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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili olarak : 

Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın gündem dışı 
konuşmalarına Devlet Bakanı Necmettin Cevheri cevap verdi. 

TBMM'nin 10 Haziran 1993 tarihli Birleşiminde kabul ettiği kararla ilan ettiği gibi; Kıbrıs 
Türk halkının, temel özgürlüklerini, güvenliğini ve eşitliğini koruma yönünde sürdürdüğü hak ve 
hukuk mücadelesinin desteklendiğinin; 

Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözüme ancak iki halkın özgür iradesiyle ulaşılabileceği
nin; 

1974 öncesinin ıstıraplı koşullarına dönülmesinin kabul edilmez olduğunun; bu çerçevede mil
letimizin, Kıbrıs Türk halkının razı olmayacağı bir çözümü kabul etmeyeceğinin; 

Türkiye'nin, anlaşmalardaki garantörlük hakkından kaynaklanan vecibe ve sorumluluklarım 
. yerine getirmeye kararlı olduğunun; . 

Bu bakımdan : 

1. Kıbrıs müzakerelerinin, her bakımdan eşit haklara sahip iki eşit toplumun varlığı esas alı
narak yürütülmesinin; 

2. Kıbrıs konusunun bir bütün olarak ele alınıp, iki toplum temsilcileri arasında yapılacak ser
best müzakerelerle çözüme kavuşturulmasının ve dış müdahalelerin kabul edilemez olduğunun; 

3. Taraflar arasında müzakere yoluyla varılacak mutabakatın, ancak her iki halkın onayından 
sonra geçerlik kazanabileceğinin; 

4. Kıbrıks Türk halkının, KKTC Cumhurbaşkanı Denktaşı liderliğinde sürdürdüğü barışçı ça
baların takdirle karşılandığının; 

Denktaş'ın taraflar arasındaki güven bunalımını gidermek amacıyla ileri sürülen önlemleri gö
rüşmeyi ilke olarak kabul etmesinin ve iki toplumun eşit haklara sahip olmasını sağlamaya çalış
masının, KKTC'nin müzakere süreci ve barış yolundaki yapıcı tutumunun yeni ve somut bir örne
ğini oluşturduğunun; 

5. Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkı ile birlik ve dayanışma içinde Kıbrıs davasına kararlılıkla 
sahip çıkmakta olduğunun ve KKTC'ne her alanda mevcut desteğini, artan bir biçimde sürdürece
ğini bu vesileyle herkese bir kez daha duyurmayı Türk halkının iradesini temsil etmekten doğan ka
çınılmaz bir ödev saydığının, 

Dünya kamuoyuna açıklanmasında yarar bulunduğuna ilişkin siyâsî parti grup başkanı ve baş-
kanvekilleriyle, Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'm ortak bildirileri okundu; 

Bildiriye: 

MP adına Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş, 

DSP adına İstanbul Milletvekili Hasan Hüsamettin Özkan, 
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MHP adına Yozgat Milletvekili Yaşar Erbaz, 

BBP adına Tokat Milletvekili Ahmet Özdemir, 

CHP adına İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, 

, Katıldıklarını bildirdiler ve; 

Başkanlıkça, gereğinin eksiksiz biçimde yerine getirileceği açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun vefatına ilişkin Başkanlık tezkeresi okundu ve say
gı duruşunda bulunuldu. 

Rusya Federasyonuna gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın dönüşüne ka
dar, Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin; 

Romanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakan
lığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın; 

Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nurhan Tekinel'in; 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın, 

Vekillek etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, (6/622) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, (10/2) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bankın faaliyetinin durdurulma
sı sürecinde Hazinenin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla bir Meclis araş
tırması (10/176); 

Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve Koca
eli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kıbrıs'taki son durumun tespiti ve izlenecek politikaların tayini 
amacıyla bir genel görüşme (8/45). 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde yerini 
alacağı ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin; 

Bir yasama yılında aralıksız 2 aydan fazla izin alan İçel Milletvekili Ahmet Bilyeli ile Ordu 
Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'na da ödenek ve yolluklarının, 

Verilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

Gündemin, "Oylaması Yapılacak İşler" kısmında yer alan, esnaf ve sanatkârların sorunlarım 
ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
nin (10/169), oylamasının 17.5.1994 Salı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 
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(10/12) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süre
sinin 25.4.1994; 

(10/21,47) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin 4.5.1994, 

Tarihlerinden itibaren üçer ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereleri kabul edildi. 

Müzakereye alman 79 sözlü sorudan : 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırılan bir grup vatan
daşa ilişkin (6/425), sorusuna İçişleri Bakanı Nahit Menteşe cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yer alan "Neriman Hanımın Ruhu Demi
rci *i İzliyor" başlıklı habere ilişkin (6/497); 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihtiyacına ilişkin . 
(6/585), 

Sorularına İçişleri Bakanı Nahit Menteşe; 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletmesi Şefliğinde görevlendirilen 
mevsimlik işçilere ilişkin (6/574), sorusuna Orman Bakanı Hasan Ekinci cevap verdiler; soru sa
hipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

(6/526) ve (6/489) numaralı sorular, soru sahipleri 2 cevap gününde de Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından düştü. 

(6/553), (6/557), (6/558), (6/559) ve (6/719) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından bir defaya mahsus olmak üzere; 

(6/355) ve (6/555) numaralı sorular, soru sahibi hukukî mazeretli olduğundan; 

66 adet soru ise : 

İlgili bakanlar, 

Soru sahipleri ve ilgili bakanlar, 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Soru sahipleri, görevli veya aynı birleşimde görüşülmüş başka sorusu bulunduğundan, 

Ertelendi. , 

Grupların temayülü de göz önünde bulundurularak. 27 Nisan 1994 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, 17.04'te birleşime son verildi. , 

Yasin Hatiboğlu 

Başkanvekili 

Kadir Bozkurt Işılay Saygın 

Sinop İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

© 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

27 . 4.1994 ÇARŞAMBA 

Rapor 
1. - Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya

pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı: 648'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.4.1994) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. - Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Artvin'e seçim nedeniyle geçici işçi 

kadrosu verildiği iddiasına ilişkin, Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4387) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.4.1994) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. - Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri durdurulan bankala

rın uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1994) 

2. - Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik İşletmelerinin 
kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları araştırarak alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.1994) 

3. - Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra Taşkömürü İş
letmelerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları araştırarak alın
ması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 26.4.1994) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. - Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 10 arkadaşının, Kıbrıs sorunu ile ilgili ola
rak meydana gelen son gelişmeler konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/46) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.4.1994) 

© -
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvclrîli Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Işılay Saygın (İzmir) 

; ©, _ 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; Genel Kurul 

salonunda hazır bulunan sayın üyelerin, isimleri zikredildikçe, yüksek sesle işaret buyurmalarını ri
ca ediyorum. 

(İzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır; üç sayın üyeye gündem dışı söz 
vereceğim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. - Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, 1994 yılı yatırım ve ihracatı teşvik tedbirleriyle il

gili kararnamenin gecikmesinin sakıncalarına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN - İlk sözü, 1994 yılı yatırım ve ihracatı teşvik tedbirleriyle ilgili olamak üzere, Sa
karya Milletvekili Sayın Çevat Ayhan'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Ayhan. (RP sıralarından alkışlar) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; yatınm ve ihravatı teşvik 
kararnamelerinin gecikmiş olmasının tevlit ettiği mahzurları ve gereğinin yapılmasını Hükümete 
arz etmek ve duyurmak üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin kalkınması, gelişmesi, halkın refah seviyesinin artma
sı için, birçok ülkede olduğu gibi, memleketimizde de yatırım teşvikleri devamlı surette uygulan
maktadır. Tanzimat döneminde yapılan yatırımların hepsi belli bir süre sonra maalesef kapanmış, 
cumhuriyetin ilk yıllarında, 1930'lu ve 1950'li yıllarda yatınm ve sanayi teşvikleri uygulanmış ve 
1960'dan sonra -yani planlı dönemde de- yatırımlann ve ihracatın belli bir düzen içinde teşvik edil
mesi daima gündemde tutulmuştur. 
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Bu teşvikler -malumaten arz edersem- şunlardır: Gümrük muafiyeti, yatırım indirimi, teşvik 
kredileri, vergi, resim ve harç istisnası, yatırım finansman fonu, bina inşaat harcı istisnası, Katma 
Değer Vergisi ertelenmesi, teşvik primi, Sosyal Sigortalar primi, konut edindirme yardımı, tasarru
fu teşvik kesintisiyle ilgili fon yardımı, enerji teşviki ve ilave istihdam teşviki olmak üzere 11 çe
şit teşvik, hizmet ve imalat sektörlerinde yatırım yapan yatırımcılara uygulanmaktadır. 

Bu teşviklerle, mutat olarak her yıl ekim-kasım aylarında Bakanlar Kurulu tarafından yayım
lanan yatırımları ve ihracatı teşvik kararnameleriyle, yatırımlar ve ihracat teşvik edilmektedir. Bu 
düzen bu şekilde yürümekte ve yatırımcı olan kuruluşlar ve yatırım yapmak isteyenler de ekim-ka
sım ayında çıkan bu kararnamelerle getirilen teşviki de dikkate alarak proje hazırlığını yapmakta 
ve fiilî yatırım dönemi olan mart-nisan ayından sonra da fiilen yatırımlarını yapmaktadırlar. İşte, 
her sene ekim-kasım ayında çıkan bu kararnameler zaman zaman aksamaktadır ve maalesef, için
de bulunduğumuz 1994 yılında da, ekim-kasım ayında çıkması gereken kararnameler, nisan ayının 
sonuna gelmiş olmamıza rağmen halen çıkmamıştır. Bunun çok yönlü mahzurları bulunmakta ve 
yatırımları da caydırmaktadır. 

Bakın, bu vesileyle size memleketimizde yatırımların son beş sene içindeki seyrini arz edece
ğim... 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, sürenizi durduruyorum efendim, bir dakikanızı rica ediyorum... 

Yeni ve eski sayın bakanlar ve sayın milletvekilleri, bendeniz buradan sayın hatibi takip ede
miyorum; yani, Genel Kuruldaki ikili ve üçlü görüşmelerden çıkan sesler daha ağırlıklı geliyor, ha
tibi takip etme imkânım olmuyor; halbuki, Başkan olarak, sayın hatibin üslubunu takip etmeye 
mecburum, söz verdiğim konu itibariyle konusunu takip etmek mecburiyetindeyim; bu imkânı bu
labilmem de sükûnete bağlıdır; rica ediyorum... 

Sayın Ayhan, buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, yatırım teşvik politikalarıyla ilgili ola
rak istikrar bozulduğu zaman, yatınm teşviklerinde aksamalar olduğu zaman, yatırım teşvikleri de 
azalmaktadır. Bakın, size 1990-1993 döneminde yıllık yatırım teşvik belgelerinin sayılarını, yatı
rım tutarlarını ve değişim oranlarını arz edeceğim : 

1990'da yatırım teşvik belgesi sayısı 3 141; 1991'de 1 775; 1992'de 1 554; 1993'te de 3 
051'dir. Cari fiyatlarla yatırım miktarlarına -milyar olarak- baktığımız zaman, 1990'da 22 trilyon 
683 milyar, 1991'de 38 trilyon 175 milyar, 1992'de 51 trilyon 393 milyar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan, size ilave süre verdim, lütfen toparlayın. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - ... şeklinde devam etmektedir. Vaktim dar olduğu için uzun 
uzun rakamlar okuyup sizi sıkmak istemiyorum; ancak, bu tablolarda görülen beş yıl içinde -1990-
1994 dönemini mukayese ettiğimiz zaman- ocak-mart dönemlerini mukayese ettiğimiz zaman, me
sela 1994'ün ocak-mart döneminde yatınm teşvik belgeleri, emsali olan 1993'e göre 407'den 
342'ye düşmüş, yani yatırım teşvik belgesi sayısında yüzde 16 seviyesinde bir düşme olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, burada söylemek istediğim; yatınmlan ve ihracatı teşvik kararnamele
rinin süratle çıkarılmasıdır; memleketimizin işsizlik ve iktisadî sıkıntılar içinde olduğu bu dönem
de, bu sıkıntıları aşmanın da en kuvvetli aracı olan yatırımları güçlendirecek, teşvik edecek bu ka
rarnamelerin çıkanlmasıdır. 
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Tabiî, yatırımlardaki gerilemenin -biraz evvel arz ettiğim- sebebi şudur : Aralık ayında 3946 
sayılı Kanun burada müzakere edilirken, yüzde 30 ve yüzde 100 mertebesindeki yatırım indirimi, 
yüzde 20 ve yüzde 70'e düşürülmüştür; bu da yatırımları caydırmıştır. Yine, o kanunun 38 inci 
maddesinin dördüncü bendinde, yatırım mallan ithalinde Katma Değer Vergisi ertelemesi de kal
dırılmıştır. Biz o müzakereler sırasında bunu burada defaatle arz ettik; ama, memnuniyetle görüyo
rum ki, biraz sonra görüşeceğimiz 648 sıra sayılı kanun tasarının 14 üncü maddesiyle, Katma De
ğer Vergisi ertelemesi tekrar getirilmektedir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Bu isabetli bir karardır, bunun getirilmesi gerekir. 

Yine, yatırımları caydıran bir diğer husus da, -maalesef henüz bunun halledilmesiyle ilgili bir 
işaret göremiyorum- sanayi yatırımlarındaki binaların yatırım indirimi dışında tutulmuş olmasıdır. 
Binalar, sektörden sektöre değişmekle beraber, yatırımın yüzde 30'u ile yüzde 80'ine kadar olan 
kısmını teşkil eder; bu, eğitim ve sağlık yatırımlarında yüzde 80'e kadar gider, sanayi yatırımların
da yüzde 30-40 mertebesinde olur. 

İşte, bunun da düzeltilmesi gerekir; yani, biz eğer ülkede yatırımı teşvik edersek, üretim artar, 
istihdam olur ve yatırım faaliyete geçince de gelir olur. Burada daha geniş düşünmek ve sanayileş
meyi hızlandırmak gerekir. 

Ben, Başkanın müsaadesiyle, bilhassa, bir mühim konuyu arz edeceğim. Bakın, yatırımlarda 
"Finansman Fonu" diye bir husus var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Yani, yatırımcı, nisan ayında beyanname verirken, beyanna-' 
meşindeki vergi matrahından yüzde 20'yi ayırır ve onu Merkez Bankasında bloke eder; yıl içinde
ki yatırımlarından da, Devlet Planlama Teşkilatının çekme belgeleriyle, peyderpey, yatırım yaptık
ça çeker. Şimdi, 30 nisanda beyanname verecek olan yatırımcılar ve kurumlar bundan faydalana-
mama durumundadır. Zira, 1993'ün Aralık ayında çıkmış olan vergi paketi içinde yatırım indirim 
oranları değişmiştir; ancak, bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkmadığı için, yatırımcılar, Fi
nansman Fonundan faydalanma imkânından mahrum kalmaktadır. Çok acele bir meseledir; yatınm 
teşviğinin tamamı için değilse bile, mutlaka, Finansman Fonunu ilgilendiren bu hususla ilgili ola
rak, kısa bir kararname de olsa çıkarılması, binlerce yatırımcı firmayı bir sıkıntıdan kurtaracak ve 
sistemin işleyişini bloke eden bu engel kaldınlmış olacaktır. 

Sayın Başkanın müsamahasıyla bunlan arz edebildim. Sayın Başkana ve Heyetinize teşekkür 
eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 

2. - İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, İstanbul'da iptal edilen turizm merkezi alanları ve 
yasa dışı faaliyet gösteren kumarlıanelere ilişkin gündem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin cevabı . 

' - 1 2 -



T.B.M.M. B : 96 27 . 4 .1994 O : 1 

BAŞKAN - İstanbul'da, yasal olmayan faaliyet gösteren kumarhanelerle ilgili olarak, istan
bul Milletvekili Sayın Gürol Soylu'ya söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

GÜROL SOYLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

İstanbul'da iptal edilen turizm merkez alanları ve yasa dışı çalışmaya devam eden kumarha
neler hakkında sizlere bilgi sunmaya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, Türk turizmini geliştirmek, işlerlik kazandırmak ve yatırımları hızlan
dırmak için, Turizmi Teşvik Yasası gereğince, Turizm Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kara
rıyla, bazı belediye hudutları içerisinde veya dışında ve bazı yörelerde turizm merkezleri ilan edil
miştir. Güzel İstanbulumuzda da ilan edilen bu turizm merkez alanları, maalesef kısım kısım iptal 
edilmeye başlanmıştır. 

Bu turizm alanlarının bazılarında parsel bazında ilanlar söz konusu olduğundan, şehir içerisin
deki bir dönümlük, iki dönümlük arazilerin turizm alanı olmaktan çıkarılması doğrudur; ama, yüz 
dönümlük, yüzelli dönümlük büyük kıyı şeritlerinde ilan edilmiş olan turizm alanlarının, turizm 
alanı olmaktan çıkarılması ise büyük bir yanlışlıktır. Şunun için yanlıştır: Turizmi teşvik edeceğim 
derken, oradaki arazi sahiplerini belediyenin kucağına itersiniz ve gerekli yardımı zamanında ala
mazlar, gecikmeden dolayı da turizm alanlarını değerlendiremezler. 

Bu durumda olanlardan birisi de, hepinizce malum olan ve bir kamu bankasına ait olan, Ata
köy'deki, Ataköy Turizm Tesisleridir. Ataköy Turizm Tesislerinin bulunduğu alan, 1957 yılından 
beri turistik tesisler alanıdır ve turizme katkıda bulunmak, turizmi teşvik etmek amacıyla turizm 
alanı olarak ilan edilmiştir ve 1985 yılında bu tesislerin yapımına başlanmıştır. Gerçekleştirilen 
üniteleri, yat limanları, "Holiday İnn" otelleri ve "Galeria" diye bildiğimiz alışveriş merkezleridir 
ve bunlar, şu ana kadar da 200 milyon dolarlık dış kredisi temin edilmiş olan ve orada harp okulu
nun bulunduğu alana kadar devam eden ünitelerdir. 

Şimdi Turizm Bakanlığının teklifiyle, Bakanlar kurulu kararıyla bu tesisin iptal edilmesi, Türk 
turizmini ve kamu bankasını hakikaten büyük zarara uğratmaktadır. Bu kararnamenin çıktığını du
yar duymaz Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ettim ve bu kararnamenin yanlış olduğunu kendisine 
arz edip, kararnameyi veto ettirerek geri gönderttim. Bu konuyu, bir kere de huzurunuzda arz et
mek istiyorum. 

Bu alanın turizm alanı dışına çıkarılmasının tek nedeni, tek amacı, mafyaya hizmet etmektir. 
Şöyle ki : İstanbul'da, sayıları yirmi, yirmibeşi bulan illegal kumarhanelerin birkaçına daha ilave 
sağlanmak ve sayılarının artırılması istenmektedir. Yani, Ataköy Yat Limanı içerisinde yapılmış 
bulunan sağlık kulübünün kumarhaneye dönüştürülmesi; Galeria içerisinde bulunan ve "Fame 
City" diye adlandırdığımız 2-12 yaş arasındaki çocukların eğlence merkezinin kumarhaneye dö
nüştürülmesi içindir. Buralar turizm merkezi alanı içerisinde kalmış olsa, bu mafyanın kumarhane 
izinlerini Turizm Bakanlığından alması gerekir. Turizm Bakanlığı ise, yönetmelikleri gereğince, 
buraya izin verme yetkisine sahip olamaz. Dolayısıyla, turizm alam dışına çıkaralım ve diğer ku
marhaneler gibi, burayı da illegal olarak işletelim... Gaye budur. 

Değerli arkadaşlarım, bu projede büyük emeği geçmiş bir insanım, proje müellifiyim aynı za
manda. Büyük ümitlerle başladık oraya ve tamamlanması da gerekir o ünitelerin. Eğer, Turizm Ba
kanlığı bunu engellerse, samimiyetimle arz ediyorum, o sahil şeridini mafyanın yatağı, fuhuşun ba
tağı haline getirir. 
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Sayın Turizm Bakanı tecrübeli devlet adamıdır, dürüst bir politikacıdır -benim inancım budur-
ama, nedense, bazı çıkar çevrelerinin ve mafyanın tesiri altında kalmış -bilerek bilmeyerek- bura
yı turizm alanı dışına... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun, devam edin efendim. 

GÜROL SOYLU (Devamla) - . . . çıkarmayı düşünmüştür. 

Şimdi, hepinizin dikkatine arz ediyorum : İstanbul'da her köşe başında bir kumarhane vardır. 
Yönetmelikler, ancak, 500 yatağın üzerindeki birinci sınıf turistik otellerde kumarhane açılmasını 
emreder; ama, gelin görün ki, spor kulüpleri, vakıflar, dernekler, hatta apartman daireleri kumarha
ne olmuştur. Bundan rahatsızlık duymamak mümkün değildir; ama, yine de tesellimiz, Sayın İçiş
leri Bakanının talimatıyla, Turizm Bakanının uğraşısıyla, İstanbul Valiliği, geç de olsa, on gün ön
ce bu kumarhaneleri kapatmıştır. 

Bu kumarhanelerin yasal olarak işlemesi, büyük rüşvet mekanizmasını beraberinde getirmiş
tir. Dedikodudan ibaret değildir bu. Seçimlerden önce yasal olmayan kumarhane mafyası tarafın
dan toplanan bu 600 bin doları bir siyasî parti seçimlerde kullanmıştır. Şimdi, bu kumarhane sahip
leri yine büyük bir rüşvet kampanyası başlatmıştır; 1 milyon dolara yakın para topladıkları dilden 
dile dolaşmaktadır. 

Sayın İçişleri Bakanını, Turizm Bakanını, hatta Adalet Bakanını göreve davet ediyorum. Şu 
adalet mekanizmasının işleyişine bakınız : Yasal olmayan bir yeri bu mafya gidip açıyor, turizm 
alanı dışındaki lalettayin bir işyerini kumarhaneye çeviriyor, arkasından polis kapatıyor. Mafya, 
polisin kapatma ihbarnamesiylc mahkemeye başvuruyor, yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Bu yü
rütmeyi durdurma kararıyla, doksan gün bu kumarhaneyi çalıştırabiliyor bu mafya. 

Değerli arkadaşlarım... • - , 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Bunun Adalet Bakanlığıyla ne ilgisi var, onu söyle. 

BAŞKAN - Sayın Soylu, soylu bir davranışla konuşmanızı bitirir misiniz efendim. 

GÜROL SOYLU (Devamla) - Adalet Bakanlığının şu ilgisi var : Savcıları göreve davet et
sin. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Yürütmeyi durdurma kararı almış... 

GÜROL SOYLU (Devamla) - Yürütmeyi durdurma kararını veren hâkimleri daha da içerik
li davranmaya davet etsin. Bugün ocaklar sönmektedir, toplumun değer yargılan kaybolmaktadır. 
Ben, bunun için Adalet Bakanlığını göreve davet ediyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Yasal boşluk vardır; onu söyle. 

GÜROL SOYLU (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Soylu, teşekkür ediyorum. 

Sayın Soylu'nun gündem dışı konuşmalanna cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı Sayın Nahit 
Menteşe; buyurun. 

- 1 4 -



T.B.M.M. B : 9 6 2 7 . 4 . 1 9 9 4 0 : 1 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İs
tanbul Milletvekili Sayın Gürol Soylu, gerçekten hepimizi üzen bir konuyu Meclis gündemine ge
tirmiş bulunmaktadır. 

İstanbul ve Ankara'daki kumarhaneler için; yani, kanunsuz olan bu yerlerin kapatılması için 
gerekli talimatları vermiş bulunmaktayım. Kendilerinin de ifade ettikleri gibi, on onbeş gün evvel 
bu haber bana geldi, derhal İstanbul Valisi ile görüştüm, ondan sonra da bu kumarhaneler kapatıl
mıştır. Bu kumarhanelerin hangilerinin olduğunu bilmiyorum; ama, bana, "İstanbul'da kanunsuz, 
illegal olarak çalışan kumarhaneler vardır" şeklinde bir haber geldi ve bu kumarhaneler, tarafım
dan verilen talimatla kapatılmış bulunmaktadır. 

Konunun bana muhatap olan kısmı budur. Diğer bakan arkadaşlarımla da görüşeceğim; Tu
rizm Bakanı sayın arkadaşımla da görüşeceğim. Kendileri şu anda yoklar, Adalet Bakanı sayın ar
kadaşım da yok... Eğer konunun onlara taalluk eden cihetleri varsa, yeniden konuyu bir inceleme
ye tabi tutmak suretiyle, gerekli tedbiri alacağız. Bu konuda arkadaşımın emin olmasını diliyorum, 
hepinize bu vesileyle saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ediyorum. 

3. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Sümer Holding A.Ş. 'ye ait Karaman Pamuklu Sana
yi İşletmesinin özelleştirme kapsamına alındığı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması 

• BAŞKAN — Sümerbank'ın özelleştirilmesiyle ilgili olarak, Genel Kurula bilgi sunmak üze
re, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

ZEKİ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sümer Holding A.Ş.'ye ait 
Karaman Pamuklu Sanayi İşletmesinin özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili olarak görüşleri
mi arz etmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, 1990 yılına kadar kâr eden KİT'ler, o tarihten itibaren za
rar etmeye başlamıştır. Genelde, zararın sebebi olarak da, aşırı istihdam, yüksek ücret politikası, 
yüksek faizli krediler, teknolojik yetersizlikler gibi faktörler gösterilmiştir. Tabiatıyla, bu sebeple
re kötü yönetimleri de eklemek mümkündür. 

Hemen herkes ve özellikle İktidar kanadı da, aynı kanaatleri paylaştığı halde, niçin tedbir alın
mamıştır? İlave istihdam sağlayacak tevsi projeler uygulansa idi, teknolojik gelişmeler yakından ta
kip edilip, modernizasyona gidilseydi, rasyonel ve rantabl bir işletmecilik anlayışı hâkim kılınmış 
olsaydı, elbette KİT'ler zarar etmeyecekti. 

. İktidarlar bunları bilmez değillerdir; ama, özelleştirmenin zaruretineJıalkı inandırabilmek için, 
KİT'leri bilerek zarar ettirmişlerdir. Maalesef, yaşadığımız gerçekler de bu iddialarımızı, doğrula
maktadır. Örneğin, 1967 yılından beri çalışan, Karaman'ın ekonomik, sosyal ve ticarî hayatına renk 
katan, canlılık getiren, 700 çalışanı olan Sümerbank Pamuklu Sanayii İşletmesi de, gerekli tedbir
ler alınmadığı için zarar ettirilmektedir. Son üç ay içerisinde zararı 142 milyar liradır ve bunun 134 
milyarı faizdir. Diğer KİT'lerde olduğu gibi, Karaman Pamuklu Sanayii İşletmesini de, başta, yük
sek faizli krediler bu noktaya getirmiştir; daha doğrusu, hükümetler bu noktaya gelmesine göz 
yummuşlardır. Öyleyse, batık ve giderek zarar eden bir müesseseyi ne yapmak lazımdır? İktidarın 
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mantığına göre, kolay yoldan satmak lazımdır. İşte, liberal ve sosyal demokrat Hükümetin yaptığı 
da budur. 

Gazetelerden öğrendiğimize göre, Karaman Pamuklu Sanayii İşletmesi de, Sümer Holding 
A.Ş.'ye ait satılacak 12 işletmenin arasındadır. Teminat tutarı olarak da 5 milyar TL. gösterilmek
tedir. İlanda, işletmelerin muhammen bedelleri de yoktur. 

Satış şartlarının 8 inci maddesinde, çalışan personel için, sanki bir köle alım satımını tedai et-
tirircesine, şöyle denilmektedir : "1475 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personel, alıcıya devredi
lecektir. Devredilecek personelin kıdem tazminatı yükümlülükleri, pazarlık görüşmelerine tabidir." 

Yine, satış şartlarının 13 üncü maddesindeyse, "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, 2886 sa
yılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satışı yapıp yapmamakta, dilediğine yapmak
ta ve gerektiğinde teklif vernie süresini uzatmakta serbesttir" denilmektedir. 

Kamu Ortaklığı İdaresi, satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğuna 
göre, birçok talipliden biri tercih edildiğinde, zihinlerde veya kamuoyunda bir soru işareti oluşma
yacak mıdır? Böyle bir şaibeyi ortadan kaldırmak için, Hükümetin aldığı tedbir nedir? 

Ayrıca, Hükümet ortaklarının yerel seçimlerde başarılı olamadıkları Karaman, Kahramanma
raş ve Kayseri'deki pamuklu sanayii işletmelerinin alelacele satışa çıkarılması da halkımız tarafın
dan anlamlı karşılanmıştır. 

Değerli arkadaşlar, milletimizin göz nuru ve el emeğiyle meydana getirilmiş olan bu müesse
selerin oldu -bittiye getirilerek yok pahasına satılmasından endişe ediyorum. 

Elbette, bilerek zarara sokulan bu işletmeleri, alıcılar çok ucuza kapatacaklardır ve doğal ola
rak, bazı işçileri de işten çıkaracaklardır. Bu durum, birçok aileyi ve işçiyi şimdiden tedirgin etmek
tedir. 

İlgili sendikanın, işçilerin ve Karaman halkının yukarı makamlara başvuruları cevapsız kal
mıştır. Özellikle işçilerimiz, işçi hakları savunucuları olan sosyal demokratlardan ciddî bir yamt 
beklemektedirler. 

Sayın Hükümet üyeleri, özelleştirmede kararlıysanız, bu işletmeleri, öncelikle çok uygun şart
larla işçilere satınız, İşçiye, "Kendi işletmemde çalışıyorum" dedirtebilecek ve ona güven duygusu 
verebilecek bir yaklaşım, herhalde daha uygun olacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Ünal, toparlar mısınız efendim. 

