtulamayan bu sektöre şimdi yeni bir darbe vu
rulduğunun da göstergesi olmaktadır. Ancak, turizm sektörüne alınan bu tavır, her ne kadar, 
30 uncu maddenin üçüncü bendiyle yeni bir boyut kazanmakta ise de, Hükümetin, yaklaşık 
iki yılı aşkın bir süredir ülkede uygulamakta olduğu ekonomik politikanın etkisiyle, en az Kör
fez bunalımı ve ülkemizde yaygınlaşan terörün etkisi ölçüsünde, turizm sektörünü, ekonomik 
anlamda da ciddî bir baskı altına aldığını göstermektedir; çünkü, Türkiye'de, Türk Lirası, ya
bancı dövizler karşısında sunî olarak yüksek tutulmakta ve bunun doğal sonucu olarak, ihra
catın ithali karşılama oranı da yüzde 50'lere, hatta biraz daha altına inmektedir. 

Şimdi, böyle bir dönemde turizm sektörünün elde etmiş olduğu döviz gelirine, bir ölçüde 
cezalandırıcı bir yaklaşım, bu sektöre tanınan tek kolaylığın, belki de küçük bir kolaylığın da 
ortadan kaldırılmasıyla, sektörü, içinden çıkılamayacak ölçüde bir bunalıma sokacaktır. Za
man zaman demeçlerde ve toplantılarda anlatıldığı gibi, 3,5 ilâ 5 milyar dolar arasında döviz 
geliri sağlayan bir sektörün bunalıma itilmesi, sanıyorum, iktidarın da, muhalefetin de üzerin
de önemle durması ve altını çizmesi gereken bir gerçeği göstermektedir. 

Dövizle gelir sağlayan bu kuruluşların, kendi sorumlulukları dışında hiçbir kusurları ol
maksızın, bütün dünyayı ciddî anlamda bunalıma düşüren, dünya ekonomisinde çok büyük 
iniş çıkışlar sağlayan Körfez bunalımından sonra korunması ve desteklenmesi gerekirken, 1993 
yılı içerisinde bu sektöre sağlanan kredilerin toplamı 1,1 trilyon liradır. Ortalama dolar kuruy
la hesaplandığında, bu sektöre aktarılan kaynak tutarı, 100 milyon doların altında gerçekleş
miştir. 100 milyon dolar ya da bunun bir parça altında gerçekleşen bu kaynak aktarımının öl
çüsü, Türkiye'de sadece tek bir otelin finansmanı için belki ancak yeterlidir. 

Bir yandan, döviz baskı altında tutularak, turizmle uğraşan işletmelerin gelir kaybına uğ
ratılması sürdürülürken, şimdi, kamu açıklarını kapatmak amacıyla getirildiği söylenilen bu 
vergi yasa tasarısındaki değişiklikle, bu sektörün önemli tutamaklarından bir tanesi de kaldı
rılmak istenilmektedir. 
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Kurumlar Vergisi istisnasının uygulanması sırasında, o kurumun elde etmiş olduğu döviz 
gelirinin yüzde 20'sinin Türk Lirası karşlığı, matrahtan indirilse bile, matrahtan indirilmemiş-
çesine bir stopaj uygulamasıyla, zaten sektör, bir ölçüde de olsa, vergilendirilmiş olmaktadır. 

Ayrıca, bu istisnadan yararlanmak isteyecek kurumların, yurda getirmiş oldukları dövizi, 
yetkili bankalar ya da Merkez Bankasınca yetki verilmiş müesseseler aracılığıyla bozdurarak, 
Türk lirasını çevirmeleri şartı da aranmaktadır. 

Şimdi, bu uygulama, istisnadan geçmişte yararlanmakta olan kuruluşların, önümüzdeki 
dönemde, döviz gelirini artırma, hatta istisnadan yararlanma ölçüsünde kendi aralarında gi
riştikleri paylaşım yarışından da kopmalarına neden olabilecek bir yanlış ve garip uygulama 
olacaktır. Ancak, buraya kadar yapmış olduğumuz temaslardan anladığımız kadarıyla, İkti
darın, bu konuda önceden verilmiş, ama amcına tam anlamıyla ulaşmamış bu haklan geri al
ma konusunda kesin kararlılığı sezilmektedir. O zaman, üçüncü bentte, bu istisnalardan yarar
lanma süresini beş yılla sınırlayan anlayışın değişmesiyle, bunun on yıla yükseltilmesini ve 1990 
ilâ... 

HAYRt DOĞAN (Antalya) — Yaptık onu. 

MEHMET BAHATTtN YÜCEL (Devamla) — Teşekkür ederiz yaptığınız için. 
...1990 ilâ 1993 arasındaki olumsuzlukların da dikkate alınmasıyla, Bakanlar Kuruluna 

verilen istisna oranını düzenleme yetkisi tavanının yüzde 30'a yükseltilmesini; bu sektöre gös
terilen küçük bir ilginin ortadan kalkmadığının kanıtı olarak, sizlerden talep ediyoruz. 

Bakanlar Kurulu, eğer sektör gerçek anlamıyla kâr eder hale gelir ve bu istisnaya ihtiyacı 
kalmayacağı ortaya çıkarsa, yetkisini kullanarak, bunu sıfıra kadar da indirebilecektir. 

Kaldı ki, bunalım sırasında, Türkiye'nin 1993 yılı içerisinde elde etmiş «olduğu yaklaşık 
3,5 milyar dolarlık döviz gelirinin, bu istisnadan yararlanmaya hak kazanan kurumlara ilişkin 
bölümü, 2,5 milyar dolar dolaylarındadır. Buradan sağlanabilecek istisnadan elde edilecek ver
ginin, en iyimser ihtimalle, geçtiğimiz 1993 yılı içerisinde -tamamlamak üzere olduğumuz 1993 
yılı içerisinde- bu sektöre aktarılan kredi kaynaklarından daha fazla olduğunu göreceğiz. 

Zaten az kredilendirilen, kredilendirme konusunda çok hassas, hatta cimri davranılan bu 
sektöre, şu anda bir moral desteğin verilebilmesi için, istisnanın en az on yılla sınırlandırılma
sını ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin de yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltilmesini tekrar 
talep ediyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 

MEHMET BAHATTtN YÜCEL (Devamla) — Kişisel söz hakkımı da kullanmak istiyorum. 
Tabiî, böyle bir uygulamanın, 1986 yılından 1990 yılına kadar konaklama tesislerindeki 

yatak sayısında gözlenen artış ile hava taşımacılığı alanında yine bu istisnadan yararlanabile
cek biçimde düzenlenmiş kuruluşlardaki büyüme dikkate alındığında, onların dış etkenler ve 
içerideki terör nedeniyle karşı karşıya kaldıkları güçlüklerin aşılmasına yetmediğini de göstere
cektir. 

Kendi sorumluluğu dışında, yurt dışından getirmiş olduğu dövizlerle, istatistiklere göre 
en az bire iki ölçüsünde ekonomik büyümeye katkıda bulunan bu sektörden esirgenecek her 
türlü teşvik -ki, nakdî bir teşvik de değildir bu- ülkenin turizmden elde etmiş olduğu döviz 
gelirinin de en az aynı ölçüde azaldığını gösterecektir. 
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Ayrıca, 1993 yılı incelendiğinde, 1990, 1991 ve hatta bir ölçüde de 1992'den kaynaklanan 
olumsuzluklar nedeniyle, bu sektörün, değil teşvik dışı bırakılması, vergi verebilecek gücü da
hi yoktur. 

Sektörde başlangıçtan bu yana yetersiz olan öz kaynaklar, Körfez bunalımı ve terörün de 
etkisiyle, gelirlerdeki büyük düşme nedeniyle aşınmaya uğramış ye neredeyse bitme noktasına 
gelmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam buyurun, 

MEHMET BAHATTtN YÜCEL (Devamla) — Şimdi, böyle bir ortamda, gelirleri azal
mış, öz kaynaklan aşınarak yok olmuş bir sektörün, yavaş yavaş, uluslararası pazardan almış 
olduğu payı da, başka kuruluşlara, özellikle sermaye yapılan güçlü yabancı kuruluşlara terk 
ettiğim görmeliyiz. Nitekim ülkemizin ana pazan konumundaki Batı Almanya'dan Türkiye'ye 
yönelik cüz! nitelikte tanımlanabilecek bir sermaye akımı, Türkiye'deki organizasyonlarını üst
lenen kuruluşlann, yavaş yavaş, bu ülkenin sermayesinin eline geçtiğini göstermektedir. 

• • • • ı 

Bir başka örnek ise, hava taşımalığı alanında, başta Batı Alman kökenli charter şirketle
rinden son üç yıl içerisinde önemli ölçüde trafik alan (pay alan) Türk Bayraklı charter şirketle
rinin, bu saydığımız olumsuzluklar nedeniyle, pazardaki paylarını kaptırdıktan nı ve kendi ya-
şamlannı sürdürebilecek ölçüde güçlerinin de kalmadığım, neredeyse, teker teker kapanma aşa
masına geldiklerini görüyoruz. 

Tartı tersine, desteklenmesi, güçlendirilmesi ve kaynak aktarılması gereken bu sektör, şu 
anda, n$ yazık ki, birtakım kamu açıklarının kapatılması gerekçesiyle, 1984 yılında sonra ka
zanmış olduğu önemli sayılabilecek bir destekten alıkonmaktadır, bu destek onlardan esirgen
mektedir. 

Saydığım bu gerekçelerle, konunun bir kez daha özenle... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Yücel, devamlı süre veriyorum size; bağlayın... 

MEHMET BAHATTtN YÜCEL (Devamla) —... tekrar gözden geçirilerek, Kurumlar Ver
gisi istisnasına getirilen sınırın en az on yıla çıkarılmasını ve Bakanlar Kurulu yetkisinin de 
yüzde 30'a yükseltilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekker ederim Sayın Yücel. 
Gruplar adına başka söz?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, kişisel söz sü
remle beraber kullanabilirim. 

BAŞKAN — Buyurun, beraber kullanın. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Vergi Kanunların

da Tadilat Yapan Kanun Tasarısının, bu sıra sayısında 29 yeni numara almaya göre de 30 uncu 
maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, bu madde, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci madde
sindeki istisnaları yeni baştan düzenlemektedir. Yani, Kurumlar Vergisinden müstesna olan ka
zançları, yeniden tadat etmekte ve bunlara ait düzenlemeleri getirmektedir. Bunlar nedir; bun
lar : 

1. Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden 
elde ettikleri kazançlar, 

2. Aşağıda yazılı kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlar -burada koope
ratifler tarif edilmekte-

3. Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine göre, turistik işletmelerin gelirlerine uygulanan 
Kurumlar Vergisi istisnası, 

4. Portföyü en az yüzde 25 hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler yatırım fonla
rından gelirler, 

5. Kurumların rüçhan haki kuponlarının satışından elde ettikleri kazançları ile anonim 
şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin 
itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, 

6. Bu maddenin 4 numaralı bendinin (a), (c) ve (d) alt bentlerinde belirtilen yatırım fon
larının katılım belgeleri ve yatırım ortakların hisse senetlerinden elde edilen kâr payları. Sayfa
yı çeviriyoruz, başka bir şey yok. 

Muhterem arkadaşlar, bir de mevcut olan yürürlükte olan 8 inci maddeyle bu maddeyi 
kıyas ettiğimizde, yani tadilat metniyle eski metne baktığımızda, eski metinde dördüncü fıkra 
var : "Yurt dışında yapılan, inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ka
zançlar..." Bunlar da, Kurumlar Vergisinden müstesna kazançlar olarak zikredilmiş. 

Yine, meri olan 8 inci maddenin altıncı fıkrası fevkalede mühim : "Sanayi ürünü ihraç 
eden ve yıllık ihracat tutarı 250 bin ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lira
sını aşan imalatçı kurumların, bu ihracattan sağladıkları hâsılat..." 

Başka... yine meri maddenin yedinci fıkrası: "Yaş meyve ve sebze ihracatçılarına sağla
nan istisnalar..." 

Sekizinci fıkra : "Navlun geliri ile döviz getiren kuruluşlara sağlanan istisnalar..." 
Arkadaşlar, ben bu maddeyi gördükten sonra, bu tasarının baştan beri müzakeresine ak

tif katılan bir arkadaşınız olarak, bu tasarının esnafa getirdiği, serbest meslek sahibine getirdi
ği, alt gelir gruplarına getirdiği, sanatkâra getirdiği yükler ve çalışanlara getirdiği vergi iadesiy
le ilgili hükümler ve ondan sonra da bunları görünce, bu tasarıya bir isim vereyim dedim; bu 
tasarı, reform tasarısı falan değil, bu tasarı bir intihar tasarısıdır, harakiri tasarısıdır; yani, bu 
Hükümetin bir intihar tasarısıdır. Niye söylüyorum : 

Değerli arkadaşlar, siz ihracattan vâz mı geçtiniz? Hem de hangi vasatta vazgeçiyorsu
nuz? Yıl sonu itibariyle 13,5 milyar dolar dış ticaret açığı 6 milyar dolar ödemeler dengesi açığı 
bekleyen bir Türkiye... Rekor; yani, menfiliklerde zirveye giden, rekor olan şartlarda... Zaten, 
yatırımlardan vazgeçme niyetindesiniz; çünkü, yatırım indirimini gerilettiniz. Yatırım indirimi 
teşvikini büyük ölçüde geri çektiniz. Zaten, sunî kur politikalarıyla, ihracat, felç olma nokta
sına gelmiştir. Gerçek kurlar uygulamadığı için, ihracat siparişi alan firmaların iç maliyetleri 
enflasyon mertebesinde artarken, kurlar yüzde 30-40 mertebesinde arttığı için -değişen yıllara 
göre- ihracat siparişleri ya iptal edilmekte ya zararla kapanmakta veya firmalar iflasa git
mektedir. 
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Bu kanun tasarısı, görülüyor ki, panik halinde hazırlanmış bir kanun tasarısıdır. Paniğin 
sebebi ne; paniğin sebebinin, Sayın Başbakan, zaten basında çarşaf çarşaf her gün ilan ediyor. 
Niye?.. Ekonomik terör var; Hazinenin dibi delinde; verdiğiniz vergiler faize ve borca gidiyor; 
yani, biz borç ve faiz batağına saplandık. Ne yapalım?.. Ne bulursak oraya dalalım... Nerede 
ise "Tekâlifi Milliye" dediğimiz, millî mücadele yıllarında çıkarılan bir kanuna benzer bir ka
nun çıkarıp, herkesin nesi varsa, bunun şu kadarını alacağız diye bir noktaya geleceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar, önce Hükümetin tasarrufa gitmesi lazım. Bakın, bu Mecliste bun
dan birkaç gün önce bütçe kanunu geçti. Neler geçti, neler geçti! Sadece Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinde, 220 milyar, Cumhurbaşkanlığı köşkünün emniyet duvarları, bilmem nesi için pa
ra!.. Bu memlekette Cumhurbaşkanlığı köşkünü basan mı var?! Ondan sonra, Meclisten baş
layarak israflar... Ondan sonra, diğer kuruluşlardan başlayarak israflar... Ondan sonra, bu ka
mu lojmanları... Ondan sonra, Ege, Akdeniz, Marmara sahillerindeki yüzlerce trilyonluk o 
beş yıldızlı otel seviyesindeki dinlenme tesisleri... El atacaksanız, önce buna el atın. Yani, ihra
catı boğmaya ne hakkınız var? Soruyorum size. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakın, bu Muhterem Başbakanımız, babasının kızı, babasından iyi ders almamış! Niye?.. 
Babası Başbakan olduğu zaman da bu ülke 70 sente muhtaç hale gelmişti! 

Takdir etmek lazım... 1980'den sonra Kurumlar Vergisinin 8 inci maddesinde getirilen bu 
istisnalar, işte, elinde çantayla dolaşan, dünyanın her yerinde, mal satmak için ihracat yapmak 
için, müteahhitlik yapmak için dolaşan müteşebbis insanları ortaya çıkardı. Bu da, rahmetli 
Turgut özal'ın fevkalade geniş boyutlu düşüncesinden, ufkundan kaynaklanan bir husustu; 
ama, siz, bunların hepsini şimdi tepetakla ediyorsunuz. Ben, bu ifadeleri, fevkalade müteessir 
olarak kullanıyorum. Aslında muradım sizleri üzmek değil; ama, bu kadar dış ticaret açığı olan 
ve dış ticareti hiç mütenasip seviyede olmayan bir Türkiye... Türkiye kadar bir Almanya, 400 
milyar dolarlık ihracat yapar; bir ttalya, hakeza; bir Fransa hakeza; Türkiye, topu topu 15 mil
yar dolarlık ihracat yapar. Bu ihracatı nasıl geliştireceksiniz? Bu kur politikalarını zaten dü
zeltmeniz mümkün değil; intihar noktasında; niye?.. Kurları yükseltseniz, bu sıcak dövizler 
geri gidecek, bankalardaki rezervler sıfıra doğru gidecek; zaten emniyetli döviz rezervi yok; 
öbür taraftan, ihracatı teşvik eden bu unsurları da kaldırdığınız zaman, topundan memleketi 
iflasa doğru götürürsünüz. 

Muhterem arkadaşlar, bunların yeni baştan düşünülmesi ve bunların geri çekilmesi gerek
mektedir. Türkiye'nin bugünkü meselesi, sadece ihracatla döviz getirme meselesi değildir; aynı 
zamanda, Türkiye'nin meselesi, bir teknolojik yenileme meselesidir. Türkiye sanayiinin ta 
1960'lardan 1970'Ierden gelen, 1980'li yılların başında yapmış olduğu yatırımlar bugün yeni
lenme ihtiyacındadır. Eğer, siz, imalatçıya, ihracat gücü verirseniz, destek verirseniz, o da, bu
lur buluşturur, kredi alır, içeriden alır, dışarıdan alır, ortak bulur, yatırıma gider ve teknolojiyi 
yeniler; tesisleri, gerek kapasite bakımından gerekse teknolojik bakımdan yeni bir platforma taşır. 

Onun için, bu yapılanlardan fevkalade yanlış neticeler çıkacaktır. Yani, görülüyor ki, bu 
kanunun, bu intihar kanununun, harakiri kanununun, çok acele, ekspres halinde, hemen Meclise 
getirilip, onbeş günde, Plan ve Bütçe Komisyonunda sadece dört gün müzakere edilerek, bir 
alt komisyon kurulup tetkik edilmesine dahi cevaz verilmeden, yine çok acele bu Kurula getiri
lip, gece yarılarına kadar, böyle yorucu bir mesaiyle, düşünmeye imkân vermeyecek bir mesa
iyle müzakere edilip çıkarılmaya çalışılmasının arkasındaki panik budur. 
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Tabiî, biz, Hükümeti panik halinde görünce fevkalade üzülüyoruz. Bu Hükümet, bizim 
hükümetimizdir, bu milletin hükümetidir, bu devletin hükümetidir. Evet, biz değişik parti ola
biliriz; ama, memlekette işbaşında olacak hükümetlerin başarılı olmasını istiyoruz; yarın biz 
geldiğimiz zaman enkaz devralmak istemiyoruz, bir başkası geldiği zaman enkaz devralsın is
temiyoruz. Maalesef, Türkiye'de siyasî literatüre son yirmi yılda, hep, "enkaz devraldık" ede
biyatı yerleşti; her gelen, "ne yapayım; batmış aldım" dedi, biraz daha batırdı. 

tşte, biz, bu kürsüden bunu ikaz ediyoruz ki, bakın, bu, memleketi topyekûn batırır, mem
leketi çok daha büyük boyutta dış borçlara iter, memleketi çok daha büyük dış ipotekler altına 
iter. 

Daha önceki Başbakanımız, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı, bu kürsüden, "ne yapayım; " 
ben, Çekiç Güç'e, git diyemiyorum; çünkü, 50 milyar dolar borcum var" demişti 1991'de Hü
kümeti kurduğu zaman. 

Arkadaşlar, elimizi ayağımızı toplamamız gerekiyor. Neyi satacaksak satalım; ama, önce, 
atıl olan kaynakları harekete geçirelim ve önce, birtakım kamu kuruluşlarına ait olan ve lü
zumsuz olan yerleri satalım, değerlendirelim ve bu borç batağından kurtulalım. Zaten, getirdi
ğiniz bu kanunun size getireceği 40-50 trilyonluk bir mertebe, 1994 bütçenizde hedeflediğiniz 
200 trilyonluk bütçe açığının yüzde 25'ini ancak karşılayacaktır, belki onu bile karşılayamaya
caktır. Yani, bu hangi derde deva olacaktır ki, sırf bunun için, aktif olan ve üretken olan bütün 
sektörleri felce uğratacak birtakım değişiklikler getiriyorsunuz. Yani, biraz daha rahat etmek 
için, sağılı ineğini kesen bir köylüye benziyoruz; benim gördüğüm budur. Eğer bunları becere-
miyorsa, bu Hükümetin, derhal istifa etmesi lazım; secimse, seçime gitmesi lazım. 

Bakın, Şeyh Sadi'de bir hikâye vardır, onu söyleyeyim : Gülistan ve Bostan'da etrafına 
epey zararlı olan bir şahıs, bir büyük zata der ki, "ben ne yapayım? Benim için hayırlısı ne
dir?" "sen git, ikindiye kadar uyu." "Niye efendi hazretleri?" der. "Çünkü, sen uyursan mil
let de senin şerrinden masun kalır" der. Yani, bu Hükümet eğer bu işleri beceremiyorsa, her 
gün bir iflasname neşredecekse, buyursun lütfen, istifa müessesesi vardır. Seçime gidilir, millî 
hükümete gidilir, nereye gidilecekse gidilir; ama, ben, gelişmeleri fevkalade vahim buluyorum. 

Bu vesileyle bunları arz edeyim dedim. 
Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Nami Çağan?.. Yok. 
Abdüllatif Şener?.. Yok. 
Haydar Oymak?.. Yok. 
Selçuk Maruflu?.. İstemiyor. 
Bahattin Yücel?.. İstemiyor. -
Sayın Güneş Taner?.. Burada. 
Buyurun Sayın Taner. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarının 30 uncu mad
desi, geneliyle yerinde hazırlanmış ve olması gereken muhtevayı içermektedir. Yalnız, burada 
ufak tefek bazı noktalar var, onlara acele olarak değineceğim. 

Bunlardan birincisi, 3 üncü maddedeki turizmi teşvik hükümleri. Bunları Plan ve Bütçe 
Komisyonunda da konuşmuştuk, orada bir düzeltme yaptık, dövizlerin sadece bankalarda 
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değil, döviza büfelerinde bozdurulmasını da karar içerisine aldık; yerinde bir karardır. Yalnız, 
burada Maliye Bakanlığına, Hazineye ve Merkez Bankasına özel bir görev düşmektedir; döviz 
büfelerinin denetiminde daha dikkatli olmaları lazım. Yani, bir taraftan, bu tarafa da veriyo
ruz, bunlar da döviz kuruluşlarıdır, serbest piyasanın birer parçasıdır; ama, buralardaki yan
lışların engellenmesi ve dövizin, piyasa içerisinde, serbest piyasanın dışındaki kara piyasaya 
dönmemesini ayarlayabilmek için, gerek Maliye gerek Merkez Bankası ve gerekse Hazinenin 
denetimlerinin burada biraz daha sıkılaştırılmasının gerektiğine inanmaktayız. Bu konuyu açıkça 
ifade etmek isterim. 

ikincisi, turizmdeki bu süre hususunda "5 yıl süre ile kurum kazancından indirilir" deni
yor. Bu 5 yıllık sürenin -arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde-10 yıla çıkarılacağı konusunda 
önerge verileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz; yerinde bir 
karardır. Çünkü, turizm sektörü, hakikaten, son birkaç senedir zorluk altına girmiştir. Bu da 
memnuniyet verici bir karardır; buna da katılacağımızı ifade ederim. 

Yalnız, burada "bozdurulacak olan döviz miktarının yüzde 20'si" olarak ifade edilmiştir. 
Bu, Anavatan Partisi döneminde çıkarılmış olan bir rakamdır. Bu rakamın, şimdi, kanaatim
ce, en aşağı en azından, 1994 senesi için yüzde 30'a çıkarılmasında fayda vardır. Bunun da se
bebi açıktır; kurlar, istenildiği gibi, serbestçe, piyasada tesis edememektedir. Bundan dolayı, 
döviz getiren turizm sektörü, 5 milyar dolar döviz getirmektedir; ama, burada sıkıntıya uğra
maktadır; yeteri kadar kazanç elde edememektedirler. Kaldı ki, gerek terörün gerekse Irak kri
zinin Türkiye'deki turizmi menfi etkilemesinden dolayı, buradaki şirketlerin üzerinde de baskı 
vardır. Kaldı ki, hepinizin bileceği gibi, turizm sektörü, uzun yatırıma dayanan bir sektördür; 
yani ortalama sekiz-oniki sene içerisinde, yatırdığı parayı alabilmekte ve kâra geçebilmektedir. 
Buradaki, 1994 senesindeki rakamı yüzde 30'a çıkarırsanız, -kaldı ki, Bakanlar Kuruluna bu
rada yetki de veriyoruz; yüzde 30'dan sıfıra indirebilmek, yetkisi içerisindedir- turizm sektörü
nün takriben yüzde 10-15'i, turizmde bu kârdaki yatırımdan faydalanabilecektir; onları da teş
vik etmek amacıyla yerinde olur. Böyle bir önerge verileceğini de arkadaşlardan duyduk; bunu 
da desteklediğimizi ifade etmek isterim. 

Maddenin 4 üncü bendinde, yabancı borsalardan menkul kıymet alanlarla ilgili bir dü
şüncem var. Biz, yabancı fonları, sadece döviz ve altın olarak düşünüyoruz. Halbuki, Türkiye 
konvertbliteye geçmiştir; Almanya, isviçre, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde de hisse senetleri 
vardır ve bu hisse senetleri de dövize endekslidir. Bunlar alındığı zaman, bunların geri ödemesi 
sırasında, bu ülkeler, zaten bir stopaj yapmaktadırlar. Yapılan bu stopajın da bu kurumlar ta
rafından dikkate alınarak getirilip beyan edildiği takdirde, bizim kurumlarımızın ödeyeceği ver
gide bir mahsuplaşmaya gitmesi lazımdır. Tahmin ediyorum, esasında bu vardır, burada yazıl
mamaktadır ama, -Maliyedeki arkadaşlar ona baksınlar- bunun olması gerekmektedir. Nasıl, 
çifte vergilendirmede, eğer bir yerde, siz vergi ödüyorsanız, gelip Türkiye'de o ödediğiniz vergi
yi tevsik ederseniz, belgeleyebilirseniz, bunun indirimine gidiyorsunuz, mahsuplaşmaya gidi
yorsunuz. Yabancı yatırım fonların, diyelim ki Amerika'daki General Motor'dan hisse senedi 
veya tahvil aldınız, portföyünüze bunu koydunuz -bugünkü kambiyo mevzuatı buna müsaade 
vermektedir- bunu aldınız, değerlendirdiniz, döviz olarak portföyünüzde duruyor; zamanı gel
diğinde, anapara, artı, faizi alıyorsunuz; tabiî, faiz üzerinden, Amerika'da bir stopaj yapılmak
tadır. Şimdi, bu stopajın da, gelip, buradaki mükellef tarafından mahsup edilebilmesi lazım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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GÜNEŞ TANER (Devamla) — Eğer bu yapılabiliyorsa, bir sıkıntı yok. Arkadaşlar başla
rını sallıyorlar; demek ki yapılabiliyormuş. Bu konuda açıklık olmadığı için söylemiştim. Bu
nun haricinde bir sıkıntı yoktur. 

Bu maddenin, genellikle, düzenlemesinde hassas davranılmıştır; sadece turizmdeki yatı
rım süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması ve yüzde 20 rakamının 30'a çıkarılmasında büyük 
fayda gördüğümüzü, bunun da Türkiye'nin menfaatına olduğunu belirtiyor; turizm sektörün
den büyük menfaat sağlayacağı için, en azından, bu yüzde 30 rakamının, 1994 senesi için kul
lanılmasında fayda olduğunu düşünüyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Taner. 
Sayın Taner, arkadaşlar başlarını eğerek sizi tasdik ettiler. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
30 uncu maddede yer alan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin so

nuna aşağıdaki fıkra hükmünün ilavesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Etem Kelekçi 

Adana Afyon 
Asım Kaleli Halil Başol 

tçel Tekirdağ 
Mehmet Cebi 

Samsun 
"Kurumların, Kurumlar Vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin ödemelerin kurum 

kazancından gider olarak indirilmesi kabul edilmez." 
Gerekçe: Bu maddede Kurumlar Vergisinden istisna edilen Kazançlar yer almaktadır. Vergiye 

tabi tutulmayan kazanca ait giderlerin kazançtan indirilememesi vergi hukukunun genel pren
sibidir. 

Bu önergeyle bu prensibin madde metnine kaydedilmesine imkân verilmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 30 uncu maddesiyle değiştirilmekte olan 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan 
"yüzde 20" oranının "yüzde 30" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Zeydan Mustafa Fikri Çobaner 
Hakkâri İsparta 

Etem Kelekçi Ali Uzun 
Afyon Zonguldak 

Turgut Tekin Ali Günaydın 
Adana Konya 

Gerekçe : Turizm işletmelerinin teşvik edilmesi amacıyla istisna oranı yüzde 30'a çıkarıl
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 30 uncu maddesiyle değiştirilen Ku

rumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan "5 yıl" ibaresinin, 
"10 yıl" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Turgut Tekin 
Adana 

Asım Kaleli 
tçel 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Hayri Doğan 
Antalya 

Ali Günaydın 
Konya 

Fethiye özver 
Tekirdağ 

Gerekçe : Ülkemiz için büyük önemi olan turizm yatırımlarının artması için vergi teşviki 
önem arz etmektedir. Bu nedenle ilgili yılın turizm hâsılatına uygulanacak istisna süresinin 10 
yıl olarak uygulanması bu yatırımları hızlandıracaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 30 uncu maddesi ile değiştirilen Kurumlar Vergisi Ka

nununun 8 inci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan "(a), (c) ve (d) alt bentlerinde" iba
resinin, "(c) ve (d) alt bentlerinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

Mustafa Fikri Çobaner 
İsparta 

Mustafa Zeydan 
Hakkâri 

Etem Kelekçi 
Afyon 

Ali Uzun 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 30 uncu maddesinin, İçtüzüğün 85 maddesi gere

ğince öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

K. Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Gerekçe: Sosyal hukuk devletinde iktidar, başka bir ifadeyle Parlamento çoğunluğu, eko
nomideki yanlış politikaların sonuçlarını, hukuku ve Anayasayı hiçe sayarak düzeltmeye kal
kışmamalıdır. Vergi toplamadaki yetersizliğin ve aczin faturasını, sözde vergi yoluyla halka ödet
meye kalkışmak, Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaştınlamaz. 