GÜROL SOYLU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 

İşçilerin gücü yetmediği takdirde, Karaman halkının katılımıyla kurulacak bir anonim şirket, 
bu işletmeyi satın alabilir. Halbuki, özelleştirme politikalarında bölgesel şartlar hiç dikkate alınma
dığı gibi, o bölgeden çıkabilecek taliplere de herhangi bir öncelik tanınmamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, şahsen, özelleştirmeyle elde edilen paraların Hazineye aktığı kanaatinde 
değilim. Bu kanaatim, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı Sayın Tezcan Yaramancı'nın basında çıkan 
açıklamalarından sonra daha da kuvvetlenmiş bulunmaktadır. Açıklamaya göre, 1984-1993 yıllan 
arasını kapsayan ön yıllık dönem içinde gerçekleştirilen özelleştirmeden sağlanan toplam gelir 1.7 
milyar dolardır. Bu paranın özelleştirme masraflarına ve sermaye tezyidine giden miktarı ise 1,3 
milyar dolardır. Söz konusu dönem içinde özelleştirmeden sağlanan net gelir, yalnızca 400 milyon 
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dolar olmaktadır. Geçen yıl, lüks tüketim maddeleri için verdiğimiz 300 milyon doları dikkate ala
cak olursak, on yıllık dönem içinde özelleştirmeden sağlanan bu 400 milyon doların, aslında deve
de kulak kabilinden, çok cüzi bir rakam olduğu da anlaşılacaktır. 

Ayrıca, özelleştirme yapan Kamu Ortaklığı İdaresi, büyük bir israf içerisindedir. Kısaca bir 
misal vermek istiyorum : Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı Sayın Tezcan Yaramancı'nın, geçen şu
bat ayında İstanbul Çırağan Otelinde yaptığı basın toplantısının faturası nedir, biliyor musunuz?.. 
15.4.1994 tarihli Milliyet Gazetesinin yazdığına göre, basın toplantısını düzenleyen Cenajans 
Grey'in sunduğu fatura tutarı tarh 392 996 305 liradır. Faturanın ayrıntılarına girmek istemiyorum; 
ama, bir fikir versin diye söylüyorum : Sadece davetiye, basım, yazım ve dağıtım için 53 milyon 
lira verilmiştir. Bu israfla, korkarım, KİT'lerin satışından elde edilen paralardan elimize fazla bir 
şey geçmeyecektir. Hazinenin ianeye muhtaç olduğu ve IMF'li günlerin başladığı bir ortamda, bu 
hesapsız ve sorumsuz harcamaların hesabını kim soracaktır? Kamu bankalarının 80 milyon doları
nın batmasına sebep olanlar kimlerdir? Bu soygun, vurgun ve talan ortamında özelleştirmenin sağ
lıklı yapılabileceğini söylemek mümkün müdür? Karaman halkı, işçisiyle, çiftçisiyle, memuruyla, 
esnafıyla Pamuklu Sanayii İşletmesinin özelleştirme programına alınması dolayısıyla ortaya koy
duğu tepkide haksız mıdır? 

Temennimiz odur ki, Hükümet, halkımızdan gelen talepleri dikkate alsın, yolsuzlukları önle
sin; yetimin, fakir fukaranın ve tüm vatandaşlarımızın hakkını vurgunculara, soygunculara yedir
mesin, adil olsun. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, teşekkür ediyorum efendim. 

Değerli milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 

Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, komisyonlardan istifa önergeleri vardır, ayrı ayrı okutup, 
bilgilerinize sunacağım. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'ün, İnsan Haklarını İnceleme ile Bayındırlık İmar 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/298) 

BAŞKAN - İlk önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

SHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmem nedeniyle, üyesi bulunduğum İnsan Hakla
rını İnceleme Komisyonu ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan istifa ediyo
rum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Bahattin Alagöz 

Gaziantep 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. - İstanbul Milletvekili Nami Çağan'in, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/299) 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi bildirir, saygılar sunarım. 

Nami Çağan 

İstanbul 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Meclis araştırması önergeleri vardır, ayrı ayrı okutup bilgilerinize su
nacağım : 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

I. - Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 46 arkadaşının, faaliyetleri durdurulan bankala
rın uygulamalarının ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemleri belirlemek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

BAŞKAN - ilk önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

içinde bulunduğumuz ekonomik darboğazların başında gelen kamu açıklarının kapatılması 
amacıyla, Hükümet, bir yandan yeni vergiler ihdas ederken, bütün vatandaşlarımızdan fedakârlık 
beklerken, diğer taraftan bazı bankaların trilyonlara varan mevduatları fütursuzca yok ettikleri gün
lerdir basınımızı ve kamuoyunu meşgul etmektedir. 

Zira, sebepleri kesin olarak bilinmemekle beraber, daha önce Anadolu Bankası ile Denizcilik 
Bankasının faaliyetleri durdurularak, bu bankalar Emlak Bankasına devredilmiştir. 

Son günlerde de TYT Bank, Marmara Bank ve Impexbank'ın ödeme güçlüğüne düşmesi se
bebiyle kapatılması ve bu bankalarda mevduatı bulunan vatandaşlarımızın 150 milyon liraya kadar 
olan alacaklarının Türkiye iş Bankasınca ödeneceği öngörülmüştür. Bu Bankalarda mevduatı bu
lunan birçok dar gelirli vatandaşımız mağdur edilmiş ve söz konusu meblağdan fazla alacaklarının 
akibeti meçhul bir hale gelmiştir. 

Bilindiği üzere, mevduat toplamak ve topladığı mevduatları işletmek üzere kurulan bankalar, 
meri mevzuatımız gereği devletin garantisi altında bulunmakta ve vatandaşlar da bu garantiyi göz 
önüne alarak tasarruflarının nemalarından yararlanmak üzere bu bankalara tevdi etmektedir. 

Gerek Bankalar Kanunu ve gerekse Ticaret Hukuku esaslarına göre kurulan her türlü banka, 
yöneticilerinin ve maliklerinin basiretli bir tüccar gibi hareket etme yükümlülükleri vardır. 

Son günlerde yaşanan olaylar ve kapanan bankalar göstermektedir ki, başta kapatılmasına ka
rar verilerek hesaplan iş Bankasına devredilmiş bankalar olmak üzere, bazı banka yöneticilerinin 
basiretli bir tüccar gibi hareket etmemesi hatta hatalı ve kasıtlı hareketleri sonucu, söz konusu ban
kaları iflasın eşiğine getirmişlerdir. Hükümet, çareyi bu bankalan iş Bankasına devretmekte bul
muştur. 

Bu örneklerde göstermektedir ki, Türkiye'de bankacılık sistemi ciddî bir darboğazla karşı kar
şıyadır. Toplanan mevduatlar yerli yerinde kullandırtmamakta, verilen krediler gerekli ve yeterli 
teminatların alınmadığı ve yine kredi talepleri hakkında yeterli ve ciddî manada istihbaratlann ya
pılmadığı ve dolayısıyla birtakım açıkgözlerin zenginleşmesi yolunda kullanıldığı kuşkulan gün-
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den güne artmaktadır. TYT Bank ve İmpexbank maliklerinin veya yöneticilerinin, toplanan mev
duatları yurt dışına çıkardığı veya kişisel çıkarları yönünde kullandıkları söylentileri yaygındır. 

Gerek malî müzayakaya düşmeleri sonucu faaliyetleri durdurulan TYT Bank ile Marmara 
Bank'in ve gerekse sair devlet veya Hazine iştiraki olan Bankaların uygulamalarının ve varsa usul
süz işlem ve yolsuzluklarının tespit edilerek sorumlularının ortaya çıkarılması, bankalarca uygula
nan mevduat toplama ve kredi açma işlemlerinde uyguladıkları usul ve esaslarla uygulamaları ge
reken esas ve usulleri ile izleyecekleri sağlıklı para politikalarının belirlenmesi için Anayasanın 98 
inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve talep 
ederiz. 

Sadi Pehlivanoğlu 

Ordu 

Gaffar Yakın 

Afyon 

Hüsamettin Örüç 

Bursa 

Coşkun Gökalp 

Kırşehir 

Rıza Müftüoğlu 

Erzurum 

Ali Yalçın Öğütcan 

Adana 

Elaattin Elmas 

İstanbul 

Servet Turgut 

Konya 

Ali Rıza Septioğlu 

Elazığ 

Ömer Ekinci 

Ankara 

Ahmet Ankan 

Sivas 

İsmail Coşar 

Çankırı 

Recep Ercüment Konukman 

İstanbul 

Adnan Keskin 

Denizli 

Halit Dumankaya 

İstanbul 

Nami Çağan 

İstanbul 

Kadir Ramazan Coşkun 

İstanbul 

Ali Kemal Başaran 

Trabzon 

Osman Ceylan 

İstanbul 

Oktay Öztürk 

Erzurum 

Mustafa Doğan 

Gaziantep 

Bahri Kibar 

Ordu 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Zeki Ergezen 

Bitlis 

Hüseyin Özalp 

Samsun 

Esat Bütün 

Kahramanmaraş 

Ali Dinçer 

Ankara 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

Ahmet Kabil 

Rize 

Saffet Topaktaş 

Kahramanmaraş 

Mehmet Seven 

Bilecik 

Yaşar Eryılmaz 

Ağrı 

Edip Safder Gaydalı 

Bitlis 

İbrahim Özdiş 

Adana 

Mustafa Ateş Amiklioğlu 

Çorum 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Ahmet Dökülmez 

Kahramanmaraş 

Nabi Poyraz 

Ordu 

Ahmet Özdemir 

Tokat 
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Hasan Hüsamettin Özkan Lütfi Doğan Erdal Kesebir 

İstanbul Gümüşhane Edirne 

S. Osman Sevimli Feridun Pehlivan ismail Sancak 

Karaman Bursa İstanbul 

Mehmet Çevik Mustafa Yılmaz 

Ankara Gaziantep 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis araştırması önergesi gündemde yerini alacak; Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. - Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Karabük Demir - Çelik İşletmelerinin 
kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları araştırarak alınması gereken 
önlemleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

BAŞKAN - Bir başka Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5 Nisan Kararları çerçevesinde kapatılması gündeme getirilen Karabük Demir Çelik İşletme
lerinin, ekonomik ömrünü tamamlayıp tamamlamadıklarının, zarar etmelerinin gerçek nedenleri
nin, kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunların, iyileştirme veya yeni
den yapılandırma sonucu bu işletmelerin kârlılık ve verimlerinin artıp artmayacağının, ülke sana
yii ve güvenliği açısından işlevlerinin belirlenmesi, sorunun çözümüne dönük önlemlerin tespiti 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması yapıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Gerekçe 

5 Nisan ekonomik kararları içerisinde bazı işletmelerin kapatılması da gündeme gelmiştir. Hü
kümetin bu kararları geniş bir araştırma, inceleme ve değerlendirme sonucu almadığına yönelik 
toplumun çeşitli kesimlerinde ciddî kuşkular ortaya çıkmıştır. Özellikle stratejik öneme sahip bu
lunan demir çelik işletmelerinin ısrarla kapatılmak istenmesi, ülkenin geleceğini olumsuz yönde et
kileyecek yapıdadır. Bu bağlamda; 

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kapatılması karan karşısında fabrikanın ekonomik öm-r 
rünü tamamlayıp tamamlamadığı, mevcut zararın gerçek nedenleri ve boyutları, fabrikanın yöreye 
sosyo-ekonomik bakımdan sağladığı yararlar ile stratejik önem açılarından, çok yönlü bir değerlen
dirmeye ihtiyaç vardır. Fabrikaya son yıllarda yapılan teknoloji yenileme yatırımları, fabrikanın 
"zarar etmediği, ettirildiği" iddiaları, işçisiyle, esnafıyla, işletmeleriyle bölge ekonomisinin moto
ru olduğu tespiti, sorunun derinlemesine araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, demir ve çe
lik, stratejik önemi olan maddelerdir. Dolayısıyla, bu sektörlerde dışa bağımlılık, ekonomik ve si
yasî olarak ciddî tehlikeler yaratabilir. 

işsizlik oranının yüzde 14'e ulaştığı, işsiz sayısının 9 milyon dolayında olduğu bir dönemde 
fabrika kapatmanın çok yönlü sosyal ve ekonomik sonuçlarının, işletmelerin gerçek zarar etme ne
denlerinin, hukukî, idarî yapılarının ve izlenen politikaların var olan duruma etkilerinin, ülke sana
yisi ve güvenliği açısından yaratacağı olumsuzlukların, kapatma yerine verimli ve kârlı olarak üre-
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timlerini sürdürme yollarının, yenileştirme veya yeniden yapılandırma ile sağlanacak yararların 
ivedilikle, geniş çevrelerin görüşü alınarak, derinlemesine araştırılması bir zorunluluktur. 

Sorun basit bir kapatma değildir ve yalnızca hükümetin alabileceği ve uygulayabileceği nite
likte değildir. Sorun, ülke sorunudur, güvenlik sorunudur. Bu nedenle, konunun bir komisyon ku
rularak Yüce Meclis tarafından araştırılması zorunlu olmuştur. 

Hasan Akyol 

Bartın 

Faik Al tun 

Antalya 

Adnan Keskin 

Denizli 

Mustafa Doğan 

Gaziantep 

Hasan Basri Eler 

Edirne 

İbrahim Özdiş 

Adana 

İsmail Cem 

İstanbul 

Veli Aksoy 

İzmir 

Ali Dinçer 

Ankara 

Coşkun Gökalp 

Kırşehir 

BAŞKAN - Efendim, önergeye, Malatya Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz, Hatay Milletve
kili Sayın Mehmet Dönen ve Amasya Milletvekili Sayın Cemalettin Gürbüz de katılmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, araştırma önergesi bilgilerinize sunulmuştur. Bahse konu önerge, gün
demde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme sırasında yapı
lacaktır. 

3. - Bartın Milletvekili Hasan Akyol ve 9 arkadaşının, Armutçuk ve Amasra Taşkömürü işlet
melerinin kapatılması durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunları araştırarak alın
ması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/179) 

BAŞKAN - Diğer bir önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5 Nisan kararlan çerçevesinde kapatılmaları gündeme getirilen Zonguldak TTK'ya bağlı Ar
mutçuk ve Amasra taşkömürü işletmelerinin, ekonomik ömürlerini tamamlayıp, tamamlamadıkla
rının, zarar etme nedenlerinin, kapatılma durumunda ortaya çıkacak sosyal ve ekonomik sorunla
rın iyileştirme veya yeniden yapılandırma sonucu bu işletmelerin kârlılık ve verimlerinin artıp art
mayacağının, ülke sanayii ve güvenliği açısından işlevlerinin belirlenmesi, sorunun çözümüne dö
nük önlemlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince 
Meclis araştırması yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Gerekçe 

5 Nisan ekonomik kararlan çerçevesinde Zonguldak TTK'ya bağlı bazı işletmelerin kapatıl
ması da gündeme gelmiştir. Hükümetin bu kararları geniş bir araştırma, inceleme ve değerlendir
me sonucu almadığına yönelik toplumun çeşitli kesimlerinde ciddî kuşkular mevcuttur. Özellikle 
stratejik öneme sahip bulunan kömür işletmelerinin ısrarla kapatılmak istenmesi, ülkenin geleceği
ni olumsuz etkileyecek niteliktedir. Bu bağlamda; 
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İdarî yönetimin, istihdam politikalarının, üretim yöntemleri ve teknolojisinin, yapılan yatırım
ların yetersizliği gibi konular üzerinde tartışılmadan, doğrudan zarar ettiği söylenmekte ve kapatıl
ması istenmektedir. Zararın nedenleri araştırılmadan ve ortaya çıkarılmadan, kömür ithal etmenin 
daha kârlı olduğuna göre hareket etmek, Türkiye'nin coğrafî konumu, kömürün stratejik bir mad
de olması dikkate alınmadığından akılcı değildir. Kapatılmak istenen Zonguldak TTK'ya bağlı iş
letmelerde yeterince kömür rezervi olduğu bir gerçektir. Ülkenin kömüre ihtiyacı olduğu ise bir 
başka gerçektir. Türkiye'nin, dünyanın sürükleneceği olumsuz şartlarda, sanayisini, savunmasını 
aksatmamak için bu ürünleri kendisinin üretmesi gereklidir. Bugün kolaylıkla temin edilebilen bir 
enerji kaynağı, yarın aynı şartlarda temin edilemeyebilk. Kömür, stratejik bir madde olduğundan, 
diğer ülkelerde olduğu gibi, zarar edilse de üretilmek durumundadır. Aksi durumda, bir ambargo 
ülkeyi felakete sürükleyebilir. 

Zonguldak TTK'ya bağlı Karadeniz Ereğli'si sınırları içinde kalan Armutçuk müessesesinin 
kapatılması kararı karşısında; ocakların rezerv durumları göz önüne alınarak süreksiz damarların 
terk edilmesi, yerüstü çalışanları ile yeraltı çalışanlarının sayıları arasındaki çarpıklığın giderilme
si, işletme ve yönetim politikalarının, hukukî yapının değiştirilmesiyle kârlılığın artıp artmayacağı
nın bir araştırmayla tespit edilmesine ihtiyaç vardır. Armutçuk'ta askıya alınmış -çıkarılmaya ha
zır- önemli miktarda rezerv bulunduğundan, işletmenin kapatılması sonrası özel kişi veya kuruluş
lara devredilmesi durumunda herhangi bir yatırıma gerek olmaksızın, kolayca büyük kazançlar sağ-
landırılması güçlü bir olasılıktır. 

Zonguldak TTK'ya bağlı, Bartın İli Amasra İlçesi hududu içinde kalan Amasra Taşkömürleri 
İşletmesi de, kömür rezervi ve ekonomik ömrü olan bir işletme olmasına karşın, işletme zararları. 
gerekçe gösterilerek kapatılmak istenmektedir. Burada da, yerüstü ve yeraltında çalışanlar arasın
da dengesizlik söz konusudur. Sorumluluğun siyasî iktidarlara ait olduğu açıktır. Adı geçen işlet
meden bir iki yıl içinde çıkarılacak olan kömür rezervi 2 milyon ton, muhtemel rezerv ise 40 mil
yon ton civarındadır. Akılcı ve ekonomik bir işletme yapısı ve politikasıyla birlikte yapılacak yatı
rımla işletme zararları ortadan kaldırılabilir. 

İşsizlik oranının yüzde 14 e ulaştığı, işsiz sayısının 9 milyon dolayında olduğu bir dönemde 
fabrika kapatmanın çok yönlü sosyal ve ekonomik sonuçlarının, işletmelerinin gerçek zarar etme 
nedenlerinin, hukukî, idarî yapılarının ve izlenen politikaların varolan duruma etkilerinin, ülke sa
nayii ve güvenliği açısından yaratacağı olumsuzlukların, kapatma yerine verimli ve kârlı olarak 
üretimlerini sürdürme yollarının yenileştirme veya yeniden yapılandırma ile sağlanacak yararların 
ivedilikle, geniş çevrelerin görüşü alınarak, derinlemesine araştırılması bir zorunlulukttur. 

Sorun, basit bir kapatma değildir ve yalnızca Hükümetin alabileceği ve uygulayabileceği nite
likte değildir. Sorun, ülke sorunudur, güvenlik sorunudur. Bu nedenle, konunun bir komisyon ku
rularak Yüce Meclis tarafından araştırılması zorunlu olmuştur. 

Hasan Akyöl 

Bartın 

Faik Altun 

Antalya 

Coşkun Gökalp 

Kırşehir 

Mustafa Doğan 

Gaziantep 

Hasan Basri Eler 

Edirne 

Ali Dinçer 

Ankara 

İsmail Cem 

İstanbul 

Veli Aksoy 

İzmir 

İbrahim Özdiş" 

Adana 

Adnan Keskin 

Denizli 
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BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis araştırması önergesi, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

V. - ÖNERİLER 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1.- Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerine ilişkin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubunun İçtüzüğün 19 uncu maddesi
ne göre verilmiş bir Grup önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 27 Nisan 1994 Çarşamba günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi 
gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. , 

Turhan Tayan 

Doğru Yol Partisi 

Grup Başkanvekili 

Öneri: 

Genel Kurulun 27 Nisan 1994 Çarşamba ve 28 Nisan 1994 Perşembe günleri 15.00 ile 19.00; 
20.00 ile 24.00 saatleri arası çalışmalarını sürdürmesi. 

27 Nisan 1994 Çarşamba günü (bugün) sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Grup önerisi üzerinde söz talebi var mı?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi kabul edilen Grup Önerisine göre, gündemin "Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümüne geçiyoruz. 

Önce, mutaden, sırasıyla yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

VI. - 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 Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin 
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. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci 
Ek) 

BAŞKAN - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararnamenin müzakeresine başlayacağız. 
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Sayın Komisyon?.. Yok. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakeresi ertelenmiştir. 

2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J/343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 

3. -Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (11306) (S. Sayısı: 82) • 

BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşül
mesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır değil. 

Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 

5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (21324) (S. Sayısı: 134) 

BAŞKAN - Sayın Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifinin müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Teklifin müzakeresi ertelenmiştir. 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili 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 İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum 
Milletvekili İsmailKöse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun müzakerelerine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 
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7. - // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S. 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN - İl İdaresi Kanununun Bazı.Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının 
müzakerelerine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 

BAŞKAN - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
nun müzakeresine kaldığımız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

9. - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN - Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine kaldığı
mız yerden başlayacağız. 

Sayın Komisyon?.. Hazır değil. 

Müzakere ertelenmiştir. 

10. - Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı: 648 ve 
648'el inci Ek) (1) 

BAŞKAN - Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 

Sayın Hükümet?.. Hazır. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 6 ncı ve müteakip maddeleri, önergelerle birlikte 21.4.1994 
tarihli 93 üncü Birleşimde, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri verilmiştir. Komis
yonun yeniden hazırladığı rapor ve metni, 648'e 1 inci ek sıra sayıyla basılıp dağıtılmıştır. 

(1) 648 S. Sayılı Basmayan 20.4.1992 tarihli 92 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

648'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şimdi, Komisyonun yeniden düzenlediği 6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Verginin Matrahı ve Oram 

MADDE 6. - Net aktif vergisi, bilanço esasına tabi olan mükelleflerin bilançolarının aktifin
de, diğer mükelleflerin envanterlerinde yer alan varlıkların net değeri veya bunların dönem içinde
ki gayrisafi hâsılatları üzerinden hesaplanır. Varlıkların net değeri, Vergi Usul Kanununa göre de
ğerlenmiş varlıkların değerinden, sadece aynı Kanuna göre ayrılmış amortisman ve karşılıkların in
dirilmesi sonucu bulunan değerdir. Varlıkların net değerinin hesaplanmasında yeniden değerleme 
sonucu bulunan değer esas alınır. Gayrisafi hâsılat, toplam satış tutarlarından, sadece satış indirim
leri düşülmek suretiyle hesaplanır. Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında faaliyet 
gösterenlerin net aktif değerlerinin hesaplanmasında, yıllara sari inşaat işleriyle ilgili olarak aktif-
leştirdikleri inşaat ve onarma maliyetlerinden sadece 1993 yılı hesap dönemine ilişkin olanları dik
kate alınır. 

Net aktif vergisinin oranı, net aktif değerleri üzerinden % 1,5, gayrisafi hâsılat üzerinden ser
best meslek erbabında % 2, diğer mükelleflerde % 05'tir. Bu oranların yukarıdaki fıkrada belirti
len matrahlara uygulanması suretiyle bulunan tutarlardan yüksek olanı bu verginin tarhına esas alı
nır. 

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olanlar ile özel finans kurumlarında ve dış 
ticaret sermaye şirketlerinde bu vergi, bunların sadece net aktifleri üzerinden hesaplanır. Bu hesap
lamada bankaların, sigorta şirketlerinin ve özel finans kurumlarının net aktif değerlerinin 1/2'si 
esas alınır. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, maddenin matlabı "Verginin Matrahı ve Oranfdır. 

Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz söz almışlardır. 

Sayın Oğuz, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkanım, değerli arkadaşlarım; ye
niden müzakereye almış olduğumuz tasan, hepinizin bildiği gibi, Ekonomik Denge İçin Yeni Ver
giler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonunun Raporu" idi. Bu, bir ek maddeyle tekrar huzurlarınıza geldi, yeniden 6 ncı 
maddeyi müzakere ediyoruz. 

Sayın Başkanımın da biraz önce ifade buyurduğu gibi, maddenin matlabı, "Verginin Matrahı 
ve Oranı"dır. Tetkik ettiğimizde, bakıyoruz ki daha evvel, "Net aktif vergisi, bilanço esasına tabi 
olan mükelleflerin bilançolarının aktifinde, diğer mükelleflerin envanterlerinde yer alan varlıklann 
net değeri veya bunlann dönem içindeki gayrisafi hâsılaları üzerinden hesaplanır. 

Varlıkların net değeri, Vergi Usul Kanununa göre değerlenmiş varlıkların değerinden, sadece 
aynı Kanuna göre ayrılmış amortisman ve karşılıklann indirilmesi sonucu bulunan değerdir. Var
lıklann net değerinin hesaplanmasında yeniden değerleme sonucu bulunan değer esas alınır. Gay
ri safi hâsıla, toplam satış tutarlanndan, sadece satış indirimleri düşülmek suretiyle hesaplanır" şek
lindeydi. 

Bunu yeni 1 inci ek madde olarak Komisyonumuz müzakere etti ve "Gelir Vergisi Kanunu
nun 42 nci maddesi kapsamında faaliyet gösterenlerin net aktif değerlerinin hesaplanmasında, yıl
lara sari inşaat işleriyle ilgili olarak aktifleştirdikleri inşaat ve onarma maliyetlerinden sadece 1993 
yılı hesap dönemine ilişkin olanlar dikkate alınır" şeklinde bir değişiklik yapmak suretiyle huzur-
lannıza getirdi. 
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Onu takip eden ve "Net aktif vergisinin oranı, net aktif değerleri üzerinden yüzde 1,5, gayri-
safi hâsılat üzerinden serbest meslek erbabında yüzde 2, diğer mükelleflerde yüzde 5'tir. Bu oran
ların yukarıdaki fıkrada belirtilen matrahlara uygulanması suretiyle bulunan tutarlardan yüksek ola
nı bu verginin tarhına esas alınır" diyen ikinci fıkrada bir değişiklik yapılmadan aynen huzurlarını
za getirilmiş bulunuyor. 

"Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olanlar ile, özel finans kurumlarında ve 
dış ticaret sermaye şirketlerinde bu vergi, bunların sadece net aktifleri üzerinden hesaplanır." şek
linde daha önce huzurumuza gelen metne, "Bu hesaplamada, bankaların, sigorta şirketlerinin ve 
özel finans kurumlarının net aktif değerlerinin 1/2'si esas alınır" şeklinde de bir ilave yapılmış bu
lunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, işin asıl esprisi, benim kanaatime göre, bu ilavelerle, mevcut vergi biraz 
hafifletilmiş oluyor; ama, aslında, durumu incelediğimiz zaman, bu mükellefler, beyan esasına gö
re vergilendirilmiş mükellefler olmaları sebebiyle, daha önce beyanları üzerinden vergilendirilmiş 
ve vergileri alınmış kimseler ve kurumlardır. 

Buna ilaveten, bu kanunun 1 inci maddesiyle "Ekonomik Denge Vergisi" adı altında bir ver
giyle bu mükellefler bir daha vergilendirildi; o suretle, bir vergiyle ikinci bir yük getirilmiş oldu. 

Üçüncü olarak, bir de bunun üzerine Net Aktif Vergisi geliyor; yani, mükellef üç defa vergi
lendirilmiş oluyor. Birinci olarak, mükellefin beyanı var; vergilendirilmiş ve vergisini ödemiş. 
İkincisi, 1 inci maddede "Ekonomik Denge Vergisi" adı altında bir vergiyle bir daha vergilendiri
liyor. Şimdi de "Net Aktif Vergisi" adı altında üçüncü defa vergilendiriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bilmiyorum; ama, bir başa üç tane yumruk olmaz. Yani, bu mükellefle
rin isyanlarını tasarı, Komisyona çekildiği günden bugüne kadar matbuattan devamlı olarak izle
dik. Çoğu, bu vergiyi bir zulüm olarak, ağır vergi olarak tarif ettiler. Ben derim ki, vergiyi, alama
dıklarınızdan tahsil edin, onların üzerine gidin. Hani, "kör tuttuğunu dövermiş" şeklinde bir darbıl-
mesel vardır; biz de "ancak, yakaladıklarımızdan alıyoruz, sadece onlardan tahsil ediyoruz" şeklin
de bir peşin hükümle bunları tahsile tevessül edersek, bu, vergi cibayetinden çok, zulüm olur. Bu 
kanaatimi ifade etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim efendim. 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, teşekkür ediyorum efendim. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Güneş Taner. 

Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Komisyona çekilip, üzerinde çalıştığımız Net Aktif Vergisi, bankalar için yarıya indirilerek huzu
runuza getirilmiş bulunmaktadır. Burada üzerinde dikkatle durulması gereken mesele, bu verginin 
niye konduğu ve verginin konuş biçimidir. Ayrıca, bunun Türk ekonomisinin bugünkü durumuna 
uygun olup olmadığı meselesidir. 

Maddeye şöyle bir süratle bakarsak, bu İktidar, 1991 senesinden bugüne kadar uygulamış ol
duğu sevk ve idareyle birlikte ekonomiyi maalesef o günden, yani devraldıkları günden bugüne ge
tirirken, "enkaz" diye niteledikleri ekonomiyi, bugün, kendileri tam manasıyla enkaza dönüştür
müşler ve bu enkazdan çıkmak içinde bir salma usulü vergi getirerek, âdeta, Deli Dumrul gibi ge
çenden de geçmeyenden de vergi alarak günü kurtarmaya çalışmaktadırlar. 
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Meseleye, "Acaba, Türkiye'de geçen iki sene içerisinde neler olmuştur da buna ihtiyaç duyul-
. muştur?" diye bakmak lazımdır. İç borç stokuna bakacaksınız... İç borç stokunun rakamsal olarak 
82 trilyon liradan bugün 416-420 trilyonlara gelmesi belki bir şey ifade etmeyebilir; bunu, gayri sa
fi millî hâsılaya oranlayıp "acaba burada bir artış var mı?" diye bakarsanız, bu oranın 1991 yılın
daki yüzde 20.7'den, 1993 yılı sonu itibariyle yüzde 27'ye çıkmış olduğu görülür. Yani, bir anlam
da, iç borçta yüzde 33 oranında bir artış olmuştur. Peki, bu artış neden olmuştur; yani, ihtiyaç ne
reden kaynaklanmıştır? Acaba Türkiye'de çok büyük yatırımlar yapılmıştır da, bunları finanse et
mek için mi bu iç borçlar alınmıştır? 

Dış borçlara bakıyorsunuz; 48 milyar dolardan 70 milyar doların üzerine çıkartılmıştır. Acaba 
bu dış borç da, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu için mi alınmıştır; yatırımlarda kullanılmıştır, Türki
ye'de üretim artmıştır da mı buraya gelinmiştir? 

Bu ikisi de bu hale geldikten sonra, bu alınan cesur kararlar neticesinde Türkiye'de ekonomi 
öyle ısınmış, öyle ısınmıştır ki, birden bire alev almıştır. Bugün, acaba, bu alevi söndürebilmek için 
biz, ek vergi tedbirleriyle bu alevin üzerine bir kova su mu dökmek istiyoruz? Kanaatimce bu da 
değildir. Niye değildir?.. Rakamlara bakınız : Mesela, Türkiye'de alman vergiye bakın... Aslında 
Türkiye, öyle herkesin dediği gibi, bir vergi cenneti filan değildir; tam tersi, 1990 senesinde yüzde 
15.8 olan, gayri safi millî hâsılaya oranla alınan vergi yüzde 15.8'dir. Bu, sadece vergidir; bunun 
üzerine Sosyal Sigortalar ve Konut Edindirme gibi fonları koyduğunuz zaman, diğer Avrupa ülke
leri, hatta Amerika seviyesine gelen oranda Türkiye halkı vergilendirilmektedir; yani, yüzde 30-31 
civarında bir rakama gelmektedir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Paket bize kaldı! 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Hayır, rakamlar öyledir beyefendi, ben onun için söylüyorum. 

Şimdi, Amerika'da yüzde,32 oranında olan bir rakam, Türkiye'de de yüzde 32 oranında ise; 
yani siz, Sosyal Sigortalardan yapılan kesintiyi saymayacak mısınız?.. Bu, vergidir, sayacaksınız. 
Peki, "Konut Edindirme Fonu" diye kestiğinizi saymayacak mısınız?.. Sayacaksınız. 

Şimdi ben, bunları bir an için bir kenara bırakıyorum, diyorum ki, 1990'da yüzde 15.8'dir. 
1991 'de yüzde 17.4'tür vergilerin gayri safi millî hâsılaya oranı; yani vergi toplanmasında veya va
tandaştan vergi alınmasında bir artış olmuştur. Bu oran 1992'de yüzde 18.2'dir, 1993'te yüzde 
20'dir. Yani, Türkiye'nin 1993 senesinin sonu itibariyle yüzde 20'dir. Şu andaki rakamın yüzde 22 
civarında olduğunu tahmin etmek mümkündür; ama "tahmin" diyorum, zira bu rakam henüz eli
mizde değil, bir müddet sonra çıkacaktır. 

Demek ki, vergi gelirlerimizde bir artış vardır. O zaman, harcamalara, harcamalarımızın gay
ri safi millî hâsılaya oranına bakmamız lazım. Acaba ne oluyor?.. Yani, gelirleriniz artıyor, bütçe 
açıklarınız artıyor, borçlanmanız artıyor; demek ki, harcamalarınız da artıyor. Peki, harcamalanmz 
nereden artıyor? Harcamalarınızın neden arttığına baktığımızda, çok alışılagelmiş olan, "Devletin, 
personeline verdiği maaşın arttığından dolayı" diye söylenen laf da doğru değildir. Maalesef, bu 
hükümetler döneminde personelin aldığı ücret miktarı, gayri safı millî hâsılaya göre veya bütçe içe
risinde azalmıştır. Neye rağmen azalmıştır?.. Bu iktidarların iki buçuk sene içerisinde partizanca 
eğilimleriyle 250 bin ilave devlet memuru almalarına rağmen azalmıştır. Peki, artan nedir?.. Yani, 
açıklan bu kadar yükselten rakam nedir?.. İşte, bunları yükselten rakam, maalesef, fazla oranda 
borçlanmak ve yüzde 62'lerde devraldıkları borçlanma faizini bugün devlet tahvili yoluyla net yüz
de 125'e çıkarmaktadır. Demek ki, sıkıntı burada yatmaktadır. 
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Şimdi, eğer sıkıntı burada yatıyorsa, bunun çözümü, daha fazla vergi almak mıdır? Yani, siz, 
daha fazla vergi alacaksınız; ama harcamalarınızı ve faizinizi yükselteceksiniz; bununla beraber gi
deceksiniz!.. Hayır, çözüm burada da değildir. Peki, çözüm nerededir?.. 1993 senesinde, bu Hükü
metin, sadece ve sadece yanlış uygulamaları sonucu, 125 trilyonu aşkın harcama yapılmıştır. Yani, 
bunun devletin yönetimiyle ilgisi yoktur; sevk ve idarenin, siyasî iktidarın yanlış tercihleri sonucu 
buraya gelinmiştir. İşte yüzsüzlerin affı, işte erken emeklilik... Erken emekliliğin yanlışını Hükü
met fark etmiştir ki, yeni getirdiği pakette bunu değiştirmeye çalışmaktadır. 

Şimdi, bütün bu yanlışlıklardan sonra, düzeltilmesi gereken yanlışlıkları düzelteceğiniz yerde,, 
dönüyoruz 70 trilyonluk bir vergi paketiyle gelip, bunu sanki ekonominin kurtarılışı olarak ilan et
tikten sonra, 70 trilyonla başlayan bu rakamları aşağı indirmeye başlıyoruz... Bu paket, 70 trilyon
la başlamış ve şu anda 50 trilyona inmiştir. Büyük bir ihtimalle, toplanacak olan kısım ise ancak 
30-35 trilyon civarında olacaktır. O zaman, acaba attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değecek 
midir?!. Sual budur. 

Şimdi, bir an için dönüp, Net Aktif Vergisine bakalım. Diyelim ki, bankaların aktiflerinden 
yüzde 1.5 oranında başladığımız, şimdi ise yarısının yüzde 1.5'unu aldığımız orana bakıyoruz. 
Şimdi, "Yahu, bunu niye böyle söylüyorsunuz! Zaten biz bankalardan Banka Sigorta ve Muamele 
Vergisi almıyor muyuz?" diyebilirsiniz. Alıyoruz. Bu oran, eskiden 10'du, şimdi 6'ya düştü. Bu, 
önümüzdeki sene için 13-14 trilyon lira civarında olacaktır. "Kurumlar" diyorsunuz, kurumlardan 
27,5 trilyon lira zaten vergi alıyoruz; ama, bundan bir evvel çıkartığımız pakette, Türkiye'deki eko
nominin çok iyi olduğunu ve bunu düzeltmek için de kurumlardan alınan verginin yüzde 46.7'den 
yüzde 25'e indirildiğini de getirdik. Yani, bir taraftan indirdik; indirdiğimizden üç ay sonra dönü
yoruz, başka bir yolla, geçen senedeki matrahların üzerine 10 puan koyarak tekrar geri almaya ça
lışıyoruz. Bu ikilem niye?.. Yani, üç ay içerisinde Türkiye'de ne değişmiştir ki, Hükümet, kalkıp 
böyle bir modeli "Bizi ekonomik krizden çıkartacak olan pakettir" diye ortaya koyuyor? 

"Kanaatimce, sıkıntı burada da değildir. Sıkıntı, son sekiz aydır iki yerde kilitlenmektedir. Bi
rincisi; KİT'lerde yapılması gereken zamların yapılmayışıdır, ertelenmesidir. Bunun da, sadece 
1993 yılının ilk üç ayı içerisindeki faturası 100 trilyon liradır. 

İkincisi; seçim sırasında yapılan seçim yatırımlarıdır. Takriben, bu da 100 trilyon lira civarın
dadır. 

Şimdi, siz bunları yapacaksınız, bunları yaparken vatandaşa sormayacaksınız; ama, yaptıktan 
sonra "Ekonomi bu hale geliyor" diye burada bunu bir tedbir olarak getireceksiniz!.. Ama, tedbir 
nereden gelmiştir?.. Bu tedbir, Merkez bankasının, son üç ay içerisinde elindeki -5 trilyon liralık-
döviz rezervlerini ortalama 17 bin liradan satıp, bugün 33 bin liradan geri almaya çalıştığı bir sis
temden gelmektedir. Peki, bu yanlışı kim yapmıştır?.. Bu yanlışı bürokrat yaptıysa, o bürokratı ku
lağından tutup atacaksınız. Siyasî irade nerededir?.. (ANAP sıralarından "Maliye Bakanı" sesleri) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Başbakan... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Komisyoncu ise ne yapacak?! 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Siyasî irade buna müdahale etmeyecek midir? Şimdi, bu yan
lışlar yapılıp da, dolar birdenbire, hak etmediği seviyeye geldiyse ve maalesef 4 Mayıs 1994'te, ya
ni bundan bir hafta, on gün sonra açıklanacak olan endekste, rakamın yüzde 30'dan fazla çıkması 
halinde, yüzde 100'leri değil, yüzde 130'ları aşan bir enflasyon içerisinde, kurun da bunu takiben 
45 bin liraya gelmesi durumunda, bu Hükümet ne yapacaktır? Buradan aldığı 35 trilyon liralık 
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vergi, hangi yaraya merhem olacaktır? O zaman ne demektir?.. O zaman, bu paket daha doğmadan 
ölmüştür. 

Şimdi, doğmadan ölen bir paketin böyle bir yanlış... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın, Taner, toparlar mısınız? 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Doğmadan ölen bir paket yanlışsa ve bu paketi bundan sonra birtakım başka paketler de izle-
yecekse; o zaman, yanlışı aramak, doğruyu bulmak ve doğru yapmak, daha doğru, daha gerçekçi 
olmaz mı? 

Siz kalkacaksınız "bankalar batmayacak" diyeceksiniz ve sonra üç tane banka batacak!.. Ar
kasından kaç tane daha batıp batmayacağı önemli değil... 

Siz şimdi, "Paket içerisinde bu zamlar yapılmıştır, yıl sonuna kadar başka zam yapmayacağız" 
diyebileceksiniz... Ama ben size buradan açıklıkla ifade ediyorum ki, sene sonuna kadar siz, daha 
çok zam yapacaksınız. Yapmazsanız ekonomi külliyen batacaktır. O zaman; Hükümetin söylediği 
hiçbir lafın, 48 saat sonra, yapılmadığı, tam tersi, bütün Türkiyece kabullenildiği bir ortamda, sis
teme güven yitirilmişken, bankacılık sistemi bu hale gelmişken; bankaları kurtarma yasasına karşı 
olacaksınız, Merkez Bankasını özerk hale getireceksiniz, laf halinde özerkliği gerçekleştireceksi
niz; ama oraya ilave bir madde koyacaksınız ve koyduğunuz madde kanalıyla bankacılık sistemi
ne kaynak tahsis edileceğini söyleyeceksiniz ve Merkez Bankasının -kendi içine bıraktığınız sis
temde- sadece ve sadece "bu bankaların elinde devlet tahvili varsa, ben bunun karşısında kredi ve
receğim" diyeceksiniz... O zaman ne yapıyorsunuz siz?.. Merkez bankasının o maddesindeki hali
hazırda yüzde 15'lik tavanına gelmiş olan 20 trilyonluk parayı çekemediğiniz için, maaş ödeyebil
mek için bankacılık sistemi vasıtasıyla 20-30 trilyon lira para basmanın yolunu bulacaksınız belki 
de... 

Peki, bütün bu yanlışları yapacağımız yerde, bu işin doğrusunu yapsak ne olur?.. Hiçbir şey 
olmaz. Nitekim ben burada, Yüce Mecliste, bundan üç ay evvel "Sporculara bu kadar vergi koyu
yorsunuz, sporu öldürüyorsunuz" dememe rağmen, defalarca... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Taner, lütfen bağlayınız... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bağlıyoruz efendim, son sözlerimi söylüyorum; çünkü bundan 
sonraki maddelerin üzerinde de konuşacağız. 

"Sporculara bunu yapmayın, yoksa Türkiye'de spor kötüye gider, spor kulüpleri batar" dedik 
ve burada bu kadar söylememize rağmen, kabul etmediniz. Peki, ne değişti de üç ay sonra gelip, 
şimdi bir önergeyle sporcuların vergisin tekrar indiriyoruz?.. Doğru idiyse, bıraksaydık; yanlış idiy
se, bugün niye yapıyoruz?.. Yani, buradan şunu arz etmeye çalışıyorum sayın milletvekilleri : Mut
laka, doğrular vardır, yanlışlar vardır; ama, ikisi de aynı anda olmaz. Yani, bir şey, hem doğru, hem 
yanlış olamaz. 

Zamanımı fazla geçtim, Sayın Başkanın affına sığınıyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. 
Diğer maddelerde de geri kalanını arz edeceğim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Sayın Taner, teşekkür ediyorum. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebinde bulunanlar: Sayın Ayhan, Sayın Maruflu, Sayın Hacaloğlu ve Sayın Ya
kın. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, yazılı olarak daha önce talebim vardı. 

BAŞKAN - Ne zaman efendim? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Daha önceki görüşmelerde. / 

BAŞKAN - Efendim, daha önceki görüşmelerden sonra, biliyorsunuz, Komisyon teklifi geri 
aldı. Söz talepleri günlük oluyor, yani birleşimle ilgili oluyor. 

Buyurun Sayın Ayhan. 

Süreniz 5 dakikadır efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 648'e 
1 inci Ek sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Kanun Tasarısının 6 ncı 
maddesiyle ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede, kurumlara ve Gelir Vergisi mükelleflerine Net Aktif Ver
gisi getirilmektedir. Daha önceki maddelerde de Kurumlar ve Gelir Vergisi mükellefi ve hatta gö
türü usule tabi vergi mükellefi esnafa, Malî Denge Vergisi adı altında, yüzde 10 vergi getirmiştik, 
vergi matrahları, satış hâsılatları ve diğer hususlar üzerinden; bunları matrah kabul ederek. 

Değerli arkadaşlar, burada ikinci bir vergi getirilmekte ve bu da, dükkânında tek başına çalı
şan ikinci sınıf defter tutan küçük esnafı, yıllık 100-140 milyon cirosu olan küçük esnafı, milyar
larca cirosu olan kurumları, büyük tüccarlar ile sanayici ve işadamlarını kapsamaktadır. 

Aslında burada yapılması gereken şey, net aktifin net öz kaynak olarak veya öz kaynak olarak 
değiştirilmesidir. Yani bir kurum var, bir vergi mükellefi var, gerçek usulde vergi mükellefi; bunun 
aktifinde birtakım değerler var, ama pasifinde de değerleri var, stoklarında mallar var, satışı var, 
bunun yanında borçları da var. Şimdi, siz borçlarını dikkate almadan, âdeta haraççı eşkıya gibi bas
kın yapıyorsunuz, "31.12.1993 itibariyle stoklarında ne varsa bunlar üzerinden senden net aktif 
vergisi alacağım" diyorsunuz. Adamın borcu varsa, malından daha fazla borcu varsa, kurumun bor
cu varsa bile, bunların hepsinden vergi alıyorsunuz. Onun için, bu, bir zulüm vergisidir, haksızlık 
vergisidir! 

Geçen hafta perşembe günü bu kanun tasarısı görüşülürken, 5 inci maddeden sonra Komisyo
na geri çekilmişti; bunun Komisyonda düzeltilmesi gerekirdi. Borcu olandan, yani, olmayan şey
den, borçtan nasıl vergi alacaksınız?! Bunun, insafa, adalete, vergi hukukuna sığar tarafı var mı, 
bilmiyorum! Tahmin ederim, bu kanun, diğer değişik maddeleriyle beraber Anayasa Mahkemesi
ne gider ve orada iptal edilir ve bu kanun geçmez. Nitekim, Merkez Bankasıyla ilgili, TRT ile il
gili ve diğer kanunlarda da böyle fahiş hatalar yapılmakta ve birçok kanun, bu Hükümet zamanın
da, Anayasa Mahkemesinden geri dönmektedir. 

Eğer bir vergi alacaksınız -o, bir servet vergisidir, bunun manası odur- onu serveti olandan al
manız lazım, varlığı olandan almanız lazım. Yani, adamın veya kurumun borcundan vergi alıyor
sunuz! Dediklerim yanlışsa, Sayın Komisyon Sözcüsü veya Hükümet adına Değerli Bakan "bu 
yanlıştır" desin, biz de bilgimizi ve kanaatimizi düzeltelim. 
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Muhterem arkadaşlar, yine kanun tasarısının 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına şu cümle ila
ve edilmiş: "Bu hesaplamada, bankaların, sigorta şirketlerinin ve özel finans kurumlarının net ak
tif değerlerinin 1/2'si esas alınır." Yani, siz, şahıslarda, Gelir Vergisi mükelleflerinde, Kurumlar 
Vergigsi mükelleflerinde, herkeste ve her kurumda bunun net aktifini esas alırken, burada net ak
tif değerinin yarısını alıyorsunuz. Bunun gerekçesi ne? Bankaları mı korumak istiyorsunuz? Bunun 
da burada açıklanması lazım. Benim hatırladığım, bu cümle önceki tasarı metninde yoktu, sonra-

. dan ilave edilen bir husustur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Maalesef, bu kanun tasarısı, birtakım güçlü çevrelerin, faks
larla, telefonlarla bombardıman etmesi yönlendirmesi sonucu, daha müzakere safahatında, birtakım 
çevreleri koruyucu istikamette değiştirilmektedir; ama, sayısı 4 milyonu bulan küçük esnafın, tica
ret erbabının, hizmet erbabının sözcüsü olmadığından, bu bombardımanı yapamadıklarından, etki
li güçleri olmadığından hakları yenmekte, bundan önceki maddelerle sırtlarına bu vergiler yüklen
miş bulunmaktadır. 

Bu vergilerin, hele hele son yüzde 100'e varan zamlardan sonra bir daha getirilen bu vergile
rin çok yaygın tepkiye sebep olacağını ve toplanamayacağını, zira bu vergileri almaya Türkiye'yi 
mecbur bırakanın bu Hükümet olduğunu, bu Hükümete de güven olmadığını burada arz etmek is
terim. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 

. Şahsı adına Sayın Maruflu, buyurun efendim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sözlerimin başında he
pinize saygılar sunuyorum. 

Tabiatıyla, bu konuşmaya başlamadan evvel, benim için büyük bir lütuf diye düşünüyordum; 
Sayın Başbakan buradaydı, söyleyeceklerimi onun duymasını isterdim; şanssızlık, gittiler; ama, du
yanlar kendisine iletirler. 

Değerli arkadaşlarım, Başbakan burada olsaydı gözlerinin içine baka baka şunları söyleyecek
tim : Türkiye'yi ikibuçuk senede ne hale getirdiniz? Bir zamanlar IMF Başkanının "artık siz dün
ya ülkelerine örnek ülke olarak gösteriliyorsunuz" dediği Türkiye, şimdi yine IMF'nin eline düştü; 
IMF uzmanları geliyor ülkemize... 

Sayın Başbakana şunu soracaktım: 1994 yılı bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonunda, sonra da 
Genel Kurulda görüşerek kabul ettik. Bu bütçe var mı yok mu? Onu bana söyleyin, bunu soruyo
rum. Türkiye'nin bütçesi var mı yok mu? 

1994 yılı bütçesindeki hiçbir kalemin geçerliliği kalmamış; deflatör kalmamış, enflasyon kal
mamış, dolar için 17750 lira hedeflemişsiniz, o da gitmiş, ne olduğu belli değil; gelir kalemleri kal
mamış. Şimdi, bu bütçe var mı yok mu? Bunu soruyorum, cevabını alamıyorum. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Var var... O olmazsa maaş alamazsın. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, geçen hafta burada bu vergi paketi 
görüşülürken, nedense, 6 ncı maddeye gelindiğinde Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tasan ge-
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ri çekildi; dün sabah Plan ve Bütçe Komisyonunda tekrar görüştük; görüştük ama, radyodan, tele
vizyondan duyduk ki, bir gece önce Başbakanlık konutunda, Başbakan Yardımcısı ve diğer ilgili
lerin iştirakiyle bir toplantı yapılmış ve bu toplantıda bu verginin ne şekilde alınacağına dair bir an
laşmaya varılmış. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, hiçbir dönemde devlet geleneğinin, bürokrasi geleneğinin bu ka
dar tahrip edildiği bir dönem yaşamamıştır. Devlet teşkilatında yıllarca memuriyet görevinde bu
lundum, böyle bir dönem görmedim. 

Şimdi, bir Palamento geleneği daha yıkıldı. Çünkü, başbakanlar, Parlamentonun en önemli ko
misyonlarından birisi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanıyla ekonomik ve malî konularda da
ima işbirliği yaparlar, görüşürler, danışırlar. Bu bahsettiğim Başbakanlık konutundaki toplantıya, 
ne gariptir ki, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı çağrılmıyor; çağrılmadığından maada, elimize bir 
metin geliyor, Plan ve Bütçe Komisyonuna diyorlar ki "bunu kabul edin" ve Plan ve Bütçe Komis
yonu da bunu kabul ediyor! 

Ben orada arkadaşlarıma da söyledim, iki şey yapabiliriz; ya gelen, empoze edilen bu talima
tı kabul ederiz, boyun eğeriz veya vicdanı hür, irfanı hür bir milletvekili gibi bunu reddederiz. 

Bir hafta zarıfında neler olmuştur ki, daha önce görüştüğümüz bu tasarıda geriye gidilmiştir? 
Hangi tesirler meydana gelmiştir, kimler bunu etkilemiştir, bu belli değil. 

Değerli arkadaşlar, Hükümet o kadar çaresiz bir durumdadır ki, denize düşen yılana sarılır ka
bilinden, bu yasaya sarılmıştır. Bu tasarı belki yasalaşacaktır; ama, bu tasarı da sulandırılmıştır; 
bundan taviz verilmiştir ve Net Aktif Vergisindeki oranlarla oynanmıştır. 

Siz mademki burada inşaat şirketlerini dahil ediyorsunuz, banka ve sigorta şirketlerini dahil 
ediyorsunuz -burada bir adaletsizlik var- bunlarla çok yakın ilişkisi olan ve ihracatımızla fevkala
de yakın ilişkisi bulunan ihracat dış ticaret şirketlerini de buraya almak gerekir; çünkü, artık bir 
kere kalama koyverdi. O bakımdan, bunu buraya almakta fayda vardır diye düşünüyorum. Ayrıca, 
leasing şirketlerinin, factoring şirketlerinin de bu kapsama alınması gerekir; adalet bu şekilde sağ
lanır diye düşünüyorum. Çünkü, bunu yapmadığımız takdirde, belli grupları, belli kurum ve kuru
luşları koruma yoluna gidiyoruz ve diğerlerini kulak arkası ediyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. x 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maruflu. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Bizim bu konuda önergelerimiz vardır. Bu önergeler, za
manı geldiğinde burada görüşülecektir. Bu önergeler üzerinde ve diğer maddeler üzerinde de söz 
alma durumumuz devam edecektir. 

Süre bittiği için konuşmamı tamamlıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Önergeler vardır; ancak, madde komisyonca geri alınmadan önce verilmiş bir önerge vardır. 
Önerge sahipleri, bu madde tadiline rağmen önergelerinin işleme konmasında ısrarlıysalar işleme 
koyacağım. Önerge sahipleri Sayın Gürhan Çelebican, Sayın Safa Giray, Sayın Doğancan Akyü-
rek, Sayın Hüseyin Aksoy'dur. 
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GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Geri alıyorsunuz, peki. 

İSMAÎL SAFA GİRAY (İstanbul) - Biz onu eski maddeye göre vermiştik. Madde değişmiş
ti, o nedenle geri alıyoruz. 

BAŞKAN - Bendeniz de o gerekçeyi ortaya koyarak sordum. 

Yeni önergeler vardır; o önergeleri, önce geliş sırasına, sonra da aykırılık derecesine göre oku
tup, işleme koyacağım. 

Buyurun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile İlgili Yasa Tasarısının (Sı
ra Sayısı: 648) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ederiz. 

Gürhan Çelebican Rasim Zaimoğlu Selçuk Maruflu 

İstanbul Giresun İstanbul 

Salih Ergün Rauf Ertekin İlhan Kaya 

İstanbul Kütahya İzmir 

Ek cümle: 

"Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin mükellefi olanlar ile özel finans kurumlarında ve 
dış ticaret sermaye şirketlerinde bu vergi, bunların sadece net aktifleri üzerinde,n hesaplanır. Bu he
saplamada bankaların, sigorta şirketlerinin, özel finans kuruluşlarının ve dış ticaret sermaye şirket
lerinin net aktif vergisi hesaplamalarında net aktif değerlerinin 1/2'si esas alınır. 

Gerekçe : İhracatımız durmuştur; dış ticaret açığımız tehlikeli boyutlardadır. İhracata önem 
veriliyorsa, ihracatta önemli rol oynayan dış ticaret/ihracat şirketleri desteklenmelidir. Bu nedenle, 
Net Aktif Vergisinin yüzde 50 oranında alınması uygun olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile İlgili Tasarısının 6 ncı mad
desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygılarımla arz ederiz. 

"Finansal kiralama ve factoring şirketleri de, banka ve sigorta şirketleri gibi, net aktifleri he
saplanırken, değerlerinin 1/2'si esas alınır." 

Selçuk Maruflu Feyzi İşbaşaran Işın Çelebi 

İstanbul İstanbul İzmir 

Halit Dumankaya Ekrem Pakdemirli 

İstanbul Manisa 

Gerekçe : Banka ve sigorta şirketleri, özel finans kurumları ve factoring, leasing şirketleri ya
sal yükümlülükler nedeniyle aktifte gösterilip, tasarruf edilmeyen tutarlar bulunduğundan, net ak
tiflerinin hesaplanmasında bu tutarlan izole etmek bakımından net aktiflerin 1/2'sini dikkate almak 
uygun olacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesinin son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 

Konya 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Abdüllatif Şener 

Sivas 

Kemal ettin Göktaş 

Trabzon 

İsmail Coşar 

Çankırı 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Zeki Ünal 

Karaman 

Lütfi Doğan 

Gümüşhane 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener 

Sivas 

Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 

Kemâlettin Göktaş 

Trabzon 

İsmail Coşar 

Çankırı 

Madde 6. - Net aktif vergisi, bilanço esasına tabi olan mükelleflerin bilançolarının aktifinde, 
diğer mükelleflerin envanterinde yer alan varlıklarının net değeri veya bunların dönem içindeki 
gayri safi hâsılatları üzerinden hesaplanır. Varlıklarının net değeri, Vergi Usul Kanununa göre de
ğerlendirilmiş varlıklarının değerinden, sadece aynı kanuna göre ayrılmış amortisman ve karşılık
larının indirilmesi sonucunda bulunan değerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesinin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener 

Sivas 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Kemâlettin Göktaş 

Trabzon 

Bahaddin Elçi 

Bayburt 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Zeki Ünal 

Karaman 

İsmail Coşar 

Çarıkın 

Gerekçe : Aynı mükelleflerden aynı zamanda ekonomik denge vergisi alınmakta olduğundan, 
tekraren böyle yeni bir vergi daha alınması itibariyle, kendisini vergilendiren dürüst mükellefi ce
zalandırma anlamına gelmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (648'e 1 inci Ek) Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Ka
nun Tasarısının 6 ncı maddesinin tasan metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cevat Ayhan Musa Demirci Şaban Bayrak 

Sakarya Sivas Kayseri 

Ahmet Derin Ahmet Arıkan 

Kütahya Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (648'e 1 inci Ek) Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Ka
nun Tasarısının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki, yüzde 1,5 oranının yüzde 0,5 olarak değişti
rilmesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan Musa Demirci Zeki Ünal 
Sakarya Sivas Karaman 

Şaban Bayrak Salih Kapusuz 
Kayseri Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (648'e 1 inci Ek) Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Ka
nun Tasarısının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki yüzde 2 oranının yüzde 0,5 olarak değiştiril
mesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan Musa Demirci Şaban Bayrak 
Sakarya . Sivas Kayseri 

' Lütfi Doğan Salih Kapusuz 
Gümüşhane Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (648'e 1 inci Ek) Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Ka
nun Tasarısının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların, sırasıyla yüzde 0,5, yüzde 0,5 ve 
yüzde 0,2 olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan Musa Demirci Şaban Bayrak 

Sakarya Sivas Kayseri 

Salih Kapusuz Ahmet Arıkan Ahmet Derin 

Kayseri Sivas Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan (648'e 1 inci Ek) Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Ka
nun Tasarısındaki madde 6'da "net aktif ibaresinin, "net öz kaynak" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Cevat Ayhan Mustafa Ünaldı Musa Demirci 
Sakarya Konya Sivas 

Ahmet Arıkan Ahmet Derin Ahmet Remzi Hatip 
' .. Sivas Kütahya Konya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hüsamettin Örüç Orhan Ergüder Cengiz Bulut 
Bursa İstanbul İzmir 

Işın Çelebi Yavuz Köymen 

İzmir Giresun 

Net aktif vergisinin oranı, net aktifinden borçlar düşüldükten sonra, servet veya öz sermaye 
üzerinden yüzde 1,5; gayri safı hâsılat üzerinden, serbest meslek erbabında, borçlar düşüldükten 
sonra yüzde 2, diğer mükelleflerden borçlar düşüldükten sonra binde 5'tir. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gelen önergeler geliş sırasına göre okutuldu ve bilgilerini
ze sunuldu; şimdi aykırılık derecesine göre işleme koyacağım. 

En aykırı önerge, 6 ncı maddenin tasarıdan çıkarılması istikametinde olan önergedir. Sayın Şe
ner ve arkadaşlannın önergesiyle Sayın Ayhan ve arkadaşlannm önergesi, maddenin çıkarılmasına 
mütedairdir. Muhteva itibariyle birbirinin aynı olan bu önergeleri tek önergeymiş gibi işleme ko
yuyorum. 

Buyurun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarının 6 ncı maddesinin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyor. 

Söz talep ediyor musunuz Sayın Şener? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Şener. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

648 sıra sayılı, Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlannda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansının 6 ncı maddesiyle, Net Aktif Vergisinin matrahı ve 
oranı tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bu maddede ifade edildiği gibi, Net Aktif Vergisi, bilanço 
esasına tabi olan mükelleflerin bilançolannın aktifinde, diğer mükelleflerin de envanterinde yer 
alan varlıkların net değeri veya bunlann dönem içindeki gayri safı hâsılatlan üzerinden hesaplana
rak alınacak bir vergidir. 
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Bu mükellefler kimlerdir; bu mükellefler, bilanço esasına tabi veya işletme hesabı esasına ta
bi olduğu halde, kendi yıllık beyannamelerini veren ve vermiş oldukları beyannameler üzerinden 
vergilerini ödeyen mükelleflerdir. Bu mükellefler, bir takvim yılı içerisinde elde etmiş oldukları ka
zanç ve iratlarını kendi iradeleriyle beyan edip, kendilerini iradeleriyle vergilendiren kimselerdir. 
Ancak, bu kanun tasarısıyla birlikte, kendi iradeleriyle kendilerini vergilendiren bu mükelleflerden, 
1994 yılı için ve bir defaya mahsus olmak üzere ek vergiler talep edilmektedir. 