Devlet, vergiyi koyarken, kaldırırken ve değiştirirken, Anayasada ifade edilen sosyal hu
kuk devleti, unsurlarını gözetmek zorundadır. Bu itibarla, tasarının bütününde görülen sosyal 
hukuk devleti ilkesine aykırılık hususu bu madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerindeki önergeleri geliş sırasına göre okuttum. 
Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım : 

— 240 — 



T.B.M.M. B : 56 26.12.1993 0 : 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 30 uncu maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Eyüp Aşık 
(Trabzon) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. . 
MALİYE BAKANI İSMET ATİLLA (Afyon) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge üzerinde söz talebi yok. 
Anayasaya aykırılık önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 30 uncu maddesiyle değiştirilen Ku

rumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan "5 yıl" ibaresinin, 
"10 yıl" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve Arkadaşları 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı istiyorum. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) —- Önergeye katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yücel, Sayın Taner, Sayın Matkap, Sayın Köksalan, Sayın Keçeciler, 

Sayın Salih Ergün de önergeye katılmışlardır. 
önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Ekseriyeti

miz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ekseriyeti olmadığı için katılamıyor. 

- Hükümet?,. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor, Komisyon ekseriyeti olmadığı için katılamıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : ICabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı da göz 

önüne alınarak kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 30 uncu maddesiyle değiştirilmekte olan 5422 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan 
"yüzde 20" oranının "yüzde 30" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve Arkadaşları 
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GÜNEŞ TANER (tstanbul) — Sayın Başkan, önergeye ben de katılıyorum. 
BAŞKAN — önergeye Sayın Güneş Taner, Sayın Yücel, Sayın Keçeciler, Sayın Matkap 

ve Sayın Köksalan da katıldılar. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
MALtYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 30 uncu maddesiyle değiştirilen Kurumlar Vergisi Ka

nununun 8 inci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan "(a), (c) ve (d) alt bentlerinde'' iba
resinin "(c) ve (d) alt bentlerinde" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Kabul etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 30 uncu maddesinde yer alan 5422 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra hükmünün ilavesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve Arkadaşları 
''Kurumların, Kurumlar Vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin ödemelerin kurumlar 

kazancından gider olarak indirilmesi kabul edilmez." 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon çoğunluğu olmadığı için önergeye katılmıyor, Hükümet önergeye 

katılıyor. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 30 uncu maddeyi, kabul ettiğiniz 2 önerge istikametinde değişik şek

liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 30 uncu madde kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 31. — 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 yerilecek beyannamelere dahil edil
mesi zorunludur.)" 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; 
buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; görüşmekte olduğumuz 403 sıra sayılı Vergi Kanunu tasansının -yeni, değişik şekliyle-
31 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Bu madde de teknik bir madde ve daha önceki maddelerle ilgili olarak, 5422 sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan paran
tez içi hükümleri değiştirmeyi öngörmektedir. Buna şöyle bir baktığımız zaman, eski 24 üncü 
maddede "Dar mükellefiyete tabi kurumların ticarî, ziraî ve sair kazanç ve iratları dışında ka
lan kazanç ve iratları ile telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika, benzeri 
ve gayri maddî hakların satışı, devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller yüzde 25 nispetin
de Kurumlar Vergisi tevkifatına tabidir. (Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 7 ve 
8 mumaralı bentleri uyarınca tevkifata tabi tutulan kazanç ve iratlardan bu madde hükmüne 
göre ayrıca tevkifat yapılmaz) hükmü şu şekli alıyor; "Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü mad
desinin 6 numaralı bendi uyarınca tevkifata tabi tutulan kazanç ve iratlardan bu madde hük
müne göre ayrıca tevkifat yapılmaz" denilmektedir. Bu, küçük bir değişikliği öngörmektedir. 

24 üncü madde gene devam etmektedir ve şöyle demektedir : "Bu maddeye göre vergisi 
tevkif suretiyle alınan kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci maddeye göre beyanname verilmesi 
veya bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere mezkûr ka
zanç ve iratların ithali ihtiyarîdir. (Ancak her nevi tahvil, hazine bonolarından elde edilen faiz
ler ile gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan gelirler için beyanname verilmez veya verilecek be
yannamelere bu gelirler dahil edilemez)" hükmü, burada "Şu kadar ki, Gelir Vergisi Kanunu
nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye 
iratları ile yatırım fonları ve ortaklıklarının katılma belgeleri ve hisse senetlerinden elde edilen 
kâr paylarının verilecek beyannamelere dahil edilmesi zorunludur" demektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu, "dahil edilemez" hükmünü, zorunlu duruma getiren ve istisnayı 
kısaltan, daraltan bir hükümdür. Aslında, geneli itibariyle doğru olmakla birlikte, bugün Ha
zinenin içine düştüğü durum nedeniyle, belki bu maddenin, hisse senetlerinin ve bonoların sa
tılmasında kısıtlayıcı etkisi de olabilecektir. Bunu yapamadığı takdirde, Hükümetin dış kay-
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naklara başvurması veya Hazine bonolarına, tahvillere ve hisse senetlerine gidecek olan para
ların dövize kaçması tehlikesi de vardır. Bu, tabiatıyla yeni bir hükümdür, izlenmesi gerekmek
tedir. Eğer zaman içinde sakıncalı yönleri görülürse, bunun değiştirilmesinde yarar görmekteyiz. 

Bu vesileyle söylemek istediğim bir diğer husus, bundan önceki maddede görüştüğümüz 
ve belki bu Kurumlar Vergisi istisnalarının en önemli hususlarından biri olan, 250 bin dolarlık 
-ki, Bakanlar Kurulunun bunu artırma yetkisi de vardır- ihracat istisnasının kaldırılmış olma
sıdır. Tabiatıyla, kurumlara bazı teşvikleri vermediğiniz takdirde, ihracat ve yatırım olanakla
rının sınırlı olması söz konusudur. Bu nedenle, bu ihracat istisnasının kaldırılmasını, özellikle 
14 milyar dolar dış ticaret açığı olan ve 5,5 milyar dolar cari işlemler açığı olan ve memleketi 
bu hale getirmiş olan Hükümetin böyle bir ihracat istisnasını kaldırmasını hakikaten endişeyle 
takip edeceğimi bildiriyorum. Diğer hususlar teknik detaylardır. 

Bu vesileyle saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı, vergi kanunlarında tadilat yapan Kanun Tasarısının, 31 
inci maddesiyle ilgili olarak, Refah Partisi adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Yeni numarasıyla 31 olan bu maddede, "5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü 
maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan parantez içi hükümler aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir" denmekte ve değişiklikler ifade edilmektedir. 

24 üncü madde, tevkifat yoluyla alınan Kurumlar Vergisi, tevkifat yapmaya mecbur olan
lar ve tevkifata ait muhtasar beyannameye ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

"Dar mükellefiyete tabi kurumların, ticarî, ziraî ve sair kazanç ve iratları dışında kalan 
kazanç ve iratları ile telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayri 
maddî hakların satış, devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller yüzde 25 nispetinde Kurum
lar Vergisi tevkifatına tabidir" denmektedir. 

Parantez içinde de, "Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 7 ve 8 numaralı bent
leri uyarınca, tevkifata tabi tutulan kazanç ve iratlardan, bu madde hükmüne göre ayrıca tev
kifat yapılmaz" denmektedir, tşte bu parantez içindeki hüküm, "Gelir Vergisi Kanununun 94 
üncü maddesinin 6 numaralı bendi uyarınca, tevkifata tabi tutulan kazanç ve iratlardan bu 
madde hükmüne göre ayrıca tevkifat yapılmaz" şeklinde değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 ncı bendinde getirilen değişiklik ise, dağı
tılsın veya dağıtılmasın, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinde
ki birtakım ödemelerden yapılacak tevkifat düzenlenmektedir. Bunun (a) bendi, kooperatifler
le ilgili risturn ödemeleri, kooperatif ortaklarının kooperatifle münasebeti neticesinde, onlara 
yapılan ödemelerle ilgilidir, (b) bendi ise, dağıtılsın veya dağıtılmasın, 75 inci maddenin ikinci 
fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarıyla -ki biraz evvel konuşmuştuk, 
halka açık anonim şirketler ile yatırım fonları ve ortaklıkları hariç- ilgili yapılan ödemelerden 
tevkifatı düzenlenmektedir. Yeni getirilen hüküm de ise, biraz evvel arz ettiğim üzere, "Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralı bendi uyarınca tevkifata tabi tutulan ka
zanç ve iratlardan, bu madde hükmüne göre ayrıca tevkifat yapılmaz" denilmektedir. Yani, 
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mükerrer tevkifatı önlemektedir. Müteakip olarak, parantez içinde yer alan fıkra ise, "Bu mad
deye göre vergisi tevkif suretiyle alınan kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci maddelere göre be
yanname verilmesi veya bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek beyan
namelere mezkur kazanç ve iratların ithali ihtiyaridir" hükmünü ihtiva etmekte; parantez için
de de "Ancak, her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen faizler ile Gelir Ortaklığı 
senetlerinden sağlanan gelirler için beyanname verilmez veya verilecek beyannemelere bu gelir
ler dahil edilmez" hükmünü ihtiva etmektedir, tşte, bu parantez içindeki hüküm, yeni haliyle 
de, "Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 ve 7 numaralı bentlerinde 
yer alan menkul sermaye iratlarıyla, yatırım fonları ve ortakların katılna belgeleri ve hisse se
netlerinden elde edilecek kâr paylarının verilecek beyannamelere dahil edilmesi zorunludur" 
şeklinde ifade edilmiştir. Yani, parantez içindeki birinci ifadeyle, mükerrer tevkifat önlenmiş 
iken, burada tevkifata dahil edilmiştir; yani, bunların beyannemelere dahil edilmesi mecburi 
hale getirilmiş bulunmaktadır. 

Maddede bir teknik düzenleme vardır. Ben, daha fazla sözü uzatmak istemiyorum; an
cak, biraz evvel görüşülen maddeyle ilgili ifade ettiğim hususu tekrar ifade ediyorum. Kurum
lara, ihracatta getirilen Kurumlar Vergisi istisnalarının, sanayi ürünlerde, navlunda ve müteah
hitlik hizmetlerinde kaldırılması, Türkiye'yi, ihracat bakımından, önümüzdeki dönemde daha 
da zor duruma sokacaktır; döviz bakımından daha büyük sıkıntılara düşürecektir. Uluslarara
sı değerlendirmede, zaten giderek puanı düşülmekte olan ülkemizin, önümüzdeki dönemde bu 
puanlarının daha da kötüleşmesi beklenmelidir. 

Bunu arz eder, saygılarımı sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına Sayın Turhan Tayan... 
TURHAN TAVAN (Bursa) — Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Tayan, vazgeçti. 
Sayın Abdüllatif Şener... Yok. 
Sayın Haydar Oymak... Yok. 
Sayın Selçuk Maruflu... 
SELÇUK MARUFLU (istanbul) — İstemiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Maruftu da vazgeçtiler. 
Böylece madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
31 inci maddeyle ilgili olarak verilen bir Anayasaya aykırılık önergesi vardır; okutup, oy

layacağım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Geri alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, önergesini geri almıştır. 
Maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş başka önerge bulunmamaktadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 32. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Verginin Oranı 
Madde 25. — Kurumlar vergisi, bu Kanuna göre tespit olunan kurum kazancından % 

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 19 uncu maddelerine görö vergilendirilen yabancı ulaştırma kurumla
rında vergi oranını karşılıklı olmak şartıyla ülkeler itibariyle kara, deniz ve hava ulaştırma ku
rumlan 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." 
BAŞKAN — Madde üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Maruflu. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri arkadaşlarım; yeni şekliyle 32 nci madde, yani görüşmekte olduğumuz 403 sıra sa
yılı Vergi Yasa Tasarısının yeni 32 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; sözlerimin 
başında saygılar sunuyorum. 

Şimdi, tabiatıyla burada günlerden beri görüştüğümüz konular, bu vergi yasasının, Türki
ye'deki Gelir Vergisi Yasasıyla ilgili değişiklikleri ve şu anda da Kurumlar Vergisiyle ilgili deği
şiklikleri kapsamaktadır. 

Aslında, Türkiye'de, yıllardan beri en fazla şikâyet edilen husus, Kurumlar Vergisinin yüzde 
46 olmasına karşın, yüzde 15'le 20 oranında uygulanmasıdır. Bundan dolayı devletin büyük 
bir vergi kaybı olmaktadır; 19 tane istisna vardır. Şimdi, bu yasa tasarısıyla bu istisnalar büyük 
ölçüde kalmaktadır ki, kalan istisna sayısı, zannediyorum ki 5 veya 6'ya inmektedir. Onlar da, 
biraz önce 30 uncu maddede konuştuğumuz gibi, benim kanaatime göre yerindedir; yalnız, 
ihracat istisnasının bir süre daha devam etmesinde, Türkiye'nin ihracatının artırılması maksa
dıyla yarar gördüğümü daha önce ifade etmiştim. 

Vergi oranıyla ilgili olan maddeyi konuştuğumuza göre, diğer ülkelerde Kurumlar vergisi
nin ne oranda uygulanıyor; bu konuda bir bilgi edinebilirsek, bu maddenin gerçekçi bir şekilde 
değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. 

Bakınız, Avusturya'da bu oran yüzde 39, Belçika'da yüzde 39, Danimarka'da yüzde 38, 
Fransa'da yüzde 56, Yunanistan'da, bizim eski şeklimiz gibi, yüzde 46, İzlanda'da yüzde 50, 
İrlanda'da yüzde 43, Lüksemburg'da yüzde 40, Japonya, enteresan olabilir, orada yüzde 49, 
İtalya'da yüzde 47, İsveç'te yüzde 30 -orada biraz daha düşük- Norveç'te yüzde 50 -oldukça 
yüksek- İngiltere'de yüzde 34, Amerika'da yüzde 38 ve bizde, eski şekli yüzde 46, şimdi de 
yüzde 25. 

Tabiatıyla, bu saydığım ülkelerde, özel sektör kuruluşlarına veya sermaye şirketlerine tanı
nan fazla istisnalar da yok. O bakımdan, devlet, kendi malî bünyesini güçlendirmek amacıyla, 
aşağı yukarı bu oranları tahsil eder durumda. Onlarda bazı istisnalar olmakla birlikte, fazla 
istisna yoktur. 

Bizde ise, yüzde 25 oranının, istisnalardan sonraki oranda uygulanmasından, devletin zan
nediyorum ki kazancı olacaktır. Bugünkü gazetelerde gördüğüm gibi, bazı kuruluşların, kendi 
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kârlarını veya kendi durumlarını muhafaza etmek için, bu vergi tasarısını delmek yönünde Sa
yın Başbakan nezdinde teşebbüslerde bulunduklarım öğrendik. Tahmin ediyorum veya temen
ni ediyorum ki, ilim veya Yüce Kurulun iradesi neyse o yapılacaktır ve bu şekilde devlet de 
güçlendirilmiş olacaktır. Bunun, hiçbir şekilde zedelenmemesi gerektiği kanaatindeyim. Esa
sen, vergiyi alacak olan kaynak da burasıdır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de, Kurumlar Vergisi tahakkukuyla, tahsili arasında büyük fark 
vardır. Bu tahakkuk ettirilen miktarın 27 trilyon lira olmasına karşın, ele geçen miktarın 14 
trilyon lira olması çok düşük bir miktar olmaktadır. Bu nedenle, bu Kurumlar Vergisiyle ilgili 
vergi oranını uygun karşılıyoruz. 

Tabiatıyla, daha sonraki ve daha önceki maddelerde de gördüğümüz gibi, şirketlerin hal
ka açılması sağlanabildiği ölçüde Kurumlar Vergisinden de özellikle stopaj alınmaması sure
tiyle bir istisna söz konusu olacaktır; yani, halka açılmayı teşvik, yerinde bir tedbirdir. Bunun 
daha fazla özendirilmesi gerekmektedir. Esasen, eski vergi oranını düzenleyen 25 inci maddeye 
baktığımız zaman, burada da buna benzer ifadeleri görüyoruz. Mesela, bu maddenin 2 nci 
fıkrasının bentler olarak düzenlenen şeklinde; "Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az 
yüzde 25'inin sermâyedeki payları, yüzde Tin altında olan 200'den fazla gerçek veya tüzelkişi
ye ait olması halinde, vergi nispeti yüzde 40'a..." ve aynen devam ediyor, "yüzde 35'te yüzde 
30'a" gibi bazı özendirici hususlar orada da yer almıştı. 

Değerli arkadaşlar, söylediğim gibi, Türkiye'de bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç vardır. 
Türkiye, bu konuda geç kalmıştır ve temenni ediyorum ki, bu yeni vergi oranıyla, yeni düzenle
meyle -daha sonraki maddelerde de göreceğiz- Kurumlar Vergisi oranı tam manasıyla uygula
nır ve devlet de alacağını bu şekilde tahsil etmiş olur. 

Bu düşüncelerle, bu maddeyi olumlu bulduğumuzu söylüyorum, bundan taviz verilme
mesi gerektiğini ifade ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
Sayın Ayhan, süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 31 inci maddesi, yani yeni dü
zenleniş biçimiyle 32 nci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesi 
değiştirilmektedir ve vergi oranları yeniden tarif edilmektedir. "Kurumlar Vergisi, bu Kanun 
tasarısına göre; tespit olunan kurum kazancından yüzde 25 oranında alınır" denmektedir. Ta
biî, ayrıca 94 üncü maddenin 6 numaralı bendi, yine tevkifat yapılacağını söyler. Bu tevkifatm 
halen maliye çevrelerindeki nispeti de yüzde 15 mertebesinde olduğu için, yüzde 15 olduğu için, 
kesin söyleyemiyoruz; zira, 94 üncü maddede genel hükümde bütün tevkifat konusu ödemeler 
için yüzde 25'tir. Her kalem için Bakanlar Kurulu bunu kararnamelerle ayrı ayrı tespit edecek
tir. Muhtemelen bu rakam, Bakanlar Kurulu kararında yüzde 15 olarak çıkacaktır. Ne olacak
tır?.. Kurumlar Vergisi, aslında yüzde 25 değil, yüzde 40 olmaktadır. Bunun manası budur. 
Yüzde 25 diye kendimizi aldatmayalım, yüzde 40'tır, yüzde 46 değildir. Tabiî, yüzde 4'de üzeri
ne fon gelmektedir; yani Savunma Sanayi, Sosyal Yardım gibi ve iki fon daha vardır; mesela 
Çıraklık Fonu da vardır, bunlarla beraber takriben yüzde 4'te gelmektedir, yine yüzde 45 mer
tebesinde Kurumlar Vergisi oluşacaktır. Daha önce fonlarla beraber bu rakam yüzde 50 idi, 
yuvarlak hesapla. • 
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Maddedeki bu yeni hüküm bir değişik hususu getirmiş. Yukarıdaki orana göre hesapla
nan vergi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 20'sinden az 
olamaz" denmiş. Bu, yerinde bir hükümdür. Çeşitli istisnalarla, kurumlar, yüzde 8-10 merte
besinde vergi ödemekteydi; bunu bir hükümle yüzde 20'de dondurmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, eski 25 inci maddenin ikinci fıkrasına baktığımız zaman, "Bakan
lar Kurulu, yüzde 80'i nama yazılı olup, hisse senetleri borsaya kayıtlı bulunan ve sermaye ya
pısı ortaklar pay defterinde tespit edilen halka açık anonim şirketlerde -yani, Sermaye Piyasası 
Kanununa göre, 100 ortağı olan şirketler demektir bunlar- vergi nispetini aşağıdaki şekilde in
direbilir veya indirilmiş nispetleri birlikte veya ayrı ayrı en fazla 6 puana kadar artırabilir. Şu 
kadar ki, indirimli nispetlerin uygulanabilmesi için, aşağıdaki bentlerde tespit edilmiş şartla
rın, ilgili hesap döneminin ilk altı ayında gerçekleşmesi şarttır. Şartların kaybedildiği hesap 
dönemi kazancına indirimli nispet uygulanmaz" denmektedir. 

Bu nispetler neymiş?.. 25 inci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri şöyle : 
"a) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az yüzde 25'inin, sermayedeki payları yüzde 
l'in altında olan 200'den fazla gerçek veya tüzelkişiye ait olması halinde, vergi nispeti yüzde 40'a; 

b) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az yüzde 51'inin, sermayedeki payları yüz
de Tin altında olan 200'den fazla gerçek veya tüzelkişiye ait olması halinde, vergi nispeti yüzde 
35'e; 

c) Anonim şirketin ödenmiş sermayesinin en az yüzde 80'inin, sermayedeki payları, yüzde 
l'in altında olan 200'den fazla gerçek veya tüzelkişiye ait olması halinde, vergi nispeti yüzde 
30'a indirilir" şeklinde hüküm getirilmiş bulunmaktadır. Şimdi, 25 inci maddeyi tadil eden 
tasarıdaki bu yeni bükümle, halk şirketlerinin, halka açık şirketlerin bu avantajı ortadan kal
dırılmış bulunmaktadır. Aslında, burada da halk şirketlerini destekleyici mahiyette bir hüküm 
getirmekte fayda olurdu. 

Muhterem arkadaşlar, halk şirketleri, orta ve küçük gelir gruplarını tasarrufa özendiren 
ve tasarruflarını da yatırıma yönelten aracı kuruluşlardır. Evet, bunlar borsa değildir, bunlar 
sermaye piyasasının organları vasıtasıyla çalışmazlar; ama bunlar, falan ilde, falan ilçede, fa
lan beldedeki insanların, işçisiyle, esnafıyla, köylüsüyle, yurt dışındaki işçileriyle, bir araya ge
lerek kurdukları şirketlerdir. Bilhassa 1970'li yıllarda, bu istikamette, yurt dışından milyarlar
ca mark halk şirketlerine sermaye olarak transfer edilmiş ve hemen hemen her ilçemizde, her 
ilimizde, birden fazla olmak üzere, birçok beldelerimizin kalkınması için, sanayileşmesi için 
halk şirketleri bir öncülük yapmıştır. 

1960'tan sonra yurt dışına gidip, Avrupa'nın mamur halini, sanayileşmiş halini, çalışan 
insanları, geliri yüksek insanları gören işçilerimizin, dişlerinden, tırnaklarından artırarak, "Aman 
benim de memleketimde bir fabrika olsun, bir işyeri olsun, biz de kalkmalım, gelişelim. Ben 
döndüğüm zaman çalışırım, çocuklarım çalışır" diye kurdukları halk şirketleri bir idealdi. Ama, 
maalesef, 1978 - 1979 döneminde Türkiye'nin girmiş olduğu yüksek enflasyon tüneli, yüksek 
faiz tüneli ve döviz kurlardaki tırmanma, bu şirketlerin batmasına sebep olmuştur. Döviz kur
larındaki tırmanma, ithal ettikleri makine-teçhizatın bedeli karşılıgındaki borçlarını öderken 
bunları batırmıştır; faizlerdeki tırmanma ise, bunların yatırım için aldıkları kredilerin faizle
rindeki anormal yükselişler sebebiyle batmalarına sebep olmuştur. Ayrıca, bunların yüzlerce, 
binlerce vatandaştan topladıkları paranın daha yatırıma dönüşemeden, enflasyon nedeniyle 
değerinin erimesi sebebiyle, yatırımların bir kısmı hedefine ulaşamamıştır. Hedefine ulaşmış 
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olanların da, yüksek faiz, döviz kurları ve enflasyon sebebiyle işletme sermayesi eridiği için, 
batmışlardır. Bu yüzlerce halk şirketinden kendini kurtarıp, bugüne kadar ayakta kalanlar ise 
iki elin on parmağı kadardır. 

Şimdi, meri hükümde olduğu gibi, bu yeni düzenlemede de, halk şirketlerini destekleyen 
bir anlayışın buraya da yansıtılması gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlar, halk şirketlerinin bir zorluğu vardır. Bir arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi, patron olmayan şirketler birtakım risklerle karşı karşıyadır. Şüphesiz, halk şirketlerinin 
içinde, mutlaka patronların da olması teşvik edilmeli, tercih edilmelidir. Bunlara yönetim is
tikrarı getirmesi bakımından, birtakım riskleri sırtlanması bakımından ve işadamı olarak isa
betli karar verebilmek bakımından; bu, yüzlerce kişinin bir araya gelip kurdukları şirketlerde 
patronların da bulunması bu faydaları sağlayacaktır; ama şüphesiz, patronlar için de halk şir
ketlerini yönetmek bir ekstra külfet getirmektedir. Gerek ortakları için, gerekse bu şirketlerin 
beldelerine yapacakları hizmetlerin artırılabilmesi için, halk şirketlerinin, yine vergi desteğiyle 
desteklenmesinde fayda görürüm. 
- Ben bunları arz edeyim diye geldim. 

Hepinize teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına; Sayın Ayhan, konuşacak mısınız? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Benim yerime bir başka arkadaşım konuşabilir. 
BAŞKAN — Sayın Nami Çağan?.. Yok. 
Sayın Abdüllatif Şener?.. Yok. 
Sayın Haydar Oymak?.. Yok. 
Şahıslar adına söz talebi yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — önergemi geri alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge geri alınmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki oylamada karar yetersayısı aranması talep edilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok

tur; 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.59 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.14 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. ~ 

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

8. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1318 Sa
yılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Tbşıtlar Vergisi Kanunu, 3505 Sayılı Kanun ve 2978 
Sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (Devam) 

BAŞKAN — 32 nci maddenin oylanmasında kalmıştık. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 32 nci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

rar yetersayısı göz önüne alınarak, madde kabul edilmiştir. 
Muhterem milletvekilleri, 33 üncü maddeye geçmeden önce, madde eklenmesine dair bir 

önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 33 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Nabi Sabuncu 

Adana Denizli 
M. Fikri Çobaner Ethem Kelekçi 

İsparta Afyon 
Cavit Erdemir 

Kütahya 
Madde 33. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 20 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Geçici Madde 20. — 1994 - 1998 yıllarında hayat sigorta şirketleri ve emekli sandıkları

nın hisse senedi alım satım kazançları ve bu Kanunun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinin 
(a) bendinde yer alan yatırım fonlarına ait katılma belgelerinden sağladıkları kazançları Ku
rumlar Vergisinden müstesnadır. Bu kazançlar hakkında, bu Kanunun 25 inci maddesinin İkinci 
Fıkrası hükmü de uygulanmaz. 
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Gerekçe : 
Kurumlar Vergisi Kanununun mevcut geçici 20 nci maddesinde, sigorta şirketleri ile emek

li sandıklarının hisse senedi alım satım kazançları ve katılma belgelerinden sağladıkları gelir
ler, beş yıl süreyle Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmaktadır. 

Bu hükümle, bu tür kuruluşların sermaye piyasasına girmelerini teşvik amacıyla, bunla
rın maddede belirtilen gelirlerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesine göre Ku
rumlar Vergisine tabi olmaması sağlanmaktadır. Bu istisnanın, aynı mahiyetteki dar mükellef 
kurumlara da uygulanacağı tabiidir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu önergeyle, tasarıda bulunmayan ve Komisyondan 
geçmemiş olan, 5422 sayılı Kanununun geçici 20 nci maddesi değiştirilmek istenmektedir ve 
önerge, yeni bir kanun teklifi mahiyetindedir. Şayet, Komisyon bu önergeye yetersayıda üyesiy
le katılırsa, yeni bir madde gibi üzerinde görüşme açacağım; aksi halde, önergeyi işleme koy
mayacağım. , 

Komisyon, okunan bu önergeye katılıyor mu?.. * 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılıyoruz 

efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, önergede * 'müstesna" denmiş "istisna" ol

ması lazım. 
BAŞKAN — Efendim, yanlışlık varsa, düzeltilsin. 
Sayın Etem Kelekçi, bu önergede sizin de imzanız var. Sayın Sayın'ı dinlediniz. Önergede, 

"Kurumlar Vergisinden müstesnadır." yazılı. Böylece kalacak mı?.. 
ETEM KELEKÇt (Afyon) "— Kalsın Sayın Başkan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — "İstisna" olacak... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, burada bir yanlışlık yapılabilir. Lütfen, arka

daşlarımızdan birisi çıksın, açıklasın bu önergeyi, Belki Komisyon üyeleri de katılmayacaklar, 
yani konuyu böyle oldu bittiye getirmeyelim. Sayın Bakan çıksın, açıklasın; burada ne getirili
yor?.. Üzerinde konuşulsun, ondan sonra oylayın. 

BAŞKAN — Efendim, ben de titizlikle üzerinde duruyorum; yanlış bir uygulama yaparız 
da bir yol olur diye. Ara verme sebebimiz de bu idi. 