Bu tasarıda yer alan ve bu mükelleflerden talep edilen, istenilen ek vergilerden biri, "Ekono
mik Denge Vergisi" adı altında zikredilen vergidir. Bu Ekonomik Denge Vergisinin kimlerden, 
hangi usuller, hangi esaslar dairesinde ve hangi oranlarda alınacağı daha önceki maddelerde düzen
lenmiş ve bu maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamalarda kabul 
edilmiş bulunmaktadır. , 

Şimdi, bu 6 ncı ve müteakip maddelerde de gene aynı mükelleflerden, 1994 yılına özgü ve bir 
defaya mahsus olmak üzere ikinci bir ek vergi talep edilmektedir; buna da "Net Aktif Vergisi" is
mi verilmektedir. Dikkat edilince görülecektir, burada gerçekten aynı mükelleften üst üste alınan 
vergiler vardır. Bu mükellefler, birinci defa, kendi iradeleriyle kendilerini vergilendirmektedirler; 
arkasından "Ekonomik Denge Vergisi" adı altında, ikinci bir ek vergi bu tasarıyla alınmaktadır ve 
şimdi bu maddelerle de, aynı mükelleflerden üçüncü bir vergi olarak "Net Aktif Vergisi" tahsil 
edilmeye çalışılmaktadır. 

O kadar vergi kaçağının bulunduğu, beyanname dahi vermeden, mükellefiyet tesisi dahi yapıl
madan milyarlarca lira kazanan insanların bulunduğu bir ülkede, mükellefiyet kaydı tesis edilmiş 
bir şahıstan, bir mükelleften üst üste vergiler alınması sağlıklı bir durum değildir. Bu, her şeyden 
önce, ortaya çıkan mükerreriyet sonucunda vergi kaçakçılığını teşvik edecek özelliklere sahiptir. 
Üstelik, Türkiye'de inceleme oranlarının çok düşük olduğunu, mükellefiyet tesisi bulunmayan mü
kelleflerin üzerine fazla gidilmediğini düşündüğümüzde, bilinen, kazancı, beyanı Maliyenin, vergi 
dairesinin önünde olan bir mükellefin tekrar tekrar vergi yükü altına sokulması gibi bir olumsuzlu
ğu bünyesinde taşımaktadır. 

Halbuki, Hazinenin temel gelir kaynağı bu mükelleflerdir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şener, buyurun efendim. 

ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

... Vergi yükünün aynı mükellef üzerinde sürekli yeni vergilerle artırılması sonucunda, bu mü
kelleflerin ticarî faaliyetlerini yapamaz duruma düşmeleri, işlerini terk etmeleri ve ekonominin dur
gunluğa sürüklenmesi gibi büyük sonuçlan olabilecek niteliktedir. 

Bu bakımdan, diyoruz ki biz, bu 6 ncı maddenin tasarıdan çıkarılması gerekmektedir. Böyle
ce, "Ekonomik Denge Vergisi" adı altında alman yeni ek bir vergiyle, bu mükelleflerle yetinilme-
lidir ve tekrar tekrar vergi alma yoluna gidilmemelidir. 

Düşüncelerimi özet olarak bu şekilde takdim ediyor ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi okutup müzakereye açıyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 6 ncı maddesinin son cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener 

Sivas 

ve arkadaşları 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, önergede imzanız var mı? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) -Aynı mealde bir önerge de bizim var efendim. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, önergede sizin imzanız yok efendim. 

Biraz önce, birleştirip tek önerge olarak işleme koymuştum, müzakereyi o şekilde ikmal etmiş
tim; bilginiz olsun. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ünaldı. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz tasarının 6 ncı maddesinin son cümlesinde yer alan ve banka ve sigorta muameleleriyle ilgili 
işletmelerin vergi yükümlülüğünü yarıya indiren hükmün kaldırılması hakkındaki önergemi savun
mak üzere söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Önümüzde, Türkiye'nin genelinde kabul görmeyen ve milleti tümüyle; ama, özellikle de dar 
gelirlileri inim inim inleten bir vergiler grubu yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. 

Bu tasarı, Genel Kurulumuza gelmişken, görüşülmekteyken, birtakım baskıların ortaya koy
duğu etkiyle geri çekilmiş, Komisyonda yeniden görüşülmüş ve huzurunuza tekrar gelmiştir. 

Yapılan değişiklikle, bankaların şikâyetleri ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Tabiî, bankala
rın kolay durumda olduğunu iddia etmiyorum; bu müesseselerin de, bu tasarıyla, birtakım zorluk
larla karşı karşıya kaldığını kabul ediyoruz. Hükümet de bu zorluklan duyar hale gelmiş ve Komis
yonu çalıştırmak suretiyle bankaların istekleri istikametinde değişiklik gerçekleşmiştir. 

Ben şunu vurgulamak istiyorum : Bu Hükümet, bu İktidar, toplumun dar gelirli kesimine, hat
ta gelirsiz kesimine karşı duyarsız kalmaktadır. Asıl inleyen, zorlanan, işsizler, asgarî ücretliler, 
memurlar ve küçük esnaftır. Şimdi bunların nasıl geçindiklerini burada kimsenin izah edebileceği
ni zannetmiyorum. Bunlar, hangi şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar; bunu anlatmak mümkün de
ğil. Şu anda vergi dairelerinin önünde kuyruğa girmiş, götürü usulden vergilendirilip, korkunç bir 
vergi rakamıyla karşı karşıya kalmış; müessesesini, işletmesini, dükkânım kapatma durumuyla kar
şı karşıya kalmış insanlar vardır. 
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Toplumun bu kesimi bu sıkıntıları yaşarken, Hükümetin, yalnız bankalardan ve benzer mües
seselerden yana tavırla, bu tasarıda bir değişiklik yapması, bir yandan Hükümetin durumunu orta
ya koyarken, bir yandan da bu tasarı ve bu tasarının görüşülmesinden önce açıklanan paket hak
kında toplumdaki güvensizliği artırmaktadır. 

Bu Hükümet, bu İktidar, toplumda, ağır kanamalı bir hasta gibi itibar kaybetmekte, güven kay
betmektedir; çünkü "baskı yapan hakkını alıyor, baskı yapan etkili oluyor" gibi bir anlayışı toplu-

, ma yansıtmaktadır. Onun için, bu tasarının Komisyona geri çekilmesinden sonra getirilen bu mad
dedeki değişikliği izah etmenin zor olacağını, toplumda gittikçe güven duygularını azaltacağını ifa
de etmek istiyorum. 

Bu arada Komisyonun çalışmalarıyla ve yasa tasarısının görüşmeleriyle ilgili usul bakımından 
da düşüncelerimi ifade etmek istiyorum : Tasarı geri çekildi; ama, yalnız bu değişiklik yapılmadı, 
arkasından ek maddeler getirildi; bu yasa tasarısı önemli değişikliklerle yeniden karşımıza geldi. 
Biz görüşmeye 6 ncı maddeden başladık; halbuki daha önce tasarının geneliyle ilgili değerlendir
melerde bulunmuştuk. Şimdi getirilen değişiklikler, bankalar hakkındaki rakam değişikliği ile ek 
maddelerde getirilen değişiklikler, tasarının genel değerlendirmesini değiştirecek önemli değişik
liklerdir. Onun için, tasarının geneli hakkındaki görüşmelerin yenilenmesi gerektiği hakkındaki ifa
demi de takdim etmek istiyorum. 

Burada, tek taraflı olarak yapılan, Hükümetin yine zenginden yana olduğunu, paradan, faizden 
yana olduğunu bir kere daha teyit eden bu değişikliğin düzeltilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. 

Önergemizi bu manada verdik. Önergemizin desteklenmesi hakkındaki arzımızı hürmetlerim
le takdim ediyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (RP sıralarından "Karar yetersayısı istiyo
ruz" sesleri) 

Efendim, zamanı var, rica ediyorum... 

... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

ABİT KIVRAK (Konya) - Sayın Başkan, daha nasıl bağıracağız!.. 

BAŞKAN - Sayın Kıvrak, karar yetersayısı isteminin zamanı var... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, duymadınız, karar yetersayısı istemiştik. 

BAŞKAN- Belki, doğrudur; yani, zamanında istemiş; ama, ben duymamış olabilirim. Bana 
istek zamanında ulaşsa, ben ona uyarım. Denemesi de meccanendir... 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki gibi değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener 

Sivas 

ve arkadaşları 
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MADDE 6. - Net Aktif Vergisi bilanço esasına tabi olan mükelleflerin bilançolarının aktifin
de, diğer mükelleflerin envanterlerinde yer alan varlıkların net değeri veya bunların dönem içinde
ki gayri safi hâsılatları üzerinden hesaplanır. Varlıkların net değeri, Vergi Usul Kanununa göre de
ğerlendirilmiş varlıkların değerinden, sadece aynı Kanuna göre ayrılmış amortisman ve karşılıkla
rın indirilmesi sonucunda bulunan değerdir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılmıyor. 

Sayın Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Şener ve arkadaşları, önergenize Komisyon ve Hükümet katılmadı efen
dim. Bir söz talebiniz var mı? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Söz istemiyorum, karar yetersayısı istiyorum!.. 

BAŞKAN - Karar yetersayısı istiyorsunuz; dikkate alacağım efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Bir başka önerge var; işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 6 ncı maddesinin birinci florasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ederim. 

Selçuk Maruflu 

İstanbul 

ve arkadaşları 

"Bunlar ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olanlar ile, özel fınans kurumlarında ve 
dış ticaret sermaye şirketlerinde bu vergi, bunlann sadece net aktifleri üzerinden hesaplanır. Bu he
saplamada, bankaların, sigorta şirketlerinin, özel fınans kuruluşlarının ve dış ticaret sermaye şirket
lerinin net aktif vergisi hesaplamalarında net aktif değerlerinin 1/2'si esas alınır." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmıyorlar. 

Sayın Maruflu, söz talebiniz var mı efendim? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Maruflu. 
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SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu önerge, ekonomik 
hayatımız için fevkalade önemli olan ihracatın teşviki amacıyla verilen bir önergedir. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye'de, 1983 yılındaki ihracat patlamasında "Japon Modeli" olarak adlan
dırılan, dış ticaret sermaye şirketleri veya ihracat şirketlerinin büyük rolü olmuştu. Çünkü, bu şir
ketler, dünya rekabet piyasalarına girip, orada dev şirketlerle kapışarak, Türkiye'nin ihracatının ar
tırılmasını sağlamışlardı. Nitekim, 1983 yılından evvel Türkiye'nin toplam ihracatı 2,9 milyar do
larken ve sadece petrol ithalatı 3 milyar dolarken, Anavatan Partisinin iktidara gelmesinden sonra, 
ihracata verilen önem çerçevesinde ve bu dış ticaret sermaye şirketlerinin de katkısıyla, ihracat 5,5 
milyar dolar, 7,5 milyar dolar, 8,5 milyar dolar, 11 milyar dolar olmuş ve nihayet 15 milyar dola
ra ulaşan bir trent izlemişti. 

Şimdi, bu iktidar zamanında ihracat durmuştur. Türkiye'nin, ihracat yaparak ve turizm endüst
risini faal duruma getirerek döviz kazanması gerekirken, Türkiye, dışarıdan aldığı borçlarla duru
munu idare etmektedir. Türkiye'nin dış ticaret açığı, 1993 yılı sonu itibariyle, Türkiye Cumhuriye
ti tarihinin en büyük rakamına ulaşmış, 14 milyar dolar olmuş; cari işlemler açığı da 5,5, milyar do
lara gelmiştir* İhracat tehlike çanları çalmakta ve alarm vermektedir. Şimdi bir de gelen bu vergiy
le, dış ticaret ihracat şirketlerine bir yük getirilmesi, zaten cılız bir şekilde artan ihracatın, bundan 
sonra yerinde sayması neticesini verecektir. O bakımdan, net aktifler hesaplanırken dış ticaret şir
ketlerinin de değerlerinin 1/2 oranında -yani net aktiflerinin yarısı oranında- hesaplanması ve bu 
şekilde vergi alınması tarafımızdan önerilmiştir. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, önerge üzerindeki müzakere tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Bir başka önerge var, okutup işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile ilgili 648 sıra sayılı Yasa 
Tasarısının 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygılarımla arz ederim. 

"Finansal kiralama ve faktöring şirketleri de banka ve sigorta şirketleri gibi, net aktifleri he
saplanırken, değerlerinin 1/2'si esas alınır." 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

ve arkadaşları 

Gerekçe: • 

Banka ve sigorta şirketleri, özel finans kurumlan ve faktöring, leasing şirketleri yasal yüküm
lülükler nedeniyle aktiflerinde gösterilip, tasarruf edilmeyen tutarlar bulunduğundan, net aktiflerin 
hesaplanmasında, bu tutarlan izole etmek bakımından net aktiflerin 1/2'sini dikkate almak uygun 
olacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon katılmıyor. 

Sayın Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılmıyor. 

Sayın Maruflu, söz mü talep ediyorsunuz efendim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, buyurun efendim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önerge de, tıpkı 
Net Aktif Vergisi hesaplanırken, inşaat müteahhitlik firmaları ile banka ve sigorta şirketlerine na
sıl bir esneklik getirilmişse, finansal kiralama ve faktöring şirketlerine de aynı mealde bir esnekli
ğin getirilmesi için verilmiştir. Yani, net aktifleri hesaplanırken, 1/2'sinin esas alınması teklif edil
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, Banka ve Sigorta Muamele Vergisine tabi olan faktöring şirketlerinin 
faaliyet konusu, bildiğiniz gibi, yurt içi ve yurt dışı ticarî işlemlerle ilgili her çeşit alacakların alı
mı, satımı ve temellük edilmesidir. Bu, Türk malî mevzuatına girmiş yeni bir husustur; alacakların 
bir ölçüde garanti altına alınmasıyla ilgili bir uygulamadır. 

Faktöring şirketleri, firmalardan satın aldıkları, alacakları bilançolarının aktifinde nominal de
ğerler olarak gösterirler ve iskonto ederek müşterilere ödedikleri tutarları ise pasifte avans hesa
bında takip etmektedirler. Bu işlemin doğal sonucu olarak, faktöring şirketleri, müşterilerine ait 
alacakları da aktiflerinde göstermektedirler. Bu işlem, tıpkı, bankaların müşterilerine verdikleri 
kredi muameleleriyle benzerlik göstermektedir. Buna ilaveten, bankalar, müşterilerine verdikleri 
kredi tutarlarını aktiflerinde gösterirken, faktöring şirketleri iskonto ederek müşterilerine ödedik
leri tutarı değil, alacağın itibarî değerini bilançolarının aktiflerine koyarlar. Faktöring şirketlerinin 
aktiflerinin hemen hemen tamamını oluşturan bu alacaklarla, bankalarda olduğu gibi şüpheli ala
cak karşılığı ayırmak mümkün değildir. Bu nedenle, aynı, bankalarda -ki, bankalar burada kapsa
ma girmiştir- olduğu gibi, özellikle leasing ve faktöring şirketlerinin bu madde kapsamında görül
mesini düşünerek bu önergeyi verdik. 

Bu düşüncelerle saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum efendim. 

Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN - Peki, Sayın Hatip, dikkate alınacaktır. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, biz burada bir kanun tasarısının müzakeresini yapıyoruz. Benim, sayın 
milletvekillerinden bir ricam olacak: Genel Kurulda oturun, takip buyurun, oylamaya iştirak edin... 
Yani, bir tartışmaya mahal verilmesin. Her oylamada "kapıdan kimler giriyor" diye takip edecek
sem, doğrusu bunun mantıklı bir yanı olmaz. Rica ediyorum... Rica ediyorum... (DYP sıralanndan 
alkışlar) Karar alırsınız, dağılır gideriz yahut "ara verin" dersiniz ara veririm, dinlenirsiniz eğer çok 
yorulduysak; yoksa, takip edelim, rica ediyorum... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Doğru söylüyorsun Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Cengiz Bulut 

İzmir 
ve arkadaşları 

"Net aktif vergisinin oranı, net aktifinden borçlar düşüldükten sonra, servet veya öz sermaye 
üzerinden yüzde 1,5; gayri safi hâsılat üzerinden serbest meslek erbabından borçlar düşüldükten 
sonra yüzde 2, diğer mükelleflerden, borçlar düşüldükten sonra yüzde 0,5'tir." 

BAŞKAN - Sayin Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Saynı Komisyon katılmıyor. 

Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet de önergeye katılmadı. 

Sayın Bulut, önergenize Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 

Buyurun'efendim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türk ekonomi
sinin bugünkü durumu göz önünde bulundurulduğunda, gerek imalat gerek inşaat gerekse finans 
sektörünün vahim bir tablo içinde olduğu görülecektir. Yabancı sermayenin ülkemizdeki payı da 
dikkate alınacak olursa, uluslararası kabul görmüş vergilendirme esaslarına uymayan bir yaklaşım, 
Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni dış sermaye girişimlerini önleyecektir. 

Üretim ile tüketim arasındaki pazarlama şirketleri ve yine üretim ile bankalar arasındaki iliş
ki, mükerrer olarak bilançonun aktifinde bulunmakta veya stok olarak yer almaktadır. Bu müker
rerliğe meydan vermemek için, net aktiften borçlarını da düşmek, yani servet üzerinden vergi al
mak gerekir. Hatta birbirinin iştiraki olan şirketlerde, iştirakler elimine edilerek net aktif tutarı tes
pit edilmelidir. Örneğin, konu imalat sanayii veya çeşitli sektörler açısından ele alındığında, net ak
tif kavramının, yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak belirlenmesi, vergide eşitlik prensi
bini ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlayacaktır. Gelir sağlamak amacıyla yapılan bir dü
zenleme, imalat sanayiini ve diğer sektörleri, kaldıramayacağı yükle karşı karşıya bırakacak ve iş
lemez hale gelecektir. 

Değerli arkadaşlar, ben de esnaflık yaptığım için, bu vergiyi kendi açımızdan şöyle tarif ede
biliriz : "Yakalanan kısrak harman döver" misali; yani, ola ki, Türkiye'de bir defter açtın, Allah 
yardımcın olsun!.. 

Sayın Bakanım, hayatımda üzüldüğüm ve sevindiğim üç olay vardır : 1984'te belediye başka
nı seçildim, sevindim; 1989'da, belediye başkanlığı seçimini kaybettim, çok üzüldüm; 199l'de, 
milletvekili seçildim, çok sevindim. Seçimleri kazandığım için mi sevindim Sayın Bakanım; tabiî, 
onun için de sevindim ama, esas sevincim, Sayın Bakanım -1984'te ben mühendistim- belediye 
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başkanı seçildiğimde, def eter tutma zorunluluğundan kurtulduğum içindi. 1989'da seçim kaybet
tim, tabiî ki üzüldüm; ama, esas üzüntüm, yine mükellef olduğum için, Maliye'ye yine yakalandı
ğım içindi. 1991'de Sayın Bakanım, milletvekili seçildim. Milletvekili seçildiğim için mi sevin
dim; yok Bakanım, yok; mükelleflikten kurtulduğum için. Maliyeden kurtulduğum için, yakalanan 
kısrak olmaktan kurtulduğum için çok sevindim. Türkiye'de, "yakalanan kısrak harman döver" mi
sali, devletine vergi veren namuslu vatandaşlar üzerinde oyunlar oynanıyor. Elimizde cetvel, eli
mizde kalem yalnız bunlarla uğraşabiliyoruz, işimiz gücümüz bu... Var mıyız; vergisini vermeye
ni yakalayalım?.. 

Teşekkür ederim, sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısı aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Karar yetersayısı aranacaktır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değerli milletvekilleri, 
karar yetersayımız yoktur. 

Saat 17.45'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.27 

©-
/' 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: .17.45 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER: Kadir Bozkurt (Sinop), Abbas İnccayan (Bolu) 

; _ - e — 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

10.-Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayıları: 648 
ve 648'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Sayın Cengiz Bulut ve arkadaşlarının değişiklik önergesinin üzerindeki müzakereler tamam

lanmış, oylamasına geçileceği sırada karar yetersayısı istenilmiş, oylamada karar yetersayısı aranıl
mış, bulunamamış ve bu sebeple ara verilmişti. 

Önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve oylama esnasında karar yetersayısı arayacağım... 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 6 ncı maddesi ikinci fıkrasındaki oranların, sırasıyla yüzde 0,5, yüzde 0,5 ve yüzde 

0,2 olarak değiştirilmesini arz ederiz. 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamıştır. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Söz istiyorum... 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 648 sıra sayılı kanun ta

sarısının 6 ncı maddesiyle ilgili olarak vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, burada bir hususu dikkatinize arz etmek istiyorum. Bakın, önceki madde
lerde mali denge vergisi olarak yüzde 10 getirdik. Net Aktif Vergi de, hâsılat üzerinden, serbest 
meslek sahiplerinde, yüzde 2'dir, diğerlerinde yüzde 1,5 ve yüzde 0,5 olarak devam etmektedir. 

Ayrıca, yine bu vergi mükellefleri, 1993 yılı kazançları için 1994 yılında verdikleri beyanna
medeki matrah üzerinden; Gelir Vergisi mükellefleri yüzde 25'ten yüzde 55'e kadar çıkan bir ver
gi ödeyeceklerdir, değişen, müterakki sistemde; Kurumlar Vergisi mükellefleri ise yüzde 46 ora
nında vergi ödeyeceklerdir. 

Şimdi, aynı zamanda 1993 yılında Gelir Vergisi mükellefleri yüzde 30, Kurumlar Vergisi mü
kellefleri de yüzde 50 peşin vergi ödemişlerdir. Bu yıl, yani 1994'te ise, peşin vergiler; Gelir Ver
gisi mükelleflerinde yüzde 50, Kurumlar Vergisi mükelleflerinde ise yüzde 70'e çıkarılmıştır. Ya
ni, bu hesabı yaptığınız zaman, 1994 yılında Gelir Vergisi mükellefleri ortalama yüzde 30 Gelir 
Vergisi öderlerse; bunun yüzde 50'sini de peşin vergi olarak ödeyeceklerdir, yani bir yüzde 15 de 
peşin vergi ödeyeceklerdir, yüzde 45 yapar, matrah üzerinden. 

Ayrıca, yüzde 10 da malî denge vergisi ödeyecekler ve yüzde 45 oranı yüzde 55'e çıkacaktır. 
Ayrıca bunlardan net aktif vergisi alıyorsunuz. Eğer yüzde 2'yi esas alırsak, yüzde 10 hâsılat üze
rinden kâr olduğunu düşünürsek, bir yüzde 20 de buradan gelir ve yüzde 55 oranı yüzde 75 eder. 
Yani, neresinden bakarsanız bakın, bu Gelir Vergisi mükellefleri, 1994 yılında yüzde 70 mertebe
sinde bir vergi ödeyeceklerdir. Tabiî ki isyan edecekler; birçoğu dükkânını kapatacak ve bilhassa 
İktidarı oluşturan gruplardaki arkadaşların kapısına gelip "hadi bakalım, bize bir iş bulun, vergile
rinizle dükkânımızı kapattık, biz neyle geçineceğiz" diye yığılacaklardır ve bol bol da bu konuda 
şikâyet alacaksınız. 

Biliyorsunuz, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 46'dır; bunların yüzde 70 de peşin vergisi vardır. 
Yüzde 46'yı ortalama olarak yüzde 50 alırsanız, üzerine yüzde 35 de (yüzde 70 üzerinden) peşin 
vergi gelecek ve toplam vergi yüzde 85 olacak. Ayrıca, yüzde 10 malî denge Vergisi getiriyorsu
nuz, yüzde 95 oluyor. Ayrıca, net aktif vergisini de getiriyorsunuz, böylece yüzde 100'ün üzerine 
çıkıyor. 

İlkokulda okuduğumuz bir çoban hikâyesi vardı. Adamın biri sürüyü çobana vermiş, yılso-
nunda çoban da hesabı veriyor: "Yağmur yağdı, gök çatladı, 72'sinin ödü patladı. Birini verdim 
kasaba, birini katma hesaba, hokladı, tokladı, sürü yok oldu" deyince, ağa da elindeki yoğurt bak
racını çobanın suratına boca ediyor ve çoban da sırıtarak, "bakın, hesabını düzgün verenin yüzü ak 
olur" diyor... Korkarım bu çobanın durumuna düşeceksiniz, milletin önünde. Onun için, bu vergi 
üzerinde bir daha düşünün. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 

, Sayın milletvekilleri, önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : <> 

Türk iye B ü y ü k Millet Meclis i Başkanl ığ ına 
Tasarının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki yüzde 2 oranının yüzde 0,5 olarak değiştirilme

sini arz ederiz. 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Katıl
mıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Önergemi açıklamak için söz istiyorum Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu önergemle ilgili ola
rak Muhterem Genel Kurula arz etmek istediğim husus şudur: 

. Değerli arkadaşlar, vergide adalet olması lazım. Bakın, bu madde geri çekildikten sonra Plan 
ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Arkadaşımız Sayın Maruflu'nun da belirttikleri gibi, Plan ve 
Bütçe Komisyonunun dışında görüşüldü. Hangi mahfilde, hangi güçlü çevrelerle görüşüldüyse, 
maddenin son fıkrasında "Bu hesaplamada, bankaların, sigorta şirketlerinin ve özel finans kurum
larının net aktif değerlerinin yüzde 2'si alınır" denilmiştir. 

Vergide adalet olması lazım; nimet-külfet meselesidir... Bankalar bilançolarını açıkladıkları 
zaman görüyoruz; bir büyük holdingin bankası, 1993'te 2,5-3 trilyon mertebesinde kâr etti, 300 kü
sur milyar vergi verdi; yani hesapladığınız zaman yüzde 8-10 mertebesinde vergi verdi. Şimdi, bi
raz evvelki önergede arz ettiğim gibi, küçük esnaftan kazancının yüzde 70 veya yüzde 80'ini ver
gi ojarak alırken, bunların da. vergisini yarıya indiriyoruz; ödemeleri gereken net aktif vergisini ya
rı olarak hesaplayıp, 1/2 nispetinde alıyoruz. Bu, adaletsizliktir. 

Buraya ayrıca dış ticaret sermaye şirketleri de getirilmiş. Dış ticaret sermaye şirketleri büyük 
holdinglerin, büyük şirketleridir, büyük para kazanan şirketlerdir. Yani biz bunları korumakla mü
kellef miyiz?.. Eğer bir servet vergisi alıyorsak, herkesin servetinden âdil ölçüler içinde almamız 
lazım. Çok büyük gelirleri olan büyük holdinglerin bu şirketleri, burada korumaya alınmaktadır; 
bunu da doğru bulmuyoruz, bunun da değiştirilmesi gerekir. 

Bu şirketler -ben size söyleyeyim- aynı zamanda Türkiye'de hayalî ihracatın baş sabıkalıların-
dandır. Bakınız, üç aydan beri -iktidar gruplarına bunu söylüyorum- hayalî ihracatla ilgili dosyala
rın devamını Meclise bir türlü getirmiyorsunuz. Oysa, bu hayalî ihracat meselesinin baş sorumlu
ları büyük holdingler ve şirketlerdir. O zamanki ihracatı teşvik mevzuatına getirilmiş olan hüküm
lerle, bu büyük şirketler ve holdingler, ihracatta vergi iadesinde munzam yüzde 10 mertebesinde 
vergi iadesi verildiği için, bunlar, hiç malı görmeden, müşteriyi hiç tanımadan, küçük firmaların 
mallarının üzerinden, bu ilave munzam yüzde 10 vergi iadesini yüzde 3 -yüzde 7; yüzde 5- yüzde 
5 -her neyse- aralarında taksim ettilir. Onun için, siz, bu hayalî ihracat dosyalarını ortaya çıkarıp, 
gün ışığına çıkanp, bunlarla ilgili soruşturmalar açıp bunlara hesap soracak yerde, şimdi burada, bu 
şirketleri ayrıca, ilaveten koruma altına alıyorsunuz... Bu da, amme vicdanında hiçbir zaman kabul 
görmeyecek bir husustur. 

Değerli arkadaşlarım, bunları bilgilerinize arz ediyorum. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, önerge üzerindeki müzakere tamamlanmıştır. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. -

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki yüzde 1,5 oranının yüzde 0,5 olarak değiştiril
mesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Komisyon önergeye katılıyorlar mı. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. -

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Sayın önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648'e 1 inci Ek, Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Ver

gi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 6 ncı maddesindeki "net aktif 
ibaresinin "net öz kaynak" olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN- Katılıyor musunuz?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Katılıyoruz 

efendim, katılıyoruz. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Komisyonun çoğunluğu yok; katılamazlar. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Beni buraya 
oturtursanız katılırım efendim. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Sayın 

Başkan, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılamıyoruz efendim. 
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BAŞKAN - Efendim, Sayın Maruflu'nun Sözcülük veya Başkanlık görevi var mı?! Başkan 
değilsiniz, Sözcü de değilsiniz Sayın Maruflu... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Hayır değilim, Komisyon üyesiyim... 

BAŞKAN - Sadece Komisyon üyesisiniz; o bakımdan mümkün değil efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadılar. • 

Önerge sahibi olarak Sayın Ayhan'ın söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

Verilmiş önergeler üzerindeki işlemler tamamlanmıştır. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 7 nci maddeyi okutuyorum : 

Beyannamenin Verilmesi, Verginin Tarhı ve Ödenmesi 
MADDE 7. - Mükellefler, net aktif vergisini, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olarak 

bağlı bulundukları vergi dairesine, adi ortaklıklar, adi komandit şirketler ve kolektif şirketler ise 
katma değer vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren iki ay içinde verecekleri beyannamelerle tarh ve tahakkuk ettirirler. Verilecek be
yannameye 1993 yılı hesap dönemi sonuna ilişkin bilançonun ve 1993 yılı hesap dönemi gelir tab
losu veya işletme hesabı özeti, serbest meslek kazanç özeti ve envarter listesinin eklenmesi zorun
ludur. Nek aktif değerinin 10 milyar lirayı veya gayri safı hâsılat tutarının 30 milyar lirayı aşması 
halinde, bilanço ve gelir tablosunun, malî tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun 
olarak düzenlendiği ve bu tablolara göre net aktif veya gayri safi hâsılat tutarının doğru hesaplan
dığı konusunda, aktif toplamı 10-50 milyar lira veya gayri safi hâsılat tutan 30-150 milyar lira ara
sında olanları serbest muhasebeci malî müşavirlere ve bu rakamları aşanları yeminli malî müşavir
lere olmak üzere, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına rapor düzenletmeye ve 
bu konuya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Net aktif vergisi, ilki beyanname verme süresi içinde, diğerleri ise 1994 yılının Ağustos, Ekim, 
Aralık aylarında ve 1995 yılının Şubat ayında olmak üzere beş eşit taksitte verginin tarhına yetkili 
vergi dairesine ödenir. Müklelleflerin, net aktif değerleri veya gayri safi hâsılatları üzerinden öde
yecekleri bu vergi, beyan edilen matrahları ne olursa olsun, 10 milyon liradan az olamaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Taner... 

Sayın Taner, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böyle bir vergi getirildiği zaman, bunun usulüne ve öde

me şekline baktığımızda, acaba, usulüne ve ödeme şekline uygun mudur diye kendimize bir sual 
sormamız lazım. 

Birincisi : Bankacılık sistemine bir baktığımızda, acaba neyin üzerinden,, hasıl bir vergi öde
niyor diye bir göz gezdirmekte fayda vardır. 

Bir kere, 1993 senesi bilançosuna baktığımız zaman, bankaların 780 trilyon liralık aktifleri 
var. Bu 780 trilyon liralık aktiflerin yansı Üzerinden bu vergiyi alacağız; burası güzel. Yalnız, ta-
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biî, bu rakamdan takriben 31 trilyon lira düşeceksiniz. Bunlar, son haftalar içerisinde batan banka
ların aktifidir. Onları düştüğünüz zaman, 749 trilyon lira üzerinden vergi alacaksınız. 

Peki, bu vergiyi aldığınız zaman, vergiyi nereden alıyorsunuz diye bakalım : Şimdi bu aldığı
nız verginin 100 trilyon lirası, devletin bu bankalara sattığı kâğıdın üzerinden alınıyor. Bundan siz 
tekrar vergi alıyorsunuz. Yani, bundan sonraki günlerde ve yıllarda bankaların, devlet kâğıdını al
ması daha evvelki koşullara göre zorlaşacaktır. Nitekim, baktığınızda, devlet kâğıtlarının çoğunlu
ğu zaten devlet bankalarındadır, özel bankalar bu risklerini aşağıya doğru indirmişlerdir. Demek ki, 
daha ziyade, bu parayı devlet bankalarından alacaksınız. 

İkincisi: Bu bankalar mevduat -munzam yatırmışlardır; yani, piyasadan yüzde 155 faizle top
ladıkları parayı götürmüşlerdir, Merkez Bankasına mevduat- munzam olarak yatırmışlardır; bu da 
sistemde 40 trilyon liradır. Bu 40 trilyon lira üzerinden de, siz; bir vergi alalım diyorsunuz. Yani, 
bankaların, piyasa faizinin çok altında, zararına, bir anlamda vergi verdikleri 40 trilyon lira .üzerin
den bir kere daha vergi almak istiyorsunuz. Bu da, tabiî, vergi adaletine sığar mı sığmaz mı bilmi
yorum ama, bir defaya mahsus olmak üzere bunu yapıyorsunuz. 

Diğeri de nedir: Bu bankalar^ diğer şirketlere -kimi isteyerek, kimi ekonomik konjonktürden 
dolayı- iştirak etmişlerdir; bunların da üzerinden vergi alıyorsunuz. Bu, bir nevi varlık vergisidir; 
aynen 1940'larda olduğu gibi, bankalara, "alalım" diyorsunuz, alıyorsunuz!.. 

Kurumlar Vergisi ile Sigorta ve Banka Muameleleri Vergisine bakalım : Yani, aslında, bu, 
Banka ve Sigorta Muamele Vergisinin bir başka ucunun bankalara uzantısıdır; çünkü, netice ola
rak bankalar ne yapacaklar; bu parayı öderlerse, dönecekler ve ödedikleri bu maliyeti, kredi ver
dikleri müşterilerinden tekrar geri alacaklardır. 

Nitekim, 1993'te 7 trilyonluk Banka Sigorta Muamele Vergisi alınmıştır; bu, 1994'te 11.6 
trilyon lira olarak hesaplanmaktadır. Aslında bu rakamı, başka bir usulde, aynı oranda, ilave olarak 
10 trilyon lira almak için hazırlık yaptınız, buraya getirdiniz. Demek ki, 1994'ün kötü ekonomik 
koşulları ve konjonktürü içerisinde, resesyona girildiği, kepenk kapatıldığı, üretimin düştüğü, ma
lın satılmadığı talebin azaldığı bir ortamda bu insanlara. "Size 10 trilyon daha bir yük getirdim" di
yorsunuz. Bunu verebilecekler midir; veremeyeceklerdir. Niye veremeyeceklerdir; parası olmayan 
veremez. Bankadan alsın versin; banka kimseye kredi vermiyor, tam tersi, kredileri geri alıyor. 
Verdiği kredilerin fiyatı da yüzde 200'ün üzerinde. Nitekim, parası olmadığına göre, size bunu öde
yemeyecek. Maliye bu konuda pek sıkıntılı değil; "Ödemezse, ben ona vergisi üzerinden aylık yüz
de 12 ceza yazarım" diyor. Yazarsınız, üst üste toparlarsınız!.. Demek ki, sene içerisinde bu pake
tin arzu ettiğimiz rakamsal geliri olmayacaktır; ama, siz kâğıt üzerinde bir tahakkukta bulunacak
sınız; netice de istediğiniz yere gelmeyecek. 

Şimdi, aklıma takıldı -hep bankalardan bahsediyoruz, şirketlerden bahsetmiyoruz- size bir baş
ka şey sorayım : Bu memlekette hepimizin çok önem verdiği eğitimdir. Eğitimde devlet yeteri ka
dar başarılı olamıyor. "Neden?" diyeceksiniz; yetmiyor. İşte, okulların durumu meydanda, Güney-

. doğu Anadolu'da kapalı bulunan 5 500 tane okuldan da bahsetmek istemiyorum; ama, onların da 
durumu meydanda. Böyle bir ortamda, devletin yapamadığını, özel sektör, özel okul açarak yap
mış. Bunları teşvik edeceğiz ki, memlekete evlat yetiştirsinler; çünkü, devlet yetiştiremiyor. Siz 
kalkıyorsunuz, bunlara, "gelin, sizi bir daha vergilendirelim" diyorsunuz. Nasıl vergilendireceksi
niz; onların net aktifleri üzerinden gidemezsiniz, çünkü, net aktifleri yoktur -bulundukları binalar, 
şunlar bunlar kiradadır- ciro üzerinden yapacaksınız. Bunu ciro üzerinden nasıl yapacaksınız? Ya
ni; talebe başına almış olduğu parayı ciro olarak kabul edeceksiniz, sonra bu paradan KDV olarak 
verdiği parayı vergilendireceksiniz, hocalara ücret olarak verdiği parayı vergilendireceksiniz, ay-
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dınlatma bedeli olarak verdiği parayı vergilendireceksiniz, ısıtma bedeli olarak verdiği parayı ver
gilendireceksiniz ve bunu da, "bir defaya mahsus" diyerek, "adalet" diye vasıflandıracaksınız ve 
bunu da yaparken hiç sıkılmayacaksınız!.. 

Yani, hani bu Hükümet çözüm getirecekti?! Hani, iyiyi daha iyi yapacaktı?! Peki, daha kötü
yü yaptığını, burada açık seçik, biz size istirham ederek beyan ediyorsak, burada yanlışı gösteriyor
sak, bunu nasıl yapıyorsunuz?! 

Neticede, bazı arkadaşlar, "bu vergi, aslında zenginlerden alınan vergidir" diyorlar. Efendim, 
aslında bu, tam tersine, yine zavallı ortadirek vatandaştan alınan vergidir; bu, esnaftan alman ver
gidir; bu, işçiden, memurdan ve bunların emeklisinden alınan vergidir. Çünkü, bunlar ilave vergi 
vermemelerine rağmen, bütün maliyetler fiyatlara yansıyacak. Millet aç kalacak değil ya, ekme
ğinden suyuna kadar bunları alacak; aldığı zaman da, bu pahalı fiyatlardan bu miktarları ödeyecek; 
ödeyecek ama, devlet bunları vergi olarak tahsil edemeyecek. İşte, işin sıkıntısı ve kötü tarafı bu
dur. 

Peki, bu şartlar altında önümüzdeki günlerde Türkiye'de ne olacak : 
Ekonomi resesyona girdi, daha ağır bir reşesyon devam edecek; iflas ve konkordatolar birbi

rini kovalayıp gidecek. 

Enflasyonun artması konusunda bir şey söylememe lüzum yok, bunu Türkiye'de artık herkes 
kabullenmiş vaziyette. 

Dövizimiz maalesef azalacak ve azalmaya devam ediyor. 1993 senesi sonundaki cari açık ve 
net hata, noksanın eksi olan bakiyesi 8,5 trilyona varan açığı bir kenara bırakırsak, sadece ocak 
ayında kendi başına 1 trilyon liralık açık verdik. Şubat, mart aylarında -Allah korusun bakıyorum, 
ithalat artmaya devam ediyor, ihracat da artmıyor, azalıyor. Demek ki, net açık burada da devam 
edecek. 

Peki, dövizimizin azaldığı, bankacılık sisteminin bu şekilde daha da kötü duruma getirildiği 
bir ortamda, yabancı bankacılar, acaba bankalara döviz kredisi verecekler mi; vermeyecekler; tam 
tersi, geri toparlayabil di ki erini toparlamaya çalışıyorlar. Bir oranda, demek ki, döviz üzerindeki 
baskı artacak ve döviz kurları, maalesef, Hükümet ne yaparsa yapsın, tutulması mümkün olmaya
cak bir hale gelip, enflasyonla beraber kovalamaca oynayacaktır; bir enflasyon fırlayacak, arkasın
dan döviz fırlayacak; döviz fırlayacak, arkasından enflasyon fırlayacak; böyle bir girdaba doğru gi
diyoruz. "Allah bizi 70 cente muhtaç etmesin" diyorum ve bu lafı söylerken altını çiziyorum ve çok 
korktuğumu burada ifade ediyorum. 

Faizler tırmanmaya devam edecek. "Batan bankalar batmıştır, arkası kesilmiştir" demek yan
lıştır. Buradan ifade etmek zorundayız; bazı bankalar batmaya devam edecek. 

Borsanın durumu malumdur. Borsa daha da tehlikeli duruma girmek zorundadır ve giriyor. 
Yani, 1990'lı rakamlara baktığınız zaman, 2 dolar olan endeks şu anda 50 centin aşağısına inmiş
tir ve üzerindeki baskılar neticesinde, maalesef, tehlikeli boyutlara girmek zorundadır. Maalesef di
yorum, burada, devletin, müdahale etmesi gereken, kontrol etmesi gereken bazı organları, borsada 
oynayan, işlem yapan şirketlere yeteri kadar müdahale etmedikleri ve onları kontrol etmedikleri 
için, yarın bir gün önümüze tehlikeli boyutlarda işler de gelebilecektir; bunun altını çizmek istiyo
rum ve Maliye, Hazine veya Başbakanlığa burada bu konularda uyarıda bulunmak istiyorum. 

Bankaların dış kredi sıkıntıları maalesef devam edecektir. 

İşsizlik artacak, işçi çıkarmalar devam edecek. 
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v Fabrikaların kapasite kullanım oranları düşmüştür, düşmeye devam edecek ve fabrikalar ka
panmaya başlayacaktır. 

Türkiye ekonomisinin 1/4'ünü teşkil eden devlet, piyasadaki paranın yüzde 80'ini kullanmak
tadır, geri kalan yüzde 20'de ekonomiye yetmemektedir. Sağlam olan özel sektör, maalesef, çök
mekte olan ve iflas etmiş olan bu devletin ihtiyaçlarına cevap veremeyecek hale gelmiştir; yani, 
1/4'lük dilim, 3/4'lük dilimi batıracak seviyeye gitmektedir. 

Döviz mevduatı azalmaya devam edecek ve maalesef, dünyanın her tarafında serbest olan ser
maye, Türkiye'de serbestiden çıkıp kumanda ekonomisine girdiği için ve bu boyunduruk altında da 
kalmayacağı için kaçmaya başlamıştır ve kaçmaya devam edecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) • 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Taner. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Özelleştirme : Yukarıda, Plan ve Bütçe Komisyonunda çıkar
dığımız, yakında buraya sevk edeceğimiz ve desteklemiş olduğumuz özelleştirmenin, maalesef bu 
ortamda yapılması mümkün değildir; dolayısıyla, buradan beklediğimiz gelir de gelmeyecektir. 

Peki, bu şartlar altında Türkiye nereye gidecektir ve bu yere gitmeye mahkûm mudur? İşte, su
al buradadır! Hayır sayın milletvekilleri, değildir. Türk ekonomisi, bugün içinde bulunduğu krizi 
hak etmemiştir, içinde bulunduğu bu krizden çıkabilir; bu, sizlerin elindedir. Birinci sınıf idare, bi
rinci sınıf insanlarla, Türkiye'de bu işi daha evvelden yapmış olan gerek siyasî gerek bürokratik 
kadrolarla bu problemlerin altından kalkabiliriz; ama, maalesef, burada bazı insanlar, "illa da be
nim olsun, nasıl olursa olsun" zihniyeti içerisinde ve sadece koltuk hırsı ve kavgası içerisinde ısrar 
ederlerse ve yaptıkları yanlışlarda -yanlış olmasına rağmen- ısrar ederlerse, üç ay geçtikten sonra, 
o gün "yanlış" dediklerimizi düzeltip, ama vakti geçtiği için çare olmayacak şekillere sokarlarsa, 
maalesef Türkiye'ye yazık olmaz mı?! 

İşte, bu duygu ve düşüncelerle, bu paketin, yanlış olduğunu, memlekete maalesef hayırdan zi
yade zarar getireceğini bir defa daha ifade eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Taner, teşekkür ediyorum. 

Gruplar adına son konuşmayı, Refah Partisi Grubu Adına Sayın Cevat Ayhan yapacaktır. 
Şahısları adına söz isteyen değerli üyeler de şunlardır : Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Gaffar 

Yakın, Sayın Cevat Ayhan. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 
648'e 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz 
almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, maddede, net aktif vergisiyle ilgili beyanname verilmesi, verginin tarhı 
ve ödenmesiyle ilgili hususlar düzenlenmekte, net aktif vergisinin de 10 milyon liradan az olama
yacağı ifade edilmektedir. Yani, en küçük esnaf da olsa, net aktif vergisi, aktifler üzerinde yüzde 
2, yüzde 1,5, serbest meslek erbabında hâsılat üzerinden yüzde 2 ve diğer mükelleflerde de yüzde 
yarımdır. Bunlardan hangisi yüksekse, onun uygulanması gerekir; ancak, Hükümet, 7 nci madde
nin ikinci fıkrasında bir hususu daha getirmiş, "Bu hesaplarda ne olursa olsun, 10 milyondan az pa
ra kabul etmiyorum" diyor. 
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Şimdi, küçük bir esnaf düşünün, günübirlik geçiniyor ve ikinci sınıf işletme defteri tutuyor. 
Daha Önce görüştüğümüz maddelerdeki hüküm gereği, kendisinden yüzde 10 ekonomik denge ver
gisi alıyoruz; bunu alırken de, onun gerçek matrahına bakmıyoruz, hayat standardı esasına göre fik-
tif olan bir matrah üzerinden vergi alıyoruz. Burada, net bir aktif vergisini alırken de, yine, onun 
hâsılatına bakmıyoruz, cirosuna bakmıyoruz; ne yapıyoruz : "En az 10 milyon vereceksin" diyo
ruz. Adam, dükkânı açıp kapasa ve bir kuruş kazanmasa -diyelim ki, kendi dükkânı, kira da vermi
yor- "hayat standardına göre vergi ödeyeyim, dükkânı kapamayayım, açık dursun, rızk kapısıdır, 
belki işim düzelir, bu konjonktür geçer" diye umutla beklerken, kafasına bir tokmak daha vuruyo
ruz, "ver bakayım 10 milyon ilet aktif vergisi" diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunun neresinde insaf var, onu size soruyorum. İşte bu kanun, böyle bir 
zulüm kanunudur; bu kanun, memlekette büyük sıkıntılara sebep olacak bir kanundur. Bizim göre
vimiz, bunu burada söylemektir; muhterem Hükümet üyelerinin görevi de icra etmektir; ama, tut
turdukları yoldan dönmeleri ihtimali de yok, "devam edeceğiz" diyorlar. Ayrıca, biz bu Hükümete 
güvenmiyoruz, millet de bu Hükümete güvenmiyor; niye : Zaten, bu iktisadî meseleleri ikibuçuk 
seneden beri bu Hükümet getirdi. 

Bu Hükümetin, vergi meselesinde ciddiyeti yok. Daha çiçeği burnundayken, Hükümet, 1992 
yılında buraya bir vergi kanunu getirdi. O zamanki Sayın Maliye Bakanı bu kürsüden "maalesef, 
biz, vergi mükelleflerinin yüzde 2'sini, 3'ünü kontrol edebiliyoruz, gerisin hiç takip edemiyoruz" 
dedi. Böyle bir yapı içinde, vergi affına ilişkin buradaki müzakerelerde Sayın Maliye Bakanı, "biz, 
süratle, vergi takibini, tahakkukunu ve tahsilatını geliştireceğiz, bir daha Türkiye bu duruma düş
meyecek" dedi. Soruyorum size : İki yıl geçti, ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Yani, Hükümet, 
vergide gayri ciddî, beceriksiz; harcamada da inadına müsrif, israf içindedir, milletin ödediği ver
gileri çarçur etmektedir. 

Maliye teşkilatımızın vergi karşısındaki davranışı, üslubu, tutumu ve kabiliyeti hakkında size 
iki misal arz edeceğim; ikisi de aynel yakîn müşahede ettiğim hususlardır. 

Bir tanesi -belki bir vesileyle arz etmiş olabilirim- 1992 yılının Ekim ayında, 1 Kasım ara se
çimleri nedeniyle, İstanbul'da seçim kampanyası yürütüyoruz; bir büyük tüccarın ticarethanesinde-
yim ve vergi levhasına baktım, 15 milyon lira vergi ödemiş. Vergi levhasına baktığımı görünce 
"Cevat Bey, 15 milyon lira vergi ödedik" dedi. Bu vergi, 1991 yılının vergisi; 1992 yılının Mart 
ayında bilanço vermiş, biz de ekim ayında ticarethanede oturuyoruz. "1991 yılındaki ciron ne ka
dar?" dedim, "10 milyar" dedi. Ben, vergi mevzuatını, meslek hayatımda hep hobi olarak merak et
miş, takip etmiş bir insanım, ilgilenirim, merak ederim, "sen bu işi nasıl becerdin, söyle bakayım 
hünerini. Faturasız mal alıyor musun?" dedim. "Hayır" dedi. Tek kalem malın toptancısı. "Fatura-
sız mal alamıyorum, malı, büyük fabrikadan alıyorum ve yüzde yüz faturalı alıyorum" dedi. "Pe
ki, satışın?" dedim. "Satışımı göstermiyorum, fatura kesmiyorum." dedi. "Peki, fatura isteyenlere 
ne yapıyorsun?" dedim. "Fatura isteyenlere de yüzde 1 kârla fatura kesiyorum" dedi. Tabiî, fıktif 
olarak bütün mallar deposunda yığılmış durumda, stoklarının dağ gibi yığılmış olması lazım; çün
kü, almış malı, satmamış ve fatura kesmiyor. 

İşte, bizim Maliye teşkilatının İstanbul'da da, İzmir'de de, Ankara'da da meseleye bakışı bu. 
Maalesef, vergi daireleri, böyle dinamik, verimli bir organizasyon içinde değil. Sayın Pakdemir-
li'nin Maliye Bakanlığı zamanında bu konuda birtakım adımlar atılmıştı, hatırlıyorum. Enerji tüke
timine kadar bazı hususlarda ölçümler yapıp, vergi mükelleflerinin gerçek kazançlarını, gelirlerini 
tespit babında birtakım teknik, sistematik ve stratejik çalışmalara girilmişti; ama, bunların hepsi, 
olduğu yerde kaldı. 
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İkinci müşahedem de şu: 1990 yılında bir vesileyle Almanya'nın Frankfurt şehrindeyim; Kon
yalı bir vatandaşımız, hemşerimiz, Mercedes arabasıyla taksicilik yapıyor; bizi arabasıyla gezdir
di, evine götürdü ve yemek ikram etti, "Burası kayınpederimin evidir; kayınpederim otuz yıldır Al
manya'da çalışıyor, kendisinin üç-dört dairesi var, bir tanesini de bana verdi, ben burada oturuyo
rum. Param var, bu sene daire alacaktım; fakat, malî müşavirim, 'sakın ha, ev alma, vergi dairesi 
ensene biner, canına okur; senin ödemiş olduğun vergilerden elinde kalan kâr, bir daire almaya mü
sait değil' diye ikaz etti beni. Ben de daire almadım" dedi. İşte, en liberal dediğimiz bir Batı top
lumu olan Almanya'da da, vergi mükelleflerini bu kadar dikkatli takip eden bir vergi denetim sis
temi var. 

1980 sonrasında, 12 Eylül döneminde, aman şu kara parayı ekonomiye çekelim diye, hatta sır
daş hesaba, gizli hesaplara kadar gittik, Türkiye'yi kalkındıracağız dedik, şunu dedik bunu dedik; 
ama, bu beceriksiz yönetimler, nihayet on sene sonra, Türkiye'de devletin ekonomisini, arabasını 
çamura sapladı. Haydi bakayım, şimdi imeceyle bunu çamurdan çıkaralım, yürütelim diyoruz; ama, 
bunu yürütmek için milletin de bu idareye güveni yok. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de sadece bir tane hükümet çıkmaz; bu Meclis tabanından bir
çok hükümetler çıkar. İktidarı teşkil eden gruplar, dirayet bakımından ve bilgi bakımından yeterli 
vukuf sahibi yeni bir Bakanlar Kuruluyla Meclisin önüne gelsinler veya yeni bir koalisyona gidil
sin; yani, Türkiye'nin maruz kaldığı bu iktisadî badire, karşısında, sıkıntı karşısında, güven duyu
lan bir hükümetin ortada olması lazım. 

Biz muhalefet olarak, memleketin sıkıntı içinde olmasını arzu etmiyoruz; zira, bu sıkıntı hepi
miz içindir, bu vergiyi hepimiz ödeyeceğiz; ama, bu meseleyi, vergiyi getirirken, teklifi getirirken, 
kendisine güven duyulan yeni bir hükümetin getirmesi lazım ve o hükümetin de, Türkiye'yi bir da
ha bu şartlara getirmeyecek olan köklü tedbirleri alıp getirmesi lazım. 

Bakın, bu Hükümet, 1993'ün Aralık ayında, hemen bütçe görüşmelerinden sonra, bizi yine ge
ce onikilere kadar burada çalıştırıp, müzakere ettirip, bir vergi kanunu getirdi. O vergi kanununda 
-misaldir diye arz ediyorum- "yatırımlarda, teşvikli olarak ithal edilen yatırım mallarında KDV er
telemesini kaldırıyorum" dedi. Bugün yaptığım gündem dışı konuşmamda da arz ettiğim gibi, ya
tırımlar tepetakla gitmeye başlayınca, şimdi burada 14 üncü maddede, "aman, ben yanlış yaptım, 
KDV ertelemesini tekrar getiriyorum" diye rücu etti. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - O vergi kanununda, "bono, tahvil, repo gibi faiz gelirlerine 
yüzde 5 vergi getiriyorum" dedi: Hükümeti herhalde bir yerlerden sıkıştırdılar; derhal, birkaç haf
ta sonra, "kaldırdım" dedi, hem de geriye rücu ederek, makable şamil "1 Ocaktan itibaren kesilen
leri de iade ediyorum" dedi. İşte, bu kadar tutarsız bir Hükümetle karşı karşıyayız. Onun için, bu 
vergi kanunlarıyla kendimizi oyalamayalım. Ben, iktidar grubuna mensup değerli arkadaşlarımıza 
hitap ediyorum; bu başarı sizin başarınız olur; ama, başarısızlığın altında da sizler kalırsınız ve mü
teessir olursunuz. Onun için, gelin, Hükümeti denetleyin, sorgulayın, bu yaptıklarının yanlış oldu
ğunu görün, konuşun ve bunları düzeltecek yeni bir heyetle, bir hükümetle bu Meclisin huzuruna 
gelin. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka söz talebi yok. 
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Şahsı adına görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şahsım adına söz 

almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yönetimde kararlılığa ve toplumda güven yaratmaya en çok ihtiyaç duy
duğumuz bir dönemden geçmekteyiz; bu kararlılık tavrının, politikalara, özellikle ekonomik poli
tikalara yansımasına en çok özen göstermemiz gereken bir dönemden geçmekteyiz. Zira, ekonomi
de istikrarsızlık, ancak toplumda genel bir güven ve dayanışma ortamının yaratılmasıyla aşılabilir, 
ancak öyle bir ortamda uygulamaya koyacağınız politikalar etkinlik kazanır. Görmekteyiz ki, Hü
kümetimizin vergi yasaları konusunda bugüne değin izlediği kararsızlık devam etmekte. 

İstikrar sürecine girmenin, istikrar sağlamanın, enflasyon sorununu aşmanın, kamu borçlanma 
gereğindeki mevcut darboğazı aşmanın en etkin ilacı, aracı., vergi reformudur; bunu biliyoruz, çok 
tartıştık. Ne yazık ki, Hükümetimiz, bu konuda eline geçen bundan evvelki iki fırsatı doğru değer
lendiremedi, yeterince değerlendiremedi. Birincisinde, konu vergi affına dönüştü, öyle yaklaşıldı. 
İkincisinde ise, vergi reformu olarak getirilen, öyle takdim edilen tasarının, nasıl sonuçsuz kaldığı
nı, hem adaleti sağlamadığını hem de sadece marjinal iyileştirmelerle yetindiğini biliyoruz. 

Bu defa ise, Hükümetimiz, esen rüzgâra yenik düştü. Lobilerin, esasında teknik olarak doğru 
olan tepkilerine yenik düştü. Çünkü, özellikle 6.ncı maddeyle getirilmiş olan çerçeve, teknik açı
dan yanlış idi; amaç, bir vergi salmak ise, onun adı öyle konulmalıydı; ama öyle yapılmadı, özü 
yanlıştı, tepki aldı, sanki, Türkiye'de üç günde koşullar değişmiş gibi önümüze yeni bir çerçevey
le çıkıldı. Böylesine bir tavırla toplumda güven yaratmak mümkün mü? İndirdiğiniz veya değiştir
diğiniz oranlarla aynı düzeyde vergi toplayabilirsiniz; ama o toplayacağınız vergi, sorunun karşı
sında, kamu kesiminin 400 trilyona ulaşacak olan açıkları karşısında ne ifade eder? Gerekçede, bu 
maddeyle, yani Net Aktif Vergisiyle 28 trilyon gelir beklendiği belirtilmekte. Bunun 8 küsur tril
yonunun ikinci sınıf tüccardan, 7,7 trilyonunun banka kesiminden, 2 trilyonu da müteahhitlerden 
alınacağı belirtilmekte. ' 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde yıllardır bir rantiye kesimi şenliği var. Bu şenlik, son üç yıl
da doğmadı, 1980'li yılların ortalarından beri devam etmekte. Sorunları doğru teşhis etmemiz la
zım. Reel sektörleri ayağa kaldırmadan sorunları aşmamız mümkün değil. 1993 yılında tahakkuk 
edip, henüz tahsil edilmeyen vergi gelirlerinin -basına yansıdığına göre- düzeyi 70-80 trilyonları 
bulmaktaydı; şimdi hangi düzeyde, tam olarak bilemiyoruz. 

Gelir Vergisi beyanları açıklandı; İzmir'den Dutil Kardeşler, İstanbul'dan Mariukyan Hanım 
gene önde; ama bakınız rakamlara, 1985 yılında Gelir Vergisinde birinci sırada bulunan şahsın ver
gisi, bugün tahakkuk eden vergilerin iki kaü düzeyindedir; o zaman 800 milyon düzeylerindeydi. 
Yıllara göre inceleyiniz, göreceksiniz ki, rakamlar artmamakta, azalmakta. 

1992 yılında İstanbul Sanayi Odası Başkanı olan değerli bir kişi, ülkenin o günkü sorununa 
teşhis koymuş ve bu sorun karşısında niçin özveri gösterileceğinin beyan edilmesi, ortaya konma
sı ve ülke genelinde yeniden bir yapılanmanın çerçevesi çizilmek kaydıyla, 15-20 trilyon düzeyle
rinde, sanayi kesiminin bir defalık bir özveride bulunabileceğini belirtmişti. O rakamın bugünkü 
değeri 60 ila 80 trilyon düzeyindedir. O zamanki Oda Başkam, kendi kesimi için bu sözü vermiş
ti; bu, bir değerli özverinin siyasetçilere açtığı kapıydı; ama değerlendirilmedi. Bugün burada otur
muşuz, 28 trilyonluk -ki, bunun da önemli kısmı tüccarın, esnafın ödeyeceği bir vergidir- bir ver
gide detaylarla uğraşmaktayız. Zaten bu, bir vergi değil, bir salmadır; bunu sonunda gene Hükü
metimiz biliyor!.. Eğer ihtiyacımız azsa, üç taksitte değil de, bu değişikle, beş taksitte almak isti-
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yorsanız, siz bilirsiniz!.. Son üç dört günde ne değişti; son bir haftada ihtiyaç mı azaldı da, üç tak-
sidi beşe çıkardınız?! 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Bağlıyorum efendim, son cümlelerim. 

Değerli arkadaşlarım, ülkenin sorunu çok ciddidir. Burada kaybettiğimiz zaman; buradaki tar
tışmalar -üzülerek belirtiyorum- soruna çare getirmeye yönelik değildir. 

Bir arkadaşım, ihracatçılara yönelik bir öneride bulundu. Kabul edelim ki, bu yılın başından 
beri geçen dört ay içinde döviz üzerinden iş yapanların, döviz kazancı olanların gelirine yönelik 
çok ciddî bir -kurdaki değişme nedeniyle- ortam doğdu. 