önergeyi okuttum. Komisyon, yetersayısıyla önergeye katıldığını ifade etti. Komisyon öner
geye yetersayıda katıldığına göre, önerge yeni bir madde haline geldi. Yeni bir madde olduğu 
için de, üzerinde müzakere açacağım. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) r- Sayın Başkan, önergeyi bir defa daha okutur musunuz lütfen. 
BAŞKAN — Efendim, tabiî, alışmadığımız bir usul koyuyoruz ortaya. 
önerge okundu; ama, bu usulde bir sakatlık olmasın diye önergeyi bir kere daha okutu

yorum. (DYP sıralarından "yalnız metnini" sesleri) 
Tabiî, yalnız metni. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 33 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

(Adana) 
ve Arkadaşları 
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Madde 33. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 20 inci 
Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 20. — 1994-1998 yıllarında, hayat sigorta şirketleri ve emekli sandıklarının 
hisse senedi alım satım kazançları ve bu kanunun 8 inci maddesinin dört numaralı bendinin 
(a) bendinde yer alan yatırım fonlarına ait katılma belgelerinden sağladıkları kazançları Ku
rumlar Vergisinden müstesnadır. Bu kazançlar hakkında bu kanunun 25 inci maddesinin ikin
ci fıkrası hükmü de uygulanmaz. 

MEHMET ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, bu saçmalığın gerekçesi ne? Kim mü
dahale ediyor; meydana çıksın. Bu saatten sonra yapılır mı bu? (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efendim... 
Gerekçe : 
Kurumlar Vergisi Kanununun mevcut geçici 20 nci maddesinde sigorta şirketleriyle emekli 

sandıklarının hisse senedi alım-satım kazançları ve katılma belgelerinden sağladıkları gelirler 
beş yıl süreyle Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmaktadır. 

Bu hükümle, bu tür kuruluşların sermaye piyasasına girmelerini teşvik amacıyla, bunla
rın maddede belirtilen gelirlerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesine göre Ku
rumlar Vergisine tabi olmaması sağlanmaktadır. Bu istisnanın aynı mahiyetteki dar mükellef 
kurumlara da uygulanacağı tabiidir. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) ~ Amerikan şirketlerine... Tabiî... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, bu olmazi 
ABDURREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Kim getirdiyse bilelim. (DYP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri... (DYP sıralarından "Olmaz, 

olmaz" sesleri) 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Kim kime hizmet ediyor? Bizi kullanamazsınız! (DYP 

sıralarından "Kullanamazsınız" sesleri) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... (Gürültüler) 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Böyİe şey mi olur?.. 
ABDURREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Burada kişiler korunuyor. Bu adaletsizlik! Dü

zeltilmesi lazım. (DYP sıralarından gürültüler) 
NABÎ SABUNCU (Denizli) —- imzamı geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, beni bir dinleyin. Lütfen... Bir şey demedim. 

(Gürültüler) 
/ ABDURREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Burada kişiler korunuyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Lütfen bir dinleyin... Ama, dinlemezseniz, nasıl yürü
türüm ben bunu?.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika dinleseniz ne olur yani?.. 
Muhterem milletvekilleri, önerge ve içeriği mühim değildir. Müsaade ederseniz... (DYP 

sıralarından gürültüler) Müsaade ederseniz... (DYP sıralarından gürültüler) Efendim, müsaa
de ederseniz, bir usul koyuyoruz ortaya... (DYP sıralarından gürültüler) Ama bir dakika efen
dim... Ben bir şey demedim ki... 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Eee, buyurun siz konuşun, ben hiç konuşmayayım. Bir usul koyuyoruz orta

ya; gruplara teker teker söz vereceğim. (DYP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, önergeye katılmayan arkadaşlar komisyon sıra

sından ayrıldılar, komisyonun çoğunluğu kalmadı. Düşürebilirsiniz önergeyi. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — önergeyi geri çekiyoruz. 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. Şimdi, rahatça oturur isek yerlerimize... Ya

rın, bu gibi uygulamalar bu zabıtlara bakılarak kullanılmaz. 
Komisyon yetersayısı yerinde midir? (ANAP sıralarından "değir' sesleri) Komisyon ye

tersayısı yerinden ayrıldığı için, önergeyi işleme koymuyorum. İstediğiniz bu değil mi?.. (Alkışlar) 
Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonu metnindeki 32 nci maddeyi, 33 üncü madde olarak oku

tuyorum :. . • 

MADDE 33. —3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçi
ci maddeler eklenmiştir. 

"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 °/o 25 olarak 
uygulanır." 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, tasarının sonuna geldik ve fevkalade güzel bir ça
lışma yaptık; müsaade ederseniz kısa bir zamanda bitirmek istiyorum. 

Geçici 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Çelebi-
can; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının, değiştirilmiş bu maddesi hakkında Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuza gelmşi bulunuyorum. Sözleri
me başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

28 inci madde hakkında konuşurken de ifade ettiğim gibi, Kurumlar Vergisi nispeti yüzde 
25 olarak tespit edilmiş, kurum kazançları üzerinden stopaj mecburiyeti getirilmiştir. Şirketler, 
yüzde 25 nispetindeki bu verginin dışında, Bakanlar Kurulunca tayin edilecek nispette stopaj 
ödemek durumunda bulunmaktadırlar. Stopaj, kanunî yüzde 25 nispetinde muhafaza edildiği 
takdirde, şirketin ödeyeceği vergi yüzde 43'ü geçmektedir. 

Diğer taraftan, halka açık şirketlerle, açık olmayan şirketler arasında farklılık yaratıldığı 
görülmektedir. Halka açık şirketlere stopaj yapılmaması esası benimsenmiş bulunmaktadır. Hu
sule getirilen bu önemli farklılık, gerçekte halka açık olmadığı halde, bir kısım şirketlerin suni 
olarak halka açılmış gibi gösterilmesine yol açacaktır. Halka açık şirketlerin teşviki, vergi ada
letini bozmayacak şekilde bulunacak başka yollarla sağlanmalıdır. Böyle bir yolun bulunması 
çok daha doğru olacaktır. 

Ayrıca ifade etmek istiyorum ki, halka açık şirketlerin hızla ve çok fazla artışı ise, bunla
rın üzerinde yönetimin denetimini zafiyete uğratacaktır. Gerçek manada halka açık olmayan 
şirketlerin hisse senetlerini alan küçük tasarruf sahipleri de hiç şüphesiz mağdur olacaklardır. 
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Diğer taraftan, bir şirketin halka açık olmasının şartı olarak, nominal hisselerinin en az 
yüzde 40'ının halka sunulmuş olması şartı getirilmiştir. Bu şart, 1994 yılında yüzde 15, 1995 
yılında yüzde 25 olarak uygulanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, dikkatinizi çekiyorum; lütfen dikkatle araştırınız, nominal sermaye
nin yüzde 40'ının halka sunulduğu şirket sayısı, hemen hemen yok gibidir. Hele iki sene içinde 
yüzde 40 nispetini aşan bir şirketi bulmak ise, hemen hemen hiç mümkün değildir. 

Ayrıca, ifade etmek isterim ki, ülkemizde, parmağı taşın altında kalmayan, mesuliyet taşı
mayan, yani zarar riskinden büyük ölçüde etkilenmeyen kişilerin yönetimi yüklenmeleriyle, ma
alesef, başarı elde edilemiyor, özel sektör yönetiminde büyük hisse sahibi yöneticiler yer al
madıkça, başarıya ulaşmanın, müesseseyi büyütmenin müşkülatlarla dolu olduğu görülmek
tedir, bilinmektedir. Hele halka açılmak üzere planlanmış ve sonradan kurulmuş şirketlerin, 
iki yılda yüzde 40 nispetinde halka açılması, bu nispeti yakalaması imkânsızdır. 

Sermayenin halka yayılması arzu edilmekle beraber, müesseselerin sevk ve idaresini belirli 
grupların tecrübesine, sorumluluğuna vermek, mutlaka gereklidir. Halka açık şirketlerin başa
rısı buradadır. Bu hususun sağlanması mutlaka gerekmektedir; 

Ayrıca, bu yönetim biçimi, küçük tasarruf sahipleri için de bir güvence olmaktadır. Aksi 
halde, yönetimin ortada kaldığı tatbikatta görülmüş, başarısız halk sektörü modelleriyle karşı
laşılmıştır. Halka açık şirket kavramı, halka devredilen payın birinci yıl sonunda yüzde 5 ora
nına, müteakip her yıl bu oranın 5'er puan artırılması suretiyle, beşinci yılın sonunda yüzde 
25 oranına varılarak oluşturulması uygun olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, geçici madde 2Pde, halen yüzde 10 veya yüzde 15'i halka arz edilmiş 
olan şirketlerin müktesep hakları korunmamış olup, iki yıl içinde bu şirketlerin yüzde 40'a ka-
darki hisselerini halka sunuş şartı getirilmektedir. Gerek halen halka açık olan şirketlerde, ge
rekse yeni açılacak şirketlerde yüzde 40 gibi yüksek nispetli halka sunuşların her zaman ger
çekleştirilmesi gerek piyasanın talebi, gerekse şirketlerin ortaklık kompozisyonu bakımından 
çok güçtür. Yüzde 10, yüzde 15 nispetli halka sunuşlarda dahi, zaman zaman zorluk doğduğu 
gözden uzak tutulmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, halka açık şirket kavramı ve bu konuya ilişkin uygulama, Sermaye 
Piyasası Kanunu ile tatbikat bulmuştur. Bu kanuna göre kabul edilen kıstaslar dışında, her 
uygulama alanında ayrı tariflerin getirilmesi, yaratacağı kavram kargaşası yönünden de doğru 
olmamaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre, halka açık sayılan ve bu mevzuata 
göre her türlü müeyyide ve mükellefiyetle karşı karşıya bırakılan bir şirketin, vergi mevzuatı 
bakımından ayrı mütalaa edilmesi doğru değildir. 

Sayın milletvekilleri, görüşlerimizi, gerekli düzenlemelerin yapılmasını teminen bilgileri
nize sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebican. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
Sayın Şener, süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı, vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının 
33 üncü maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununa geçici bir 21 inci madde eklenmektedir. Bu 
21 inci madde, bu kanunla yapılan daha önceki bir değişiklikle ilgilidir. Tasarının 29 uncu 
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maddesinde, hangi kurumların sermaye şirketi sayılacağı ile ilgili olarak, Kurumlar Vergisi Ka
nununun 2 nci maddesine bir fıkra ilave edilmişti. Bu fıkrada, "2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre, Sermaye Piyasası Kurulunca halka açık anonim şirket olduğu kabul edilen 
şirketler, bu Kanun ve Gelir Vergisi Kanunu uygulaması bakımından da halka açık anonim 
şirket sayılır, -diye bir belirlemede bulunulmuş- Ancak bu şirketlerin halka arz edilen hisse se
netlerinin, nominal sermayesine oranının en az yüzde 40 olması şarttır" diye, halka açılma 
açısından yüzde 40'lık bir oran öngörülmüştü. Fakat, halka açılmadaki bu yüzde 40'lık oran, 
başlangıçta gerçekleşmesi biraz zor bir oran olarak görüldüğü için, geçici 21 inci madde eklen
mek suretiyle, buradaki yüzde 40 oranının 1994 yılı için yüzde 15, 1995 yılı için de yüzde 25 
olarak uygulanması esası getirilmiştir; dolayısıyla, doğrudan doğruya Kurumlar Vergisi mü-
kelleifiyetini düzenleyen bir madde olarak tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye'de gelir üzerinden alınan iki önemli vergi vardır : Birincisi Gelir 
Vergisidir. Gerçek kişilerin, bir takvim yılı içerisinde elde etmiş oldukları kazanç ve iratlarının 
safî tutarı üzerinden alınan Gelir Vergisiyle ilgili düzenlemeler, tadilat, bu tasarının daha önce
ki bölümlerinde tamamlanmıştır. 

Türkiye'de gelir üzerinden alınan ikinci ana vergi Kurumlar Vergisidir. Kurumlar Vergisi, 
gerçek kişilerin geliri üzerinden değil, Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde yer alan, 
sayılan, kurumların gelirleri üzerinden alınmaktadır. 

Kurumlar Vergisine tabi kurumların hangileri olduğu, bu Kanunun 1 inci maddesinde sı
ralanmıştır. Bunlar, sermaye şirketleridir, kooperatiflerdir, iktisadî kamu müesseseleridir, der
nek ve vakıflara ait iktisadı işletmelerdir, iş ortaklıklarıdır ve bu arada, sendikalar dernek, ce
maatler de vakıf hükmünde olmak üzere, yapmış oldukları iktisadî faaliyetlerden dolayı Ku
rumlar Vergisine tabi tutulmaktadırlar. 

tlgili olduğumuz değişiklik, 2 nci maddede sıralanan ve hangi kurumların sermaye şirketi 
olarak Kurumlar Vergisine tabi olacağıyla ilgili bir düzenlemedir. Sermaye şirketi olarak Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit ve limited şirket
lerle aynı mahiyetteki yabancı kurumlar sermaye şirketi sayılmışlardır. Ancak, sadece anonim, 
eshamlı komandit ve limited şirketlerle Kurumlar Vergisine tabi kurumların sınırlandırılması, 
gelişen ticarî hayatın ortaya çıkardığı birtakım yeni yapılanmalar karşısında yeterli olmamak
tadır. Bu bakımdan, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları, aynı şekilde, 
sermaye şirketi olarak kabul edilmiştir. 

Üzerinde durduğumuz, incelediğimiz maddede de sermaye şirketi olarak Kurumlar Vergi
sine tabi olacak bir yeni kurum belirlenmiş ve bunun halka arz edilen hisse senedinin, nominal 
sermayesinin en az yüzde 40'ı olması şartı getirilmiştir. 

Türkiye'de sermaye piyasasının geliştirilmesine yönelik çabalar hepimizin bilgisi dahilin
dedir. Aynı şekilde, Türkiye'deki mevcut sermaye birikiminin, tasarrufların da yatırıma yöne
lebilmesi, halka açık şirketler bünyesinde değerlendirilebilmesi çabaları ve düşünceleri vardır; 
bu bakımdan, burada, halka arz edilen hisse senetlerinin, nominal sermayesinin oranının en 
az yüzde 40 olması şartıyla, halka açılmayı teşvik amacı bulunmaktadır. Ancak, yüzde 40'lık 
halka açlıma oranının, bir geçiş dönemi yaşanmaksızın gerçekleştirilebilmesi zor görüldüğün
den, bu madde hükmünden yararlanabilecek bir şirket ortaya çıkarmanın güçlüğü dikkate alı
narak, geçici maddeyle, halka açılma oranında bazı indirimler yapılmış, bu indirimler sonu
cunda 1994 yılı için yüzde 15 ve 1995 yılı için de yüzde 25 oranının uygulanacağı belirlenmiştir. 
Bu düzenleme biçimiyle maddenin olumsuz bir görüntüsü olmadığı kanaatindeyim. 

Bu ifadelerle saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan var mı?.. Sayın Ayhan, buyurun. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 
403 sıra sayılı bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan tasarısının 33 üncü maddesiyle değişti
rilmekte olan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa yeni bir geçici madde ilave edimektedir. 
Bu maddeye göre, daha önce konuştuğumuz 29 uncu maddede halka açık anonim şirketler için, 
nominal sermayesinin yüzde 40'ını halka arz etme şartı getirilmişti; bu da yine Gelir Vergisi 
Kanununun 94 üncü maddesinin 6 ncı bendinde, halka açık şirketlere, istisnaî olarak, tevkifat 
uygulanmayacağı hükmü getirildiği için, hangi şirketler halka açıktır tarifine netlik kazandır
mak için, Sermaye Piyasası Kanununda halka açık şirket tarifine ilaveten, bunların, yani halka 
açık sayılacak şirketlerin nominal sermayesinin yüzde 40'ını halka arz etmiş olma şartı getiril
mişti. tşte, bu ilave edilen geçici 21 inci maddede de, yüzde 40 nominal sermayeyi halka arz 
keyfiyetinin gerçekleşmesi için bir süre tanınmış bulunmaktadır; 1994 yılı için yüzde 15 nispe
tinde, 1995 yılı için de yüzde 25 nispetinde halka arz edilmiş olacaktır, tabiî ki, 1996 yılında 
da yüzde 40 oranına ulaşmış bulunacaktır. Tabiî, bu, uygun bir hükümdür. Şirketlerin halka 
arz muamelesini tamamlaması belli bir hazırlığı gerektirecektir. Bu hazırlık süresini de bunla
ra vermekte fayda var; kendilerini tanıtacaklar; hisselerinin satılabilirliği ve satın alınabilirliği 
konusunda, şirket hakkında halka bilgi verilmesi ve yine Sermaye Piyasası Kurulunun, halka 
açık şirketler için istediği birtakım bilgi ve belgelerin hazır edilmesi, kontrol edilmesi, tasdik 
edilmesi için belli bir süre gerekecektir. ° 

Muhterem arkadaşlar, şirketlerin halka açılması, bizim sermaye birikimimiz için zarurî
dir. Bakın, OECD ülkelerinde millî gelirin yatırımlara ayrılan oranı -bir başka konuşmamda 
da kısaca arz etmiştim- 1991 yılı için Türkiye'de yüzde 22,8'dir, Japonya'da yüzde 31.6'dır. İtal
ya'da yüzde 19,8'dir, Fransa'da yüzde 20,8'dir, Almanya'da da yüzde 21,6'dır. 

Burada söylemek istediğim husus şudur : Tasarruf olması ve bunun sermayeye, şirketlere 
katılması için halkın teşvik edilmesi lazım; fakat, bir de, halkın bu şirketlere iştirakinin korun
ması gerekmektedir. Maalesef, bizim gerek kooperatiflerimizde, gerekse şirketlerimizde dene
tim yetirince olmadığı için, sermayedarlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, lütfen konuşmanızı tamamlayın. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
... patronlar, toplamış olduğu halk hisselerini, kâr dağıtmayarak, kârı göstermeyerek, kâ

rı çeşitli yollardan kaçırarak halkı mağdur etmektedirler. Yani, halk şirketlerini teşvik ederken, 
halkın şirketlere, yatırımlara katılmasını isterken, bir taraftan, halkın oralardaki hisselerini ko
ruyacak çok müessir denetim mekanizmalarını geliştirmemiz ve uygulamamız gerekmektedir. 
Bu da herhalde en başta Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığını ilgilendiren bir hu
sustur. Bu konuda mevzuat eksikliği varsa, bunların da süratle çıkarılması, geliştirilmesi ge
rekmektedir. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 

33 üncü maddesinin (geçici 21 inci maddesi) aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz 
ve teklif ederiz. 

Salih Ergün 
İstanbul 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Emin Kul 
tstanbul 

Gürhan Çelebican 
tstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Selçuk Maruflu 
tstanbul 

Madde 33. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir : 

Geçici Madde 21. — Bu Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin sonuna 
eklenen birinci fıkrada yer alan yüzde 40 oranı, 1994 yılı için yüzde 20, 1995 yıhiçinde yüzde 
25 olarak uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 33 üncü maddesinde yer alan geçici 21 inci madde

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini; geçici 22, geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerin tasarı
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Evren Bulut 
Adana Edirne 

Sabri Güner , Mehmet Cebi 
Kars Samsun 

Yahya Uslu 
Manisa 

Madde 33. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir : 

Geçici Madde 21. — 1. Kurumlar Vergisi Kanununun bu kanunla değişiklik yapılmadan 
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 gayrimenkullerin satışından doğan kazançlar hakkında da uygulanır. 
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2. Kurumlar Vergisi Kanununun bu kanunla değişiklik yapılmadan önceki 25 inci mad
desi hükmü ile bu kanunla yürürlükten kaldırılan mükerrer 25 ve Geçici 19 uncu maddeleri 
hükümleri, kurumların 1993 yılına ilişkin olup, 1.1.1994 tarihinden itibaren beyanı gereken ka
zançları hakkında da uygulanır. 

3. İştirak edilen şirketlerden bedelsiz alınan hisse senetlerinin satışında maliyet bedeli, 
bu hisse senetlerinin itibarî değeri esas alınarak, Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin 
sonuna bu kanunun 8 inci maddesiyle eklenen fıkra hükmüne göre artırılmak suretiyle bulu
nur. Bu hüküm 31.12.2010 tarihine kadar uygulanır. 

4. Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işlerinden ve teknik hizmetlerden sağla
nan ve 1.1.1994 - 31.12.1999 tarihleri arasında Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal ettiri
len kazançlardan mahallinde ödenen benzeri vergilerin, Türkiye'de tarh olunan Kurumlar Ver
gisinden indirilmesi sonucu artan kısım, Gelirler Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikin
ci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre yapılan vergi tevkifatına mahsup edilir. 
Ancak, mahsup edilecek miktar, yabancı memleketlerde elde edilen kazançlar Üzerinden, bu 
kanunun 25 inci ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (6/b) bendine göre hesapla
nan vergilerin toplamından fazla olamaz. 

Gerekçe : Tasarının çerçeve 32 nci maddesinde yer alan geçici 22, 23 ve 24 üncü maddeler 
geçici 21 inci madde olarak aynen korunmaktadır; ayrıca, maddeye yeni bir ilave yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere, yurt dışında iş yapan müteahhitlerimiz, yabancı ülkelerde elde ettikleri ka
zançlar üzerinden o ülkenin mevzuatına göre vergi ödemektedirler, öte yandan, bu kazançlar 
ayrıca Türkiye'de beyan edilerek vergilendirilmektedir. Yapılan bu düzenleme ile, yabancı ülke 
mevzuatına göre ödenen vergilerin, yabancı ülkede elde edilip Türkiye'de beyan edilen kazanç
lar üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisinden mahsup edilmesinin yanı sıra, Gelir Vergisi 
tevkifatından da mahsup esası getirilmektedir. Böylece, yurt dışında iş yapan müteahhitlerimi
zin Türkiye'de ödenen vergileri aşan bir vergi yüküyle karşılaşmamaları sağlanmakta, dolayı
sıyla diğer ülkelerin müteahhitleri karşısında rekabet gücü korunmaktadır. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutarak oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

nın 32 nci maddesinin (geçici 21 inci maddesi) aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Gürhan Çelebican 
(istanbul) 

ve Arkadaşları 
Madde 32. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 

maddeler eklenmiştir. 
Geçici Madde 21. — Bu Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin sonuna 

eklenen fıkrada yer alan yüzde 40 oranı, 1994 yılı için yüzde 20, 1995 yılı için de yüzde 25 
olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 33 üncü maddesinde yer alan geçici 21 inci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, geçici 22, geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerin tasarı
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
(Adana) 

ve Arkadaşları 
MADDE 33. —3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçi

ci madde eklenmiştir : 
GEÇİCİ MADDE 21. — 1) Kurumlar Vergisi Kanununun, Bu Kanunda değişiklik ya

pılmadan 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. 

2) Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla değişiklik yapılmadan önceki 25 inci mad
desi hükmü ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mükerrer 25 ve geçici 19 uncu maddeleri 
hükümleri, kurumların 1993 yılına ilişkin olup, 1.1.1994 tarihinden itibaren beyanı gereken ka
zançları hakkında da uygulanır. 

3) İştirak edilen şirketlerden bedelsiz alınan hisse senetlerinin satışında maliyet bedeli, 
bu hisse senetlerinin itibarî değeri esas alınarak Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin 
sonuna bu Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen fıkra hükmüne göre artırılmak suretiyle bulu
nur. Bu hüküm 31.12.2010 tarihine kadar uygulanır. 

4) Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işlerinden ve teknik hizmetlerden sağla
nan ve 1.1.1994 - 31.12.1999 tarihleri arasında Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal ettiri
len kazançlardan mahallinde Ödenen benzeri vergilerin, Türkiye'de tarh olunan Kurumlar Ver
gisinden indirilmesi sonucu artan kısım, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre yapılan vergi tevkifatına mahsup edilir. Ancak, 
mahsup edilecek miktar, yabancı memleketlerde elde edilen kazançlar üzerinden bu Kanunun 
25 inci ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (6/b) bendine göre hesapjanan vergi
lerin toplamından fazla olamaz. 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Çoğunluğu

muz bulunmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, burada bir hata yapmıyor muyuz? 33 

üncü madde ile geçici madde 21'i görüştük; şimdi gelen önergeyle müteakip maddeler bir çer
çeve madde içinde toplandı, bunu görüşmedik; geçici madde 22'den itibaren görüşme açmadınız. 

Şimdi gelen bu önerge -olabilir, daha evvel de yaptık böyle bir toparlamayı- ile, yurt dışın
da faaliyette bulunan şirketlere Kurumlar Vergisinde bir istisna getiriliyor. Arkadaşlar bunun 
farkında mı? Kurumlar Vergisi delinmiş oluyor. 

BAŞKAN — Efendim 28'de de bu tip bir uygulama yaptık, zabıtlara geçti; arkadaşlarım 
dinledi, kararlarından dönebilirler. 

Komisyon, önergeye ekseriyeti olmadığı için katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, kabul ettiğiniz bu önerge doğrultusunda 33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 34. — 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 10 uncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 10. — Bu Kanunun 4, 5 ve 6 inci maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve 
(V) sayılı tariflerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları °/o 100 oranında ar
tırılmıştır. 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, % 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." 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına, 
Sayın Selçuk Maruflu; buyurunuz. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; sözlerimin başında hepinize saygılar sunuyorum. 

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum : Biraz evvel verilen bir önerge ile hayat sigorta ve 
diğer sigorta şirketlerinin istisna içine alınması öngörülmüştü. Burada, Yüce Meclisin hassasi
yetine özellikle teşekkür ederim; gerek Anavatan Partisi, gerek diğer partilere mensup arka
daşlarımız buna reaksiyon gösterdiler; çok haklıdırlar, bu önerge yürürlüğe konulmadı. Bura
da, Yüce Meclisin iradesi üzerine ipotek koymak isteyenlerin alacağı dersler olmalıdır ve bir 
daha bu şekil işlere tevessül edilmemelidir. 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Öyle bir şey yok. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, 34 üncü madde, 1318 sayılı Fi

nansman Kanunu ile ilgili değişikliği içermektedir. Bu maddeyi okur okumaz, Sayın Başbaka
nın anahtar vaadi aklımıza geliyor; anahtarlardan bir tanesi burada. Hem vatandaşa iki tane 
anahtar vaat edeceksin hem UDİDEM'den bahsedeceksin hem de vatandaşın Taşıt Alım Ver
gisini -daha evvel getirildiği şekliyle yüzde 200- yüzde 100 artıracaksın... Burada bir tenakuz 
vardır, vaatlere aykırı bir durum vardır. 

Tabiatıyla, burada çok hassas bir dengeye işaret etmek lazım. Türkiye'de otomotiv sana
yii, beraberinde birtakım yan sanayileri de çalıştıran bir sektör olma durumuyla, istihdam ya
ratan, katma değer yaratan bir sektördür. Onun için, bu Taşıt Alım Vergilerinin artırılmasında 
yani, şimdiki hudutlar içinde bırakılmamasında da isabet var. Bu vergi oranı, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yapılan tadilatla yüzde 100 oranına indirilmiştir. Ayrıca, Bakanlar Kuruluna 
da bu konuda bir esneklik verilmiştir; Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranını yüzde 50 
oranında artırmaya ve eksiltmeye yetkilidir. Bu, zannediyorum ki yeterli bir değişikliktir. 

Müteakip madde de, Yıllık Taşıt Vergisiyle ilgili olan bir maddedir. Bilmiyorum, olabilir 
mi? Burada, EURO-1993 normlarına göre kurşunsuz benzin kullanan arabalarda, Bakanlar 
Kuruluna, yüzde 50 oranında indirim yapma yetkisi tanınmıştır. Burada da, bu hükmü koydu
ğumuz takdirde, çevre kirliliğini yükselten araçlar yerine, kurşunsuz benzin kullanan araçları 
teşvik ederek, çevrenin daha az kirlenmesine katkıda bulunuruz diye düşünüyorum. Bu konu 
düşünülebilir. 

Bu düşüncelerle, saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

- Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz 34 üncü maddeyle, 29.7.1970 tarihli 
ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 10 uncu maddesi değiştirilmektedir. Anılan Finansman 
Kanunu ve ilgili maddeleri Taşıt Alım Vergisiyle ilgilidir. 

Bildiğimiz gibi, Türkiye'de vergiler değişik vesilelerle alınmaktadır; ama, anayasal bir zo
runluluk olarak, Anayasanın 73 üncü maddesine göre, vergilerin ödeme gücüne göre alınması 
temel ilkedir. Bu ödeme gücünün tespitinde ortaya çıkan güçlükler sebebiyle, genellikle ödeme 
gücü ölçüsü olarak 3 farklı kıstas ortaya konulmuştur : 

Bunlardan birincisi gelirdir. "Eğer, kişiler, insanlar bir gelir elde ediyorlarsa, bu gelir elde 
etme olayı bunların vergi ödeme güçlerinin olduğuna bir karinedir" deniliyor ve gelir üzerin
den alınan vergiler ortaya çıkıyor. 

İkinci bir kıstas olarak da, servet, ödeme gücünün bir göstergesi kabul ediliyor. "Eğer, 
insanlar mal sahibiyseler, servet sahibiyseler, taşınır veya taşınmaz birtakım malların mülkiye
tine sahipseler, bu mülkiyet ilişkisi, bu varlık durumu, aynı zamanda bunların vergi ödeyebil
me kapasitelerini ifade eder" deniliyor ve Anayasada yer alan ödeme gücü ilkesinin ikinci uy
gulama alanı olarak servet vergileri ortaya çıkıyor. 

Ancak, sadece gelir ve servet, ödeme gücünün bir göstergesi sayılmıyor; çünkü, sadece 
bu iki kıstasa göre vergi tahsiline kalkan ülkeler, genellikle kamu harcamalarını finanse edebi
lecek yeterli gelir düzeyini sağlayabilme imkânından mahrum kalıyorlar. Bu sebepten dolayı, 
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"insanlar harcama yapıyorlarsa, alışveriş yapabiliyorlarsa, çarşıdan pazardan, tuz, ekmek, peynir 
satın alabiliyorlarsa, bu alışveriş yapabilme kapasitesi de bunların bir ödeme gücünü gösterir. 
O halde, harcamaları üzerinden de vergi almak gerekir" deniliyor. Netice itibariyle, ortaya, 
harcama vergileri çıkıyor. Anayasanın 73 üncü maddesinde tanzim edilen ödeme gücü ilkesi 
dolayısıyla 3 farklı yapıya göre vergilendirme ortaya çıkıyor : Gelir üzerinden alınan vergiler, 
harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler. 