Mevduat hesapları 5 milyar dolar düzeyinde ise, son dört ayda oluşan rantın miktarı 100 tril
yonun üzerindedir. Vergilendirme, yani kamuya kaynak aktarma konusunda dikkate almadığımız, 
bunun gibi daha çok alan vardır. 

Özveriye evet; ama, bunu eşitlikçi ve adil bir çerçevede yapalım. Bunun için de, önce kararlı
lık ve güven lazımdır. Ne yazık ki, Hükümetimizin politikaları halkımıza bu güveni vermiyor; ama, 
sorun, hepimizin sorunudur. 

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, teşekkür ediyorum. 
Şahsî görüşlerini ifade etmek üzere, buyurun Sayın Yakın. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün akşam bir özel tele
vizyonda malum bir yorumcu, vergi paketiyle ilgili yorumlarını yaparken, başlangıçtaki sataşması, 
"Gene, aslan demokratların, sosyal demokratların yeni bir hizmeti : Zenginlerden vergi alınacak
tı, fakat zenginlerden vergi alınmıyor, fatura gene fakirlere kesildi. Bankacılar ve müteahhitler işi 
kıvırdılar. Sosyal demokratlar şöyle yaptılar, böyle yaptılar..." şeklindeydi; böylelikle sosyal de
mokratlara birtakım nazireler gönderiyordu. 

İşin aslına bakıldığında, Türk ekonomisi, uzun zamandan beri bekletilen, tehir edilen sorunlar
la, nihayet siyasetçilerin adım atabilecekleri bir nokta kalmayınca, 28 Marttan sonra deniz bitmiş, 
kıyı gözükmüş ve paket açılmıştır. Hangi iktidar olursa olsun, böyle bir paketi açmak zorundaydı 
ve bu pakette zam olacaktı, vergi olacaktı, özelleştirme olacaktı ve tasarruf da olacaktı. Böyle bir 
pakete, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, kendisini sosyal demokrat olarak gösteren bir par
tinin de katılmış olması, aslında Türk demokrasisi için yeni bir dönemdi, yeni bir anlayıştı ve böy
le bir tasarruf tedbirleri paketine imza atmasından dolayı da, bu partiye destek vermek ve teşekkür 
etmek gerekirdi; fakat, net aktif vergisindeki değişikliklerden dolayı bu yorumcu, konuyu çok faz
la araştırmadan, incelemeden itham getirdi. Peki, bu partinin net aktif vergisiyle ilgili herhangi bir 
suçu var mıydı?.. Yoktu. Çünkü, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerekse bundan önceki Ge
nel Kurul müzakerelerinde, bu hususlar defaatle söylenmişti; bürokratlar tarafından hazırlanmış 
yanlış bir tasarıydı ve bu tasarının da mutlaka değiştirilmesi gerekiyordu; çünkü, bankadaki mev
duatınızdan vergi alınıyordu veya müteahhidin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı vergi almıyor
du. Bir partinin, tamamen bürokrat ve teknokrat kesimin hatalarından dolayı bu tarzda itham edil
mesi, maalesef talihsizliktir. 

Benim, başından beri bu tasarının görüşmelerinde vurguladığım şudur: Maalesef, teklif ve ta
sarılar, alelacele, üzerinde tartışılmadan, ilgili kesimlerin görüşleri alınmadan buraya kadar getiri
liyor ve birtakım haksızlıklardan dolayı geri adım atmak zorunda kaldığınızda da, bu fatura siya-
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sîlere çıkıyor, hepimize çıkıyor. Bu duruma düşülmemesini sağlamak, bütün milletvekillerinin ve 
partilerin görevidir. Ben, öncelikle işin bu yönünü arz etmek istedim. 

Şimdi, diğer bir husus daha var. Bu paketin sonucunda 70 trilyonluk -şimdi azaldı- bir vergi 
toplayacağız ve ekonomiyi canlandıracağız; fakat, son bir hafta içerisinde iflas eden, kapatılan ban
kalara devletin yatırmış olduğu para 80 milyon dolar tutuyor. Bu, halkın parasıdır, vergiler yoluy
la toplanmış paradır. Devletin bankaları, gidip, uyduruk, kaydırık bankalara para yatırmak suretiy
le, milletin, fakir fukaranın 80 milyon dolarını heba etmişlerdir. Sonuçta, fatura halka kesilmekte
dir. 

Şöyle söyleyeyim : Bu batan bankaların dış borçları var; bunu kim ödeyecek?.. Gene devlet, 
halkın kesesinden ödeyecek. Bir de, 3.11.1993 tarihinden itibaren o zamanki Merkez Bankası dö
viz rezervleri 7-8 milyar dolar, yani, o günden bugüne kadar, sırf dolar fiyatlarının artmasına ma
ni olmak gibi bir gayretkeşlikle, ekonomik göstergelerin tersine 6 milyar dolara yakın para, Mer
kez Bankası tarafından satılmıştır. Kime satılmıştır?.. Sıcak para borçlanıp, bu parayı geri ödemek 
isteyen bankalara. Fakir fukara halk döviz almadı veya memurların aldıkları döviz o kadar çok de
ğil, bankalara satılmıştır. Ben diyorum ki sizlere; dolar fiyatı 10. bin lira fark etmiş olsa, 10 bin li
radan 6 milyar doları çarparsanız 60 trilyon lira eder. Yani, burada halktan vergi alabilmek için bu 
kadar gayret gösteriyoruz, bu kadar fedakârlık gösteriyoruz ve karşılığında 60 trilyon lirayı alma
yacağız; ama diğer taraftan tamamen yanlış politikalardan, iktisat bilmemekten, devlet gerçeğini 
bilmemekten dolayı da, Türk milletine 60 trilyonluk bir faturayı ödettireceğiz. Bunun, akılla, man
tıkla, izanla, yönetimle, hiçbir şeyle alakası yoktur değerli milletvekilleri. Hepimiz tarih indinde, 
Allah indinde tek tek mesulüz. • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yakın. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) - Kimin ne zaman öleceği belli değil; ama burada, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetinin ve Devletinin doğru dürüst idarelere ve doğru dürüst yönetimlere ihti
yacı vardır. 

Türkiye, ilk defa ekonomik bunalımlarla karşılaşmıyor; 1977'de de karşılaştı, 1980'de de kar
şılaştı; ama Allah gani gani rahmet eylesin, o günkü teknokrat ekibin başında rahmetli Özal vardı 
ve bugünlere geldik. Bugün de Türkiye Cumhuriyetinin ve Büyük Türk Milletinin yetiştirmiş ol
duğu kıymetli değerler vardır; iktidardakiler, o kıymetli değerleri lütfen icramn başına getirsinler 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize layık tarzda idare edilsin. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Yakın, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, 7 nci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır; ancak fazla 

sayıda değişiklik önergeleri vardır. Önergelerin müzakeresine başladığımız takdirde, süreyi... 
TURHAN. TAYAN (Bursa) - Devam edelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Tayan, 15 dakikamız var. Önergelerin müzakeresine başlarsak 15 dakika 

içerisinde bitiremeyiz, ara verip, tekrar geleceğiz. 
7 nci maddeyle ilgili önergeleri ve müteakip maddeleri görüşmek üzere, evvelce alınmış karar 

gereğince, saat 20.00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.44 

- © _ ; 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Işılay Saygın (İzmir) 

.' — : — © . — . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum; 

Sayın milletvekilleri, tasarının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz; ancak, Mec
lis eski Başkanlarından Sayın Akbulut'un İzmit civarında bir trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğ
rendik. Ben sizin adınıza da kendisini aradım, tedavi eden hekimiyle görüştüm. Basit bir trafik ka
zası olduğunu, fazla bir şey olmadığını bana ifade ettiler. Ben, kaza geçiren eski Başkanımıza geç
miş olsun temennimi ifade ediyorum ve Genel Kurul üyelerine de geçmiş olsun diyorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

10. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayıları : 648 
ve 648'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müzakereye konu tasarının 7 nci maddesi üzerindeki mü
zakereler tamamlanmış, maddeyle ilgili önergelerin önce geliş sıralarına göre, sonra aykırılık dere
celerine göre okutulup işleme konulmasına sıra gelmiş idi. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Gürhan Çelebican ve arkadaşlarının ve bir de Sayın Fevzi Arıcı ve 

arkadaşlarının daha önce verdikleri; yani, Komisyonun tasarıyı geri almasından önce verdikleri iki 
önergeleri vardır. Tasarıda tadilatlar oldu. Buria rağmen hâlâ arkadaşlarımız ısrarlı iseler işleme ta
bi tutacağım. „• •• 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Önergeyi geri alıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Çelebican, önergeyi geri alıyorlar. 
Sayın Turhan Tayan ve arkadaşları, Sayın Nevzat Ercan, Sayın Nihat Matkap, Sayın Ahmet 

Sayın... 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Biz de önergemizi geri alıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Matkap, 7 nci madde ile ilgili olarak daha önce önerge vermişsiniz; ancak, 

biliyorsunuz madde Komisyonca geri alındı ve zannediyorum müzakereden sonra yeniden redakte 
edildi. Şimdi, önergeyi geri aldığınızı beyan ediyorsunuz. Sayın Matkap da önergesini geri aldı. 

Şimdi, diğer önergeleri önce geliş sıralarına göre okutacağım efendim. 
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Buyurun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648'e 1 inci Ek Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdasına Dair Vergi 

Tasarısının 7 nci maddesinin, birinci fıkrasındaki "iki ay" ibaresinin "dört ay" olarak değiştirilme
sini arz ederiz. 

Cevat Ayhan Salih Kapusüz Ahmet Cemil Tunç Mehmet Elkatmış 
Sakarya Kayseri Elazığ Nevşehir 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648'e 1 inci Ek Ekonomik Denge İçin Yeni Vergi İhdasına Dair Kanun Ta
sarısının 7 nci maddesinin, ikinci fıkrasının son cümlesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ede
riz. 

Cevat Ayhan Salih Kapusuz Ahmet Cemil Tunç Mehmet Elkatmış 
Sakarya Kayseri Elazığ Nevşehir 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648'e 1 inci ek Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin tasarı metnin çıkartıl

masını arz ederiz. 
Cevat Ayhan Salih Kapusuz Ahmet Cemil Tunç Bahaddin Elçi 

Sakarya Kayseri Elazığ Bayburt 
Abdüllatif Şener 

• > Sivas ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648'e 1 inci Ek Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin, ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki gibi tadilini arz ederiz. 

"Net öz kaynak vergisi ilki beyanname verme süresi içinde bakiyesi aylık taksitler halinde on-
bir ayda ödenir." 

Cevat Ayhan Salih Kapusuz Ahmet Feyzi İnceöz Ahmet Cemil Tunç 
Sakarya Kayseri Tokat Elazığ 

Lütfü Escngün 
Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin, birinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değişmesini arz ve teklif ederiz. 
Abdüllatif Şener Ali Oğuz Hüsamettin Korkutata Kemalettin Göktaş 

Sivas İstanbul Bingöl Trabzon 
İsmail Coşar Bahaddin Elçi 

Çankırı Bayburt 

- . ' • • . . ' • • • • ' • ı . ; . . ' " • 
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MADDE 7. - Mükellefler Net Aktif Vergisini, Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olarak 
bağlı bulundukları vergi dairesine, adi ortaklıklar adi komandit şirketler ve kollektif şirketler ise 
Katma Değer Vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren altı ay içinde verecekleri beyannamelerle tarh ve tahakkuk ettirirler. Verilecek be
yannameye 1993 yılı hesap dönemi sonuna ilişkin bilançonun ve 1993 yılı hesap dönemi gelir tab
losu veya işletme hesabı özeti, serbest meslek kazanç özeti ve envanter listesinin eklenmesi zorun
ludur. Net aktif değerinin on milyar lirayı veya gayri safi hâsıla tutarının 30 milyar lirayı aşması 
halinde, bilanço ve gelir tablosunun, malî tablonun çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun ola
rak düzenlendiği ve bu tablolara göre net aktif veya gayri safi hâsıla tutarının doğru hesaplandığı 
konusunda aktif toplamı 10-15 milyar lira veya gayri safi hâsıla tutarı 30 -150 milyar lira arasın
da olanları serbest muhasebeci malî müşavirlere ve bu rakamları aşanları yeminli malî müşavirle
re olmak üzere, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına rapor düzenletmeye ve 
bu konuya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Gerekçe : Net aktif vergisi gibi, mükellefler üzerindeki vergi yükünü artıran bu yükümlülükle 
ilgili tarh ve tahakkuk süresinin altı ay gibi bir zamana yayılması mükellefleri rahatlatıcı özellikte
dir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648'e 1 inci Ek Kanun Tasarısının 7 nci maddesindeki "net aktif ibaresi
nin, "net öz kaynak" olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan Ahmet Cemil Tunç Hüseyin Erdal Abit Kıvrak 
Sakarya Elazığ Yozgat Konya 

Lütfü Esengün Ömer Faruk Ekinci Ahmet Arıkan Salih Kapusuz 
Erzurum Ankara Sivas Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 7 nci maddesinin sonunda yer alan "10 milyon liradan az ola

maz" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Mustafa Ünaldı Ahmet Cemil Tunç Ahmet Feyzi İnceöz Lütfü Esengün 

Konya Elazığ Tokat Erzurum 
Ömer Faruk Ekinci Ahmet Remzi Hatip Abit Kıvrak Hüseyin Erdal 

Ankara Konya Konya Yozgat 
Ahmet Arıkan Salih Kapusuz 

Sivas Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin birinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdüllatif Şener Ali Oğuz Hüsamettin Korkutata Kemalettin Göktaş 
Sivas İstanbul Bingöl Trabzon 

İsmail Coşar 

Çankırı 
Madde 7. - Mükellefler, net aktif vergisini, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olarak bağ

lı bulundukları vergi dairesine, adi ortaklıklar adi komandit şirketler ve kollektif şirketler ise kat-
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ma değer vergisi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren beş ay içinde verecekleri beyannamelerle tarh ve tahakkuk ettirirler. Verilecek be
yannameye 1993 yılı hesap dönemi sonuna ilişkin bilançonun ve 1993 yılı hesap dönemi gelir tab
losu veya işletme hesabı özeti, serbest meslek kazanç özeti ve envanter listesinin eklenmesi zorun
ludur. 

Gerekçe : Mükelleflere vergilendirmeyle ilgili kolaylık sağlanması düşüncesiyle önerge hazır
lanmıştır. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre işleme tabi tutaca
ğım. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 7 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Cevat Ayhan 

Sakarya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim.» 
BAŞKAN,- Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, önergeye katılmadılar. 

Sayın Ayhan, söz almak istiyor musunuz? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz, karar yetersayısı istiyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Değerli milletvekilleri, karar yetersayısı yoktur; 20.30'da yeniden toplanmak üzere, birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.14 

© 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN : Başkan vekili Yasin Hatiboğhı 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Bozkurt (Sinop), Işılay Saygın (İzmir) 

O — — — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

10. - Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayıları : 648 
ye 648'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müzakereye konu tasarının 7 nci maddesinin tadili ile ilgi
li ilk önergenin oylamasına geçileceği sırada karar yetersayısının aranması istenmiş, bu istek dik
kate alınarak oylama yapılmış ve karar yetersayısı olmadığı tespit edilerek ara verilmişti. Bu kere 
de önergeyi oylarınıza sunarken karar yetersayısı arayacağım. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 7 nci maddesindeki "net aktif ibaresinin, "net öz kaynak" olarak değiştirilmesini 
arz ederiz; 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "iki ay" ibaresinin "dört ay" olarak değiştiril

mesini arz ederiz. 
Cevat Ayhan • 

Sakarya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değişmesini arz ve teklif ederiz. 

, Abdüllatif Şener 
Sivas 

ve arkadaşları 
Mükellefler, net aktif vergisini, Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olarak, bağlı bulunduk

ları vergi dairesine, adi ortaklıklar, adi komandit şirketler ve kollektif şirketler ise Katma Değer 
Vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde verecekleri beyannamelerle tarh ve tahakkuk ettirirler. Verilecek beyannameye 1993 
yılı hesap dönemi sonuna ilişkin bilançonun ve 1993 yılı hesap dönemi gelir tablosu veya işletme 
hesabı özeti, serbest meslek kazanç özeti ve envanter listesinin eklenmesi zorunludur. Net aktif de
ğerinin 10 milyar lirayı veya gayri safi hâsılat tutarının 30 milyar lirayı aşması halinde, bilanço ve 
gelir tablosunun, malî tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiği 
ve bu tablolara göre net aktif veya gayri safi hâsılat tutarının doğru hesaplandığı konusunda, aktif 
toplamı 10-15 milyar lira veya gayri safi hâsılat tutarı 30-150 milyar lira arasında olanları serbest 
muhasebeci malî müşavirlere ve bu rakamları aşanları yeminli malî müşavirlere olmak üzere, 3568 
sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına rapor düzenletmeye ve bu konuya ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Önergeyle ilgili söz talebi vardır. 

Sayın Şener, buyurun efendim. 
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ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 7 nci madde, net 
aktif vergisi beyannamesinin verilmesiyle, verginin tarhı ve ödenmesiyle ilgilidir. Ancak, ekono
mik dengeleri bozan, kamu gelir - gider dengesini bozan ve kamu kesiminde finansman sorununu 
büyüten, artıran bu İktidar, günü kurtarma pahasına, bu vergi tasarısıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gelmiştir. Bu, 1994 yılını kurtarabilme çabasının bir parçasıdır; uzun vadeli bir perspek
tifin ifadesi değildir. Ekonomideki bütün dengeler bozulmuştur. Bozulan tüm bu dengelerin 1994 
yılında tahsil edilecek bazı ek vergilerle düzelmesinin mümkün olmadığını da herkes bilmektedir. 

1994 yılı rakamları ortada ve bu Meclisten bütçe de geçti. 1994 bütçesine göre, 192 trilyon li
ra açık hedeflendi. Bu açığın tutmayacağı, artacağı anlaşıldı; şimdi, tekrar, yeni bir vergi tasarısıy
la, kamu gelirlerini artırmak ve bütçe açıklarını azaltmak düşünülüyor. Ancak, bu tasarı Meclisten 
geçse, bu tasarıya istinaden, öngörülen 70 trilyon liralık verginin tahsili mümkün olsa bile, 1994 
bütçesinde hedeflenen 192 trilyon liralık açığın tutturulamayacağı şimdiden anlaşılmıştır. 

O halde ne düzeltilmeye çalışılıyor; hiçbir şey. Ekonomideki genel dengeler, kamu kesimin
deki dengeler tutturulmaya, ekonominin sağlıklı bir zemine oturtulmaya çalışıldığını düşünmek 
mümkün değil; sadece ve sadece finansman sıkıntısı içerisinde bulunan İktidarın biraz daha yol ala
bilmesi, biraz daha icrayı faaliyette bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaklara el atması söz-
konusudur. Ancak, yeni kaynak arayışı içerisinde de, kabul edilemeyecek, onaylanamayacak du
rumlar mevcuttur. Bu tarasıyla ortaya çıkan net aktif vergisi, bunun bir ifadesidir. 

Mükellef sayısı Türkiye'de bellidir, vergi ödeyenler bilinmektedir. Türk vergi sisteminde be
yan esası genel kural olduğu için, gerek Kurumlar Vergisi mükellefleri, gerekse Gelir Vergisi mü
kellefleri yıllık kazançlarını vergi dairelerine beyan ederler, Gelir veya Kurumlar Vergisi öderler. 
Ancak, şimdi bu tasarıyla, "bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilecek vergidir" diye, kendi ira
desiyle kendini beyanname ile vergilendirmeye çalışan mükelleflerden, bir "ekonomik denge ver
gisi" bir de "net aktif vergisi" adı altında bir vergi alınmaya çalışılmaktadır. 

Bu, gerçekten, her ne pahasına olursa olsun, yeni bir gelir kaynağı arama çabasının bir ürünü
dür; başka bir anlamı yoktur. Üstelik, bu 7 nci maddeyle birlikte, "mükellef isterse zarar etsin is
terse o yıl için hiçbir gelir elde etmemiş bulunsun veya o yılla matrahı çok düşük olsun bu mükel
leften Net Aktif Vergisi adı altında asgarî 10 milyon lira isteriz" deniliyor. 

Eğer, ekonomideki bir durgunluk varsa, bu DYP - SHP Hükümeti ülkedeki ticarî faaliyetleri 
ve ekonominin canlılığını tamamen tahrip etmiş, yok etmişse, esnaf kepenk kapatıyorsa, şimdi bu
na ilave olarak "senden, asgarî 10 milyon lira da vergi alacağım." deniyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Hemşeriyiz hocam, yapma!.. 
BAŞKAN - Sayın Şener, buyurun efendim. 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) - Hemşerilik hukukunu koruyarak, makul bir üslupla an* 

latıyorum. 
Bu olay, âdeta, cesedin, cenazenin gırtlağına sarılıp, ölmüş insanı bir kez daha öldürmeye ça

lışmaktan farksız bir durumdur. 
Bu bakımdan, Hükümet devam edecek diye vatandaşa bu ıstırabı çektirmeyelim diye düşünü

yor ve saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 

— 65 — 



T.B.M.M. B : 9 6 2 7 . 4 . 1 9 9 4 0 : 4 

Sayın milletvekilleri, önerge üzerindeki müzakere tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz 

ederiz. 
. Cevat Ayhan 

Sakarya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önerge sahibi Sayın Ayhan, söz talebiniz var; buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; vergi kanun tasarısının 

bu maddesi hakkındaki önergem üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bizim, vergi kanunlarından beklediğimiz, herkesin vergi mükellefi olması, 
herkese, asgarî geçim seviyesinde sıfır tabanlı vergi uygulaması ve her vergi mükellefinin de yakın 
denetlenmesini gerçekleştirmesidir. 

Burada, bu maddede memnuniyetle müşahede edilen bir husus, -bir anlayıştır- bu vergi mü
kelleflerinin, muhasebeci ve yeminli malî müşavirlerce denetlenmesi müessesesinin getirilmesidir. 
Aslında, tabiî, Hükümetten iki yıldır beklediğimiz, -efradını cami ağyarını mani tabiriyle- küllî bir 
vergi paketi getirmesi, devletin gelirini, ciddî kaynaklara dayamasıdır. Ancak, bunu, bugüne kadar 
görmüş değiliz; böyle, bölük pörçük şeyler görüyoruz. 

Tabiî, şu oluyor : Herkes kendi müşahedesine göre belirli zümreleri itham ediyor. Esnafa gi
diyorsunuz, makul olmayan Hayat Standardı Vergisiyle ezildiği için, haklı olarak, yüksek ücret 
alanlara kızıyor; bunun içinde, kamu kesiminde ve özel sektörde çalışan insanlar var. Maaşlı ve 
bordro üzerinden ücret alanlar da, biraz evvelki konuşmamda da arz ettiğim gibi, kazandığı halde 
vergi ödemeyen, denetim yokluğu sebebiyle vergi ödemeyen zümreleri görüp, onlara kızıyor. Hü
kümetlerin getirdiği vergi kanunları da, bir o kızgınlıkla bir bu kızgınlıkla, bir bu tarafa vuruyor bir 
o tarafa vuruyor; ama, neticede, adil, düzenli, makul ve tahsil edilebilir bir vergi düzeni bir türlü 
Türkiye'ye gelmiyor. Hep, alelacele yapıyoruz bunları; 1992'de de böyle yaptık, 1993'ün aralık 
ayında da yine geceyarılanna kadar çalıştık, alelacele yaptık, hiçbir şey çıkmadı, bundan da hiçbir 
şey çıkmayacak ve yeni bir paketle yine gelinecek. 

Allahaşkına, kim düşünecekse -eğer, aklımız ermiyorsa, ki, ben o kanaatte değilim; değerli Ma
liye mensupları, vergi uzmanları, dünyayı bilen, Türkiye şartlarım bilen çok değerli bürokratlar var, 
yetişmiş elemanlarımız var, kendi konularına hâkim- Hükümetin, bunların önünü açarak ve getirile
cek olan, çeşitli kesimlerde tartışılacak olan ciddî bir yergi kanununu getirip buraya koyması lazım. 

Bakın, temel vergi kanunları -üzülerek ifade edeyim- hep ara rejimlerde çıkmış; açın bakın; 
1960 ara rejiminde çıkmış, 1970 ara rejiminde çıkmış, 1980 ara rejiminde çıkmış. Demek ki, sivil 
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iktidarlar -bu bizim için bir nakısadır- teme! meseleleri çözecek şekilde kanun tasarılarını geniş bo
yutlarıyla düşünüp, hazırlayıp, getirip, müzakere edip ortaya çıkaramıyorlar. Şu veya bu seçim, 
hepsi geçiyor; yani, biz seçimden önce çıkarmasak ne olur, çıkarsak ne olur; oylar üç puan aşağı, 
üç puan yukarı; ama, neticede meseleler iyi gitmeyince, gelen her iktidar bunun altında kalıyor, iki 
sene fazla, iki sene eksik iktidarda kalıp, tarih olup gelip geçiyor... Onun için, bu meseleleri ciddî 
bir düzen içerisinde görmek istiyoruz. 

Buradaki konuşmalarımız bir engelleme değildir, eksik gördüklerimizi arz etmektir. Bu öner
gede de maruzatımız bu idi. 

Teşekkür ederim, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 

Değerli milletvekilleri, önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. Önergeyi oylarınıza 
sönüyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 7 nci maddesinin sonunda yer alan "10 milyon liradan az olamaz" ifadesinin, metin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Mustafa Ühaldı 

Konya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Sayın Ünaldı, buyurun efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 7 nci madde

siyle ilgili önergemi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; Heyetinizi saygıyla selamlarım 

Bundan önce 6 nci maddeyle ilgili yaptığım konuşmada da telaffuz etmeye çalıştım; görünüş
te topluma yayılmış, toplumun her kesimine etkili olacak bir vergilendirme getiriliyor; ama, söyle
diğim gibi bunu görünüşte gerçekleştiriyorsunuz; gerçek böyle değil. Hem uygulamalardan dolayı 
böyle değil hem de birçok işletmede, vergiler maliyete intikal ettiği için, sonuçta, bu vergi paketi,' 
dar gelirliyi, daha küçük paya sahip olanları ezen bir paket halinde ortadadır. İşte bu maddenin so
nundaki "matrahı ne olursa olsun bu vergi 10 milyondan daha az olamaz" ifadesi de, yine, daha az 
kazananın, daha düşük paya sahip olanların ezilmesi anlamını ortaya çıkarmaktadır. 

Zaten, daha evvel vergilenmiş matrahlar üzerinden ikinci defa vergilendirilenler, daha az ka
zanan, daha küçük vergi yermesi gereken, daha çok ezilenler bu ifadeyle, kendi paylarına düşen
den daha fazlasını ödemeye mecbur tutuluyor. Onun için, -zaten adil olmayan paketin daha da ada
letsiz olmasına neden olan bir ektir bu- bunun çıkarılması gerektiği kanaatini taşıyorum. 

Bu yasayla, ülkenin geneline zulüm getiren bir işlem yapıyoruz. İster isteyerek ister istemeye
rek biz de bir dereceye kadar bu zulme katılıyoruz; ama korkarım ki gayrettullah'a dokunur. Gelin 
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bu önergemi destekleyin, hiç olmazsa bu kadarlık bir atıfetiniz olsun, bu kadarlık bir sadakanız ol
sun diye sizden istirham ediyorum; bu önergemin desteklenmesini istiyorum. 

Hepinizi, tekrar, saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Ünaldı, teşekkür ediyorum. 

Önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Karar yetersayısı dikkate alınacaktır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 7 nci. maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki gibi tadilini arz ederiz : 

"Net öz kaynak vergisi, ilki beyanname verme süresi içinde, bakiyesi aylık taksitler halinde 11 
ayda öneri. 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
Önerge üzerinde söz talebi yoktur. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 7 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. ' . ' ' • ' , 

Abdüllatif Şener 
Sivas 

ve arkadaşları 

MADDE 7. - Mükellefler, net aktif vergisini, Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olarak 
bağlı bulundukları vergi dairesine, adi ortaklıklar, adi komandit şirketler ve kollektif şirketler ise 
Katma Değer Vergisi bakımından bağlı bulunan vergi dairesine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren beş ay içinde verecekleri beyannamelerle tarh ve tahakkuk ettirirler. Verilecek be
yannameye 1993 yılı hesap dönemi sonuna ilişkin bilançonun ve 1993 yılı hesap dönemi gelir tab-, 
loşu veya işletme hesabı özeti, serbest meslek kazanç özeti ve envanter listesinin eklenmesi zorun
ludur. 
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BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 

Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmamaktadır. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Şener. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Net Aktif Vergisi be

yannamesinin verilmesi, verginin tarhı ve ödenmesiyle ilgili 7 nci maddeye ilişkin vermiş olduğu
muz önerge münasebetiyle, vergilendirmede adalet kuralının ve vergilendirmede ödeme gücünü 
esas almanın bir temel prensip olduğunu burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Anayasanın 73 
üncü maddesinde, herkesin kamu giderlerine ödeme gücüyle orantılı olarak katılacağı ifade edil
mektedir. Buradan da açıkça anlaşılıyor ki, ödeme gücü olmayandan vergi alınmaz. Bir kaynak 
üzerinden vergi alınırken o kaynakla ilgili olan şahsın, mükellefin ödeme gücünün bulunup bulun
madığı aranır. Ancak, dikkat ederseniz, Net Aktif Vergisi dediğimiz olay, bilançonun aktif topla
mından amortismanlar düşüldükten sonra kalan miktardır. Böyle bir değerin -matrah üzerinden ver
gi alınmasının- ödeme gücünü yansıttığı söylenemez. Çünkü, ilgili şahsın bilançosunda aktif ola
rak görülen değerlerin miktarı çok yüksek olabilir; ancak, aynı zamanda bu mükellefin borç mik
tarı da çok fazla olabilir. 