Gelir üzerinden alınan vergilerle ilgili olarak, bu tasarı sebebiyle, görüşlerimizi değişik bo
yutlarıyla ifade ettik. Servet vergilerinin de ödeme gücü ilkesini kavradığıyla ilgili, aslında, bir 
tereddüt yoktur. Ancak, harcamalar üzerinden alınan vergilerin, aslında, ödeme gücünü kav
rayıp kavramadığı tartışma konusu bir durumdur. İnsanların, asgarî hayat standartlarını sağ
layabilmek için, asgarî yaşam düzeylerini koruyabilmek için yapmış oldukları alışverişleri dahi 
bir vergi ödeme gücü karinesi olarak görülür ve vergilendirilmeye kalkılırsa, bu, aslında ödeme 
gücü olmayanlardan vergi alma anlamına gelir Nitekim, bakıyoruz, Türkiye'de, son yıllarda 
vergi gelirleri içerisinde de harcamalardan alınan vergilerin payı sürekli artıyor. 1994 yılı itiba
riyle bütçe rakamlarına baktığımızda, harcamalar üzerinden alınan vergilerin toplam vergi ge
lirleri içerisindeki payının yüzde 54'e çıktığını görüyoruz. Ancak, servet üzerinden alınan ver
gilerin de, Türkiye'de vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 2'yi, yüzde 3'ü geçmemektedir. Ta
biî, bu değerlendirmeden hareketle, Türkiye'deki vergi sisteminin gayri adil olan, yani, adalet
siz olan yapısının her geçen gün daha da büyük bir adaletsizliğe doğru yöneldiğini tespit et
mek mümkündür, öncelikle bu yapının değiştirilmesi lazımdır diye düşünüyoruz. 

Ele aldığımız konu açısından önemli olan nokta şudur : Taşıt alımı, bir ödeme gücü gös
tergesi olarak, vergilendirilmen midir vergilendirilmemeli midir diye tartışmıyoruz; zaten ver
gilendirilen bir konudur; ama, bu maddeyle taşıtlar üzerindeki vergilerin oranı artırılmakta
dır. Tasanda, "I, II, III, IV ve V sayılı tarifelerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi 
miktarları yüzde 100 oranında artırılmıştır" deniliyor. Yani, Taşıt Alım Vergilerinin oranı yüz
de 100 artırılıyor; dolayısıyla, taşıtların satış fiyatı da arüyor. Bunu, olumlu bir düzenleme olarak 
görüyorum. Çünkü, Türkiye'de araba kullananlar, araba satın alanlar, en azından, araba satın 
almak suretiyle vergi ödeme kapasitesine de sahip olduğunu gösterenlerdir. Dolayısıyla, kamu 
harcamalarına daha büyük oranda katkıda bulunmalarını ve devletin, egemenlik hakkına da
yanarak, bunlardan daha fazla vergi vermelerini isteme hakkı vardır. 

(I) numaralı tarifede, otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarıyla ilgili vergiler düzen
leniyor. (II) numaralı tarifede, kamyonet, kamyon, çekici, minibüs, troleybüs ve benzerleri üze
rinden alınan Taşıt Alım Vergileri düzenleniyor. (III) numaralı tarifede, motosiklet, yük ve yol
cu motosikleti, triportörle ilgili vergiler düzenleniyor. (IV) numaralı tarifede, yat, kotra ve her 
türlü motorlu özel teknelerle ilgili vergiler düzenleniyor. (V) numaralı tarifede de uçak ve heli
kopterlerle ilgili vergiler düzenleniyor. Tabiî, bunlar özel mülkiyete ait taşıtlar. 

Bu madde bunların alımı sırasında ödenecek vergilerin daha önceki miktarlarının yüzde 
100 artırılışıyla ilgili bir maddedir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bunu olumsuz görmediğimi 
belirtmek istiyorum. Ancak, bir noktaya da dikkati çekmek istiyorum : Bu vergi paketini Sa
yın Hükümet kamuoyuna öylesine lanse etti ki, özellikle bir kısmı 1995 yılında, bir kısmı da 
1996 yılında ödenecek özel tüketim vergisini çok büyük bir reform geliyor diye kamuoyuna 
öylesine takdim etti ki, araba, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon satışları yüzde 100'e 
yakın bir hızla arttı. Bunu bu şekilde kamuoyuna lanse etmenin Türkiye'de alışveriş hacmini 
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ve belli bazı mihrakların kazançlarını nasıl artırdığını burada hatırlatmak istiyorum. (RP sıra
larından alkışlar) Bu sebepten dolayı, 1995 ve 1996 yılında yürürlüğe girecek birtakım vergile
ri, şimdiden, büyük reformun bir parçası diye takdim etmenin yanlış olduğunu ifade etmek 
istiyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

Gümrük birliğine gireceksiniz, bizim onunla ilgili söylediğimiz bir şey yok; bizim söyledi
ğimiz net bir olaydır; o da, ta 1995'in, 1996'nın vergilerini, "aman buzdolabı, çamaşır maki
nesi, televizyon fiyatları artıyor, bir an önce alın*' diye, kamuoyuna anlatmanın, takdim etme
nin bir âlemi var mı?!. Doğru bir politika mı bu?! Yanlış bir politika... Müsaade edin de, bu 
yanlışı buradan söyleyelim... 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) — Biz demedik. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) — Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına konşumalar bitmiştir. 
Şimdi, şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 403 sıra sayılı tasarı

nın Finansman Kanununda yapmakta olduğu tadilat vesilesiyle söz almış bulunuyorum. 
Görüşmekte olduğumuz bu maddeyle Taşıt Alım Vergileri artırılmaktadır. Tabiî, Hükü

metin paraya ihtiyacı var, bir yerlerden para bulması lazım; en kolayı da, çok satılan, kolay 
satılan malların üzerine gitmek. 1993 yılında da otomobil satışları çok hızlı; haziran ayına ka
dar aşağı yukarı 300 bin araba satılmıştı, mühim bir miktarı da ithal olmak üzere... 

Muhterem arkadaşlar, taşıt, her ailenin ihtiyacıdır. Yani, hedef, makul bir sürede, memle
ketimizde, her ailenin bir otomobile sahip olmasıdır. Bu, ailelerin birçoğunun, evden daha ön
ce arzu ettikleri husustur... Bir binek aracı olması, her ailenin öncelikle ulaşmak istediği bir 
hedeftir. Tabiî, bunun başka sebepleri de vardır; birincisi, "bu benimdir, kendi arabamla 
geziyorum" demek; ikincisi, Türkiye'de, bilhassa büyük şehirlerde, toplu taşımanın, şehir içi 
ulaşımın çok kötü olması, şehirlerarası ulaşımın da yeterli olmaması, süratli ve temiz çalışan, 
hızlı tren batlarımızın olmaması ve Anadolu şehirlerine de uçak seferleri olmamasıdır. Maale
sef, illerimizin yüzde 80'ine düzenli uçak seferleri yoktur. Ta 1970'li yıllarda bu illere STOL 
tipi küçük havaalanları yapılması hedef alındığı halde, bugüne kadar gerçekleşmemiştir. 

Tabiî, Taşıt Alım Vergisine zam yaparken şunu da düşünmek lazımdır; birincisi, "otomo
bil her ailenin ihtiyacıdır" dedik; ikincisi, bir ülkede otomobil sanayii gelişirse, istihdama da 
katkısı olur. Çünkü, otomobil fabrikasında 1 kişi çalışıyorsa, 13-15 kişi de yan sanayide çalış
maktadır. Yani, çok geniş istihdam imkânı sağlayan bir sektördür, yan sanayiin teknolojik yönden 
gelişmesini sağlayan bir sektördür. 

Yine, otomobil sayılarına baktığımız zaman, bugün Türkiye'de bin kişiden 25 kişi araba 
sahibidir; halbuki, Batılı ülkelerde bu rakam 400-500 mertebesindedir. Yani, sanayileşmiş ül
kelerde her aileye l'den fazla araba düşmektedir. Tabiî, Türkiye'de otomobile olan bu hücumu, 
bu isteği de çok görmemek lazımdır. Onun için, bu sahayı da çok bereketli bir vergi sahası 
olarak görüp, bunun üzerine yüklenmemek lazımdır. Buna hem büyük tepki olur, hem de oto
mobil sanayiinin gelişmesine engel çıkarmış oluruz. 

Bakın, bugün otomobil üretim sayıları itibariyle muhtelif firmalara şöyle bir bakacak olur
sak; birinci sırada, General Motors yer almaktadır, üretimi 7 milyon 146 bin adettir; Ford, 5 
milyon 764 bin adet -ki, 1992 yılı üretimlerini söylüyorum- Japon Toyota, 4 milyon 249 bin 
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adet; Volksvvagen, 3 milyon 500 bin adet; Nissan, 2 milyon 900 bin adet; Ghrysler, 2 milyon 
175 bin adet; Fransız Peugeot 2 milyon 50 bin adet; Fransız Renault 2 milyon 42 bin adet; Mazda, 
1 milyon 248 bin adet bütün rakamları okumak istemiyorum diye devam ediyor. 

Firmalar bazında mukayese ettiğiniz zaman, Türkiye 26 ncı rırada yer almaktadır. 1992 
yılı üretimi bu skalaya göre, Tofaş olarak 142 bin adettir. Renault'yu da alsanız, Tofaş'ı da 
alsanız, Opel'i de alsanız nihayet hepsinin toplam üretimi 500 binin altındadır; yani, otomotiv 
sanayiinde daha emekleme safhasındayız. Sadece Japonya'yı düşünecek olursak, 1992 yılında 
yıllık üretimi 14 milyon adettir, Türkiye'nin ise 500 binin altındadır. 

Tabiî, konumuz bu değil; ama, sağılır bir inek bulduk diye otomobil alıcılarının üzerine 
de bu kadar yüklenmemek lazımdır. Hükümet, biraz da, dönüp, bu bütçedeki israfları kaldır
sın, tasarrufa gitsin, masraflarını azaltsın; bir noktadan sonra artık milletten hiçbir şey alma 
imkânı kalmayacaktır. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın Çelebican, buyurun efendim. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşulmak

ta olan 403 sıra sayılı tasarının 33 üncü maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyo
rum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ne gibi bir düzenleme yaptığımızı, nasıl bir değişiklik getirdiğimizi 
kavrayabilmek için, önce mevcut yasanın ne olduğunu bilginize arz etnıekte yarar buluyorum. 
Konumuz olan 1318 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi şöyledir : "Bu Kanunun 4,5 ve 6 ncı mad
delerinde yer alan I, II, III, IV ve V sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını 20 (yirmi) katına ka
dar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Geçici Madde 1. -— Otomobillerin, hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağına dair ge
rekli tespitler yapılıncaya kadar, halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlar, 
bu Kanunun uygulanmasında ikinci derece lüks otomobil olarak dikkate alınır. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıl süre ile geçerli 
olmak üzere otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı (münhasıran yük taşımak maksadıyla imal 
edilenler hariç) ve minübüslerin fabrika, ana bayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı, acente, satıcı 
ve motorlu araç ticareti yapanlardan fatura veya benzeri belgeler ile, ilk iktisabı veya yurt dı
şından ithali bir defaya mahsus olmak üzere ek Taşıt Alım Vergisine tabidir. Ek Taşıt Alım 
Vergisinin matrahı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, Katma Değer Vergisi 
matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. 

Ek Taşıt Âlım Vergisinin nispeti yüzde 12'dir. 

Bakanlar Kurulu, bu nispeti yarısına kadar indirmeye; bir katına kadar artırmaya; taşıtla
rın yurt içinde imal edilmesine veya yurt dışından ithal edilmesine göre ya da taşıtların teknik 
özellikleri itibariyle bu hadler içinde farklılaştırmaya yetkilidir. 

Ek Taşıt Alım Vergisi, Taşıt Alım Vergisi Beyannamesiyle beyan edilir ve bu vergiyle bir
likte aynı sürede ödenir. 

Ek Taşıt Alım Vergisinin tarh, tahakkuk ve ödenmesiyle, muaflık, istisnalar, sorumluluk 
ve vergilendirmeye ilişkin diğer hususları hakkında 1318 sayılı Finansman Kanununun, Taşıt 
Alım Vergisine ilişkin hükümleri uygulanır. 
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Vergi Usul Kanununun, Taşıt Alım Vergisine ilişkin hükümleri, bu vergi hakkında da ge
çerlidir. 

Vergi daireleri, ek Taşıt Alım Vergisi hâsılatının tamamını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba, bu Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde tahsil edildiği 
ayı takip eden bir ay içinde yatırırlar. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak, usul ve esasları tespit etmeye, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı yetkilidir'* denmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde vergiyle ilgili her yeni düzenleme, kayıtlı sektöre ilave yükler 
getirmektedir. Böylece, kayıt dışı sektöre geçiş özendirilmekte, hatta teşvik edilmektedir. Bu 
durum, hiç vergi vermeyen, ülke kalkınmasına iştirakten kaçınan kayıt dışı sektörün büyüme
sini tevlit etmektedir. Açıkça görülmektedir ki, devletin bu sektörden vergi toplayamaması bü
yük gelir kayıplarına neden olmaktadır. Toplanamayan bu vergiler, ya vergisini muntazaman 
ödeyen kayıtlı mükelleflerin sırtına vergi oranlarını yükseltmek suretiyle yüklenmektedir ya da 
bazı yeni vergiler getirerek vergi kaybı bu kesimden telafi edilmeye çalışılmaktadır. Bu, çok yanlış 
bir tutumdur; vergi adaletini ve vergide eşitlik prensiplerini zedelemekte, hatta yok etmektedir. 
Vergi oranlarını mümkün olduğunca düşük tutma yolu tercih edilmeli, vergi mükellefleri kor
kutulmadan, ürkütülmeden vergi toplamaya çalışılmalıdır. Herkesin canıgönülden vergi vere
ceği ortam yaratılmalıdır. Vergilendirme oranları makul hadlerde tespit edilmelidir. Yani, tasa
rıdaki yüzde 100 oranının enflasyon seviyesine çekilerek yüzde 70 oranına indirilmesi hakkani
yet prensiplerinin bozulmasını önleyecektir. Bu oranın, Bakanlar Kurulunca bir kat daha yük
seltilmesi, önceld yılda uygulanan vergi miktarlarının yeniden değerleme oranında artırılması 
ve yeniden değerleme için yüksek oranlar tespit edilmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakıl
maktadır. Bu kadar çok yetkinin Bakanlar Kuruluna verilmesi, Meclisin yetkisinin Bakanlar 
Kuruluna devri gibi bir mana ifade etmektedir. 1993 yılı enflasyon oranı yaklaşık yüzde 70 ol
duğuna göre, bu verginin artış oranının yüzde 70 olarak tespiti kâfi olacaktır; daha büyük oran 
seçilmesi uygun değildir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, Bakanlar Kuruluna da vergileri artırma yetkisi verilmesine 
gerek yoktur kanaatindeyim. 

Sözlerime son verirken, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebican. 
Sayın milletvekilleri, 34 üncü madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; önce, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 

34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Salih Ergün Emin Kul 
tstanbul tstanbul 

Gürhan Çelebican Refik Arslan 
tstanbul Kastamonu 

Süleyman Hatinoğlu Eyüp Aşık 
Artvin Trabzon 

Selçuk Maruflu 
tstanbul 
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1318 sayılı Finansman Kanunu ile ilgili değişiklik : 
Madde 34. — 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun 10 uncu maddesi aşa

ğıdaki 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 miktarı yüzde 70 oranında 
artırılmıştır." 

Gerekçe: 1993 yılı enflasyon oranı yüzde 70 olduğuna göre (yaklaşık) artış oranının yüz
de 70 olması normal olup, ayrıca Bakanlar Kuruluna bir katına kadar artırmaya yetki verilme
sine gerek yoktur. > 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 34 üncü maddesini değiştiren 1318 sayılı Finansman Kanu

nunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turhan İhyan Tunca Tbskay 
Bursa istanbul 

Turgut Tekin Bedrettin Doğancan Akyürek 
Adana İstanbul 

Cevat Ayhan Muharrem Şemsek 
Sakarya Çorum 

Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının yüzde SO'sinden çok, yüzde 50'sinden az 
olmamak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye, EURO 
93 normlanm sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu 
oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir. 

Gerekçe : Katalitik konvertör sistemli taşıtların vergi miktarlarını indirme konusunda Ba
kanlar Kuruluna yetki verilmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkranın ilavesini arz ederiz. 

Eyüp Aşık Gürhan Çelebican 
Trabzon İstanbul 

Selçuk Maruflu K. Ramazan Coşkun 
İstanbul İstanbul 

Abbas Inceayan İsmail Sancak 
Bolu İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Bakanlar Kurulu EURO 93 normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemin, kullanılan 
bu sistemle teçhiz edilmiş taşıtlara da belirlenen taşıt alım vergisini % 50 oranında indirmeye 
yetkilidir. 

Gerekçe : Çevre konularını dikkate alan otomobil ve motorlu kara taşıtlarının satm alı
mında vergilerinin indirilmesi doğru olur. Esasen müteakip madde 35'te de böyle bir fıkra mev
cuttur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 34 üncü maddesinin, İçtüzüğün 85 inci maddesi gereğince 

öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Yücel Seçkiner Elaattin Elmas 
Ankara İstanbul 

Temel Gündoğdu K. Ramazan Coşkun 
istanbul İstanbul 

Eyüp Aşık Nabi Poyraz 
Trabzon Ordu 

Gerekçe : Sosyal hukuk devletinde iktidar başka bir ifadeyle Parlamento çoğunluğu, eko
nomideki yanlış politikaların sonuçlarını hukuku ve Anayasayı hiçe sayarak düzeltmeye kal
kışmamalıdır. Vergi toplamadaki yetersizliğin ve aczin faturasını sözde vergi yoluyla halka ödet
meye kalkışmak; Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırıla-
maz. Devlet vergiyi koyarken, kaldırırken ve değiştirirken, Anayasada ifade edilen sosyal hu
kuk devleti unsurlarını gözetmek zorundadır. Bu itibarla tasarının bütününde görülen sosyal 
hukuk devleti ilkesine aykırılık hususu bu madde için de geçerlidir. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 
tik önce, Anayasa aykırılık önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 34 üncü maddesi, İçtüzüğün 85 inci maddesi gere

ğince öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Yücel Seçkiner 
(Ankara) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önerge sahipleri de söz talep etmiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Anayasaya aykırılık 

önergesi kabul olunmamıştır. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarı

sının 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Gürhan Çelebican 

(İstanbul) 
ve Arkadaşları 
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1318 Sayılı Finansman Kanunu tle İlgili Değişiklik 
Madde 34. — 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanunun 10 uncu maddesi aşağı

daki 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 % 70 oranında ar
tırılmıştır. 

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

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önerge sahiplerinden söz isteyen? 
Buyurun Sayın Selçuk Maruftu. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 34 üncü maddenin 
tümü üzerinde konuşurken de ifade ettiğim gibi, bu UDÎDEM modeli çerçevesinde vaat edilen 
anahtarların birinden de vazgeçiyorum; ancak, her bin kişiye düşen araç miktarı, bütün dün
yada, sosyal gelişme endikatörlerinden biri olarak gösterilmektedir. Türkiye'de bu miktar bir 
hayli düşüktür. Otomotiv sanayii -konut sanayii gibi- birçok yan sanayii de harekete getiren 
bir sanayidir. Araç sahibi olan bir ailenin bu aracı kullanmasının -akaryakıt kullanması ve tu
ristik yörelere seyahat etmesi gibi- çeşitli yan sanayileri harekete geçiren bir tesiri vardır. Bu 
nedenle, bu önergemizde, otomobil alımlarını kolaylaştırmak amacıyla, 1318 sayılı Finansman 
Kanununun 10 uncu maddesinde bir değişiklik önerdik. Hükümetin getirdiği yüzde 200 ora
nında artırmayı, Plan ve Bütçe Komisyonu yüzde 100'e indirmişti; biz de, getirdiğimiz öneriy
le, bunu, enflasyon oranına endeksledik, enflasyon oranı çerçevesinde artmasında yarar gör
mekteyiz; önerimiz bunu ihtiva etmektedir. Bu öneri, daha fazla Türk ailesinin araba sahibi 
olmasını sağlayacaktır. Çünkü, otomobil, bugün, artık, orta halli kişiler için -özellikle ulaşım 
sektörünün gelişmemesi nedeniyle- gerekli hale gelmiştir. O bakımdan, bu önergemiz destek
lendiği takdirde, Taşıt Alım Vergisi yüzde 70 oranında uygulanacaktır; esasen Bakanlar Kuru
luna bu konuda yetki verilmiştir, Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü takdirde bunu yüzde 50 
oranında artırabilir. 

Bu duygularla, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır, önerge sahibi, öner

ge üzerindeki konuşmasını yapmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul olunmamıştır. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 34 üncü maddesiyle değiştirilen 1318 sayılı Finansman Ka

nununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turgut Tekin 
. (Adana) 

ve Arkadaşları 
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"Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının yüzde 50'sinden çok, yüzde 50'sinden az 
olmamak üzere yeni oranlar ve bu oranlar içerisinde farklı vergi miktarları tespit etmeye EU
RO 93 normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemiyle teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen 
bu oranı veya vergi miktarlarını yüzde 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir." 

BAŞKAN — Sayın Maruflu, aynı mealde bir önerge de sizin var. Bu önergeye katılıyorsa
nız, sizin önergenizi okutmayacağım. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) -— Efendim, katılıyorum; yalnız, ben açıklama yapmak 
istiyorum. Hükümete ve Komisyona sorun, ondan sonra... 

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

muz olmadığı için katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Maruflu, söz hakkınız kalmadı. 
M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Komisyon katılamıyor. 
BAŞKAN — Komisyon katılamıyor... 
Efendim, 5 dakika kazanacağız diye, yanlış bir uygulama yapmayalım. 
Sayın Maruflu, ya bu önergeye katılacaksınız ya da sizin önergenizi de.,. 
SELÇUK MARUFLU (istanbul) —• Okutun efendim, önergemi. 
BAŞKAN —Peki. 
Önergeye, Komisyon, ekseriyeti olmadığı için katılamadı; Hükümet önergeye katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın Maruflu, sizin önergeniz de aynı mealdedir, konuşmakta ısrar ediyor musunuz? Za

man kazanalım... Lütfen... 
SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Tamam efendim, konuşmayacağım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 34 üncü maddeyi, kabul ettiğiniz önergeyle değişik şekilde oyluyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 
197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU 

ÎLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 
MADDE 35. — 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 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, % 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. 
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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." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir gruba söz verdikten sonra ara vereceğim. 
Gruplar adına söz isteyen?.. Buyurun Sayın Maruflu. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; görüşmekte olduğumuz 403 sıra sayılı Vergi Yasa Tasarısının yeni şekliyle 35 inci mad
desi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Bu madde, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili değişikliği öngörmekte olup, 
18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesiyle ilgilidir. 
Bu 10 uncu maddeye baktığımız zaman, "Bakanlar Kurulu, bu kanunun 5 ve 6 ncı maddele
rinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını, tarifeler ve tarifeler 
içinde yer alan taşıtların yaşları, cinsleri, net ağırlıkları, istiap hadleri, motor güçleri ve azamî 
kalkış ağırlıkları gibi unsurlar itibariyle kısmen, ayrı ayrı veya birlikte 20 (yirmi) katına kadar 
artırmaya ve Kanunda yazılı miktarlardan az, bu miktarların 20 (yirmi) katından çok olma
mak kaydıyla yeni vergi miktarları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetkiler taksit dönemleri itiba
riyle kullanılabilir" demektedir. 

Sayın Hükümet, bu madde üzerinde bir değişiklik getirmekte ve "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 yüzde 100 oranında artırılmaktadır." demektedir. 

Şimdi, bu madde hükmünde olumlu bir yan olarak, daha sonra gelen bir fıkra vardır. Bu 
da, önergemizle, bir önceki maddeye, yani 34 üncü maddeye ilave edilen "EURO 93 normları
nı sağlayan katalitik konvertör sistemiyle teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı, Ba
kanlar Kurulu yüzde 50 nispetinde indirmeye yetkilidir" şeklindeki fıkradır. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce görüştüğümüz madde, taşıtın alımıyla ilgilidir ve bir defa 
verilmekte veya satış konusu olduğu zaman verilmektedir. Bu ise, belki, kıt kanaat birikimle
riyle, tasarruflarıyla araç sahibi olmuş olan dar gelirli veya daha üst gelirli kişilerin her yıl ve
receği yergilerle ilgilidir. Bunların da yüzde 100 olarak artırılması söz konusudur. Bu oran, Plan 
ve Bütçe Komisyonuna yüzde 200 olarak gelmişti; fakat, orada yaptığımız müzakereler sonu
cunda, bütün arkadaşlarımızın görüş birliğiyle bu yüzde 200 oranını yüzde 100'e indirmiş bu
lunuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, daha evvel de söylendiği gibi, Türkiye'de otomotiv sanayii her geçen 
gün gelişmektedir. Mevcut firmalara ilave olarak, bazı Japon firmaları, Güney Kore firmaları 
da Türkiye'de bu sahada yatırım yapma düşüncesinde olmuşlardır. Bunların bazı projeleri ger
çekleşme aşamasındadır. Bu, olumlu bir gelişmedir; çünkü, otomotiv sanayii, daha önce söy
lediğim gibi, yan sanayileri harekete geçiren ve birçok sektöre hareket getiren bir sanayi dalıdır, 

Diğer bir husus olarak burada rekabet meselesini dile getirmek istiyorum. Çünkü, otomo
bil fiyatları, şu andaki mevcut firmaların kendi aralarında yaptıkları anlaşmalarla, her geçen 
hafta artma eğilimine girmektedir. Bizim Türk Mevzuatının bir eksikliği var. "Rekabet hukuku" 
denilen ve her zaman söylenen bu rekabet yasası, bir türlü gerçekleşememiştir. Bu konuda Sa
nayi Bakanlığında çalışmalar yapıldığını ben biliyorum. Temennim, tekelleşmeyi önleme 
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açısından, rekabet yasa tasarısının bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna ge
tirilerek yasalaştınlmasıdır. Bunda yarar vardır. Aksi halde, büyük firmalar tröstleşmektedir 
ve büyük holdingler arasındaki fiyat anlaşmalarıyla da otomobil fiyatları her geçen gün art
maktadır. 

Değerli arkadaşlar, Motorlu Taşıtlar Vergisinin yüzde 100 olan oranının belki yüzde 70'e 
inmesi de düşünülebilir. Bu da makul bir düşüncedir. Ancak, bu verginin ödenmesinde bazı 
sorunlar vardır. Her yıl ödendiği için, bu vergilerin daha geniş bankalar kanalıyla ödenmesi 
lazım. Zannediyorum, Ziraat Bankasına veya devlet bankalarına bu ödeme yapılabiliyor; fa
kat, daha geniş çapta ödeme yapılmasında yarar vardır. 

Ben, bu düşüncelerle, tasarının bu maddesini genelde olumlu bulduğumu ifade ediyorum 
ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Muhterem milletvekilleri, saat 20.00'de tekrar toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

© 
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BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

— — ; — o • • • . ' • . 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşiminin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

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

8. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 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 İadesi Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 403) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
35 inci madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mâruflu konuşmuştu. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; muhtelif vergi kanunlarında tadilat yapan 403 sıra sayılı kanun tasarısının 35 inci maddesi 
üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Tasarının 35 inci maddesi, 197 sayılı Motrolu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu madde
sini tadil etmektedir. 35 inci maddeye göre, 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarla
rı, yüzde 100 oranında artırılmakta ve Bakanlar Kuruluna, bu oranı bir katına kadar artırma 
yetkisi verilmektedir. Ayrıca, maddeyle, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki 
yılda uygulanan vergi miktarlarının, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit 
ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılması hükmü de getirilmektedir. 

Yine, maddeyle, Bakanlar Kuruluna, yeniden değerleme oranının yüzde 50'sinden çok, 
yüzde 50'sinden az olmamak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları 
tespit etmek yetkisi de verilmektedir. Fıkranın devamında, "katalitik konvertör sistemiyle teç
hiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetinde indirmeye 
yetkilidir." denilmektedir. 

Madde, ihtiyaca uygun düzenlenmiştir. Vergi artırımı için söylemiyorum bunu. Yeniden 
değerleme hükmü getirtmiş ve her yılbaşında, alelacele tadil etme ihtiyacı da ortadan kalkmıştır. 

Tabiî, bu vergi kanunu tasarısının sonuna yaklaştık. Çıkacaktır kısa bir zaman sonra, ha
yırlı olsun. Gördüğüm, Vergi Usul Kanunundaki yeniden değerleme uygulaması birçok yere 
yerleştirilmiş ve her seferinde, Bakanlar Kurulunca veya kanunla değişiklik yapma ihtiyacına 
lüzum kalmadan, sistem, bir otomatiğe bağlanmış olmaktadır. Bunun, tabiî, belki uygulamada 
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faydası da şu olacaktır: Meclise bırakılsa, Meclisten geçirmek zor, zaman alır; Bakanlar Kuru
luna bırakılsa, bir politik maliyeti var diye, zaman zaman, Bakanlar Kurulu, bu tip vergi artış
larını geri bırakmak isteyebilir, çekinebilir. Şimdi, sistem, bir otomatiğe bağlanmış bulun
maktadır. 