Net Aktif Vergisi sözkonusu olduğunda herhargi bir mükellefin borçları hiç dikkate alınma
makta ve aktif değerleri doğrudan doğruya vergilendirme konusu haline dönüşmektedir. Herhangi 
bir mükellefin bilançosundaki aktiflerin değeri 100 milyon olduğu halde, borçlarının miktarı 200 
milyon lira olabilir. Net Aktif Vergisine göre, borçları hiç dikkate alınmadan, 100 milyon liralık 
aktifi vardır diye bu şahıstan ek bir vergi talep edilmektedir. Dikkat edilirse böylesine bir vergi ko
nusu ve matrahı oluşturma, hakkaniyete, ödeme gücü ilkelerine uygun düşmez, tamamiyle yanlış 
bir tercihtir, yanlış bir ifadedir. Bunun yerine, "öz sermaye" kavramından hareketle bir düzenleme 
yapılabilirdi; ancak, daha çok vergi alabilmek, daha çok kaynak elde edebilmek ve vergi alınan ki
şilerin malî durumları, ödeme güçleri nedir ne değildir ilgilenilmediği ve aldırış edilmediği için, 
böyle bir düzenleme ortaya çıkmış bulunmaktadır. -

Diğer taraftan, bu net aktif kavramıyla ilgili birtakım tartışmalar da gündeme gelebilir. Nek 
aktif ne demektir, ne demek değildir; bunun çerçevesinin nasıl belirleneceği tartışmaları ve şaibe
leri ortaya çıkabilir. 

Bildiğiniz gibi, son yıllarda Manukyan sürekli vergi rekortmeni oluyor; ama, Manukyan'ın iş
letmesi açısından net aktiflerin neler olduğunu tespit edebilmekte herhalde bazı güçlükler ortaya çı
kacaktır diye düşünüyorum. 

DEVLET BAKANI ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) - Onu da sen tespit et! 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Sayın Bakan, bu vergiyi kim tahsil ediyorsa, oradaki net 

aktifin ne olduğunu da o tespit edecektir. Bu iş yürütmenin görevidir, yasamanın değildir. 
Net aktif ya da gayri safı hâsıla gibi kavramların zaman zaman kargaşa meydana getirebilece

ğini ifade ediyorum ve saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. - : 

Önergeler üzerindeki işlemler tamamlanmıştır. Bu sebeple, şimdi, 7 nci maddeyi okunduğu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesini okutuyorum. 
Buyurun: 

III. BÖLÜM 
Ek Gayrimenkul Vergisi 

MADDE 8. - 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci madde
lerinde yazılı binalar ve arsalar 1994 yılı Emlak Vergisi matrahları üzerinden bir defaya mahsus ol
mak üzere ek gayrimenkul vergisine tabidir. 

Sahip olunan konutlardan brüt alanı 150 m2yi geçmeyen ve mükellefçe seçilen bir tanesi bu 
vergiden müstesnadır. Emlak Vergisi Kanununda yer alan daimî ve geçici muaflıklar ile istisnalar, 
bu vergi bakımından da geçerlidir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bina ve arsa yönün
den emlak vergisi mükellefi olanlar, bu verginin de mükellefidirler. Bu vergi, Emlak Vergisi Ka
nununda yazılı matrahlar ve nispetler üzerinden hesaplanır; emlak vergisi için verilen beyanname 
bu vergi için de verilmiş sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar emlak vergisi beyan
namesini vermiş olanlar için emlak vergisi beyanları üzerinden belediyelerce ek gayrimenkul ver
gileri hesaplanır. Hesaplanan vergi tebliğ ve tahakkuk etmiş sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra emlak vergisi beyannamesinin verilmesi halinde, beyannamede yer alan matrahlar 
üzerinden ayrıca emlak vergisi kadar ek gayrimenkul vergisi tahukkuk ettirilir. Sahip olunan ko
nutlardan brüt alanı 150 m2'yi geçmeyen ve mükellefçe seçilen bir tanesi için ek gayrimenkul ver
gisi hesaplanmaz. Bu verginin fuzulen hesaplanması halinde, fazladan tahsil edilen ek gayrimen
kul vergisi, 1994 yılı emlak vergisi veya ek gayrimenkul vergisinin ikinci taksidinden mahsup edi
lir. Mahsup edilemeyen kısım ileriki yılların emlak vergisinden mahsup edilir. İstisnaya tabi tutu
lan konutun bu istisnadan yararlanan tek konut olmadığının iddia edilmesi halinde bunun ispatı il
gili belediyelere aittir. 

Beyan üzerine, beyanname verme süresi içinde tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilki beyanna
me verme süresi içinde, diğeri emlak vergisi ikinci taksidinin ödeme süresinde olmak üzere iki eşit 
taksitte ödenir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen var mı efendim? 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Edip Safder Gaydalı, Refah Partisi Grubu adına Sayın Hü

seyin Erdal. 
Sayın Gaydalı, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; sözlerime başlamadan önce hepinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
50 nci Cumhuriyet Hükümetinin, getirdiği bu vergi tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonun

da doğrulan bulmak, doğrulan göstermek için epey mücadele verdik; muvaffak olamadık. Belki Ge
nel Kurulda düzeltilir dedik, maalesef burada da doğruyu sizlere göstermekte muvaffak olamıyoruz. 

Sayın Abdüllatif Şener, demin maddeler üzerinde konuşurken dedi ki, "Ölüyü bir kez daha öl
dürüyorsunuz." Oysa, hepinizin malumları, -bilhassa Refah Partili kardeşlerimizin hepimizden da
ha iyi bilmeleri lazım- ölü, bir kez daha ölmez; bu Hükümetin yapmak istediği, sadece, ölüden ha
raç almaktır. 
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Unutmak, Allah'ın biz kullarına verdiği en faydalı özelliklerden biridir ve sanırım bu, en çok 
bu Hükümete yaramaktadır. Baksanıza, her aileye bir ev verme vaatlerini unutup, evi olanların elin-
dekilere de göz dikiyorlar! Önce altından kalkılamayacak kredi şartlarıyla ev almayı imkânsız ha
le getirdiler, şimdi de ek emlak vergileriyle, vatandaşın elindeki eve sıra geldi!.. Vaatlerini beyaz 
sayfalar açarak unutan ve unutturan Hükümet, artık defterin sonuna gelmiştir, açacak başka sayfa
sı kalmamıştır. 

Beceriksiz yönetimiyle, ülkeyi bugün içinde bulunduğumuz duruma düşüren Hükümet, şimdi 
de "battık, mahvolduk!.." nidalarıyla, toplumun bütün kesimleri üzerinde bir korku yaratarak, bazı 
şeyleri oldubittiye getirmeye çalışıyorlar. Artık herkes, "aman ne gerekiyorsa verelim de, sakın bat-
mayalım" diyerek, Hükümetin oyununa gelmektedir. Bir çeşit, ölüm gösterilerek, halk, sıtmaya ra
zı edilmektedir. Her zaman olduğu gibi, yük, yine vatandaşın sırtına bindirilmiş, acı çeken, dar ve 
sabit gelirliler olmuştur. 

Bütün bu ek vergiler geçici çözümlerdir. Herkes, vergi verenlere daha çok yük bindirmenin 
doğru olmadığını, doğru olanın, vergi vermeyenden vergi alınabilmesi, vergi dairelerinin daha et
kin hale getirilebilmesi olduğunu biliyor. Ama, bunun yapılması yerine, Hükümet, kolay olan yo
lu seçip, zaten elini cebinden çıkarmadığı kesimin cebinden "daha fazla ne kadar para alabilirim" 
diye uğraşıyor. İşin zor olan kısmıyla hiç ilgilenmiyor. Kayıtsız ekonomiyi kayda geçirmek, yeni 
vergi mükellefleri yaratmak, vergi kaçaklarını önlemek için hiçbir şey yapmıyor. Onun yerine, ver
gi yüzsüzlerine prim tanıyor, vergi borçlarını affediyor. 

Çıkarılacak olan bu ek vergi kanunlarıyla, 70 trilyon liralık bir gelir elde edilmesi bekleniyor-
muş... Tabiî, o da tam olarak toplanabilirse. Çünkü, bu konuda da şüpheler var. Toplandığını var
sayalım; burada bir şey sormak istiyorum : Halkın gırtlağına çökerek 70 trilyon lira toplayacaksın; 
peki, son 3 ayda Hükümetin yanlış uygulamaları sonucu Merkez Bankası döviz rezervlerinin dü
şük değerler üzerinden satılması sonucu meydana gelen zararları açıklayabilir misiniz? Bazı uz
manlar, bu zararın 70-80 trilyon lira olduğunu söylüyor; eğer, bu doğru ise, bunun hesabını nasıl 
vereceksiniz? Nasıl inandırıcı olacaksınız? 

Halk fedakârlık sınırına dayanmak üzeredir. Bir taraftan, kendi gelirleri azalmakta, diğer ta
raftan, her şeyin fiyatı yükselmektedir. Ekonomik yaşamda bir çöküş yaşanmaktadır. İflaslar hız
la artmakta, zaten çok yüksek olan işsizlik daha da yükselmekte, halk, gelecek konusunda karam
sarlığa kapılmaktadır. Şu anda Türkiye'de mutsuz bir çoğunluk oluşmaktadır. Eğer, bu kadar feda
kârlık sonucunda -ki, bu fedakârlıklar daha da ağırlaşacaktır- yine beceriksizce politikalar uygula
yıp başarısız olursanız, toplumsal bir felakete bile sebep olabilirsiniz. Olağanüstü durumlarda fe
dakârlığa "evet"; ama, kötü yönetim sonucu katlanılacak fedakârlıklara da "hayır" diyoruz. 

Bir defaya mahsus olarak alınmış bu vergiler, ne bugünkü sorunları çözümleyebilecek ne de 
gelecekteki sorunları çözümleyebilecektir. 

Yine, görülmektedir ki, Hükümet, günü kurtarmaya çalışmakta, sorunlar ertelenmekte ve çö
zümler de giderek güçleştirilmektedir. Ülkenin geleceği günlük politikalara feda edilmektedir. Ül
kenin yapısal değişimlere, köklü reformlara ihtiyacı varken, bu tür geçici çözümler üzerinde dur
mak -ki, geçici bile olsa çözüm getirmeyecektir- zaman kaybetmekten başka bir şey değildir. Kay
bedilen her an, çözümün süresini daha artırmaktadır. Bir an önce köklü çözümler uygulamaya ko
nulmalı ve uygulama çok ciddî bir şekilde yürütülmelidir. 

Her ne kadar toplumun değişik ekonomik ve sosyal gruplarıyla görüşülmeden hazırlanmış ve 
birçok eksik ve hatayla dolu da olsa, Hükümetin açıkladığı ekonomik paket, şu an için pek çok ke
sim tarafından, kısa vadeli bir avansla desteklenmektedir. Daha doğrusu, Hükümet, her kesimin 
üzerinde uyguladığı duygu sömürüsü ve millî seferberlik yutturmacasıyla buna mecbur etmiştir. 
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İşte, şimdi böyle bir durumda yapılacak şeyler çok önemlidir. Şimdiye kadar yapılan hatalar 
tekrarlanmamalıdır, yoksa, Sayın Başbakanın kendi deyimiyle, süratle giden araba duvara toslaya
caktır. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Tosladı bile. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Hükümet, bir yandan yayınladığı istikrar paketiyle 
gayrimenkul yatırım fonları teşkilini öneriyor, diğer yandan ise, bunun Net Aktif ve ek Gayrimen
kul Vergisiyle vergilendiriyor. Yani, ortada bir çifte standart durumu sözkonusudur. Kısacası, attı
ğınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor. Bu da gösteriyor ki, bu uygulamalar, yine hayal kı
rıklığı yaratan hazırlıksız, alelacele yapılmış, hedefi olmayan çalışmalar bütünüdür. 

Bir kez daha, göz boyamak için ortaya çıkılmaktadır. Böylesine eksik ve temelsiz uygulama
lar, ileride yapılacak köklü reformların başarı şansını azaltmakta, halkta bir güvensizlik oluşmak
tadır. Şu anda gelinen durumu ben çok tehlikeli olarak değerlendiriyorum; 

Bu ek vergilerle, bir nevi, zengin olmak, servet sahibi olmak,.cezalandırılıyor. Fakir ve orta 
halli insanların, zengin sınıfına giren insanlara olumsuz bir bakışı meydana geliyor ki, bu, toplum
sal barış açısından fevkalade tehlikeli gelişmedir. Elbette, bir fedakârlık yapılacaksa, bunu toplu
mun bütününe yaymak gerekir; ama, bunu yapmanın da bir usulü vardır. Bu şekilde uygulamalar
la insanları yasa dışı işlemlere teşvik ediyorsunuz. Bu ek vergileri ödememek için herkes elindeki 
değerleri, altın, döviz gibi vergilendirilmeyen alanlara kaydırmaya başlayacaktır. Bu, hem ekono
minin sağlığı hem de devletin gelirleri açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. 

Ülkenin bugün içinde bulunduğu durumu 1980 öncesine benzetenler var; ama, arada önemli 
bir fark var. O zaman ülke bir yoklar ülkesi olarak sıkıntıya girmişti, oysa şimdi sorun, yokluk ve
ya bozuk ekonomik yapı değil, sorunlu kamu maliyesi ve en önemlisi, beceriksiz ve basiretsiz yö
netimdir ve hâlâ bu durumun suçunu, ikibuçuk yıldır sanki iktidarda biz varmışız gibi, Anavatan 
Partisine atmaktadırlar. Bu kötü gidişin tek suçlusu, ikibuçuk yıldır işbaşında olan Koalisyon Hü
kümetidir. Artık, bu sızlanmaları, enkaz edebiyatını bir kenara bırakıp, gerekli önlemleri alın; ama, 
böyle ek vergiler gibi geçici çözümlerle değil, köklü ve yapısal değişikliklerle... 

Değerli milletvekileri, Sayın Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyken yerel yö
netimlerin gelirlerinin azlığından şikâyet ediyordu; oysa şimdi, Yüce Meclise sundukları bu tasa
rıyla yerel yönetimlerin gelirleri kısılmaktadır..Bu da, bu Hükümetin çifte standardı değil midir?.. 

Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Gaydalı, teşekkür ediyorum. 

Refah Partisi Grubu adına, buyurun Sayın Hüseyin Erdal. 
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan Ekonomik Denge Kanunu Tasarısının 8 inci maddesi üzerinde Refah Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Kıymetli milletvekilleri, bu maddeyle, bir kere daha Emlak Vergisi alınacak arsa, konut ve bi
nadan. 

Arkadaşlar, söylenecek çok söz var; ancak, bu söz kime söyleniyor? Saman çuvalına söyleni
yor. Kimse bu sözleri dinlemek istemiyor. Şu Hükümetin haline bakın!.. Hani bunlar ucuz konut 
sahibi yapacaktı vatandaştan?!. Hani vatandaşa ucuz kredi vereceklerdi?!. Herkese bir anahtar ve
receklerdi?!. (RP sıralarından "iki iki" sesleri) İki anahtar verecekti... Üretimi artıracaktı, işsizliği 
önleyecekti, dış ticaret açığını kapatacaktı, sanayii geliştirecekti?!. 
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Say sayabildiğin kadar. Hangisini yaptı; hiçbirisini yapamadı. Ne oldu? Döndü dolaştı, iki ta
ne konut yapan veya babasından, dedesinden bir iki arsa kalmış zavallı vatandaştan vergi almaya 
kalktı. Türkiye'yi kurtaracak! Kahramanlaşıyor!.. Bu söylediğiniz sözler sizden çıkmadı mı acaba 
ey Hükümet, başkasından mı çıktı? Onun için, biraz evvel "Bu sözler tesir etmiyor, saman çuvalı
na söylenmiş gibi oluyor" dememin gayesi buydu. 

Maddede ne diyor: "1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 inci maddelerinde yazılı 
binalar ve arsalar 1994 yılı Emlak Vergisi matrahları üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek 
gayrimenkul vergisine tabidir." 

Arkadaşlar, sizin bir konutunuz var, buna Emlak Vergisi veriyorsunuz; sonra, kiraya veriyor
sunuz, ayrıca bir de Gelir Vergisi veriyorsunuz; sonra, çöp vergisi veriyorsunuz; sonra, atık su ver
gisi veriyorsunuz; sonra, yarın şerefiye alacak, alacak da alacak! Bu konut ne kadar verimliymiş, 
hazineymiş!.. 

Arkadaşlar, biz, 1970 yıllarında, bu şekildeki tatbikatı, Rusya'da var diye tenkit ediyorduk. 
Yani, bir insanın ev alması, arsa alması suç mu? Şu anda bu Hükümet suç etti âdeta. Şimdi evi, ar
sası olan vatandaş, "aman şu evi, arsayı elden çıkarayım; çünkü, buna vergi veremeyeceğim, on
dan dolayı da beni hapse atacaklar" diye düşünüyor. 

Bir konuttan dört-beş vergi alınmaz. Arsa, hiç geliri olmayan bir metadır, arsadan da vergi alı
yorsun. Bırakın böyle şeyleri. Eğer iş yapacaksanız sözünüzü tutun, üretimi artırın, geliri artırın; şu 
masrafı kısın, kamu açıklarını kısın. 

Bir taraftan, resmî kuruluşlara ve belediyelere "geçici dahi olsa bir tek kişi almayacaksınız, ya
tay geçiş dahi yapmayacaksınız" diyorsunuz; bir taraftan da KİT'lere yönetim kurulu üyesi koyu
yorsunuz! Neden; çünkü, Sayın Tanus Çiller'i Genel Başkan yapmış, tabiî, vefa borcu yar; ama, za
vallı fakir fukaranın ne günahı var?.. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Kime vefa borcu varmış? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Vefa borcunu yerine getireceksen, kendi cebinden maaşını 
ver. 

Arkadaşlar, bu Hükümet sözünü hiç yerine getirmedi, söylediği hiçbir sözün üzerinde de dur
madı. Biz, bütün partileri ciddî parti olarak kabul ediyoruz, Hükümeti de ciddî kabul ediyoruz. Hü
kümet adamı, verdiği sözün, ne pahasına olursa olsun, üstünde durur ve onu yerine getirir. Ne ga
riptir ki, bu Hükümet, 1990 yılından bugüne kadar verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi; ama, bu
rada Hükümet diye oturuyor. 

Yapmayın arkadaşlar! İşçiler ayaklanmış, memurlar aç... Bugün yüzlerce insan ekmek kuyru
ğunda bekliyor, sıra için de birbirini dövüyor, neden? Burada ekmek 2 bin lira, öbür tarafta 5 bin 
lira... Zavallı, 3 bin lira daha ucuza ekmek alacağım diye saatlerce kuyrukta bekliyor ve kavga edi
yor. Bu Hükümetin, bunları görünce vicdanı sızlamıyor mu? 

Yapmayın, etmeyin, gelin şu memleketi felakete götürmeyin; elinizle götürüyorsunuz. Bu işi 
beceremiyorsunuz; bırakın, becerenler gelsin. 

Bu şekilde, milleti kandırıp, vergilerle, şunlarla bunlarla bir yere varacağınızı zannetmeyin. 
Emlak Vergisi ve şu gelen vergilerin hiçbirisinin size ve millete faydası olmaz; ancak, işyerleri ka
panır, insanlar daha aç olur. Üretimi kısacaksınız, yatırım yapmayacaksınız, hiç kimseyi çalıştır
mayacaksınız, 'Türkiye'yi kurtaracağız?.." Adamı aç bırakıyorsunuz, "seni kurtarıyorum" diyorsu
nuz! 
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O bakımdan, Refah Partisi Grubu adına, bu Hükümete buradan tekrar sesleniyorum. Siz, artık 
bundan sonra bir iş yapamazsınız, yapamayacağınız belli oldu. "Biz demokratikleşiyoruz, bilmem 
ne yapıyoruz" laflarıyla milletin karnını doyuramazsınız. Gelin, istifa edin. Başka çareniz yok... 

Benden önce konuşan Anavatan Partisinin çok kıymetli sözcüsü de belirtti; hani siz, belediye
lerin gelirini artıracaktınız ya... Kim dedi bunu?.. Herhalde başka yerde söylediler. Bugünkü DYP-
SHP Hükümeti konuşmadı! 

Şimdi bu Hükümet ne yapacak? Daha önce belediyelere verilen paraları derhal alacak, beledi
yeler hiçbir şey yapmayacak, ne kadar geliri varsa, getirip hükümete verecek. Ne olacak? Hükü-
met.vatanı kurtaracak!.. Yok, öyle şey olmaz. Hükümet adamının, verdiği sözü mutlaka yerine ge
tirmesi lazım. 

Bence, aslında bu kanunlara gerek yok. 8 inci maddeyi kaldırsak hakikaten çok iyi olur. Çün
kü, Hükümet üyeleri yarın meydanlarda "ey vatandaşlar, ben sizlere ev sözü verdim; ama, vereme
dim" diye nasıl konuşacaklar, "ben sizlere iş bulacaktım, bulamadım" diye nasıl konuşacaklar!.. 

Hani, Hazine arazileri daha ucuz konutlarla donatılacaktı, kira öder gibi herkese konut verile
cekti... Peki, meydanlarda bunlar konuşulmayacak mı, konuşulacak. Kim konuşacak; tabiî, bu Hü
kümet konuşamaz. 

"Bir koyundan iki post alınmaz" diye bir söz vardır. Hakikaten şu anlattığım bir tane konuttan 
dört-beş tane yergi alınmaz arkadaşlar. , . • ' . 

Ben şaşıyorum; bir vatandaş, iyiniyetle belediyeye gitmiş, "benim şurada arsam, şurada evim 
var" diye beyanname vermiş, şimdi, sen bana adresini bildirdin diye adamı soyuyorsun, derisini yü
züyorsun!.. Eğer bu beyannameyi vermeseydi vatandaşı bulabilir miydiniz? Hayır, bulamazdınız. 
Yazık, günah değil mi... Adam dürüstlük göstermiş, size adresini bildirmiş. Ydni, adresini bildir
memesi mi lazımdı?!. 

Vergi vermeyenlerin üzerine neden gitmiyorsunuz? Bankalar batıyor, hâlâ trilyonlar gidiyor. 
Kimin parası bunlar? Evi olmayan, çalışan zavallı insanların. 

Niye bankaları kurtarıyorsunuz? Zamamnda "şirketleri kurtarıyorsunuz" diye meydanlarda 
basbas bağırarak ANAP'ı tenkit ediyordunuz. Siz de şimdi banka kurtarıyorsunuz... Bu ne perhiz, 
bu ne lahana turşusu! Hadi verin bakayım cevabını... 

Efendim, "biz banka kurtarmıyoruz..." Kanun çıkardınız burada... Bankaları kurtarıyorsunuz, 
daha sonra da Merkez Bankasına, karşılıksız para basma yetkisini veriyorsunuz. Bu devlet sizin 
çiftliğiniz mi... Öyle şey mi olur!.. Tabiî, bunların hesabı bir gün sorulur... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Ne yapsınlar Hüseyin Bey? 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Bıraksın gitsin... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Nereye gitsinler? 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Hükümeti bıraksın da Türkiye'de kalsın; ama, Amerika'ya 

giden varsa, yol açık, uçak bileti parasını da veririz. 
Hepinize saygılar sunarım. Sağolasınız. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Erdal. 
Gruplar adına başka söz talebi yok. ""̂  
Şahıslan adına Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Değerli Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muh

terem üyeleri; hepinizi hürmetle selamlarım. 
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Görüşülmekte olan 648'e 1 inci ek sıra sayılı Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hak
kında Tasarının 8 inci maddesi üzerinde söz aldım. 

Burada genel istisnalar getirildiği ifade edilmektedir; ama, bu, aceleye getirilmiş bir taşandır. 
Bir yetim, bir dul düşünün; kendisinin hiçbir geliri yok ya da bir yerden emekli, dul veya yetim ma
aşı alıyor; fakat, kendisine miras yoluyla bir ev kalmış veya bir arsa kalmış; başka hiçbir geliri 
yok.., Siz bundan her sene vergi alıyorsunuz; şimdi de bir ek vergi talep ediyorsunuz. Bunlar yar
dıma muhtaçken, kendilerine miras yoluyla bir ev veya arsa kaldı diye, bu şekilde onlardan zorla 
yeni bir ek vergi almak, hak ve nasafet kaidelerine herhalde uymasa gerektir. 

Tasarıya göre, bina ve arsalardan Emlak Vergisi alınmakta; ama, değeri çok yüksek olan bağ
lar, bahçeler ve "beyaz altın" dediğimiz pamuk ve emsali ürünlerin yetiştiği zengin araziler -ki bun
ların sahipleri daha başka mülklere de malik olan ve vergi ödeme gücünde olan kimseler olduğu 
halde- vergiden istisna tutulmuştur. Demek ki, burada mutlak bir hakkaniyet gözetilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, esasen, bu İktidar, seçim döneminde -bundan ikibuçuk sene evvel-
meydanlarda "peşin vergiyi kaldıracağım" demiş; ama, ikibuçuk senedir hiçbir şey yapmamış; ak
sine, başka tatbikatları var. "Asgarî ücretten vergiyi kaldıracağım" demiş, bunu tahakkuk ettirme
miş; "Çiftçinin stopajını kaldıracağım" demiş, bunu tahakkuk ettirmemiş; seçim beyannamesinde 
ve diğer bütün konuşmalarında "yeni vergi alacağım" diye hiçbir şey söylemediği halde, bir de ba
kıyorsunuz üçüncü defa vergiyle karşımıza çıkıyor. 

Sayın Demirci, 1993 yılı bütçe müzakereleri esnasında, Meclisi gene böyle geceleri çalıştıra
rak Matrah Artırılması ve Tahsilatın Hızlandırılması hakkında Kanunu çıkarmış ve bütün vergi mü
kelleflerinden, düpedüz, geriye doğru giderek, alınmış olan 4 senelik vergiyi tekrar toplamıştır. Ye
ni vergi koyacağım demeyen bu Hükümet, o yeni vergi kanununun içerisine bir istisna koyarak, 
devlete vergi borcu olan ve kamuoyunda "yüzsüzler" olarak bilinen kişilerin de vergilerini affede
bilmiştir. Bir taraftan, 60 milyon insanı, alavere dalavere nöbete sokarken, diğer taraftan, devlete 
trilyonlarca lira borcu olan bir avuç holdingin vergilerini silebilmiştir. Bütün ısrarlara rağmen bun
ların isimleri de kamuoyuna açıklanmamıştır. 

Sonra, Tansu Çiller Hanımefendi, İkinci Koalisyonu kurmuş, 1994 yılı bütçe kanunlarıyla, 
"memleket batıyor, bütün gelirler faize gidiyor, yetmiyor, onun için yeniden vergi kanunu çıkara
cağım ve böylece memleketi düze çıkaracağım" demiş ve akabinde, hayalî ihracat raporunun ilan 
edildiği günlere tesadüf eden tarihte yeniden vergi kanunu çıkarmış... "Az kazanandan az, çok ka
zanandan çok vergi alacağım" dediği halde, bu kanunla getirilen rant gelirlerinden alınacak vergi
leri de, uçaklara atlayıp Ankara'ya toplanan yüksek gelire sahip holding sahiplerinin baskısıyla, bu
nunla ilgili maddeleri istisnaî vaziyete getirmiş ve ertelemiştir. 

Şimdi, bir ekonomik paketle karşı karşıya geliyoruz. Burada evvela Devlet Hazinesindeki, 
Merkez Bankasındaki 7 milyar dolara yakın para, o günkü rayicin de altında elden çıkarılarak, ar
kasından devalüasyonlar yapılarak aynı kesimlere trilyonlar kazandırılmıştır. Hemen bunun aka
binde de, bir vergi kanunuyla karşımıza gelip, gene onlara istisnalar getiren bir düzenlemeyle, 60 
milyon insan tekrar ağır vergi yükü altına sokulmak istenmiştir. Zaten zamlardan dolayı millet ha
yatından bezdi. 

Muhterem kardeşlerim, hepinizin şahit olduğu gibi, ben de, milletin bu ağır zamlar altında na
sıl ezildiğine şahit oluyorum. İki gün evvel büyük bir süpermarketin sahibini ziyarete gittim; bana, 
"Ben burada taksitle erzak satıyorum. Bir vatandaşın geçen aydan 400 bin lira borcu vardı, ödedi, 
sonra yeniden erzak almak istedi; fakat, kendimizi garantiye almak için bir miktar peşin alma pren-
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sibi getirmiştik. 'Arkadaşım, yeniden erzak almak istiyorsan, 150 bin lira peşin yatır' dediğimde 
yüzüme o kadar mahzun bir şekilde baktı ki, 'haklısın kardeşim; ama bilesin ki, bu 150 bin lirayı 
verecek halim yok, evde yiyecek yok, sen bilirsin' dedi. Bunun üzerine ağladım; ona istediği yiye
cekleri verdim ve tekrar borç yazdım" dedi. Milleti bu hale getirdiler arkadaşlar... Şimdi de vergi 
alacaklar... Kimden?.. Gene -biraz önce söylediğim- 150 bin lirayı veremeyecek durumda olan va
tandaştan. 

RIFAT SERDAROĞLU (İzmir)-Bosna'ya yardım (!..) 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bosna'ya yardım da dahil, bütün bu yapılanlar, sizin 
sakat zihniyetleriniz sebebiyle olmaktadır. (RP sıralarından alkışlar) "Ücretler artmayacak, ücret
leri artırmayacağız" dediler, sonra derhal çark ettiler ve "efendim, böyle bir şey yok, artıracağız" 
dediler. 

RIFAT SERDAROĞLU (İzmir) - Bosna paraları ne oldu?.. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - "Özelleştirme yapmayacağız, komisyon, hangileri 

özelleştirilecek, hangileri özelleştirilmeyecek bunu tahkik edecek" diyorlar... Yıl sonuna kadar şun
ları, şu stratejik müesseseleri kapatacağız" dediler, şimdi de, "efendim hangisi kapanacak, hangisi 
kapanmayacak; inceliyoruz" diyorlar. Yani, tutarsız ve kendisine itimat edilmeyen bir İktidarın ge
tirmiş olduğu bu kanun tasarısı, bir zulüm tasarısıdır. Bu tasarıyla, bir koyundan 10 post daha çı
karılmak istenmektedir; ekonomik denge vergisi, Ek Gayrimenkul Vergisi Net Aktif Vergisi, Ek 
Motorlu Taşıt Vergisi, Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda yapılan değişiklik, Akaryakıt Tüke
tim Vergisi, mahallî idarelere verileri payların kısılarak vatandaşın yeniden bir yük altına sokulma
sı, Katma Değer Vergisi üzerinde yapılacak değişiklikler... 