Tabiî, bu otomatiği, gönül ister ki, biz diğer sahalara da uygulayalım. Hemen, gönlüm
den şu geçti: Yarın öbür gün, belki Seçim Kanunuyla ilgili burada değişiklikler görüşeceğiz; 
bu Seçim Kanununa da öyle maddeler koyalım ki, mesela bir geçiş maddesi koyalım ve diyelim 
ki, beşyüz günde enflasyon yüzde 30'a inecek; takip eden üçyüzelli günde de yüzde 5'e inecek. 
Bunu, mevcut iktidar için 1991'in Kasım ayından işletmeye başlarsak, Mart 1994'te yüzde 5'e 
indirme şartını getirelim ve... • -

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — İnşallah... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — İnşallah... 
... Ondan sonra da, ardı ardına altı ay enflasyonu yüzde 5'in üzerine çıkaran iktidarların, 

üç ay içinde mecburen seçime gitme hükmünü getirelim. Zira, siyasî partiler, seçim meydanla
rında bir söz veriyorlar, iktidar oluyorlar, sonra da onları başından atıncaya kadar beş sene 
milletin ensesinde boza pişiyor. Maliyemizin değerli bürokratlarının vergi kanunlarına getir
dikleri bu yeniden değerleme otomatik uygulamasını, biz de, izin verirseniz, bu enflasyonla 
ilgili seçim kanunlarına getirelim koyalım da, herkes ipi bu seviyede atlayabilecekse iktidar ol
sun; atlayamadığı zaman da küme düşsün. Zaten, Avrupa Topluluğuna girmekte kararlı oldu
ğunuza göre, Maastricht Anlaşmasıyla, Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin kurlarında, faizle
rinde, enflasyonlarında belirli ekonomik değerlerinde sınırlar var, bu sınırları aşmaya karşı da 
yasak var. İktidarların buna hazırlıklı olması lazım. 

Bu söylediklerim bir latifedir. Bu vergi kanunu tasarısı üzerinde herhalde son konuşmamı 
yapıyorum. Birkaç gündür sabırla bizi dinlediniz, Sizi sıkmamaya çalışarak görüşlerimi arz 
etmeye çalıştım faydalı olur mülahazasıyla. Hepinize tekraren hürmetlerimi arz ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
35 inci madde üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Kişisel söz talepleri vardır. 
Sayın Ayhan?.. Söz istemiyor. 
Sayın Halit Dumankaya?.. Yok. 
Sayın Nami Çağan?.. Yok. 
Sayın Haydar Oymak?.. Yok. 
Sayın Çelebican?.. Söz istemiyor. 
Sayın Selçuk Maruflu?.. Söz istemiyor. 
Sayın Doğancan Akyürek?.. Buyurun efendim. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; bu vergi paketi içerisinde reform sözüne en uygun geleni bence bu 34 ve 35'inci maddeler. 
Reform dersek, sadece malî bakımdan reform demeyelim; ama, çevresel açıdan, insan sağlığı 
bakımından, önergeyle beraber kabul edilen 34 üncü madde ve 35 inci madde, yakın bir gele
cekte, Türkiye'de büyük bir tehlike haline gelmekte olan, hava kirliliğini önleme bakımından 
hakikaten çok büyük bir etken olacaktır. Bu bakımdan, Sayın Kurulunuza bu konuda teşek
kür etmek isterim. 
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Tabiî, burada, bu tasarıyı kabul etmekle sayın Maliyeciler endişe etmesinler, eğer, Bakan
lar Kurulu, 1.1.1994'ten evvel bu kararı alır da şu yüzde 50'yi uygularsa, Türkiye'de bugün için 
katalitik konvertörlü otomobil sayısı 1 OOO'i geçmez. Fazla bir şey kaybetmezsiniz; ama, bu 
işin adımını atmış olursunuz. Bundan sonra, Türk otomotiv sanayii de, artık, EURO-93 Nor
muna göre otomobil imal etmeye başlar. Aksi halde, Avrupa Topluluğuna bugün bizi davet 
etseler, otomobilimizi bırakıp öyle gitmek mecburiyetinde kalırız. Onun için, bu normlara bir 
an evvel geçmekte fayda vardır. 

Esasen, Otomotiv Sanayicileri Derneği de, bir protokolla, 1995 yılından itibaren 60 bin 
otomobilde katalitik konvertöre geçme sözü vermişlerdir; ama, bu tasarıyla katalitik konver
törlü otomobillere bir vergi indirimi koyduğumuzu, vatandaşın, bu sebeple, o otomobilleri ter
cih edeceğini ve tasarının bu şekilde yasalaşacağını bilirlerse, o zaman, bu yatırımı daha da 
hızlandırırlar. O bakımdan, bu tasarının kanunlaşmasından sonra 1.1.1994 tarihinden evvel, 
Bakanlar Kurulunun, gerek yıllık alınan Motorlu Taşıtlar Vergisindeki, gerekse 34 üncü mad
dedeki Taşıt Alım Vergisindeki katalitik konvertörlü otomobillerin vergilerini düşürmesinde bü
yük bir yarar vardır. Eğer, Bakanlar Kurulu da opsiyonunu kullanmazsa, bu kanunun bir ma
nası da olmaz. 

Bu arada şunu da söyleyeyim : Katalitik konvertör denilen cihaz, böyle, hani, saça toka 
takılır gibi bir sistem değildir. Motorun imalatıyla beraber başlıyor ve onun için de bir yatırımı 
gerektiriyor. Dediğim gibi, bu yatırımı yapmaya da söz vermişlerdir. Ayrıca, benzinli motor
lardan çıkan karbon monoksit gazını sıfıra kadar indirmektedir. Karbon monoksit gazı öldü
rücü bir gazdır. Bir garaja girin, garajın kapılarını kapatın, arabanın kontağını açtıktan sonra 
5 dakikada bir insan ölebilir. Onun için, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde, bilhassa 
trafiğin yoğun olduğu, durduğu, tünellerin olduğu yerlerde sakın ha arabalarınızın pencerele
rini açmayın. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğancan Akyürek. 
Sayın Tunca Toslcay?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, 35 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesiyle değiştirilen 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzde 100 ora
nında artırılmıştır" ibaresinin, "yüzde 150 oranında artırılmıştır" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan M. Fikri Çobaner 
Adana Hakkâri İsparta 

Etem Kelekçi Ali Uzun 
Afyon Zonguldak 

Gerekçe : 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarlarına yüzde 100 oranında ya
pılması öngörülen artışın yüzde 150 oranında değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesiyle değiştirilen 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzde 100 ora
nında artırılmıştır'* ibaresinin, "yüzde 200 oranında artırılmıştır" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan M. Fikri Çobaner 
Adana Hakkâri İsparta 

Etem Kelekçi Ali Uzun 
Afyon Zonguldak 

Gerekçe : 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarlarına yüzde 100 oranında ya
pılması öngörülen artışın yüzde 200 oranında değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesiyle değiştirilen 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzde 100 ora
nında artırılmıştır" ibaresinin, "yüzde 300 oranında artırılmıştır" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan M. Fikri Çobaner 
Adana Hakkâri İsparta 

Etem Kelekçi Ali Uzun 
Afyon Zonguldak 

Gerekçe : 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarlarına yüzde 100 oranında ya
pılması öngörülen artışın yüzde 300 oranında değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesiyle değiştirilen 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzde 100 ora
nında artırılmıştır" ibaresinin, "yüzde 350 oranında artırılmıştır" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Mustafa Zeydan M. Fikri Çobaner 
Adana Hakkâri İsparta 

Etem Kelekçi Ali Uzun 
Afyon Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Vergi Kanunlarından Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

nın 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini saygılarımızla arz ve teklif 
ederiz. 

Salih Ergün Emin Kul Gürhan Çelebican 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Refik Arslan Süleyman Hatinoğlu Selçuk Maruflu 
Kastamonu Artvin İstanbul 

Madde 35. — 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 10. -— Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 
tarifeler 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları yüzde 70 oranında artırılmıştır. 

Her takvim yılı başında olmak üzere, önceki yılda uygulanan vergi miktarları, o yıl için 
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan değerlendirme oranında artırılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 35 inci maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince, öncelikle Anayasaya aykırılığı hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Elaaddin Elmas Yücel Seçkiner Temel Gündoğdu 
istanbul Ankara istanbul 

K. Ramazan Coşkun Nabi Poyraz 
istanbul Ordu 

Gerekçe : Sosyal hukuk devletinde iktidar, başka bir ifadeyle parlamento çoğunluğu eko
nomideki yanlış politikaların sonuçlarını, hukuku ve Anayasayı hiçe sayarak düzeltmeye kal
kışmamalıdır. Vergi toplamadaki yetersizliğin ve aczin faturasını, sözde vergi yoluyla halka ödet
meye kalkışmak, Anayasanın 2 nci maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırıla-
maz. Devlet vergiyi koyarken, kaldırırken ve değiştirirken, Anayasada ifade edilen sosyal hu
kuk devleti unsurlarını gözetmek zorundadır. Bu itibarla tasarının bütününde görülen sosyal 
hukuk devleti ilkesine aykırılık hususu, bu madde için de geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesi ile değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 

Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Nihat Matkap Nevzat Ercan Turgut Tekin 
Hatay Sakarya Adana 

Tur han Tayan Ahmet Sayın Etem Kelekçi 
Bursa Burdur Afyon 

Ali Günaydın 
Konya 

"Bu kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (1), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki 
1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları yüzde 70 oranında artırılmıştır." 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi, aykırılık sırasına göre okutup oylatıyorum. 
önce, Anayasaya aykırılığı ileri süren önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 35 inci maddesinin, içtüzüğün 85 inci maddesi ge

reğince öncelikle Anayasaya aykırılık hususunun görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon?.. ve arkadaşları 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) '^- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Anayasaya aykırılık önergesine katılmıyorlar. 
önergeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul editmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesiyle değiştirilen 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzde 100 ora
nında artırılmıştır" ibaresinin, "yüzde 350 oranında artırılmıştır" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. Turgut Tekin 

Adana 
BAŞKAN - Komisyon?.. ve arkadaşları 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul olunmamıştır. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesiyle değiştirilen 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzde 100 ora
nında artırılmıştır" ibaresinin, "yüzde 300 oranında artırılmıştır" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

BAŞKAN - Komisyon?.. ve arkadaşları 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul olunmamıştır. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesiyle değiştirilen 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzde 100 ora
nında artırılmıştır" ibaresinin, "yüzde 200 oranında artırılmıştır" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon?.. ' , 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTÎLA (Afyon)'— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul olunmamıştır. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesiyle değiştirilen 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzde 100 ora
nında artırılmıştır" ibaresinin, "yüzde 150 oranında artırılmıştır" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul olunmamıştır. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesiyle değiştirilen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar 

Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki 

1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarının yüzde 70 oranında artırılmıştır. . 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, aynı mahiyette olan diğer önergeyi de okutup, oyla

yacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

ve arkadaşları 
Madde 35. —-18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 10. — Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yeralan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 
tarifedeki, 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları yüzde 70 oranında artınlmıştır. 

BAŞKAN — önergelere Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Yüzde 70 ora

nına çoğunluğum olmadığı için katılamıyorum. Fakat, fıkrada bir değişiklik var, bir cümle ek
sik. öbür önerge, "Bakanlar Kurulu bu oranı bir kat daha artırmaya yetkilidir" der, bu öner
gede o kısım yok. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — İki önerge arasında fark var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Çelebican, "birinci önergeye katılıyorum" deyin, öbür önergeniz de 

okundu... 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Benim önergemde fark var. 
BAŞKAN — O zaman, ayrı ayrı oylayacağım. 
Efendim, ilk okuttuğum önergeye, Komisyon, ekseriyeti olmadığı için katılmamıştır, Hü

kümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
İkinci önergede bir fark var. 
Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Ona katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
BAŞKAN — 35 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... 35 inci madde kabul olunmuştur. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
3505 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 

MADDE 36. — 3.12.1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesindeki 
"31.12.1993" tarihi "31.12.1998" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruf-
lu; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; görüşülmekte olan 403 sıra sayılı Vergi Yasa Tasarısının 36 ncı maddesi üzerinde, 
ANAP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, şöyle gerilere doğru gidince, 1980 öncesinde Türkiye, yokluklar, kıt
lıklar, kuyruklar devrini yaşıyordu; 70 sente muhtaç duruma gelmişti... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen dinleyelim... 
ALİ ESER (Samsun) — Dinleyecek bir şey söylemiyor ki!.. 
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BAŞKAN — Aman efendim!.. Bitiriyoruz artık... Lütfen... Lütfen... 
ALİ ESER (Samsun)— Dinleyecek bir şey söylemiyor!.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Bitiriyoruz efendim... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, madde, ihracat ve döviz kazandı

rıcı işlemlerle ilgili... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sonuna geldik, ne olur 10 dakika konuşursa?.. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Bu durumu gören Anavatan Partisi iktidarları, özel

likle, ihracatın geliştirilmesi konusunda büyük hamleler yapmıştır. Hepinizin bildiği gibi, 1980 
öncesinde 2,9 milyar dolar ihracat gelirimize karşılık, sadece akaryakıt için ödenen para 3 mil
yar dolardı. İhracat, ithalatı karşılamadığı gibi, arada büyük farklar vardı. İhracata büyük teş
vikler getirilmiştir ve 1983 yılından itibaren ihracatımız 4,5 milyar dolardan başlayarak, birbi
rini takip eden yıllarda 5,5; 7,5; 8,5; 9, 11,2 diye giderek, 1991 yılında iktidarı teslim ettiğimiz 
zaman, 14 milyar dolar civarında olmuştu. 

Değerli arkadaşlar, ihracatla ilgili olarak, son iki yılda, Türkiye ekonomisi bir durgunluğa 
girmiştin İhracat 14,7 milyar dolar civarında dolaşmakta; fakat bir türlü anmamaktadır. He
pinizin hatırladığı gibi, 1993 yılı ihracat hedefi 17 milyar dolar idi. Bu yılın sonunda eğer 15 
milyar doları geçerse, şimdiden, Hükümet bunu başarı olarak söylüyor. 

Ekonomide viyabilite getirecek iki tane unsur vardır. Bunlardan bir tanesi yatırım, ikincisi 
ihracattır. Bu Hükümet zamanında, bu iki önemli faktörün durduğunu görüyoruz. 

Bu madde, ihracat döviz kazandırıcı işlemler ve yatırımlarda uygulanan Damga Vergisi 
ve harç istisnasıyla ilgili bir maddedir. Bu madde çerçevesinde, daha dnce 31 Aralık 1993 tari
hinde biten döviz kazandırıcı işlemlere ilişkin istisnaların, 5 yıl daha uzatılması konusu yer 
almaktadır. Kanaatimizce, bu doğrudur. Ancak, bunu yaparken, demin söylediğim gibi ihra
catı ve yatırımları artırıcı tedbirler hayatî önemde gördüğüm için, önem verilmesi gerektiğini 
söylüyorum. 

Yalnız, bu maddenin bir eksik tarafı var: Bu 5 yılı 10 yıla kadar uzatabilme yetkisi Bakan
lar Kuruluna verilmeliydi. Bu esneklikten yoksun bir maddedir. Döviz kazandırıcı işlemlere 
ilişkin uzatma 5 yıl sonra sona erecektir. Bunu daha geniş ve fleksıbl olarak düşünmekte yarar 
görmekteyim. 

Bu düşüncelerle saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Madde üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur. 
Şahısları adına : Sayın Cevat Ayhan son konuşmasını yaptığını söylemişti. 
Sayın Nami Çağan?... Yoklar. 
Sayın Abdüllatif Şener?.. Yoklar. 
Sayın Haydar Oymak?.. Yoklar. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Madde üzerinde bir önerge var; okutup oylarınıza sunacağım. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Geri aldık Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge geri alınmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 36 ncı madde kabul edil

miştir. 
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37 nci maddeyi okutuyorum : 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

2978 SAYILI VERGİ tADESt HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 
MADDE 37. — 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 tabi tutulacak mal ve hizmet alım

larını yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın tespit etmeye, kapsama almaya veya kapsam 
dışına çıkarmaya, vergi iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde Üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Eyüp Aşık. 
Buyurun Sayın Aşık. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Cevat Ayhan gibi, ben de, bu kanun tasarısı üzerinde son sözü almış bulunuyorum. 
Evvela şunu belirtmek istiyorum : Birkaç gündür, Meclisi küçük düşürmek için Meclisin 

boş sıralarını üst üste gösteren basının, şu cumartesi ve pazar gününde de bu sıraları bir kere 
göstermesini isterdim. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarı -bir iki maddesi kalmıştır- kanunlaş
mak üzeredir; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ancak, bu maddeyle ilgili bir hususu dik
katlerinize arz etmek istiyorum. Bu maddede, "Vergi iadesinden yararlanacak olanlar ile vergi 
iadesine tabi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın tes
pit etmeye, kapsama almaya veya kapsam dışına çıkarmaya, vergi iade usul ve esaslarını belir
lemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" deniliyor. 

Şimdi, böyle olunca; her şeye Bakanlar Kurulu yetkili oluyor, istediği malı kapsama ala
cak, istediği malı kapsamdan çıkaracak, istediği kişiye vergi uygulayacak.istediği kişiyi vergi 
iadesinin dışına alacak... O zaman, daha niye kanun çıkarıyoruz?.. (DYP sıralarından gürültüler) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Siz bir gecede vergi kanunu çıkardınız (!..) 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bakınız, bu tasarının tamamında bu hastalık var. Bir madde 

koyuyoruz ve diyoruz ki: "Şu derecede vergi yüzde 20'dir." Altına bir madde daha koyuyoruz 
ve "bunu üç misline çıkarmaya veya sıfıra indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" diyoruz. O 
zaman, yüzde 20 diye niye koyuyoruz?.. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarının tamamında bazı hastalıklar var. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Elastikiyeti sağlıyor. 
EYÜP AŞIK (Devamla)'— Bir saniye... 
Farz edelim ki, biz burada bunu anlamadık, hatta siz de anlamadınız, kimse duymadı 

ve bu kanunu çıkardınız... Peki bu parayı veren de anlamayacak mı? Oduncu, berber, taksici, 
vergi kapsamına girdiğini parayı verirken anlamayacak mı? O zaman bunu size sormayacak 
mı? Diyelim ki, burada yutturdunuz, kime vergi geldi, kimden vergi alınacak, diyelim ki anla
madı; ama, en sonunda anlamayacak mı? Yani, böyle, karambole getirmeyelim, ne yaptığımızı 
bir anlayalım. 

Bakınız, üç şey için vergi kanunlarında oylanır veya düzenleme yapılır. Bir tanesi, para 
temini için, gelir temin etmek için; bir tanesi vergi adaletini sağlamak için, gelir dağılımını dü
zeltmek için; yani eğer, gelir dağılımı çok bozuksa, siz vergi kanunlarında birtakım düzenle
meler yapar, bunu düzeltirsiniz; bir tanesi de, teşvik ve yönlendirmelerle ekonomiye yön vermek 
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için, yani ekonomiyi canlandırırsınız, ihracatı artırırsınız, bazı dallarda yatırımı artl
arsınız. 

Şimdi, tasarıya bu yönlerden baktığımızda, burada yalnızca para temini, gelir temini esası 
önde tutulmuştur. Zaten, bunu dün de arz ettim. Sayın Profesör Nami Çağan -ki, bunda çok 
emeği var- dün burada söyledi, dedi ki, "bunun adaletle falan ilgisi yok, vergi adaletini sağla
mak gibi bir düşüncesi yok; bu kanunun bir tek amacı var, o da bütçe açıklarına yeni gelirler 
temin etmek." Zaten bunu gazetelere verdiğiniz ilanla halka duyurdunuz; ama, o ilanlarda hal
kımıza yanlış bilgiler verdiniz. 

Bakınız, evvela, o ilanların mantığı yanlış. Vergi tasarısı Mecliste görüşülürken gazetelere 
ilan verip kamuoyu oluşturmak, evvela, bu Meclise saygısızlıktır. Yani, burada vergi kanunu 
görüşülüyor; bir yandan da gazetelere, "bu vergi kanunu çok iyidir, şöyle iyidir; bunu destek
leyin, desteklemeniz lazım" diye ilanlar veriyorsunuz... Yani bu, "herhangi bir şekilde benim 
milletvekillerini aksi karar verirse, siz buna baskı uygulayın" demektir. 

Verdiğiniz bilgiler doğru olsa, tamam... O iflas ilanlarında dediniz ki, "bu kanun, vergi 
adaletini getiriyor." Şimdi, vergi adaletini mi getiriyor?.. Asgarî Ücretten yüzde 25 vergi alıyor
sunuz... Asgarî ücret kaç lira?. Yıllık 29 milyon lira. Yılda 29 milyon lira, ayda sadece 2,5 mil
yon lira alan birisinden yüzde 25 vergi alıyorsunuz; ama 225 milyon liradan vergi almıyorsu
nuz. Hükümete, "hadleri artırabilir, eksiltebilir" diye bir yetki verdiniz; bugünkü gazetelerde 
okudunuz, daha kanun buradan çıkmadan Hükümet o yetkisini kullandı ve 225 milyon lira
nın üstündeki faiz gelirlerini de kapsam dışına çıkardı. Okudunuz değil mi bugünkü gazeteler
deki Sayın Başbakanın beyanatını? Daha kanun Meclisten çıkmadan, burada verdiğiniz yetki
yi yanlış kullandı; sizin düşündüğünüz maksadın dışında kullandı ve 225 milyon liranın üze
rindeki faiz gelirleri de kapsam dışına çıktı. Oldu mu peki?! 

"Ekonomik terörle mücadele için bu kanunu çıkarıyoruz" dediniz. Peki, söz vermedik 
mi, "terörle mücadelede masum insanlara dokunmayacağız" diye. tikemiz, esasımız, prensi
bimiz o değil mi? Ekonomik terörün suçlusu olarak, bula bula, ayda 400 bin lira vergi iadesi 
alan ücretliyi mi buldunuz, asgarî ücretliyi mi buldunuz? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — İlgisi yok. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Bakan, eğer ilgisi yok diyorsanız, gelip buradan bunu 

açıklarsınız. Asgarî ücretlinin vergi iadesi azalıyor mu, azalmıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Azalmıyor; devam edin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Asgarî ücretlinin vergi iadesi, ayda bir aldığı 300 bin lira şimdi 

ne oldu?.. Yılda bire döndü. O, bir yıl faturaları toplayacak; ondan sonra, o da tüm gelirinin 
ancak yüzde 35'i olacak -yüzde 35'inden fazla olamaz- ondan sonra, onları da bir sonraki yıl
da alacak... Bunun neresi vergi iadesi?.. Göreceksiniz, vergi iadesi olarak bu yıl verdiğiniz 20 
trilyon lira yerine, gelecek sene sadece 3 trilyon lira vereceksiniz. Hesabınız bu değil mi Sayın 
Bakan? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Güneş Ta
ner'i dinlemedin galiba; çelişiyorsunuz; o başka söylüyor. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Hesabınız bu değil mi Sayın Bakan? 20 trilyon lira vergi iadesi 
veriliyor bu sene. Kime?.. Emekliye, dula, yetime, asgarî ücretliye. Gelecek sene, bu kanun çık
tıktan sonra, göreceksiniz, en az yüzde 90'ı kaybolacak, verilmeyecek. 

Şimdi, ekonomik terörün suçlusu olarak, bula bula, ayda 300 bin lira fatura toplayıp ver
gi iadesi alan adamı mı buldunuz?.. Ekonomik terörün suçlusu olarak, bula bula, berberi, 
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arabacıyı, oduncuyu, çamaşır yıkayan kadını mı buldunuz; onu vergi iadesi kapsamına aldı
nız?.. Yani, ekonomik terörle mücadelede böyle mi yapacaktır? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Onunla ilgisi yok. 
GÜLER İLERİ (Tokat) — Çamaşırcı kadın olur mu?! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bunun adalet neresinde hanımefendi, sorarlar size bunu To

kat'ta; itiraz etmeyin. 
GÜLER İLERİ (Tokat) — Çamaşır yıkayan kadın deftere kayıtlı mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Demagoji ya

pıyorsun. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Çamaşırcı kadın kapsama alınmış; bilmiyorsanız konuşmayın. 
Sünnetçi kapsama alınmış. PTT acentesi kapsama alınmış... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Sünnetçi mil

yonlar kazanıyor... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Anlamamışsınız. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Nihayet, bir büyük yanlışı söylüyorum sayın milletvekilleri; 

bakınız, kanunun hemen hemen bütün maddelerinde Bakanlar Kuruluna çok geniş yetkiler 
vermiş olduk. Bu yetkiler de, daha birinci gün görüldü ki, bizim düşündüğümüz manada de
ğil; yine, zenginin lehinde, fakirin aleyhinde kullanılmaya başlandı. Yarın bunun sitemlerini 
işiteceksiniz; işte, asgarî ücretlininki aynen kullanılırken, 200 milyon liranın üzerindeki gelirler 
kapsam dışına çıkarıldı. Bunları, seçim meydanlarında ve kahvehanelerde anlatacağız. Bizim 
burada yaptığımız, engellemeden ziyade, yanlışları tutanaklara geçirmekti. Bu tutanaklar ve 
söylediklerimiz, karşınıza çıkacak. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun, beklenen ölçüde, iddia edildiği ölçüde, 1994 yılı bütçesin
de sizin öngördüğünüz 190 trilyonluk açığa -geçen seneki tahminlerinizdeki sapma bu sene de 
gerçekleşirse, muhtemelen doğacak 300-400 trilyon civarındaki bütçe açığına- sadece belki yüzde 
10 oranında bir katkıda bulunacak ve bu da büyük ölçüde, demin arz ettiğim gibi, vergi iadesi 
alandan, asgarî ücretliden, götürü usulde çalışan esnaftan, berberden ve oduncudan temin edilen 
paralar olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Öksürükten dolayı kayıplarınızı ödüyorum (!) (Gülüşmeler) 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bu, o bütçe açığını temin etmez. Burada -bir iki madde evvel 

konuşuldu- araba almayı bile zorlaştırıyorsunuz. İki anahtar sözü verdiniz; anahtarlardan bi
risini kendi imkânlarıyla temin eden insanların önüne yüzde 100 vergi artışı koymak suretiyle 
onu bile zorlaştırıyorsunuz. 

Bu, sizin bütçedeki açıklarınızı kapatmaya yetmeyecek; ama bu bir işe yetecek; baş aşağı 
giden puanınızı, seçim kazanma şansınızı, baş aşağı giden bu şansınızı iyice hızlandıracak ve 
mart seçimlerinde karşınıza sıfırlı bir karne olacak çıkacaktır. 

Yüce Heyete saygıyla sunarım. 
Marttan sonra görüşeceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Çelik, buyurunuz. (RP sıralarından alkışlar) 
NİHAT MATKAP (Hatay) — Vergiden ne anlarsın Sayın Çelik?! 
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RP GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) —' Şimdi konuşunca anlar
sın Sayın Matkap. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, biz buraya çıkınca, sosyal demokrat Sayın Nihat 
Matkap kardeşim "Vergiden ne anlarsın?" dedi. Ben vatandaşım; nasıl vergi verdiğimi ve as
garî ücretle çalışan belediye işçilerinin, vergi iadelerini alabilmek için ne kadar sevinçli günler 
yaşadığını, belediye başkanıyken, vergi iadelerini vermediğim zaman çoluk çocuklarıyla nasıl 
perişan olduklarını bilen bir insanım. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Belediyedeki işçilerin hepsini attınız siz... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — O nedenle, 2978 sayılı Vergi ladesi Hakkındaki 

Kanunla ilgili değişikliği bir kez burada okuyorum... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Âdil düzen nasıl oluyor? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — 27 Marttan sonra iktidara doğru yürüyen Re

fah Partisi gelince göreceksin Sayın Hacı Filiz. 
"Vergi iadesinden yararlanacak olanlar ile vergi iadesine tabi tutulacak mal ve hizmet..." 
AHMET SAYIN (Burdur) — Bizi güldürme... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Millet sizi ağlatacak, göreceksiniz; bu sefer Re

fah olarak biz güleceğiz. (RP sıralarından alkışlar) 
"... Alımlarını yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın tespit etmeye, kapsama almaya 

veya kapsam dışı çıkarmaya, vergi iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 
Niye buraya "kaldırmaya" demiyorsunuz?.. İşte, yüzde 20 oranında olan vergi iadesine 

bu garibanların ayda alacakları 300 bin liraya bile göz diktiniz. 
Sayın Aşık, "sünnetçiden vergi alacaksınız" diye çok güzel söyledi. Ben de Güler İleri 

Hanıma sesleniyorum, Sivas'ta saz çalan âşıklardan bile vergi alacaklar. (RP sıralarından alkışlar) 
ADİL AYDIN (Antalya) —- Güler Hanım Sivaslı değil ama... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Tokat'taki ûşıklardan da alacaklar, onu söyle

yeyim. Saz çalarak kültürümüzü zenginleştirenler, sazların tellerinde size methiyeler değil, zem-
miyeler icra edeceklerdir. 

GÜLER İLERİ (Tokat) — O âşıkları yaktınız ama... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Hayır efendim, biz onları yakmaya değil... "Gelin 

canlar bir olalım" diyoruz... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Ne zaman?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — "Gel, ne olursan gel, tövbeni bozmuş olsan da 

gel, yeter ki, Refah Partisinin saflarında yer al, bir daha gitmemek üzere orada kal" diyoruz 
biz. (RP sıralarından alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Size mankenler geliyor. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) —• Şimdi, sıra sizde tabiî... Göreceksiniz, 60 mil

yonu kardeş yapmanın kavgasını veriyor, gönül bağlarımızı ortaya koyuyor, 27 Mayısta... (Gü
lüşmeler) 27 Martta, göreceksiniz; Allah'ın izniyle... 

Tabiî, 27 Mayısı istismar ederek gelenler vardı. Allah rahmet etsin, özal, 27 Mayısın değe
rini kendisi verdi. 

AHMET SAYIN (Burdur) — 12 Eylül o... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Hayır, hayır, 27 Mayıs... Demokrat Partiye men

sup o üç yiğit insanın naaşım anıt mezara ancak rahmetli özal koydu. (RP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Siz de 37 insanı mezara koydunuz. 
İBRAHÎM HALİL ÇELİK (Devamla) — Biz yapmadık... Onu yapanları Allah kahret

sin... Samimiyetle söylüyorum... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Bir daha söyle; bravo İbrahim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Bakın bunu, vergi yasası üzerinde olduğu için 

değil, bir Refah Partili olarak, Türkiye'de yaşayan 60 milyon insanı kardeş kabul ediyoruz. 
Eyüp Aşık kardeşimizin söylediği gibi, basın locasında birkaç tane basın mensubu arka

daşımız var... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) —- Sen de bizden olmuşsun... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) —• Sayın Saraçlar, lütfeder dinlerseniz; biz aklını

za pencere açıyoruz; yani burada söylediklerimizin maksadı, tarihî hakikatleri bir kez daha 
düşündürmektir. Türkiye'de bugün meydana gelen hadiseleri; görüşmekte olduğumuz vergi ya
sasında, vergi iadesini kaldırarak, belediyelerde asgarî Ücretle çalışan, geçici işçi olarak alıp 
da, daha s onra kapı önüne koyduğunuz insanların ekmeklerini kesiyor, kompradorların, hol
dinglerin ekmeklerine yeniden yağ sürüyorsunuz. 

Hassaten, sosyal demokrat geçinenler, bu vergi yasasıyla seçim bölgelerine gittikleri za
man vatandaşların huzuruna nasıl çıkacaklar? Onların yarın ağlayacaklarına ben şimdiden gül
mek istemiyorum; çünkü, onlar bu Mecliste, mozaiğin birer parçalarıydı. Erken seçim oldu
ğunda göreceksiniz; sosyal demokrat geçinenler, artık bu Mecliste ya olurlar, ya olmazlar. O 
takdiri, Yüce Meclise bırakıyorum. (RP sıralarından gürültüler) 

Vergi iadesinin, garibanların hakkı olduğunu, bir kez daha, sempatik, cana yakın, haki
katen sevdiğimiz Maliye Bakanımızın; ki Eyüp Aşık güzel söyledi... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Devamlı Eyüp Aşık'ı söylüyorsun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Eyüp Aşık gerçekleri söyledi; gerçekleri siz de 

söylerseniz sizin söylediklerinizi de söylerim. 
Sayın Başbakan, vergi kanunu tasarısı daha yasalaşmadan, gazetelere milyarlarca para ve

rerek, yaptıklarını anlatıyor. Peki, Meclisin iradesi nerede?! Meclisin iradesine kimse ipotek 
koyamaz! Ben aklımı ve imanımı kimseye emanet etmem! 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik; vakti çok ölçülü kullandınız. 
Sayın milletvekilleri, 37 nci madde üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahısları adına Sayın Cevat Ayhan?.. Konuşmayacak. 
Sayın Abdüllatif Şener?.. Konuşmayacak. 
Sayın Haydar Oymak?.. Yok. 
Sayın Selçuk Maruflu. 
Buyurun. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Çalışmaları bu saate kadar çok güzel götürdük; 5 dakikalık süreyi kıskanmayalım. Her

kes, "rahatlıkla konuştum" diyebilmeli. 
Buyurun Sayın Maruflu. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle Başka

nın son sözüne çok teşekkür ederim. Şu anda 37 nci maddedeyiz, 40 inci maddeye kadar daha 
üç defa söz alma hakkımız var. Bu söz alma haklarımızı da kullanacağız. 
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Vergi iadesi konusundaki maddeyle ilgili olarak, benden evvel konuşan arkadaşlara bir 
iki ilavede bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, benim iki endişem var. Bir tanesi şu: Bu vergi iadesi 1984 yılında Ana
vatan Partisi tarafından getirildi ve özellikle dar gelirli emekliler arasında tuttu. Bunun bir fay
dası, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması uygulaması oldu. Çünkü, artık öyle bir duru
ma geldi ki, bir yerden alışveriş yapan, özellikle dar gelirli vatandaşlar, alışverişini bitirdikten 
sonra, "hani benim fişim?" diye istiyorlar. Bunları topladıktan sonra, her ay sonunda, belli 
bir parayı -kendi maaşları ölçüsünde- alıyorlar. Bu vergi iadesi çerçevesinde vatandaşlara öde
nen meblağ 15 trilyon. Bunu, Kasım 1993*te KDV oranlarını artırmakla esasen geri aldınız. 
Çünkü, bu artışların tutarı 20 trilyon lira olmaktadır. 

Burada yanlış olan nokta şu : Hem bu kayıt dışı ekonominin -benim kuşkularım var- ge
lişmesine yardımcı olacaksınız -çünkü, vergi iadesi için fiş ye fatura toplanmayacak- hem de 
dar gelirliler bu gelirden mahrum kalacaklar. Bu gelirlerini ta bir sene bekledikten sonra; ki, 
çoğu bunu göze almayacaktır, fiş almayacaktır, fatura almayacaktır, alsa bile bunları bir sene 
bekledikten sonra, hatta 14 üncü ayda filan alabilecektir. 

O bakımdan, bu madde özellikle dar gelirlilerin aleyhine bir maddedir. Bunu belirtmek 
istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, yerimden, bir şey arz 

etmek istiyorum. Madde üzerinde konuşmak değil; ama, bir yanlışlık var zannediyorum, onu 
ifade etmek istiyorum. 

Bu maddeye göre bilfarz, önümüzdeki yıl, memurlar, sene sonuna kadar fişleri topladılar... 
Hükümet da aralık ayında, kimlerin bu vergi iadesinden istifade edeceğini, kimlerin istifade et
meyeceğini ilan etti. O zaman, sene boyunca fiş toplayan insanların bir kısmı istifade edemez. 
\ani, Hükümete, "şu zamana kadar ilan edecek" diye bir mükellefiyet getirilmiyor. Belki de bu, 
"herkes toplasın, toplasın, sene sonunda; işte, belirli kısmı verilir" diye, bilerek yapılıyor. 

Ancak, aksi de olabilir; kimse fiş toplamaz. Çünkü, kimin ne kadar istifade edeceği belli 
değil. Hükümete de bir süre konmamış. Yani, koyarlar koymazlar; ama, kanun bir mükellefiyet 
koyuyor. Bu, acaba bir açıklık mı? Eğer, Hükümet onu bir açıklık görüyorsa, biz arkadaşlarımı
zın verdiği önergeleri geri çekeriz. Onda bir düzeltme imkânı ölür. 

Ben bir yanlışlık olmasın diye arz ettim. 
Saygılar sunarım. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Konuşmanız zabıtlara geçmiştir; bunu sual kabul ediyorum. 
Sayın Bakan cevap verip vermemekte serbesttir. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) —• Efendim, vergi iade usul ve esaslarını be

lirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kanunu çıkardıktan sonra bu esasları belirleyeceğiz. 
Arz ederim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Ne zaman? 
MALÎYE BAKANI ÎSMET ATTÎLA (Afyon) T- Zamanı da bize ait... Mart ayında belirle

yeceğiz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 37 nci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır, geliş sırasına göre... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Biz önergelerimizi geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim. Sayın milletvekilleri, 37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum 

: Kabul edenler... Etmeyenler... 37 nci madde kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum : 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
KALDIRILAN HÜKÜMLER 

MADDE 38. — 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, 
f) Geçici 23 üncü maddesinin ikinci cümlesi, 
g) Geçici 37 nci maddesi, 
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 nci maddesinin 

6 nci bendi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN -~ Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına söz talebi yok, 
önerge de yok. 

38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 39. — Bu Kanunun; 
I. — a) 27 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesine eklenen 7 

numaralıfıkra 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 nci maddesi 31.12.1993 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 1, 2, 3, 4, 5, 35 ve 36 nci 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, 
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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. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Selçuk Maruflu, bu
yurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; Önce, size, müjdeli bir haber vermek istiyorum; bu son konuşmam. (DYP sıralarından 
alkışlar, gülüşmeler) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) -— Zaten, istesen de konuşamazsın. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Hayır, var, daha 40 inci madde var, onda konuşabili
rim; ama, o yürürlük maddesi olduğu için onda konuşmayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bir şey daha söylemek istiyorum. Tabiatıyla, vergi almak çok cazip 
bir iş değil. Günlerden beri burada geç saatlere kadar çalışıyoruz. Yaptığımız iş; ne dar gelirli
lerin vergi yükünü azaltmak ne de halkımızın refah seviyesine hakikaten katkıda bulunacak 
bir düzenleme yapmak; olsa olsa devletin gelirlerini bir ölçüde artırmak. 

Değerli aradaşlarım, aslında şu andaki mevcut yasaları tam manasıyla uygulayabilseydik, 
devletin gelirlerini artırma imkânına sahiptik. Çünkü, devletin toplanamayan -Maliye Bakan
lığından öğrendiğime göre- gelirleri, tahakkuk artığı olarak belirtilen gelir; 77,2 trilyon lira. 
Bunun 69 trilyonu, genel bütçede tahsil edilmeyen vergiler ve bunların Mart 1993 tarihinde 
ödenmesi gerekiyordu. Mart ayından bugüne kadar geçen süreye aylık yüzde 7 faiz yürüttüğü
müz takdirde, elimize 142 trilyon lira geçmektedir ki, bu da bayağı önemli bir paradır ve bütçe 
açığını da büyük ölçüde azaltabilecek olan bir miktardır; ama, elimizdeki mevcut yasaları tam 
manasıyla uygulayamadığımız için, bu vergi yasası bir reform da değildir ve devlet, tuttuğun
dan vergi alma yoluna gitmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bu 39 uncu madde aslında çok önemli bir madde ve bu madde üzerin
de teknisyen arkadaşlarımızın bir defa daha durmalarını rica ediyorum. Çünkü, yasalar ma
kable şamil olmaz; yasaları, hakları zarardide etmeyecek şekilde kullanmamız gerekmektedir. 
Mesela, bir yürürlük maddesi geriye doğru işlediği takdirde, bazı hakları elden almış olur. O 
bakımdan, bu yürürlük maddelerini tekrar gözden geçirip bir yanlışlık yapılmamasını temenni 
ediyorum. 

Daha önce de söylediğim gibi, ben sizin yerinizde olsam, vergi yasası çıkardık diye övünç 
duymam; çünkü, bu halkımızı, ortadiregi biraz daha sıkıntıya sokacak ve bize de bunu çok 
güzel kullanma imkânı verecek olan bir yasadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının yürürlükle ilgili 39 uncu maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin Turhan Tayan Ali Uzun 

Adana Bursa Zonguldak 
Nevzat Ercan Etem Kelekçi 

Sakarya Afyon 
Yürürlük : 
Madde 39. — Bu Kanunun; 
1. — a) 18 inci maddesi, 27 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci madde

sine eklenen 7 numaralı fıkra hükmü ve 30 uncu madde ile değişik Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 8 inci maddesinin 4 numaralı bendinin son paragrafı, 1993 takvim yılı gelirlerine de uygu
lanmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 26 ncı maddesi, 31.12.1993 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) 1, 2, 3, 4, 5, 36, 37, 39 ve 40 ncı maddeleri ve 12 nci madde ile değiştirilen Gelir Vergisi 

Kanununun 51 inci maddesinin 12 numaralı bendi ve Bakanlar Kuruluna yetki veren hükümle
ri yayımı tarihinde, 

2. — 17 ve 25 inci maddeleri, 16 ncı maddesi ile değişik Gelir Vergisi Kanununun 75 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendi ve 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen 
13 numaralı bent 31 inci madde ile değişik Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının parantez içi hükmü, 1.1.1995 tarihinde, 

3. — 28 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 39 uncu maddenin 5 nu
maralı fıkrası, 1.1.1997 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, 1.1.1997 ta
rihinde, 

4. — 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. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) — Efendim, öner

geye katılıyoruz; ancak, bir hatırlatma yapmak istiyorum : 27 nci maddeden sonra eklenen 
28 inci madde nedeniyle bazı maddelerde geçen atıf numaraları varsa, bunların, Başkanlıkça, 
redaksiyon sırasında dikkate alınmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN —• Tabî efendim teşekkür ederiz. 
Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 39 uncu madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 
Madde 40. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
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Buyurun Sayın Tekin... (DYP, SHP ve RP sıralarından alkışlar) 
TURGUT TEKtN (Adana) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; 

binbeşyüz sene öncesinin obalardan meydana gelen, çadırlardan meydana gelen bir yaşam şek
linden, bugünün "vergi obaları" diyebileceğimiz bir yaşam şekline gelmiş bulunmaktayız. Bu 
amaçla, çıkarmaya çalışıtığımız vergi yasası tasarısının son maddesi üzerindeki çalışmalarımı
zı tamamlamak üzereyiz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, devletin en büyük gelir kaynağı vergidir. Vergi sistemlerini iyi 
oturtan devletlerin büyüdüklerini ve çok geliştiklerini görüyoruz. (Alkışlar) 

Alın terlerinden, el emeklerinden oluşturarak, bunları devlete vergi diye veren vatandaşla
rımızın, bu paralarını en iyi şekilde değerlendirmeye mecburuz. Bu amaçla hazırlanmış olan 
çok ciddî bir yasa, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmek üzeredir. Bir küçük madde 
üzerinde bile büyük tartışmaların yapıldığı bu Mecliste, çok ciddî çalışmalar yapılmış ve on 
gün içerisinde, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir yasa çıkarılmıştır. Büyük bir olgunluk 
içerisinde bu yasayı çıkarmış bulunduğumuz bugün, Türk demokrasisi için onurlu bir gündür. 
(Alkışlar) 

Çeşitli branşlardaki arkadaşlarımız, on gün içerisinde çok ciddî tenkitlerde bulunmuşlar
dır. Bu tenkitlerinden dolayı bütün arkadaşlarıma ve siyasî parti gruplarına şükranlarımı arz 
ediyorum. (Alkışlar) 

480 önergeyi imzalamış bir arkadaşınız olarak bir konuyu açıklamak istiyorum : Bu ka
dar çok önergeyi imzalamamın sebebi, yedi ayda biteceği düşünülen vergi yasası tasarısını on 
günde bitirme şerefine nail olmaktır. (Alkışlar) 

Ayrıca, bu vergi yasası tasarısıyla ilgili verdiğimiz bütün önergelere, çeşitli siyasî partiye 
mensup arkadaşlarımızın da "katılıyoruz" demeleri, bizim için büyük bir şeref olmuştur, biz: 

leri bahtiyar etmiştir. 
Bu vesileyle, bu önergelerde imzası bulunan bir arkadaşınız olarak, bu vergi yasasını, ikti

darımızın, Türkiye'nin geleceği için en iyi şekilde kullanmasını diliyorum. 

Bu tasarının hazırlanmasında emeği geçen bürokrat arkadaşlarıma ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

Hükümetimizin ve bütün siyasî parti gruplarımızın birlik ve beraberlik içerisinde olgun
laştırdıkları bu ciddî mahsulden, hep birlikte faydalanacağımızı umuyorum. 

Bu düşünceler içerisinde, Hükümetimizi, siyasî parti gruplarımızı ve Değerli Başkanımızı 
saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim, sağ olun. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederiz Sayın Tekin. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, bir hususu yerimden arz etmek istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Algan Hacaloğlu'nun madde üzerinde söz talebi var; ona söz vereyim; 

sonra size söz vereceğim. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, oyumun rengini belirtmek için dilekçe 

vermiştim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
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ALGAN HACALOÖLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on gündür tar
tışmakta olduğumuz ve benden evvel söz alan Doğru Yol Partisi mensubu değerli milletvekili
nin de belirttiği gibi, kendilerinin ve yakın arkadaşlarının, 400'ü aşkın önergeleriyle engelleme 
uygulanarak bugüne kadar uzayan vergi yasası tasarısının son maddesi üzerinde, şahsım adına 
söz almış bulunuyorum. 

Genellikle, yürütme maddesi niteliğinde olan son maddeler üzerinde konuşulmaz; ancak, 
bu yasa tasarısının son maddesinin bir özelliği olduğunu zannediyorum; ona biraz sonra ge
leceğim. 

Bundan yediyüzelli yıl evvel, parlamento ananesinin oluştuğu İngiltere'de, parlamento dü
şüncesinin ilk çıkış noktası, bildiğiniz gibi, vergiyle ilgiliydi. 

Halkın kendisiyle ilgili malî konularda, devletin halktan istediği vergiler üzerinde alacağı 
kararlarda, yetkinin, sadece ve sadece parlamentoda olması konusundaki kararlılık, titizlik bun
dan yediyüzelli yıl evvel oluşturulmuş düşüncelerin, ananelerin ve parlamento anlayışının 
ürünüdür. 

Biz de on günlük çalışma sonucunda, bugün vergi yasalarımızda uzun süredir yapmadığı
mız ölçüde değişiklikleri kapsayan kapsamlı bir tasarıyı kabul etme noktasına geldik. Ancak, 
bu vergi tasarısının birçok maddesinde, vergilerin, oranlan, kapsamı, uygulama şekli ve içeriği 
konusunda yetkilerin yeterince belirlenmediği ve yetkilerin, Parlamentonun burada ortaya ko
yacağı irade etrafında keşillenmesine olanak tanımadan Bakanlar Kuruluna bırakıldığını bi
liyoruz. 

Bazı maddelerde konulmuş bulunan vergi miktarının veyahut da halka gelir getirici nite
likteki bir hakkın, Bakanlar Kurulu yetkisiyle kaldırılabilmesi şeklindeki iradeleri Bakanlar Ku
ruluna vermiş bulunuyoruz. 

Bu, yanlıştır. Bu, tasarının birçok maddesinin yarın Anayasa Mahkemesi önünde ciddî 
sıkıntalara düşmesine neden olacak bir zafiyettir. 

Tabiî, böyle bir zafiyetin, uygulama maddesiyle de ilgili bir boyutu var. Uygulama mad
desi, yani 40 inci madde, yürütmeden sorumlu olarak Maliye Bakanını saptamaktadır; ama, 
siz, burada, kabul etmiş bulunduğunuz yasa tasarısının birçok maddesinde, bu konudaki yet
kiyi, Maliye Bakanına değil, doğrudan doğruya Bakanlar Kuruluna verdiniz. Birçok konuda 
yürütmeden sorumlu makam, Maliye Bakanlığı değil, Bakanlar Kuruludur. Bu nedenle, bu mad
deyle, bu tasarının yürütmesinden sadece Maliye Bakanlığının sorumlu olması, yetersizdir, ek
siktir, doğru değildir. Bunu dikkate alarak bu kanunun yürütülmesi konusunda, Bakanlar Ku
rulunun ne diğer ilgili maddeler yönünden Maliye Bakanının sorumlu tutulması gereğinin altı
nı önemli çiziyorum. 

Son cümlem olarak, şunu söylüyorum : Bu kanun tasarısına ben oy vermedim. Bu tasarı
ya benimle beraber diğer Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım da oy vermedi. Bu tasarının 
iyi noktaları da var. Bazı iyi noktaları, buradaki görüşmelerde bence yumuşatıldı. Ama, özel
likle Sosyaldemokrat Halkçı Parti üyesi sosyal demokrat arkadaşlarımdan rica ediyorum; hal
ka gidip, bu tasarıyı, vergi düzeninde sosyal adaleti getiren bir tasarı olarak lütfen savunma
sınlar; yoksa, çok ciddî eleştiri alırlar. Biz savunmayacağız. 

Bu duygularla, bu vergi yasası tasarının, halkımıza, ülkemize ve bütçemize hayırlı olması
nı diliyorum. 

Saygılarımı sunarım. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Sayın Eyüp Aşık, buyurun efendim; yerinizden... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) —• Sayın Başkan, sizin de bildiğiniz gibi ve Sayın Hacaloğlu'nun 

da belirttikleri gibi; bu tasarının hemen her maddesinde Bakanlar Kuruluna birtakım yetkiler. 
verilmiştir, birtakım görevler verilmiştir; ama, bu tasarının son maddesi, kanunun yürütmesi
ni Maliye Bakanının yetkisine bırakıyor. Bu, yanlıştır. Bu yürütme maddesinin, "Bu Kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür" şeklinde düzeltilmesi gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Zabıtlara geçmiştir; teşekkür ederim. 
FAtK ALTUN (Antalya) — Bu kanun Anayasa Mahkemesinden döner. 
BAŞKAN — 40 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 40 inci mad

de kabul edilmiştir, 
Muhterem milletvekilleri, vergi kanunları, dünyanın her tarafında, meclislerden zor geçen 

kanunlardır. Bu kanun, tasarısı kısa bir zaman içerisinde, gruplarımızın, şahıslarımızın olgun
luğundan dolayı, gecenin geç saatlerine kadar çalışarak, neticeye varmıştır. Herhalde, Başkan
lığın değil, Hükümetin teşekkürü olacaktır. Yalnız, kanun tasarısının tümü açık oya tabidir. 

Açık oya geçmeden evvel, oyunun rengini belirtmek için lehte ve aleyhte söz vereceğim. 
Lehinde şu ana kadar istek olmadı, aleyhte ise, Sayın Emin Kul, Sayın Abdüllatif Şener söz 
istemiş bulunuyorlar. 

Sayın Kul, konuşmak istiyor musunuz? 
EMİN KUL (İstanbul) — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, tasarının lehinde konuşmak 

istiyorum... 
EMİN KUL (İstanbul) —- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müzakeresi sona eren vergi tasarısının müzakereleri 

sırasında, özellikle uluslararası sularda çalışan gemi adamlarının vergilendirilmesi konusunda, 
Devlet Bakanımız Sayın İbrahim Tez'in, Maliye Bakanımız Sayın Attila'nın, Sayın Komisyon 
üyelerinin ve buna ilaveten, İktidara mensup partilerin gruplarındaki milletvekili arkadaşları
mın gösterdiği alakaya ve gayrete şükranlarımı arz etmek istiyorum; bir işçi olarak. Yalnız, şu 
kadarını ifade edeyim ki, tasarıyla, sahip olduğumuz hakları kaybetmiştik; Genel Kurulda, sa
hip olduğumuz hakların ancak kısmen iadesi sağlandı; ama bu ortamda, bunun dahi teşekkü
re layık olduğu kanaatine vardığım için sözlerime böyle başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz sonra kabul edilecek bu tasarı, emek-gelir grubu 
ile diğer gelir gruplarını aynı tarifeden vergilendirmeyi öngören ve devam ettiren bir tasarıdır. 
Oysaki, emek-gelir grupları, diğer gruplarla aynı tarifeden vergilendirilmemelidir. Eğer vergi, 
bir araç olarak gelir dağılımında kullanılacaksa, bu husus dikkate alınmalıydı; ama tasarı bu
nu içermiyor. İstisnalar da emek-gelir gruplarına yönelik değil, koruyucu hükümler de emek-
gelir gruplarına yönelik değil. 

Mevcut ve şimdi kabul edeceğimiz tasarıdaki Gelir Vergisi tarifelerine baktığımız za
man, buradaki yükseltmenin de enflasyon oranını aşmadığı ve bu nispette kaldığı gözükmek
tedir. KDV'de yakın zamanda yapılan artış ve vergi iadesinde gerçekleşen durum dikkate 

— 292 — 



T.B.M.M. B : 56 26 . 12 . 1993 O : 5 

alındığında; bu artırımın dahi, emek-gelir gruplarına yeni bir kaynak veya kazanç getirdiği hük
müne varmak mümkün değildir. Kaldı ki, asgarî ücretten vergi alınmaması, gerek 49 uncu Hü
kümetin Programında gerekse bu Hükümetin Sayın Başbakanının vaatlerinde yer alan bir hu
sustur. 

Bakınız, size, 1991 yılının ekim ayında, Türkiye tşçi Sendikaları Konfederasyonuna gele
rek, orada konuşma yapan siyasî parti liderlerinin vaatlerinin bir tanesini okumak istiyorum. 
Söyle diyor bir siyasî parti lideri : 

ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Kim demiş? 
EMİN KUL (Devamla) — "tkinci getireceğimiz şey; asgarî ücretten vergi kesilmesi kadar 

ayıp bir şey tasavvur edemezsiniz." 
ABBAS tNCEAYAN (Bolu) — Kim bunu söyleyen? 
FAHRt GÜNDÜZ (Uşak) — Sekiz yıl siz ne yaptınız?.. 
EMİN KUL (Devamla) — "Asgarî ücreti neye göre tayin ediyorsunuz? Adamın, asgarî 

bu parayla geçinebilmesi için önüne koyuyorsunuz üç tane ekmek 'haydi kardeşim, ancak bu
nunla doyarsın...' Hakikaten onunla doyuyorsa, o üç ekmek onun masasında durmalıdır. Son
ra, geliyorsunuz, bir tanesini aparıyorsunuz göz göre göre. Ben biliyorum, bunlardan hoşlan
mayacak vardır Türkiye'de. Yalnız, devleti böyle götüremezsiniz beyler!" 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Sen, sekiz yıl bunu yapmayan bir partinin milletvekilisin. 
tBHARtM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) — Biz yapacağız, biz! Refah gelecek, bu işler 

bitecek. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — "Milleti limon gibi sıkıyorsunuz" diyorlardı. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efendim... 
EMtN KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, asgarî ücretin vergiden muaf tutulması 

için, 7.1.1992 tarihinde bendeniz bir kanun teklifi verdim ve bu, hâlâ komisyonda duruyor. Be
nim ne yaptığımı sorarsanız, cevabı var; ama biz, bugünü konuşuyoruz. Düne gelince... Dü
nün şikâyetlerini, kendi şartları içinde, ülkenin meydanlarında ve salonlarında dile getirmiş bir 
işçiyim. Onun için, düne değil, bugüne bakalım. 

Şimdi, vergi, faiz, kredi, teşvik ve para politikaları, gelir dağılımında çok önemli araçlar
dır; fakat bu araçlar, uzun süredir, gelir dağılımını dengelemek ve düzeltmek için kullanılma
maktadır. Bu fırsat, yıllar sonra, çok önemli bir şekilde Yüce Meclisin önüne gelmişken, bu 
araçların bir tanesi olan^ çok önemlisi olan vergi de, maalesef, gelir dağılımını düzeltmek yö
nünde kullanılmamış bulunmaktadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN •— Buyurun. 
EMİN KUL (Devamla) — öteki grupların Meclisi nasıl etkilediklerine veya kendi lehleri

ne neleri çıkarıp, neleri budadıklarına karışamam; o, Yüce Meclisin bileceği iş ve o grupların 
faaliyetiyle ilgili bir iş; ama, ben, bir işçi olarak, kullanılan bu vergi aracının, işçi kesimine, 
emek-gelir grubuna hiçbir yenilik getirmediğini ve ülkemizde bozuk olan gelir dağılımını dü
zeltecek hiçbir işlev yapmayacağını gördüğüm için, bu tasarıya olumlu oy vermeyeceğimi arz 
ediyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
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Sayın Abdüllatif Şener, söz talebinde bulunmuşsunuz; yalnız, karşılığı belirtilmemiş. Aleyhte 
söz verdim; eğer lehte konuşacaksanız, size söz vereceğim; yoksa Aykon Doğan Bey lehte söz 
istemiştir, ona söz vereceğim. 

ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — Hayır, lehte konuşacak bir tarafı yok efendim! (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aykon Doğan. (DYP sıralarından alkışlar) 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Aykon Bey de lehinde konuşmayacak; ama, konuş

mak için konuşuyor. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştuğu gibi konuşsun. 
BAŞKAN — Zapta geçti efendim. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Hayır, açıkça söylüyorum ki, lehine konu

şacağım. , 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; uzun bir maratondan sonra, Yüce Meclisimiz bir vergi 

kanununu daha çıkarmak üzeredir. 
Vergi literatüründe, "vergi kanunu konusunda, meclisler, anayasadan daha hassastırlar" 

sözü vardır ve bu, işlenmiştir. Biz burada, bu yasama döneminde, Anayasamızın bir madde
sinde değişiklik yaptık ve birkaç turda bunu buradan geçirdik; ama, şu vergi yasası tasarısının 
görüşülmesinde, muhalefet ve iktidar bütün gruplar, kendilerine düşen sorumluluğun doğrul
tusunda önemli bir hassasiyet göstermiştir. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — İktidar pek göstermedi ya... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bu sebeple, sizlerin arasından birisi ve bu 

Yüce Meclisin bir üyesi olarak, Meclisin şahsiyetine uygun bu hassasiyetiniz için, önce, sizlere 
teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada, Türk vergi sisteminde, emek gelirleri lehine bir ayırım var
dır. Der ki, vergi bakımından emek gelirleri, işçinin, memurun gelirleri himayeye en mazhar 
gelirlerdir; yan» temelinde bu vardır. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Kitap öyle yazıyor (!..) 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Biz buna bir ilave getirdik ve 1 milyon 800 

bin lira olan yıllık en az geçim indirimi haddini 7 miyon 800 bin liraya çıkardık. Bu, güzel 
bir adımdır. Burada da en büyük vergi avantajını asgarî ücretliye verdik. Bu, alkışlanacak bir 
husustur ve ben alkışlıyorum. (ANAP sıralarından "Hani kalkacaktı?..," sesleri) 

İnşallah, onu da kaldırma günleri bu Meclise nasip olacaktır. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — O size nasip olmayacak, bize nasip olacak. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Hepimize nasip olsun, 
Bu tasarıda küçük esnafın sorunları dikkate alınmıştır. Siz de, bu konuda verilen önerge

lere olumlu oy kullandınız. Buradaki hükümler çiftçinin lehinedir. 
Gayrimenkul sermaye iratlarında, vergi literatüründe "dul bayan istisnası" denir. Tasarı

da buna da dikkat edilmiştir. 
Hükümete, vergi adaletini sağlayıcı yönde yetkiler verilmiştir. Burada dileğim, Hüküme

tin, bu yetkileri bu doğrultuda kullanmasıdır. 
Burada önemli bir husus da şudur: Biz, vergiyle devleti finanse edeceğiz. Bu tasarı, devle

tin finansmanında azamî hassasiyeti göstermiştir. Hiçbir sermaye unsurunun ürkütülmemesi 
esas alınmıştır ve şurada memnuniyetle ifade ediyorum ki, bu tasarı, ister yabancı olsun ister 
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millî sermaye olsun, en ufak bir tereddütle üzerine giden bir hükmü içermemektedir. Bu, bir eko
nomide, sermayenin öneminin bilincine müdrik bir tasarıdır ve bundan dolayı da övünmek lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu sebepledir ki, tasarıda, hedeflere yumuşak bir geçiş arzulanmışlar. 
Burada bir hususu değerlendirmek istiyorum : Hiçbir kuruluş lebine özel bir avantaj sağlan

mamıştır. Bu, önemli bir husustur. Bir avantaj sağlanmışsa; mesela... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Son dakikada döndü. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Hayır efendim, hayır, merak etmeyin... 
Mesela, vatandaşların mevduatına bir avantaj sağlanmışsa, 60 milyon insanın mevduatına bir 

avantaj sağlanmıştır; mevduat olarak gelecek yabancı tasarruflara da aynı avantaj sağlanmıştır... 
ÎBRAHtM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Peki, asgarî ücretle geçinen garibana ne verdiniz?! 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Bunu da belirtmek istiyorum. 
Sözlerimi şöyle tamamlayacağım : Sosyal ekonomi literatüründe ve bütün dünyadaki sosyal 

iktisat teorilerinde ve uygulamasında açıkça belirtilmektedir en büyük adaletsizlik işsizliktir. Hü
kümetimizin, bu tasarıyla getirilen kaynaklan, istihdam olarak kullanacağına inanıyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Cenazeden bile vergi alınıyor. 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Ve bu inançla, bu tasarıya şahsımın oyu be

yaz olacaktır. 
Vergi kanunları hükümetlerin güçleri için bir sınavdır. Güçlü hükümetler vergi kanunları çıka

rır. O sebeple, bu Koalisyon Hükümetini de alkışlıyor ve saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Muhterem milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması hususunu 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yanında basılı oy pusulası olmayanlar, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, 

seçim bölgesini ve oyunun rengini "kabul" veya "ret" diye belirtip, imzalayarak, oy kutularına 
atabilirler. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy toplama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakla

rının 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 Sayılı 
Kanun ve 2978 Sayılı Vergi ladesi Hakbnda Kanunda Değişiklikler 'Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının açık oylamasının sonuçlarını arz ediyorum : 

Oylamaya katılan 
Kabul 
Ret 
Çekinser 
Geçersiz oy 

193 
162 
28 
2 
1 
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Böylece, kanun tasarısı, tarafınızdan kanunlaştırılmtştır; hayırlı uğurlu olsun. 
Teşekkür konuşması yapmak üzere, buyurun Sayın Maliye Bakanı. (DYP ve SHP sırala

rından alkışlar) 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ön

ce oy, önce seçim demeden, 27 Martı beklemeden, ülkemizin ihtiyacı olduğu için, yoğun ve 
titiz bir çalışma yaparak bu kanunu çıkaran, başta siz olmak üzere, bütün milletvekili arkadaş
larıma, Hükümetimiz ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. 

Bu kanunun uygulanmasında gerekli titizlik gösterilecek, adalet de, vaat ettiğimiz üzere, 
söylediğimiz üzere sağlanacaktır. 

Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum : Allah'tan, bu kanunun memleketimize hayırlar 
getirmesini diliyorum. 

Sağ olun, var olun, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam ediyoruz. 

9. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı :186) 

BAŞKAN —- 9 uncu sırada Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

10. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bozu Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı :58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN —- 10 uncu sırada, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

//. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. —Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 1İ2) 
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BAŞKAN — 12 nci sırada, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

13. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, tmar, Ulaştırma ye Tiırizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN —. 13 üncü sırada, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karranamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 sayılı Kanun Hükmünde Kararname bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

14. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. < 
Ertelenmiştir. 

15. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN -— 15 inci sırada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

16 — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa 
Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Tlmzm ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/166, 1/505) 
(S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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17. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfi 
İşlemleriyle Devleti Tarara Uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 
İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 
100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis 
Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı: 337) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, 
haksız ve keyfî işlemleriyle devleti zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi bulun
maktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

18. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 375) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

19. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sayısı: 320) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında 
Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine tlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

20. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/490) (S. 
Sayısı :285) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi 
Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

21. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare
si Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi 
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Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

22. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 286) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

23. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve Adalet 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) 

BAŞKAN —• 23 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Ka
nunu Teklifi ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

24. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkların 
Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı: 167) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arka
daşının, Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu bu
lunmaktadır. \ 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

25. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Adalet Komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı: 179) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eği
tim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/457) (S. Sa
yısı : 227) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

--299 — 



T.B.M.M. B : 56 26 . 12 . 1993 O : 5 

27 — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak tçin Hükümete Salahiyet Verilmesi
ne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak tçin Hükümete 
Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

28. — Hizmet ilişkisine tşvercn Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sayılı Kantin ve 
Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanlığınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 
158 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna tlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanlığınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

29. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/355) (S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanunun tki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkenvekili tçel Mil
letvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ve 6245 Sayılı Har
cırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı :148) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. , 

31. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 185) 
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BAŞKAN — 31 inci sırada, Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
32. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) (S. 
Sayısı :284) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir.. 
33. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu. Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 

ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı: 105) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usul
leri Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok, 
Ertelenmiştir. 
34. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka

nunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN — 34 Üncü sırada, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları rapor
ları bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
35. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının 30.4.1985 Tarih ve 3186 Sayılı Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun îki Maddesinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/449, 2/54) (S. Sa
yısı : 196) (1) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının 30.4.1985 

(1) 196 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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tarih ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun tki Maddesinin Birer Fıkra
sının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
runun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza su

nuyorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun okunma
ması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz talep eden gruplar?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyenler?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Madde l'i okutuyorum. 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 30.4.1985 tarihli ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 
Kuruluşu Hakıknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 
6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem arka

daşlar; ben buraya, bu üslubu protesto etmek için geldim. (RP sıralarından alkışlar) 
Muhterem arkadaşlar, biz burada bir hafta çalıştık -görevimiz çalışmaktır- vergi kanunla

rını müzakere ettik; ama, vergi kanununun burada müzakere edileceği birkaç gün önceden bel
liydi, hazırlandık, uğraştık bütün arkadaşlarla birlikte; bir kısmınız önerge hazırladı, bir kıs
mınız kalktı konuştu; belki diyalog olmadı, monolog oldu, tek taraflı konuştuk, sadece muha
lefet konuştu, iktidar grupları hiç bir şey konuşmadı; neyi niçin getirdiler, burada savunmadı
lar; bunları geçiyorum. 

Lütfen takdir buyurun; on dakika önce, yarım saat önce, komisyon, yok; hükümet, yok; 
atlaya atlaya geldiniz ve bir kanunu önümüze getirdiniz. Biz burada oy makinesi miyiz arka
daşlar? Biz, gündemdeki 200 kanun için 200 dosya alıp her an buraya mı taşıyalım? Bu sistem 
nasıl yürüyecek? Siz böyle yaparsanız, biz de her türlü engeli çıkarırız. Niye; çünkü, millet 
bizi buraya, bu kanunları müzakeresine katılın -menfaati için milletin- tenkidini yapın, hatala
rı düzeltin, ikaz edin diye yolladı. Biz buraya maaş almak için gelmedik; rızkı veren Allah'tır. 
(RP sıralarından alkışlar) Onun için, bu usulü protesto ediyorum. 

Sayın Başbakan da burada, onun zarafetine de yakışmıyor, Grubun yöneticilerinin de za
rafetine yakışmıyor; onun için, gelin bu işe bir çözüm bulun. Siz böyle baskın kanun getirirse
niz, biz de her türlü engellemeyi yaparız. 

Bu kanun nedir, neyi değiştiriyor, neyi getiriyor, neyi götürüyor, Allah aşkına söyleyin; 
yani, kendinizi bizim yerimize koyun ve değerlendirin. Bu üslup, ciddî bir üslup değildir; bu 
üslup Parlamentoyu by-pass etmektir. Siz böyle by-pass ederseniz, başkaları da gelir by-pass 
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eder. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 1960'da by-pass eder, 1971'de by-pass eder, 
1980'de by-pass eder, yarın yine by-pass eder. Yâni, bu, Parlamentonun ciddiyetiyle kabili telif 
bir tutum değildir; bunu protesto ediyorum ve buradan ayrılıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
TURHAN TAVAN (Bursa) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Tayan, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, muhterem milletve

killeri; Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde ka
rarnamede Değişiklik Yapan Teklifimiz, 23 Eylül 1992 tarihinde yapılmıştır; yani, birbuçuk se
neyi aşkın bir zamandır tartışılan, konuşulan ve gündemde yer alan bir konudur. 

Teklif, birliklerde demokratik yönetimi getiren, üreticiyi ve ortağı, gerçek söz sahibi ya
pan bir tekliftir. 

Bugün, vergi yasa tasarısı üzerindeki çalışmaların mesafe alması üzerine, Meclisimizi ça
lıştırmak niyetiyle, şayet vaktimiz kalırsa hangi yasaları görüşebiliriz konusunda gruplarla yap
tığımız istişare sonunda... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Teklifin sahibi burada; teklif yarın gelecekti. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum... Lütfen... 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Sayın Çelik, müsaade eder misiniz... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Siz baskın yapıyorsunuz. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Müsaade eder misiniz... 
Bu yasa tasarısı bittikten sonra vaktimiz kalırsa, -yarın, bugün değil- neleri görüşelim hu

susunda, başta -teşekkür ediyorum- Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Sayın Eyüp Aşık Be
yefendi olmak üzere, SHP Grup Başkanvekilleri ve yine değerli arkadaşımız Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Sayın Abdüllatif Şener ile yaptığımız istişareler sonunda, hazırladığımız taslak 
çalışma programının -elimde fotokopi var, Sayın Şener'e de aynı fotokopiyi verdim, kendisin
de var- bir tanesini Meclis Başkanına verdim, bir tanesini Sayın Aşık'a verdim, birisi de Sayın 
Karakaş'tadır. Şu taslağı, vaktimiz kalırsa görüşürüz dedik. Bu taslağı, bu fotokopiyi verdiğim 
saatler, öğleden sonra 15.00 veya 16.00'dtr; şu anda saatimiz 20.00'dir; yani asgarî 6 saat evvel 
verdim. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (istanbul) — Kanuna ne zaman bakacağız?.. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Müsaade edin efendim... 
Sayın Çelebican, siz ayrı konuşuyorsunuz, Sayın Grup Başkanvekili ayrı konuşuyor olur 

o zaman. Sayın Grup Başkanvekilinize teşekkür ettim. Burada baskın yapılacak, kaçırılacak 
bir mevzu yok. Size demokrasiyi sunuyoruz; kooperatiflerde, birliklerde üreticinin elinden alınmış 
demokrasiyi sunuyorum değerli arkadaşlarım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İki senedir neredesiniz?.. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Muhterem arkadaşım, basılı evraka bakınız 23 Eylül 1992 

tarihini taşımaktadır. 
Şunu ifade etmek istiyorum : Herhangi bir şeyi kaçırmak niyetinde değiliz. Arzu ederse

niz, bu müzakereleri burada keseriz de. Ancak, sizlerin de iradesini, sizlerin de rızasını, sizle
rin de anlayışını istihsal ederek bu noktaya geldik ve sizlere de şükran doluyuz; ama, vardığı
mız noktada, eğer, tekrar geriye dönersek, bunu üzüntüyle karşılarım. 
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Sanıyorum, Sayın Cevat Ayhan Vergi Yasasında gerçekten çok çalıştı, çok yoruldu. Ben, 
bu davranışını, bu reaksiyonunu, biraz da yorgunluğuna veriyorum. Çok iyi niyetli bir arkada
şımızdır, hakikaten ciddî çalışan bir arkadaşımızdır; belki o ölçüde çalışması için vakit bula
mamış olabilir; ama, kaçırılan bir konu yoktur. Gerçekten, getirdiğimiz, yedi sekiz tane kanun 
teklifidir, hepsi de birer maddeliktir ve eskiden beri bilinen, müzminleşmiş birtakım problem
leri giderme gayesine matuftur. Sanıyorum, Yüce Meclisimiz anlayışla karşılayacaktır. Sayın 
Şener'e, Sayın Aşık'a, Sayın Karakaş'a da bu anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Mec
lisin, mümkünse, gecenin bu saatinde mesaisini değerlendirmesinde fayda görüyorum. 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayan. 
Madde üzerinde, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. 
Sayın Şener, Grubunuz adına Sayın Cevat Ayhan konuştukları için, size kişisel söz ve

riyorum. 
Buyurun efendim. 
ABDÜLLATtF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi burada bir 

noktayı düzeltmek durumundayım. 
Biliyorsunuz, burada Hükümetin izlemiş olduğu yol, sürekli, bazı tasarıları, zamanla ya

rışırcasına sıkıştırarak, hızlı bir şekilde, anlaşılmadan buradan geçirmeye yöneliktir. Nitekim, 
iki yıl öncesine ait Hükümet Programında vergi reformuyla ilgili pek çok vaatleri bulunması
na rağmen, bütçe görüşmelerinin arasına ve 1993 yılının kapanmasına az bir süre kala, zaman
la yarışırcasına sıkıştırılmıştır ve burada biz her madde üzerinde konuyu tartışmaya açıp anla
şılmasını sağlamaya çalışmamıza rağmen, pek çok madde, buradan,»anlaşılmadan geçmiştir. 

Sayın milletvekilleri de maddeler görüşülürken, oy verdikleri maddelerin hangi anlama 
geldiğini anlasınlar diye sırf konuştuğumuz halde; maddeler görüşülürken kulise çıkmışlardır, 
oy vermek için içeri girmişlerdir; ama, bu maddeler içerisinde Anayasaya aykırı hükümler var
dır. Bakanlar Kuruluna Anayasa gereği verilmesi gereken istisna yetkileri Maliye Bakanlığına 
verilmiştir; fakat buradan geçmiştir. Kişiye, zümreye imtiyaz sağlayan maddeler gelmiş; ama 
buradan geçmiştir. Bunları söyledik. Neden süre daraltılıyor, sıkıştırılıyor ve hızla buradan ge
çirilmeye çalışılıyor? 

Şimdi Sayın Tayan, "bugün vergi tasarısı görüşülüp tamamlandıktan sonra, şu şu tasarı
ları gündeme getireceğiz" dedi. Yani, bunu bir istişare olarak düşünmüyorum. Meclisin çalış
ma mesaisi saat 24.00'e kadar uzatılmıştır; benim de söylediğim "peki, buyurun getirin" de
mek oldu. Bu, tamam, elbirliğiyle geçirelim anlamına değil... Bunun 3-5 saat önce söylenmiş 
olması, bir mutabakat sağladık, görüşmeden, konuşmadan, üzerinde düşünülmeden toptan 
geçireceğiz anlamı taşımaz. (RP sıralarından alkışlar) 

Cevat Ayhan Beyin ifadelerine de katılıyorum. Yani, bir kanun teklifinin, tüm Türkiye 
düzeyinde 60 milyon insanı ilgilendiren bir teklifin, vergi tasarısının görüşülme yoğunluğu içe
risinde tutup da üzerinde hazırlanılması, ne anlama geldiğinin bilinmesi mümkün değildir. Bunu 
görüşeceğiz, burada oy veren arkadaşlarımızın da hiçbiri ne anlama geldiğini bilmeden el kal
dıracaktır. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Her şeyi bir sen biliyorsun!.. 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Ne demek yani?! Her şeyi sen mi biliyorsun?! (DYP sırala

rından gürültüler) Ne demek hızlı geçirme?!. 
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BAŞKAN — Sayın Şener, bir dakikanızı rica ediyorum efendim... Bir dakika efendim... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Arkadaşlarım, çünkü bir tasan bu kadar hızlı geçi

rilirse, bu anlama gelir... 
BAŞKAN — Efendim, gecenin bu geç saatinde... "Anlamıyor" manasına söylemedi zaten... 
NECMt HOŞVER (Bolu) — Ne manasına söyledi?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Anlaşılmadan, tartışılmadan, üzerinde muhakeme 

yürütülmeyen.. 
Şimdi, muhterem arkadaşım, bu madde ne diyor, bakalım "30.4.1985 tarihli ve 3186 sayılı 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır" diyor. Bu kanunun 6 ncı maddesinin ne olduğunu burada bilen var mı? (DYP 
sıralarından, "var" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, tamam, bunu bilen arka

daşlarımız vardır. 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Birbuçuk senedir inceleseydiniz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Ama, biz istiyoruz ki, buna oy veren arkadaşları

mızın hepsi, bu tasarının ne getirdiğini, ne götürdüğünü bilsin. 
ADİL AYDIN (Antalya) — İşin ne! Git öğren! 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) —• Tasarıyı verenler gelsin anlatsınlar. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Teklifin sahibiyim ben. 
BAŞKAN —• Efendim, bırakın rahat konuşsun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Arkadaşlar, ben, "bilinsin" diyorum. Nasıl bili

nir? İktidar gelir burada, "bu, şunu getiriyor, bunu götürüyor" diye madde üzerinde konu
şur; muhalefet de gelir, "bu, şunu getiriyor, bunu götürüyor" der ve anlaşılır. 

Ama, bizim anlatmak istediğimiz nokta şu : Aradan geçmiş iki yıllık süre; böyle, zamanla 
yarışmayalım... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Benim imzam var burada... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Evet, Sayın Balyalı'nın bunu bileceğini takdir 

ediyorum. 
BAŞKAN —• Tamam Sayın Balyalı, tamam... Lütfen... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Teşekkür ederim iltifatına; bir ilim adamı gibi sertleş

meden konuşmanı bekliyorum. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) —Teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Evren Bulut, kişisel olarak konuşacaklardır. (DYP sıralarından alkışlar) 
EVREN BULUT (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli siyasî partileri

mizin değerli milletvekilleri arkadaşlarımız; her ne kadar bu kanun teklifi bu saatte buraya 
gelmişse de, bu, Türk çiftçisinin demokratikleşme meselesine ışık tutan bir kanun teklifidir. 
Bu kanun teklifi, şu sıralarda 26 milyon Türk çiftçisinin, her partide oyu olan insanlarımızın 
menfaatına hazırlanmış bir kanun teklifidir ve iki senedir, maalesef, Meclisimizin şartlarından 
dolayı bugünlere kalmıştır. Bu kanun teklifini bugün buraya getiren Sayın Başbakanıma, Türk 
çiftçisi adına teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

— 305 — 



T.B.M.M. B : 56 26 . 12 . 1993 O : 5 

Çünkü, bugün 116 ülkenin tarım ürünlerinin serbest dolaşması kararını almış dünyayı ya
kalamak mecburiyetindeyiz. Türkiye, 7 bölgeli, çok iklimli bir tarım ülkesi iken, maalesef, şu 
on sene zarfında her ürün bazında gerilemiştir. 

Bu kanunun mahiyeti, Anavatan Partisi Hükümetinin 1985 senesinde bir sivil darbe ya
parak, Türk çiftçisinin elinden, seçilmiş insanların elinden haklarını alıp bürokrasiye teslim 
etmesidir. Ben altı sene, sizleri de ilgilendiren 1,5 milyon insanın oylarıyla gelip bu birliklerde 
yönetim kurulu üyeliği yaptım. 

Kanun teklifinin esası şudur: 1,5 milyon çiftçinin adına 4 yönetim kurulu üyesi imza atar, 
genel müdür buna şerh koyduğu zaman, bakanlık hakemliğine gelir ve bakanlık hakemliği, o 
genel müdürün şartına uyar ve 1,5 milyon çiftçi bundan zarar görür. 

Size bir tek misal vereyim : Bugün biz 720 bin ton yağ tüketmekteyiz -Trakya Birliği size 
örnek veriyorum- Türk çiftçisinin bunu yakalaması için 1,5 milyon ton ayçiçeği ekmesi lazım. 
Kim verecek bu kararı? O kooperatiflerin insanları... Tohumunu o belirleyecek, ilacım o belir
leyecek, biçimini o belirleyecek ve hükümetlere getirecek ve ancak yardım isteyecek... tşte, bu 
hakları onlara vermeye çalışıyoruz. 

Bugün Türkiye'de 60 milyon insanımız var, kişi başına 12 kilodan hesaplarsanız, 720 bin 
ton yağ ihtiyacımız var. Maalesef bugün ayçiçek üretimi çok düşük bir yere geldiği için, 2 500 
liradır ayçiçek küspesi. Bu, bizim hayvancılığımızı yok etmiştir. Çünkü, proteini çok yüksek 
olan bu küspeyi üretici kullanamamaktadır. Anavatan zamanında tapyoka ithal ettiniz -bu, 
aynı kepek gibidir- bugün bundan dolayı süt verimimiz düşmüştür. 

Bu teklif, 17 nci dönem de Anavatan Hükümetinin yaptığı bu siyasî darbeye karşı tarım 
satış birliklerine seçilmiş bu insanlara sizlerin oylarınızla, yönetme hakkı getiriyor, hikâye bu
dur. Demokrasi bize göre olacak, bizim halkımızda olmayacak!.. Şimdi köylere seçimler için 
gideceksiniz. Ben, Sayın Refah Partili arkadaşıma çeltikle ilgili hususları Tarım Komisyonun
da anlattım; pilavları da nasıl yediklerini anlattım I.. 

Bu kanun teklifi, hepimizi ilgilendiren bir kanun teklifidir. Bu kanun teklifini ben buraya 
getirmek için 17 tane ilin baskısı altında kaldım. Bu teklif, Kütahya'dan Edirne'ye kadar, Gazi
antep'ten Giresun'a kadar bütün tarım satış kooperatiflerini -Fiskobirlik, Çukobirlik, Antbir-
lik, Antalya Birlik- bunların hepsini ilgilendiriyor. Seçilmiş insanlara, genel müdürlere, bu ka
nun, değişmezse, iki oy hakkı veriyor. Genel müdür, bir yönetim kurutunu aldığı zaman, iste
diği kararı veriyor... 

Bakın, ayçiçek üreticisi, bir tohum şirketine ortaktır; bu tohum, bugün 90 bin liradır. Ne
den?.. Çünkü, üretici oraya temsilci yollayamıyor, hakkı yok, yönetme hakkı yok. 4 bin lira 
olan bir ayçiçeğinin tohumu 90 bin lira olursa... tşte, bizi bu bürokrasiye teslim etmenizin fa
turasını Türk çiftçisi ödemektedir. 

Ben, şahsım olarak, Türkiye'deki çiftçilerimiz adına bu yasayı getirdim. Sayın Başbakanı
ma, grup yönetim kurullarına ve bu kanunu desteklerseniz hepinize teşekkürlerimi sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önerge bulunmamaktadır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 3186 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentle

ri ile üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından genel kurulca 

üç sene için seçilecek dört üye ile kooperatif müdür veya vekilinden teşekkül eder." 
"b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından üç sene için seçilecek dört üye ile ge

nel müdür veya vekilinden teşekkül eder." 
"Kooperatif ve birlilerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kuruluna seçimle gelen üyeler 

arasından seçilir. Yönetim kurulunun seçimle gelen üyeleri ayrıca aralarında bir de başkanve-
kili seçerler." 

• 'Kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkının mik
tarı, ayda en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarını geçmemek üze
re, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif ve birliklerin yönetim kurulu üye
leri, ücret veya huzur hakkından başka herhangi bir ücretten yararlanamayacakları gibi, bu 
kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamazlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; söze başlarken, bir noktayı tavzih etmek istiyorum. Benim biraz önce burada yaptığım ko
nuşma, şu veya bu kanunla ilgili bir konuşma değildir; ben, meselenin prensibi üzerinde dur
dum. Hatırlanırsa, bundan önce birçok konuşmamda da -bu iki yıllık milletvekilliğim 
döneminde- bir usul olarak bunun getirilmesini istedim. Hatta, geçenlerde burada Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesi konuşulurken, sorular safhasında, Sayın Cindoruk'a müteveccihen, "biz 
milletvekili olarak, gündemin belirli bir süre Önce belli olmasını, -hafta veya gün itibariyle bel
li olmasını- ona göre Genel Kurula hazır olarak gelmek istiyoruz; baskın halinde, Mecliste top
lantı halinde, o maddeden bu maddeye seke seke atlayarak herhangi bir maddede müzakereye 
başlanması, müzekereleri fevkalade verimsiz kılmaktadır; Danışma Kurulunda veya yeni içtü
zükte buna ait tedbiriniz olacak mıdır?" demiştim ve bunu da soru olarak arz etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi açık konuşalım. Burada siz de oturursunuz, biz de otururuz, 
başkası da oturur; yani, ben, Refah Partili, şu partili, bu partili diye konuşmuyorum, sistemin 
sıhhatli çalışması bakımından konuşuyorum. Biz burada milletvekiliyiz, müzakerelere aktif ka
tılmamız lazım, hazır katılmamız lazım, geçmişini bilerek katılmamız lazım; şahsen bu yolun 
faydalı olduğuna inanıyorum. Şimdi burada, bu salonda muhterem komisyon üyeleri bulun
duğu halde, şuraya gidip oturmadığı için "komisyon yok" diye, gündemdeki bir kanunun mü
zakeresi yapılamıyor, geçiliyor veya sayın bakanlar bu salonda oturup buraya teşrif etmedikle
ri için, yine kanun görüşülemeyerek atlanıyor ve 200 civarındaki kanunun hangisinde karar 
kılınacak da müzakere başlayacak?.. Biz neye göre hazırlanalım? \ani, bunu, Cevat Ayhan olarak 
düşünmeyin, hepiniz, 450 milletvekili olarak düşünün. Yani, aramızdaki usulü, sıhhatli çalışa
cak şekilde, iyi çalışacak şekilde düzenlersek, aramızdaki münasebetler de iyi olur, gerginlik 
olmaz, verimli çalışırız. Şüphesiz, siz çoğunluğunuzla, düzenli bir şekilde Meclise devam ede
rek her kanunu çakarabilirsiniz; biz onun önüne taş koymak istemeyiz. Biz, muhalefet millet
vekili olarak, hayırlı ve faydalı gördüğümüz şeyleri burada, bu zeminde arz ederiz; beğenirseniz 
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onu tercih edersiniz; beğenmezseniz, kendi yolunuzda devam edersiniz; biz de görevimizi yap
mış oluruz, siz de görevinizi yapmış olursunuz. Benim biraz evvelki maruzatım bu istikamet
teydi. Böyle olduğu sürece de, her vakit bunu arz etmeye devam edeceğimi burada ifade ediyorum. 

Şimdi gelelim çiftçilerle, birliklerle ve kooperatiflerle ilgili kanun teklifine. Sayın Evren'e 
teşekkür ederiz. Daha önce de bir vesileyle yüz yüze görüştüğümüzde bunu ifade etmişti. Biz 
de Refah Partisi olarak, şahsen Cevat Ayhan olarak ve bütün arkadaşlarımızla -Grup Başkan-
vekilimizin de ifadesi odur- çiftçilerin, demokratik şekilde bütün mekanizmalarının çalışması, 
köyüne ve birliğine kadar bütün meslek ve meşguliyet camiası olarak en tabiî zeminde kararla
rını vermesi ve icra etmesine yüzde yüz katılıyoruz, buna karşı olmamız düşünülemez. İnsan
ların kendi yönetimini kendisinin teşkil ettirmesi için, tepeden inmelere karşı olmak, bizim en 
tabiî tavrımızdır. Ben, bunları burada size arz etmek için geldim. 

Kanun hayırlı olsun; ama, tekrar istirham ediyorum, lütfen, grup başkanvekili arkadaşla
rımız ve Danışma Kurulumuz bu meseleleri dikkate alırken -fevkalade acil bir mesele olur, mem
leketin savunmasıyla ilgili, güvenliğiyle ilgili olur, tamam, gece sabaha karşı toplanırız, kararı 
veririz, biz buna hazırız- marjı olan meselelerde, zamana tahammülü olan meselelerde, hiç ol
mazsa belli bir gün sayısı itibariyle bunu önümüze getirin, biz de ona göçe gelelim. Aksi tak
dirde, milletvekilliği, faydasız, manasız ve hiçbir işe yaramayan bir meslek olur ve memleketin 
efkârı umumiyesinde de itibar kaybetmeye devam ederiz. Zira, meselelere biz aktif girmezsek, 
gündeme hâkim olmayız; gündeme hâkim olmazsak, ayağımızın altındaki zemin de kayar gider. 

Ben, bunları arz etmek istedim; yoksa, sizi üzmek için değil, bu noktaya dikkati çekmek 
için söyledim. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın ayhan, birleşimi kapatırken, yarınki ihtimalleri, gündem maddelerini söyleyeceğim, 

arkadaşlarım telaş etmesinler. 
ANAP Grubu adına, Sayın Aşık; buyurunuz. 
ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

bu geç satte ve yorgun olduğunuz sırada sizi fazla yormak istemiyorum; ancak, burada anlaşıl
mayan bir husus var yahut da ileride yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek bir husus var. 

Tasarının 2 nçi maddesinde, teklif sahipleri, gerekçede de belirttikleri gibi, daha evvel bir
liklerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla Ziraat Bankasının kendi personeli arasından görevlen
direceği personel yerine, seçimle gelen kişileri öngörmüş. 

(a) Bendinde, "Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından ge
nel kurulca üç sene için seçilecek dört üye ile kooperatif müdür veya vekilinden teşekkül eder" 
diyor. 

Genel kurulca seçilecek üç üye, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki görüşme
lerde, "Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından veya dışarıdan 
seçilecek "denmiş ve virgül konularak bırakılmış." Seçilecek "kelimesinden sonra virgül koya
rak, ikinciye atıf yapmış; ama, çok karışık... 

EVREN BULUT (Edirne) — Düzelecek... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Düzeltecek misiniz? 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI AZİMET KÖYLÜ-
OĞLU (Sivas) — Hükümetin metninde yok o. Denetim kurulu ile ilgili kısmı okuyorsunuz 
Sayın Aşık. Düzeltilecek o. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Peki, teşekkür ederim, saygılar sunarım; Hayırlı olsun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi yoktur. 
Buyurun Sayın Bal yalı. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir milletvekili 

olarak, iki seneden bugüne kadar, sadece, bütçe görüşmelerinde, Grubum adına, gelir bütçesi 
üzerinde iki defa söz alıp bu kürsüde konuşmuş bulunuyorum. Şahsım adına da bir iki defa 
söz alarak, birer dakikalık, ikişer dakikalık konuşmalar için kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yerinden çok konuştuğun için ona gerek yok 
Sayın Balyalı!.. 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Çelik!.. 
Dört beş gün önce, gelir bütçesi üzerinde yarım saat konştum. Konuştuğum sırada 15-20 

arkadaşım vardı, bulunanlara teşekkür ederim. Meclisle ilgili konuşma idi. 
Şunu ifade etmek istiyorum : : Arkadaşlar, milletin kâbesi şu Mecliste... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hâşa de... Şeker lazım sana... 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) —• Bu kürsüden konuşmak mı önemli; yoksa, bu kürsü

ye çıkıp konuştuğumuz şeyleri çabukça üreterek, fakir, geri kalmış ülkemizin ihtiyaçlarını bir 
an önce sağlayıp, "Allah razı olsun" dualarını almak mı önemli? Allah için soruyorum... (Al
kışlar) 

Bugün varız, yarın yokuz. En büyük israf zaman israfıdır. Tüm arkadaşlarım beni bilirler, 
ben dobracı, doğrucu bir adamım. Bir maliyeci, bir vergici olarak, vergi tasarılarıyla ilgili gö
rüşmelerde şuraya çıkıp da bir kelime söyleme imkânını tanıdık mı? Hiçbirimiz tanımadık. 

Sayın Ayhan'ın hanımı benim memleketlim; hemşerim de sayılır eniştem de sayılır. Netice 
itibariyle, Sayın Ayhan, yedi günde 200 defa kürsüye çıktı; dakikasını, saniyesini doldurunca
ya kadar konuştu. Allah için, hepimizin gözü önünde oldu. Sayın Ayhan'a bu konuda bir şey 
dedik mi?.. 

Arkadaşlar, eğri oturup doğru konuşalım, hepimiz Müslümanız. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Refah Partililer müsaade ederse!.. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) — Gelin, şu geri kalmış olan ülkemezi, biraz daha ileri

ye götürmek için, şu memleketimizin zamanını israf etmeyelim. (Alkışlar) 
Arkadaşlar, manoloğu bırakalım... Bırakın, üç cümle daha konuşup ineyim. 
Şuurlarınıza ve takdirlerinize güveniyorum. Bugünkü Hükümet, şu memlekete, millete ya

ramayan bir şey getirsin şuraya evvela ben karşı çıkarım. Bize güvenin inanın. 
Hepinize, saygılar, sevgiler sunar; hayırlı geceler dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 30.4.1985 tarih ve 3186 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Denetim Kurulları 
a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından veya dışardan 

seçilecek, 
b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından veya dışardan seçilecek,. 
iki üye ile bir adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinden teşekkül eder. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI AZİMET KÖYLÜ-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, bir hususu belirtmek istiyorum. 

Bu maddenin, denetim kurullarına ilişkin (a) fıkrasının sonuna "iki üye" ibaresinin ek
lenmesi gerekiyor. Sehven unutulmuş. Fıkra şöyle olacak : "Kooperatiflerde, genel kurula ka
tılma hakkını haiz ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek iki üye" "iki üye" ibaresinin 
ilave edilmesi gerekiyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — "İki üye" "Seçilecek" kelimesinden sonra virgül kalkacak, "iki üye" ile nok
talanacak. 

Grupları adına söz talebi?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın İbrahim Halil Çelik; buyurun. 
RP GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL ÇELtK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının verdiği teklif 23.9.1992 tarihinden 
bu yana beklemektedir. Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de, çiftçilerin hakikaten beklediği bu tek
lifi yürekten destekliyor ve kutluyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Biraz önce çıkıp burada, bu konuda konuşan, çok sevdiğim Doğru Yol Partisi Grubu Baş-
kanvekili Turhan Tayan Bey "bir an önce çıkaralım" dediği zaman, ona cevaben söz alan de
ğerli Cevat Ayhan Beyefendi ile Grup Başkanvekilim değerli AbdUUatif Şener Beyin burada 
söyledikleri ve bizim reaksiyonumuz, bu teklifin çıkmasına değildir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çevir kazı, yanmasın!.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sayın Ahmet Sayın, sizin kazları yola yola, 27 

Martta nasıl yolunacağınızı bir fıkrayla anlatayım : Adamın biri berbere gitmiş "Benim saçım 
ak mı, kara mı?" demiş. Berber "hiç merak etme, biraz sonra saçın önüne dökülür" diye ce
vap vermiş. Merak etme; 27 Martta bakacağız... Sizi millet ağlatacak. Beyefendi, biz güldür
meye değil, düşündürmeye çıkıyoruz; ama, siz gülmek için kendinize bazı durumlar ihdas eder
seniz, büyük doktorun ne diyeceğini, kuliste söylediğini burada zikretmek istemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, demokratikleşme süreci içerisinde olan ve hakikaten bürokratlara 
teslim edilen tarım satış kooperatifleri, alın teri, göz nuru ve emeğiyle çalışan çiftçileri, Hazreti 
Adem'in mesleği olan çiftçiliği, Harran'ın sulanmasıyla birlikte daha çok önem kazanacak Şan-
lıurfa'daki çiftçileri ve Türkiye'nin her yöresindeki çiftçileri -en az Edirne'deki çiftçiler kadar-
ilgilendirmektedir. 
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Sayın Başbakan hazır buradayken, mayıstan bu yana GAP'ı çalıştıramamanın ve Hükü
metin gündeminden düşürmenin sebebini lütfedip, şuraya çıkıp, o nazik ve nazenin endamıy-
la, çok güzel Türkçesiyle Yüce Meclise ifade ederlerse, huzurlarınızda kendilerine teşekkür 
edeceğim. 

Bakın, samimiyetle söylüyorum; biz buraya, bu geç saatlerde, grup adına 10 dakikalık ko
nuşma süresini doldurmak için çıkmadık. 

Biraz önce konuşan Sayın Balyah'yı, daha önce üyesi olduğu Plan ve Bütçe Komisyonun
daki hakikaten verimli çalışmalarından dolayı takdir ediyorum; ama, kendisini komisyon Üye
liğinden aldınız. Burada kendisine 2 dakika konuşma hakkı tanımadınız, kişisel olarak kürsü
ye çıktı; ben alkışladım. 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Çelik, Urfa Tüneli nasıl gidiyor acaba? 
İBRAHtM HALÎL ÇELİK (Devamla) — Urfa Tüneli durmuş, işçiler perişan. Hani, 11 

Nisan 1994'te Urfa'ya su akıtacaktık?.. Nerede o hayaller, nerede o rüyalar? 

BAŞKAN — Sayın Çelik, maddede var mı bu? 
İBRAHtM HALİL ÇELİK (Devamla) — Efendim, maddede yok da, tarımla ilgili, Sayın 

Başkanım, sizin nezaketinize güvenerek söylüyorum. Çünkü GAP, Türkiye'nin kalbidir, Har
ran Ovalarından dünyaya buğday, fıstık ve diğer gıda maddelerini götüreceğiz. O nedenle, Ta
rım Satış Kooperatifleri Kanun Teklifindeki bu maddeyi şahsım ve grubum adına desteklediği
mizi bildiriyor, bu kanun teklifini getiren Evren Bulut kardeşime saygılar, sevgiler sunuyor, ka
nun teklifinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Sağ olun, var olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz talebi yoktur. 
Maddeyle ilgili önerge de yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 3186 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Birliklerde; genel müdürlerin Sanayi ve Ticaret Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile 

Genel Müdür Yardımcılarının ise, birlik yönetim kurulunun teklifi ve Sanayi ve Ticaret Baka
nının onayı ile imza yetkili personel, genel müdürün teklifi, yönetim kurulunun karan ile atanır. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI AZİMET KÖYLÜ-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, bu maddede "imza yetkili personel" ibaresi "imzaya yetkili 
personel" olaracak. 

Bir de biraz önceki madde, "iki üye" ilavesiyle kabul edildi. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, o madde "iki üye" ilavesiyle kabul edildi. 
Bu maddedede "imzaya yetkili personel" olarak düzeltme yapıyoruz. 
Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Kişisel söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici madde l'i okutuyorum ; 
GEÇtCt MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde bulunan birlik 

genel müdürlerinin görevleri sona erer ve onbeş gün içinde bu Kanun hükümlerine göre genel 
müdürlüklere atama yapılır. 

BAŞKAN'— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. —• Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylamadan evvel lehte ve aleyhte, oyunun rengini belirtmek üzere söz is

teyen?.. Yok. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
Sayın milletvekilleri, yarın için ihtimalleri bildiriyorum. 69 uncu0, 72 nci, 105 inci, 110 un

cu, 114 üncü sıralardaki tasarılar ile gündeme girecek olan 411 sıra sayılı tasarıyı görüşeceğiz. 
Zannederim grupların mutabakatı var. 
Muhterem milletvekilleri, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için 27 Aralık Pazartesi 

günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.36 

— 312 — 



T.B.M.M. B : 56 26 . 12 . 1993 O : 5 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Âmme 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 Sayılı Kanun ve 2978 Sayılı Vergi ta-
desi Hakkında Kanun ve 3065 Sayılı Kalma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
193 
162 
28 
2 
1 

250 
7 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Mahmut Öztürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet .Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç . 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
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BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Nevfel Şahin 
A. Hamdı Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
tsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
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GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan Özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Ergun özdemir 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Nurettin Tokdemir 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
tbrahim özdemir 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Ersin Faralyalı 
Mehmet Köstepen 
Işılay Saygın 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Nurhan Tekine! 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arı kan 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 

Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
Doğan Baran 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 

SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 

ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 

Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
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TRABZON 
Mehmet AH Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 

ANKARA 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Sağdıç 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

BOLU 
Abbas tnceayari 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

ANKARA 
O. Mümtaz Soysal 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Veli Andaç Durak 
M. Selâhattin Kılıç 
İbrahim özdiş 
Ahmet Sanal (B.) 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

VAN 
Mustafa Kaçmaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 

(Reddedenler) 
GİRESUN 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İSTANBUL 
İmren Aykut 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Algan Hacaloğlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Sabri Öztürk 
KARS 
Atilla Hun 

(Çekinserler) 

(Geçersiz oy) 
ANTALYA 
Faik altun 

(Oya Katılmayanlar) 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
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Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
SİVAS 
Abdullatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TRABZON 
Ayüp Âşık 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Mahmut Orhon 

ÇORUM 
Muharrem Şemsek 

t. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 

ANTALYA 

Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Hasan Namal 
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AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR ! 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal öztaylan 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Tevfik Türesin 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Beytüllah Mehmet Gazioğlu (B.) 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 

Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
LütfiEsengün 
Abdulilah Fırat 
Abdülmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
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Mehmet Dönen 
Bestami Teke 
AH Uyar , 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Ali Er 
Asım Kaleli 
M. İstemi han Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürşoy (İ.A.) 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
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İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoglu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Erdal inönü 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu (B.) 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

KARS 
Abdül kerim Doğru 
Zeki Nacitarhan 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 

NEVŞEHİR 
Mehmet El katmış 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
-Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyyit Eyyüpoğlu 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

sumer uraı 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
trfettin Akar 
Nevşat özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
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MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
trfettin Akar 
Nevşat özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
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TRABZON 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

ADANA 

ADIYAMAN 

UŞAK 

Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN 
Şerif Bedirhanoglu 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

(Açık Üyelikler) 

1 BURSA 

1 DİYARBAKIR 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 

1 İSPARTA 
İSTANBUL 

İ MARDİN 

1 
1 
1 
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7 
KÂNUN TASARI-VE TEKLİFLERİYLE 

•KOMİSYONLARDAN GELEN BÎĞER İŞLER 

1. —• Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik. Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve 'Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa 'Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve- Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437' Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye -Radyo Televizyon Gelirlerıi Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına' Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına, İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname- ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

5. —• Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3155 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-, 
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

— 3 — 56 ncı Birleşim 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 8. — (Arsa Ofisi Kanununun Bıazı Maddeferi ile 190 Sayılı Kanun Hükknünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Haindi Üçpımarlar Ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ye Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihli: 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun (Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 30.11.1993) 

11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milötvdkül Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi Grup BaşikanvekiTleri Bayburt Milletvekilli Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkada
şının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
15.7.1993) 

12. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Daim Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

13. —> Vakıflar Umuta Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu, Raporu 
(1 /508) (S. Sayısı : ,320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

14. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma îdaıre Teşkilaltının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza, Müftüoğlıi' ve 10 
Arkadaşının Ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

15. — Kony'a Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu .(1/490) (S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

16. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 17. — GÖç İ'daresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

18. — İstanbul Milletvekili Orhan Brgüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi 
ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

19. —• Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me-
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

20. — İnsan Halkları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi: 30.6.1992) 

21. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) -

22. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1992) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

X 24. — Milletlerarası Finansman Kurumunla Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına' İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

X 25. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 

— 5 — 
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KANUN TASAMI VE -TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLEK 

3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 27. — Bütçe Kahununıdla Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

28̂  — Doğru Yol Partisi Glrup Biaşikanvekâlleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

29. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı1 ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

30. — Kars Milletvekili Zeki Naditarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

. ı ' 3 1 . — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 32* — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar -Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porlardı /432) (S. Saylsı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

33. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

34. — Tarım Satış Kooperaiffifleri ve B'Miiklerinkı Kuruluşu Halkkındla Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 
tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki 

ı _ 6 _ 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun ikıi Madde
sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 35. — Çocuk Haiklarına Dair Söz-1 eşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

36.— Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1 /389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

37. — Doğru Yol Partisi Grup Başfcanveküli Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

38. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik. Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

39. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11,7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

40. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür-, 
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve 'Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Öde
neği Hakkında Kanunun 2 nçi Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma ta
rihi : 17.1.1992) 

41. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

42. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 
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43. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) ($..Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

44. — Talbabet ve Şuabaitı Sanatlarının Taırzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3,1992) 

45. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'im, 27.7,1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde- Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ye Millî Savunma, Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayılı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

46. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 3/1.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı. Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde--
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldialk Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) * . 

48 .— Muhafazasına Lüzum Kalmayan EVralk ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

49..— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ,ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

50. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ye 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) • 
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5 1 . — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

52.— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayışı: 131) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

53. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) pağıtma tarihi : 21.9.1992) 

54. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

55. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çe Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

56. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

57. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve iflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının. Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

58. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Elerin, 211 Sayıh Türk Silahh Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S, Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

59. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayıh Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 
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60. — İstanbul Milletvekıili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7,2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ,ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula-
rnn Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde .Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma vo Turizm Komisyonu Raporu '(2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

61. —''İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Say ili İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddeslinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi: 
5.10.1992) ' • ; . . -

62. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi .ve; 
M'illî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. .Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

63. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine' Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (Ş. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) . 

. ' • • . ' . / 

64. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddpsine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet-Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

65. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) .(Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

66. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ye 
Adalet Komisyonu Raporu, (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

67. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma1 ve Millî Eğitim Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) ' . ' 

68. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

69.— İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıklar], ve İhtiyar 'Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
nun' 9 uncu Maddesinin İklinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

, — 10 —' ' 
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Teklifi ve Anayasa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma tarihi : 5.11.1992) 

70. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler, Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

71. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'iıı 1632' Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

72. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstsepen, Atilla Mutman ve 
Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 
2/437, 2/438) (S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

73. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve İT Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alınan Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu '(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) '' • ' 

74. — Nevşehir' Milletvekili Mehmet Elkatmış ve. 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) , 

75. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

76. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
•2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı' : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

77. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici i nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 
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78. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

79. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara- Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvelkilii Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
ruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem vŞemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
.Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 8.1.1993) 

X 80. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, ,1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 
1/243, 1/244, d/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 
3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) ' . • 

81 Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

82. — Ziraî Mücadele ye Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

83. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) • 

84. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayıh Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

85. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) ' 
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86. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

87. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : • 
243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

88. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

89. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

90. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İlki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

91. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Saydı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

92. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

93. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

94. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 

95. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 
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96. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

97. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe" komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

98. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

99. — İki, İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

İ00. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) ; , 

X 101. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 219, 220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/467, 3/48, 3/132, 3/13.3, 3/134, 3/135, 3/136, 
3/139, 3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

102. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

103. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) . . . . . . 
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104. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

105. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 Uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, îrhar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) • 

107. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

108. ~ Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/5İ2) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

X 109. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ye Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi: 9.4.1993) 

X 110. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşımmının ve Bertarafmın Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları'(1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993) 

X 111. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tecsili Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun iBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/366) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

112. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

' X 113. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı- : 330)' (Dağıtma 
tarihi : 12.4.1993) \ • 

X 114. —Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı Ve Tarım, Orman ve Köyişlerli ve Dışişleri komisyonlao raporları (1/466) 
(S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

1115, — Mariisia Milletvekili Tevfıik Dikerin, Kooperatifler Kanununun Bür Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S, Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

11<5. — Denizli 'Milletvekili Naibi Salbüncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 timci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

117. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerindb Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarilıi : 3.5.1993) 

118. — Türk Vatandaşlığı Kanunuinda Değişiklik Yapılmlasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

119. — Tünk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Biır Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma: tarihi' : 18.5.1993) 

120. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, (Mühimmat ve Paitİayıeı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının, Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) / . 

121. -̂— İskân Kanununun'Bir Miaddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

122.— Şıraalk Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komlisyomu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı1: 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

X 123. —• Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon •Alanlarında İşbirliğine ilişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

124. — Meria Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

125. — Zonguldak MiHetvelkil'i Ali Uzun ve 2 Arkladaşının, 15.5./1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
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nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı : 351) i(Dağıtma tarihi : 24.6.1993) 

126. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

127. — Adana .Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) 

128. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) , 

129. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

130. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâlfcirnfer ve Savcılar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/685) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
11.11.1993) 

131. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Ark'adaşınm, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun TekKfi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 132.— İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek 
ve Bu Sözleşme ile İlk Ek Protokol Kapsamında Bulunanlardan Başka Diğer Bazı Hak 
ve Özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /485) (S. Sayısı : 374) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 133. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ekonomik ve Sınaî 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları (1/405) (S. Sayısı : 
376) (Dağıtma tarihi : 26.11.1993) 
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X 134, — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halik Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
' ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun, Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı: 377)(Dağıtma tarihi: 26.11.1993) -

X 135. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle: 

r-in Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 136. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

137. — Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin Değişitiırilmes'ine Dair Kanun 
Tasarı ve Plan ve ıBütçe Komisyonu Raporu (1/623) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 
26.11.1993) . , . . ' , ' . 

X 138. — Gıim'rüik Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenllcleştirilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine.Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve .Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. 'Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) ' 

( 
139. — Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk ve 9 Arkadaşının, Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği Uluslararası Sekreteryası ile Karadeniz Ekonomik işbirliği Parla
menter Asamblesi Uluslararası Sekreteryası'mn Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, 
Bağışıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/853) 
(S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi: \. 12.1993) 

140. — Gresun Milletvekili Rasim - Zaimoğlu'nun, Ankara Dıışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında, Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

141. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilraetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757).(S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

X 142. — Diyaırhalkır '(Dicle) Üniversitesinin 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhessap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 

, Uygunlufc •Bindirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 1/255, 1/256, 
1/257, 3/943, 3/944, 3/945, 3/946, 3/947; 3/948, 3/949, ,3/950, 3/951) (S. Sayısı : 371) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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143a — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'ıin, Hİ1! Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun. Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi.: 7.12.1993) 

144, — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcögün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkira Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) < 

145. —• Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12,1993) 

X 146. — İl İdaıresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12,1993) 

X 147. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka
nunu, 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) (Dağıtma tarihi : 16,12.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T.B.-M.M. (S. Sayısı: 196) 

Tarım Saüş Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Da
ir Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının 30.4.1985 
Tarih ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri
nin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve 

Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/449, 2/54) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23.9.1992 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-378/06600 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 20.9.1992 tarihinde kararlaştırılan "Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kooperatiflerde ve birliklerde ortak üreticilerin ödeyecekleri azamî sermaye tutarına iliş
kin olarak 3186 sayılı Kanunda öngörülen miktarlar, ekonomik gelişmeler sebebiyle önemini 
yitirmiştir. Bu Tasarı ile, ortak üreticilerin azamî sermaye tutarını düzenleyen hükmün yürür
lükten kaldırılması öngörülmek suretiyle, kooperatif ve birliklerin finansman yapısının güç
lendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan, anasözleşmede iki sene olarak belirtilen kooperatif ve birlik yönetim ku
rullarının görev sürelerinin üç yıla çıkarılması öngörülmekte, yönetim kurulu başkanının seçi
mine ilişkin hüküm yeniden düzenlenmekte; yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hu
zur hakkının tespitinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) tavan olarak 
alınması hükme bağlanmakta ve birliklerde genel müdür ve yardımcılarının atama usulü yeni
den düzenlenmektedir. 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kooperatiflerin sermayeleri, ortak üreticilerin, birliklerin sermayeleri de or
tak kooperatiflerin ödeyecekleri sermaye paylarından oluşmaktadır. 

Bu nedenle, sermaye miktarının oluşumunda en önemli unsur ortak üreticilerin ödeyecek
leri paylardır. 

Ortak üreticilerin ödeyecekleri paylar ise, 3186 sayılı Kanunun yürürlükteki 6 ncı madde
sinin ikinci fıkrasında; "ortak üreticilerin kooperatiflerine taahhüt ederek ödeyecekleri serma
ye tutarı en çok 500 000.- liradır. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile 10 katına kadar 
artırılabilir" şeklinde düzenlenmiş olup, sermaye tavanı, 9.8.1989 tarihli ve 89/14465 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile 5 000 000.- liraya yükseltilmiştir. , 

1989 yılında ulaşılan tavan miktarı, mevcut ekonomik şartlar içinde yetersiz kalmış, buna 
bağlı olarak Bakanlar Kuruluna verilen artırım yetkisi de işlemez hale gelmiştir. 

Anılan maddenin üçüncü fıkrasında, ortak üreticilerin kooperatiflerine, kooperatiflerin 
de birliğe taahhüt edecekleri sermaye oran ve miktarları ile tahsiline ati usûl ve esasların ana-
sözleşmelerde gösterileceği öngörülerek, konunun değişen şartlar doğrultusunda anasözleşmelerle 
düzenlenebilmesi imkânı sağlanmakla beraber, ikinci fıkrada yer alan hükmün sınır koyması 
ve bu sınıra üç yıl önce ulaşılmış olması sebebiyle kooperatif ve birliklerin kaynak sıkıntısını 
giderme imkânı bulunamamaktadır. 

6 ncı maddenin ikinci fıkrasının yürürlüğüne son verilmek suretiyle, belirtilen sıkıntı or
tadan kaldırılarak, aynı maddenin üçüncü fıkrasına işlerlik kazandırılmakta ve kooperatiflerle 
birliklerin sermaye yapısındaki yıpranmanın önlenmesinin yanında finansman açısından da güç
lendirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile, 3186 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (â) 
ve (b) bentleri ile üçüncü ve beşinci fıkralarında değişiklik yapılmak suretiyle; kooperatif ve 
birlik yönetim kurullarının görev süreleri, anılan süre içinde ortaya çıkarılacak çeşitli durum
lar yüzünden genel kurulun sahip olduğu azil yetkisi saklı kalmak üzere, anasözleşmedeki iki 
sene yerine üç seneye çıkartılmakta; kooperatif ve birliklerde yönetim kurulu başkanının, yö
netim kuruluna seçimle gelen üyeler arasından seçilmesi öngörülmekte ve kooperatif ve birlik 
yönetim kurulları üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkının aylık tavanı da en yüksek Dev
let memuru aylığı (Ek gösterge dahil) ile sınırlandırılmaktadır. 

Madde 3. — Birliklerde genel müdür ortak kararname ile genel müdür yardımcıları Ba
kanlık onayı ile atanmakta iken, bu madde ile atama usulleri değiştirilerek genel müdür ve 
yardımcılarının Sanayi ve Ticaret Bakanının teklifi üzerine Başbakan onayı ile atanmadı öngö
rülmektedir. 

Geçici Madde 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde bulunan birlik genel 
müdürlerinin görevlerinin sona ermesi ve onbeş gün içinde bu Kanun hükümlerine göre genel 
müdürlüklere atama yapılması hükme bağlanmaktadır. 

Madde 4. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

30.4.1985 gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkın
da Kanunun iki maddesinin birer fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçe
si ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. • 

Evren Bulut Turhan Tayan 
Edirne Bursa 

Hüseyin Balyalı Hasan Peker 
Balıkesir Tekirdağ 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 30.4.1985 tarih ve 3186 sayılı Kanu
nun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, kooperatiflerde müdürlerin, birliklerde de genel mü
dürlerin yönetim kurulu başkanı olmasına imkân vermektedir. 

Yapılan değişiklikle, yönetim kurulu başkanlarının seçimle gelenler arasından belirlenme
si sağlanmıştır. 

Madde 2. — Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 30.4.1985 tarih ve 3186 sayılı Kanu
nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası, Birliklerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile T.C. Ziraat 
Bankası'mn kendi personeli arasından görevlendireceği birer personelin, denetim kurulu üyesi 
olarak görev yapmasına imkân tanımakta idi. Maddede yapılan değişiklikle, kooperatif ve bir
liklerin denetim kurullarında, genel kurulca seçilecek kimselerin görev yapmaları amaçlanmıştır. 

Turhan Tayan 
Bursa 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

EDİRNE MİLLETVEKİLİ EVREN BULUT VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

30.4.1985 Tarih ve 3186 Sayılı Tanıtı Satış Kooperatifleri ve Biıüklcrinin Kuruluşu Hakkındaki 
K.H.K. nin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fıkrasının 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 30.4.1985 tarih ve 3186 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kooperatif ve birliklerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kuruluna seçimle gelen üye
ler arasından seçilir. Yönetim kurulunun seçimle gelen üyeleri ayrıca aralarında bir de başkan-
vekili seçerler." 

MADDE 2. — 30.4.1985 tarih ve 3186 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Evren Bulut 
Edirne 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 



"Denetim Kurulları; 
a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından veya dışardan 

seçilecek, 
b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından veya dışardan seçilecek, 
ikişer üyeden teşekkül eder." 
MADDE 3. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 21.10.1992 

Esas No. : 2/54, 1/449 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım Satış Kooperatifi ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişikli Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının 30.4.1985 Tarih ve 3186 Sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
temsilcilerinin katılmasıyla Komisyonumuzun 8.10.1992 tarihli 11 inci Birleşiminde konu gö
rüşülmüştür. 

Komisyon Başkanlığının önerisi üzerine Tasarı ile Teklifin birlikte görüşülmesi oylanarak 
kabul edildi- Tasarı esas alınarak görüşmelere başlanıldı. Tasarı ve Teklifin genel gerekçeleri 
okundu. Hükümet temsilcilerinin verdikleri ilave bilgiler dinlenildi. Tasarı ve Teklifin tümü üze-

. rinde yapılan görüşmelerden sonra üyeler görüşlerini belirterek sorular sordular. Hükümet tem
silcileri yapılan eleştirilere ve sorulara gerekli cevapları verdikten sonra Tasarı ve Teklifin mad
delerine geçilmesi oylanarak kabul edildi. 

Tasarının 1, 2 nci Maddesi Geçici Madde 1, 4 üncü madde 5 inci, 5 inci madde 6 ncı mad
de olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, Teklifin 2 nci maddesinin b bendinin ikin
ci fıkrası Kooperatiflerde, Birliklerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunmasında 
yarar görüldüğünden b bendinin ikinci fıkrası "iki üye ile bir adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
temsilcisinden teşekkül eder" şeklinde düzeltilerek teklifin 2 nci maddesi Tasarının 3 üncü mad-

' desi olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesi kooperatifçilik anlayışına ve Birliklerin verimli çalışabilmesine 

imkân tanıyabilmek amacıyla değiştirilerek Tasarının 4 üncü maddesi olarak yeniden düzenle
nerek kabııl edilmiştir. 

. İşbu raporumuz gereği yapılmak üzere yüksek başkanlığa saygı ile sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 



Başkan 
Azimet Köylüoğlu 

Sivas 
Kâtip 

Sami Sözat 
Balıkesir 

Üye 
Tevfik Türesin 

Bolu 

Üye 
Mustafa Fikri Çobaner 

İsparta 
tmzada bulunamadı 

Üye 
Mehmet Cebi 

Samsun 
tmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Abdurrahman Ünlü 

Kırıkkale 
Üye 

Bilal Güngör 
Ankara 

Üye 
Hüseyin Âksoy 

Eskişehir 
imzada bulunamadı 

Üye 
Hasan Kılıç 

Ordu 

Üye 
Muhtar Mahramlı 

Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 
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HÜKÜMETIN TEKLJF ETTÎĞ! METIN 

Hanın Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 30.4.1985 tarihli ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 
Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 
6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 3186 sayılı Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 
ile üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından genel kurul
ca üç sene için seçilecek dört üye ile kooperatif müdür veya vekilinden teşekkül eder." 

"b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından üç sene için seçilecek dört üye ile 
genel müdür veya vekilinden teşekkül eder." 

"Kooperatif ve birliklerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kuruluna seçimle gelen üye
ler arasından seçilir. Yönetim kurulunun seçimle gelen üyeleri ayrıca aralarında bir de başkan-
vekili seçerler." 

"Kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkının mik
tarı, ayda en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarını geçmemek üze
re, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif ve birliklerin yönetim kurulu üye
leri, ücret veya huzur hakkından başka herhangi bir ücretten yararlanamayacakları gibi, bu 
kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamazlar." ' 

MADDE 3. — 3186 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Birliklerde; genel müdür ve yardımcıları Sanayi ve Ticaret Bakanının teklifi, Başbakan 
onayı ile; imzaya yetkili personel genel müdürünün teklifi, yönetim kurulunun kararı ile atanır." 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde bulunan birlik 
genel müdürlerinin görevleri sona erer ve onbeş gün içinde bu Kanun hükümlerine göre genel 
müdürlüklere atama yapılır. 

Türkiye Büyülc Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tan m Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 30.4.1985 tarih ve 3186 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Denetim Kurulları 
a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından veya dışardan 

seçilecek, 
b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından veya dışardan seçilecek, 
iki üye ile bir adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinden teşekkül eder. 
MADDE 4. — 3186 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. < 
Birliklerde; genel müdürlerin Sanayi ve Ticaret Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile 

Genel Müdür'Yardımcılarının ise, birlik yönetim kurulunun teklifi ve Sanayi ve Ticaret Baka
nının onayı ile imza yetkili personel, genel müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ile atanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çüler 
Devlet Bakanı 
. İ. Tez 

Devlet Bakanı 
... Prof. T. Akyol 

Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
Ei Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Datalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz , 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
,. N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
Af. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaractbast 

Ulaştırma Bakanı 
Y Tbpcu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı Y. 
E. Şahin 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 6. — Tasarının 5 inci maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

L.«11I3>J: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 196) 