Muhterem kardeşlerim, bakınız, kanun tasarısı buraya geliyor, sırf medyanın dilinden kurtul
mak için, umumî tarif içerisine milletvekillerinin maaşları da girebildiği halde, onun için özel bir 
madde getiriliyor ve "milletvekili maaşları şu tarzda vergilendirilecek" deniyor. Umumî tariflerin 
arasına yalnız milletvekillerini koyuyorsunuz da, aynı seviyedeki diğer ücret erbabını niçin koymu
yorsunuz?.. Demek ki, samimiyet yok. Ondan sonra da, holdinglerin elinden kurtulmak için, Net 
Aktif Vergisi burada müzakere edilirken, tasarı Komisyona geri çekiliyor ve tasanda, burada dile 
getirildiği gibi, birtakım menfaat merkezlerinin lehine düzeltmeler yapılıyor. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, bu tasarı bu şekilde bitmez. 
BAŞKAN - Biter efendim; süresini kullanıyor... 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Bu kanun tasarısı kabul edildiği takdirde, bu, bu İkti

darın kendi ölüm fermanı olacaktır; milletin nezdinde zaten eksilen itibarını tamamen kaybedecek
tir; ama bu arada millet de ezilecek ve millete yazık olacaktır, 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Hatip, teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına Sayın Maruflu, buyurun efendim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biraz önce Başbakan bu

radaydı, onu kaçırdık; ama şimdi Başbakan Yardımcısı geldi, ona bir şey göstermek istiyorum. Şu 
elimde gördüğünüz tarihî bir vesikadır... Tansu Hanım, "Ankara'ya gidiyorum... Burada hedef; her 
aileye iki anahtar; birisi ev, diğeri otomobil için" diyor (!) Otomobil vergilerini bir sonraki madde
de görüşeceğiz... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Onu niye bize gösteriyorsun?! 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Siz ortaksınız da ondan. 
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"...Peşin vergi uygulamasına son vermek için, pahalılığa, her gün gelen zamlara gem vurmak 
için, fileleri daha ucuza, daha çok doldurabilmemiz için, 'dünya kenti İstanbul' için Ankara'ya gi
diyorum" diye devam ediyor... 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Kaç tarihinde Sayın Maruflu? 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Tarih, 15 Ekim 1991, yani genel seçimler öncesi. 

Tabiî, şu elimde gördüğünüzü göstermeyeceğim; çünkü, Sayın Demirel şimdi yok, o da bir 
şeyler söylemiş. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Onlar eski tarihli gazeteler Sayın Maruflu. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Tabiatıyla, burada UDİDEM de var Sayın Karayalçın; 
ama tabiî bu, "iki neşter atarım, bu işi çözerim" demekle olmuyor. Bakın, şimdi bir de 5 Nisanda 
açılan bir paket var... Artık siz bu paket işinden vazgeçin; bu olmuyor... Zaten IMF de bu paketin 
şu anda sıfıra irca olduğunu açıkladı; yakında geldiklerinde size de söyleyecekler. O balamdan, 
belki yeni bir şey hazırlamanız gerekecektir. 

Aslında, Anamuhalefet Partisi olarak veya küçük muhalefet partileri olarak, getireceğiniz ya
sa tasarılarının hepsini desteklemeye karar verebiliriz; yalnız, bir şartımız var: Sayın Başbakan bu
raya çıksın, "biz sizlerden özür diliyoruz; bunları yazdık çizdik; ama iktidar olarak Türkiye'yi mef
luç hale getirdik" desin; bütün yasa tasarılarınızı -açık senet- destekleyeceğiz... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - "Enflasyonu yüzde 10'a indirmeyen namerttir" diye 
diye on sene idare ettiniz... 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Önümüzdeki 4 Mayısta enflasyon yüzde 100'e çıkıyor; 
bunu size söyleyeyim. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bu maddeyle gayrimenkullere de vergi konuluyor. Zaten fakir vatan
daş başını sokacak bir yeri ancak bulmuş; o da aynı şekilde vergiye tabi tutuluyor. Bir tanesi istis
na tutulmuş; ama, o da açık ve seçik değil. Tabiî, bizim bu maddeye de katılmamız mümkün değil. 

Ayrıca, Maliyeci arkadaşlara, yasa yazım tekniği açısından gördüğüm bir eksikliği de söyle
mek istiyorum. Maddenin ikinci fıkrasında, "Sahip olunan konutlardan brüt alanı 150 m2'yi geç
meyen ve mükellefçe seçilen bir tanesi bu vergiden müstesnadır" şeklinde bir cümle var; aynı fık
ranın sonuna doğru, "Sahip olunan konutlardan brüt alanı 150 m2'yi geçmeyen ve mükellefçe se
çilen bir tanesi için ek gayrimenkul vergisi hesaplanmaz" şeklinde ikinci bir cümle yeralıyor. Ya
ni, burada dublikasyon var; redaksiyon esnasında gözden kaçmış; iki tane aynı cümle var. Ufak bir 
ayrıntı; ama, dikkatinizi çekmek için söylüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu Emlak Vergisiyle ilgili olarak aklıma gelen bir hususu daha söyleyeyim 
: Bu Çöp Vergisinin beyanname yoluyla alınışı da yanlış olmuştur. Vatandaş büyük bir sıkıntı için
dedir. Bunu tebliğle mi yaparsınız, neyle yaparsınız, bilmiyorum; ama Çöp Vergisini, Emlak Ver
gisiyle birlikte almakta fayda vardır; çünkü, çok lüzumsuz şeyler soruluyor. Buna bir çözüm bul
mak lazımdır. Vatandaşı iki defa belediyeye göndermekte bir mana yoktur. Ayrıca, bu yolla kırta
siyeciliği de artırmış oluyoruz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Maruflu, teşekkür ediyorum. 
Başka söz talebi?.. Yok. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
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Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri vardır; önergeleri, önce geliş sıralarına göre okutup, son
ra aykırılık derecesine göre işlem yapacağım. 

; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "150 metrekareyi" ifadelerinin, "300 metrekareyi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Turgut Tekin A. Yalçın Öğütcan Ali Uzun 

Adana Adana Zonguldak 

M. Cemal Öztaylan Abdülkerim Doğru Süleyman Ayhan 

Balıkesir Kars Çanakkale 
Gerekçe : Vergiden istisna edilecek konutlar 300 metrekareye yükseltilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "bir tanesi" ifadelerinin, "iki tanesi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin A. Yalçın Öğütcan Ali Uzun 

Adana Adana Zonguldak 

M. Cemal Öztaylan Abdülkerim Doğru Süleyman Ayhan 

Balıkesir , Kars Çanakkale . 

Gerekçe : Vergiden istisna edilecek konut sayısı 2'ye yükseltilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "150 metrekareyi" ifadelerinin "100 metrekareyi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Turgut Tekin A. Yalçın Öğütcan Ali Uzun 

Adana Adana Zonguldak 

M. Cemal Öztaylan Abdülkerim Doğru Süleyman Ayhan 

Balıkesir Kars Çanakkale 

Gerekçe : Vergiden istisna edilecek konutlar 100 metrekareye yükseltilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan "150 metrekareyi" ifadelerinin, "200 metrekareyi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Turgut Tekin A. Yalçın Öğütcan Ali Uzun 

Adana Adana Zonguldak 

M. Cemal Öztaylan Abdülkerim Doğru Süleyman Ayhan 

Balıkesir Kars Çanakkale 

Gerekçe : Vergiden istisna edilecek konutlar 200 metrekareye yükseltilmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

648 sıra sayılı Tasarının 8 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ahmet Remzi Hatip Ccvat Ayhan Zeki Ünal 

Konya Sakarya Karaman 

Abdüllatif Şener Musa Demirci 

. Sivas Sivas 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
648 sıra sayılı Tasarının 8 inci maddesine bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Gayrimenkul sahibi olup, Emlak Vergisi mükellefi tanımına giren dul ve yetimler ve yaşlılar

dan başkaca bir geliri olmayan kimseler, herhangi bir kurumdan dul, yetim veya emekli maaşı al
salar bile bu maddede getirilen ek gayrimenkul vergisinden muaftırlar. 

Ahmet Remzi Hatip Cevat Ayhan Ahmet Derin 

Konya Sakarya Kütahya 

Lütfü Esengün Abdüllatif Şener 

Erzurum Sivas 

BAŞKAN - Şimdi, geliş sıralarına göre okunan önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar oku
tup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

648 sıra sayılı Tasarının 8 inci maddesinin Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Efendim, önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeyle ilgili söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz... 

I I I . - YOKLAMA 

BAŞKAN - Efendim, daha önce verilmiş bir yoklama talebi var; oylamadan önce bu yokla
ma talebini yerine getireceğim. 

Yoklama talebini içeren önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle ilgili ilk önergenin oylanmasın

da yoklama yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
Abdüllatif Şener Ali Oğuz Bahaddin Elçi 

Sivas îstartbul Bayburt 
Ahmet Arıkan İsmail Coşar Mustafa Ünaldı 

Sivas Çankırı Konya 
Lütfü Esengün Ahmet Dökülmez Musa Demirci 

Erzurum Kahramanmaraş Sivas 
Ahmet Derin Rauf Ertekin Cengiz Bulut 

Kütahya Kütahya İzmir 
BAŞKAN - Şimdi, imza sahibi arkadaşlarımızın Genel Kurul salonunda olup olmadıklarını 

kontrol edeceğim. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Bahaddin Elçi?.. Burada. 
Ahmet Arıkan?.. Burada. 
İsmail Coşar?.. Burada. 
Mustafa Ünaldı?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Ahmet Dökülmez?.. Burada. 
ABDÜLİLLAH FIRAT (Erzurum) - Takabbül ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Abdülillah Fırat takabbül etti. 
Musa Demirci?.. Burada. 
Ahmet Derin?,. Yok. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Takabbül ettiler. 

- Rauf Ertekin?.. Burada. 

Efendim, yeteri imza sahibi sayın üye, Genel Kurul salonunda hazır bulunmaktadır. Şimdi, ad 
okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin yüksek sesle işaret buyurmasını rica edi
yorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yapılan yoklama sonucunda, toplan
tı yetersayısının olduğu anlaşılmıştır; müzakereleri, kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. 

VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

10. - Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayıları: 648 
ve 648'e 1 inci Ek) (Devam) 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini aldı. 
Tasarı metninde bulunan 8 inci maddenin metinden çıkarılması yolundaki önergeyi oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan "yüzde 150 metrekareyi" ifadelerinin "yüzde 300 metrekareyi" şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahibi?.. Söz istemiyor. 
Önergeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bir tanesi" ifadelerinin "iki tanesi" şek

linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

,. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150 metrekareyi" ifadelerinin, 

"yüzde 100 metrekareyi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂEİTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 

Önerge sahibinin söz talebi var mı? Yok. 

Önergeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150 metrekareyi" ifadelerinin 
"yüzde 200 metrekareyi" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 

Önerge sahiplerinden söz talebi var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 

Bir önergemiz daha var, onu da okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

648 sıra sayılı tasarının 8 inci maddesine bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
"Gayrimenkul sahibi olup, Emlak Vergisi mükellefi tanımına giren dul ve yetimler ve yaşlı

lardan başkaca bir geliri olmayan kimseler, herhangi bir kurumdan dul, yetim ve emekli maaşı al
salar bile, bu maddede getirilen ek gayrimenkul vergisinden muaftırlar. 

Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon bu önergeye ne buyuruyor efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
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MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. 

Önerge sahibi?.. 

Sayın Ayhan, buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu önergemizle, dar ge
lirli kimselerin, geçim sıkıntısı içerisindeki kimselerin bütçelerini destekleyen ikinci evlerinin bu 
vergi kapsamı dışında bırakılmasını teklif etmiştik. Hükümet ve Komisyon önergemize katılmadı
ğına göre, bunlar, vergi mükellefi olarak vergi ödeyecekler. 

Değerli arkadaşlar, kanun tasarısında adalet ölçüsü yok, hem de hiç yok dedim. Bakın, daha 
önceki maddelerde, 30 milyona kadar net, 50 milyona kadar brüt aylık geliri olanları vergi dışı bı
raktık; onlara, ekonomik denge vergisini yüklemedik, 30 milyonun üzerindekilere yükledik. Öbür 
taraftan, 2 milyon lira emekli maaşıyla geçinen insanların veya hiçbir emekli maaşı olmayıp da dul, 
yetim, fakir kimselerin babadan, dededen kalma bir ikinci evi varsa, kiraya vermişlerse, biz, onla
rı da vergi mükellefi yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, kanunlarda adalet esastır. Zulümle abat olunmaz, zulüm üzere olan hiçbir 
idare de ayakta duramaz; inancı, ideolojisi, düşüncesi ne olursa olsun, zulüm üzere olan idarelerin 
hepsi yıkılır gider. 

Bakın, her gün gazetelere baktığımız zaman, bugün acaba ne göreceğiz diye endişe ediyoruz. 
Bakıyoruz, bir yüksek bürokrat birtakım yolsuzlukların içinde; manşetten haberler... Bakıyoruz, 
birtakım yeğenler, kayınbiraderler, enişteler, damatlar birtakım büyük vurgunların içinde... Yani, 
bir İSKİ, bir İLKSAN skandalini yaşadık, şimdi yeni skandallar basında manşetleri kaplıyor. Bun
lar ne oluyor biliyor musunuz? Bunların olduğu bir ülkede, vergileri adaletle bile getirseniz, halk 
inanmıyor, güvenmiyor; yani, bu yolsuzlukların üzerine gitmeyen, bu yolsuzluklara meydan veren, 
milletin paralarını, vergilerini birtakım soyguncu bankalara kaptıran, kamu mevduatlarını yatırıp da 
trilyonlarca lirayı buralara kaptıran idarede bunları da ödeyecek olan vergi mükellefleri olduğuna 
göre, bunları adaletle de getirseniz, getirdiğinize inanç olmuyor, destek olmuyor. Üstelik, bir de 
adaletsizlik olunca, bu vergileri de toplamanız mümkün değil. Yani, genel olarak bizim burada as
lında şunu konuşmamız lazım : Türkiye Cumhuriyetinin yönetimleri, maalesef belli bir süreden be
ri halka güven vermemektedir; Osmanlının son döneminde olduğu gibi, büyük bir zaaf ve dağınık
lık içindedir. 

1980'li yıllarda, ara rejim döneminde memlekette banker faciası olmuştu. Emekli maaşını ban
kere yatıran subay, sivil, hâkim, birçok kimse, bu facianın içinde aileleriyle beraber felakete uğra
mışlardı ve o zaman da, bu işlerden sorumlu bir bakan, "ne yapalım, halk kumar oynamıştır" diye
bilmişti. İşte bunlar, memleket yönetimindeki sorumsuzluklardır. 

Bugün de banker faciasının yerine banka faciasını yaşıyoruz. Olayların boyutu giderek geniş
liyor ve maalesef, bu soygun bankalarını, bu gecekondu bankaları denetlemesi gereken Hazine ve 
ilgili birimler görevini yapmamış, halkın servetini, tasarruflarını korumamış ve giderek boyutları 
genişleyen bir kasırga haline dönüşen bir faciayı bugünlerde yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, biz bunlara sahip olacak hükümet istiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun devam edin. 
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CEVAT AYHAN (Devamla) - İktidarda, o parti bu parti mühim değil, her parti gelir geçer, 
yıpranır, hizmet eder, hayırlı işler yapar, hayırla anılır; ama, mutlaka, dürüst olan, kötülüğe, yan
lışlığa, soyguna ve bu tip olaylara meydan vermeyecek olan yönetimler istiyoruz. Devletin bürok
ratları uzun dönemden beri bu ölçüde yetişmişlerdir; Cumhuriyet bürokratları, dürüst ve çalışkan 
insanlardır; ama, maalesef dışarıdan birtakım prensler ithal ederek, ne idüğü belirsiz birtakım kim
seleri sorumlu makamlara getirerek, sonunda bu rezaletlerle karşılaşıyoruz. Hükümetimiz ve gele
cek hükümetler için bunlar bir ibrettir. Bu vergileri satır satır okurken, bunları düşünmemek ve 
bunlardan üzüntü duymamak mümkün değil. İşte, memleketteki geniş infialin bir sebebi de budur. 
Bu zamlar, bu vergiler ve bu olaylar bir tabloda yan yana getirildiği zaman, memleketimizin gele
ceği için endişe duymamak maalesef mümkün değildir. Bunları dikkatle değerlendirmeye mecbu
ruz; aksi takdirde, gidecek bir başka memleket, bir başka Türkiye yoktur. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
• Sayın milletvekilleri, müzakereye konu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Değişikliklerle ilgili önergelerin işlemleri tamamlanmıştır. 

Müzakereye konu 8 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge, okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Karar yetersayısı istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, 8 inci madde okunduğu şekliyle oylandı, kabul edildi; sırf, zabıtları tas
hih zımnında ifade ediyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Tahsis zımnında?.. 

BAŞKAN - 'Tahsis" değil Sayın Saraçlar, "tashih". 

ALİ OĞUZ (İstanbul)- Sayın Başkan, yeniden oylama yapmanız lazım; çünkü, önce "öner
ge", sonra "madde" dediniz. 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, bendeniz, "Müzakereye konu 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum" 
diye ifade ettim, böyle oyladım; sonra "8 inci madde kabul edilmiştir" diyeceğime, "Önerge kabul 
edilmiştir" dedim galiba. Bu bir zühuldür, bir sehivdir; yani, secde-i sehiv varken, ifade-i sehiv de 
olur herhalde; ifademi düzelttim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - O şekilde oylamak lazım. 
BAŞKAN - 9 uncu maddeyi okutuyorum : 

IV. BÖLÜM 
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 

MADDE 9. - 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6 
ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlardan; yolcu ve yük taşıma
cılığında kullanılanlar hariç, ticarî işletmeye dahil olan ancak taşımacılık faaliyetinde kullanılma
yanlar dahil olmak üzere, değeri 500 000 000 lirayı geçenler değerlerinin % 4'ü oramnda, 1 000 
000 000 lirayı geçenler ise değerlerinin % 8'i oranında bir defaya mahsus olmak üzere, ek motor
lu taşıtlar vergisine tabidir. 197 sayılı Kanunun tarifler, mükellef, istisna ve muafiyetlere ilişkin hü
kümleri bu vergi için de geçerlidir. Hesaplanan vergi, 1 Temmuz 1994 tarihinde taşıtlann kayıt ve 
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tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince tahakkuk ve tebliğ edilmiş sayılır ve 31 Temmuz 1994 ta
rihine kadar motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi ile birlikte ödenir. 

Taşıtın değeri, 31.12.1993 tarihi itibariyle, motorlu kara taşıtlarında 2.7.1964 tarihli ve 492 sa
yılı Haçlar Kanununun 43 üncü maddesine göre belirlenen kasko sigortasına esas değeri, motorlu 
kara taşıtı dışındaki taşıtlarda ise varsa sigortasına esas değeri, sigortası bulunmayanlarda rayiç be
delidir. Motorlu kara taşıtı dışındaki taşıtların sigortasına esas değeri veya rayiç bedeli, taşıtların 
kayıt ve tescillerinin yapıldığı yerin vergi dairelerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir ay içerisinde bir beyanname ile beyan edilir. Beyanname verilmemesi veya rayiç bedelin 
noksan bildirildiğinin tespiti halinde taşıtın değeri, takdir komisyonu tarafından takdir edilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde müzakere açıyorum. 

9 uncu maddeyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Şener söz istemişlerdir. 

Kişisel olarak da Sayın Seyfı Şahin söz istediler. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener, buyurun. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

648 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, daha önce bu Meclisten "vergi reform yasası" olarak adlandırılan bir ver
gi paketi geçmiştir. Bu vergi paketinde de, bazı vergi kanunlarında değişiklikler ve dört ay önceki 
koşullara göre, mevcut iktidarın kamu finansmanında duyduğu ihtiyaca uygun olarak değişik dü
zenlemeler yapılmıştır. Bu meyanda Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunuyla ilgili tarifelerde de enf
lasyon oranı üzerinde bazı artışlar gerçekleştirilmiştir. Aradan dört ay geçmiştir ve bu Hükümet, 
şimdi, dört ay önce artırdığı vergileri tekrar artırma ihtiyacını duymaktadır. 

Bunun gerekçesi ne olabilir? Birinci sebep olarak, günübirlik politikalar takip ettiği, üç beş ay 
sonrasını göremediğini gösterebiliriz. 1994 bütçesine esas olmak üzere vergi kanunlarında yapılan 
değişikliklerde, 1994 yılına ait kamu gelirleri ve kamu giderleri dikkate alınmış, hesaplan yapılmış 
ve hangi kaynaktan ne kadar ek vergi tahsil edilmesi gerektiğiyle ilgili hesaplar yapılmış olmalıy
dı. Ancak, dört ay önceki vergi reform yasasında Motorlu Taşıtlar Vergisinde artış yapılmasına rağ
men, dört ay sonra bugün, o günkü hesaplar altüst olmuş ve 1994 yılını kurtarma düşüncesiyle, te
laşıyla, Hükümeti yürütebilme endişesiyle, yine aynı vergi konusu üzerine ek ve yeni bir vergi koy
ma zarureti, ihtiyacı hissedilmiştir. Bir malî yıl içerisindeki değişmeleri ve ihtiyaçlarını dahi plan-
layamayan bir iktidarın, Türkiye'de Hükümeti oluşturması, gerçekten ülke adına sakıncalı bir du
rumu ortaya çıkarmış bulunmaktadır. 

9 uncu maddede, değeri 500 milyon lirayı geçen taşıtlarda, değerinin yüzde 4'ü oranın
da,! milyar lirayı geçen taşıtlarda ise, değerin yüzde 8'i oranında tekrar, yeniden bir ek vergi isten
mektedir. 

Düzenleniş biçimi itibariyle, 1 milyar liranın üzerindeki bütün taşıtlardan, eş oranda vergi alın
masının da doğru olmadığı burada söylenmesi gereken bir noktadır. Çünkü, çok daha hapalı taşıt
ların bulunduğunu da biliyoruz, çok lüks taşıtların olduğunu da biliyoruz. Bu taşıtları kullananların 
ek vergi oranlarının daha yüksek olması gerektiği de, normal olarak kabul edilecek bir durumdur. 
Sayın Başbakanın, 20 milyar liralık özel bir arabası olduğu ifade ediliyor, bazı kaynaklarda zikre
diliyor; öyle bir şey varsa, 1 milyar liralık arabayla, 20 milyar liralık arabaya aynı oranda bir ver
gi yüklemenin adil olduğu söylenemez. O halde, buradaki 1 milyar sınırının üzerinde yeni oranlar 
tespit etmek, vergi adaleti açısından da gerekli bir durumdur. 
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Önce akaryakıta yüzde 100'ün üzerinde zamlar yapıldı; arkasından taşıt vergileri üzerine ek 
vergiler geliyor; bunların hiç mi faydası yok diye düşünülebilir; ama, bazı faydalarının olacağı mu
hakkak; en azından, böylece Sayın Hükümet trafik sorununu herhalde halletmiş olacaktır (!) (RP 
sıralarından alkışlar) Çünkü, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve taşıt vergilerindeki artış, yollan ve tra
fiği rahatlatacaktır/Böylece, bu yeni durum, yeni denge, trafik sorununun çözülmesine katkı sağ
layabilecek özelliklere sahiptir. 

Burada ilginç olan bir nokta var : Herkesten vergi alınıyor. Bir defaya mahsus olmak üzere, 
1994 yılını kurtarmaya mahsus olmak üzere herkesten vergi alınıyor. Ekonomik denge vergisi de
niliyor, esnafın beyan etmiş olduğu matrahtan, götürü mükelleflerden ek vergi alınıyor. Net Aktif 
Vergisi deniliyor, aynı şekilde 1 inci, 2 nci sınıf tüccarların net aktifleri üzerinden, yeniden vergi 
alınıyor. Ek Gayrimenkul Vergisi deniliyor, gayrimenkul sahibi olanlardan ek ilave vergiler alını
yor. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi deniliyor, yine aynı şekilde motorlu taşıtlar üzerinden yeni vergi
ler almıyor. Bu saydığımız vergilerin hepsini de aynı mükelleflerin, ayrı ayrı konular sebebiyle, 
tekrar tekrar ödemesi de muhtemel bir durumdur. 

Böylesine, 1994 yılını kurtarabilme telaşıyla, mükellefler üzerinde vergi baskısını artırmak, 
muhakkak ki, bu iktidar için, bu iktidarın muhtemel oy potansiyeli için büyük kayıp olacaktır. As
lında, böylesine bir yanlış politika, günübirlik icraatlar, günübirlik vergi tedbirleri, açıkçası Refah 
Partisini de iktidara taşıyacak, mevcut iktidarın da oylarını aşağıya doğru çekecek bir durumdur. 

Bu noktadan belki, fazla muhalefet etmememiz lazımdır diye düşünenler bulunabilir. "Bırakın 
çıkarsınlar. Neticede aşağıya doğru düşen oy oranlan, yüzde 27'den yüzde 21.5'a düşen oy oranı 
biraz daha aşağıya insin veya yüzde 21 olan SHP oyları, yüzde 13'ün de altına doğru insin" diye 
düşünülebilir. Ancak, bu ek külfetlerin millet üzerinde, dar gelirli ve orta gelirliler-üzerinde oluş
turduğu sıkıntılara burada kayıtsız kalmak mümkün değildir. Bu bakımdan, burada mevcut vergi
lerle ne yapılmak istendiğinin, kime hangi külfetin yüklenmek istendiğinin ve neticenin ne olaca
ğının muhalefet partisi olarak tarafımızdan açıklanması zarureti vardır. 

Özellikle, mevcut Iktirarın DYP kanadı tarafından 20 Ekim 1991 seçimleri öncesinde herkese 
iki anahtar vaat edilmiş olduğunu da hatırlamamız lazımdır. İki anahtarın gerekçesi ne idi? Anah
tarın biri ev içindi, diğeri ise araba içindi. Boğaziçi'nde villasından İstanbul'u, Boğaziçi'ni seyre
den ve "bu vatandaşlara ne vaat edersem oy alırım, İktidar olabilirim?" diye düşünen birinin aklı
na gelebilecek ilk şey, "herkese bir ev, bir araba temin edebildiğimiz takdirde, seçmeni, milleti tat
min etmiş oluruz" şeklinde olabilirdi. Nitekim, Boğaziçi'nde oturan birinin bir programı olarak 
toplumun ihtiyaçlarına uygun düşmese de, iki anahtar vaat edilmiştir; bir ev, bir de araba anahtarı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Devam edin efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Ancak, görünen odur ki, aradan fazla bir süre geçme

miştir, bu siyasî parti, iktidar ortağı olmuştur; seçim öncesinde bu vaatleri sıralayan ekonomi uz
manı da, bugün Başbakan olmuştur, ama, seçim öncesindeki vaatlerinin tam aksine, arabası olan
lara arabasını, evi olanlara da evini sattıracak bir iktisadî ve malî politikanın sahibi haline dönüş
müştür. 

Bu kadar kısa bir süre içerisinde, böylesine büyük bir çelişkiyi bünyesinde ve programında ba
rındıran bir siyasî partinin, aslında, varlığını koruyabilmesi, idame ettirebilmesi mümkün değildir. 
En azından, böylesine yanıltıcı vaatlerle seçmeni oyalamanın ortaya çıkaracağı sonuç, böyle bir si
yasî tavıra sahip olan siyasî iktirarın bitmesidir. 
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Nitekim, sosyal olaylarda 2 yıl çok kısa bir zaman dilimini ifade eder. 2-2,5 yıl içerisinde bir 
siyasî parti Batı'da, Avrupa'da en fazla yüzde 2 veya yüzde 3 oy kaybedebilir; ama, buralarda, 2 
yıl içerisinde yüzde 2-3'lük oy kaybı bile bir siyasî parti açısından çok büyük bir kayıp olarak ka
bul edildiği halde, Türkiye'de, seçimden başarılı çıktığını zanneden siyasî parti, 2,5 yıl içerisinde 
yüzde 6 oy kaybetmiştir. Aşağıya doğru yüzde 6'lık bir oy inişi, açıkçası, bitişe doğru gittiğini gös
termektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şener, toparlar mısınız efendim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bir cümleyle bitiriyorum Sayın Başkan. 

Bu kanun tasarısı ve üzerinde görüştüğümüz bu 9 uncu madde, ev ve araba vaat edenlerin na
sıl ev ve arabaları sattırmaya yöneldiğinin açık bir kanıtıdır. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ali Er; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ALİ ER (İçel) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 9 uncu madde 
üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî, diğer maddelerde olduğu gibi, 9 uncu madde de bu kez arabalardan vergi alma madde
si. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Lüks arabalardan... 
ALİ ER (Devamla) - Tabiî lüks arabadan vergi alma maddesi. 500 milyonu geçenlerden yüz

de 4; 1 milyarı geçenlerden yüzde 8 oranında, bir defaya mahsus olmak üzere ek vergi. Yani, adi
ne olursa olsun, işte ek vergi, lüks araba, öteki araba, beriki araba; adı vergi. Bunu da böylelikle bu 
arabalardan alacağız. Tabiî, bu arabalardan, bu evlerden, bu arsalardan, bu adamlardan, bu insan
lardan bu tür vergiyi almak için, "tedbir paketi" dediğiniz bu paket açıklanıncaya kadar bu memle
ketin durumu iyiydi de bugün bu pakete niye lüzum gördünüz? Yahut, kötüydü de neden ikibuçuk 
- üç yıldır bu paketi açıklamadınız? Olayın asıl özü burada. 

Şimdi, ben öyle tahmin ediyorum ki, bundan birbuçuk yıl önce böyle kötü bir durum yoktu. 
Olsaydı açıklardınız, böyle bir paketi getirirdiniz. Demek ki yoktu. 

Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, "Üç ay önce bu memlekette böyle bir şey yoktu. Ne olduysa 
üç ay içinde oldu." Sayın Başbakan da diyor ki, "Biz hükümeti devraldığımızda ekonomi perişan
dı." Kimden aldığında? Sayın Cumhurbaşkanından. 

Tabiî, birisi yalan söylüyor... Kim yalan söylüyor, bilemiyorum. Ya Cumhurbaşkanı yalan 
söylüyor -ki, ben zannetmiyorum; çünkü, öyle bir şey olsaydı bugüne kadar söylerdi- ya Başbakan. 
Birisinde bir şeyler var; ama, hangisinde var, bunu zaman gösterecek. Tabiî, onlar sonra neticede 
açıklayacaklar. Yani, evvel mi vardı, sonra mı vardı açıklayacaklar. 

Muhterem arkadaşlar, memleketin durumu iç açıcı değil. Bir tedbir paketi getiriyoruz ve diyo
ruz ki, "zam yapacağız, şu kadar zamla vatandaştan şu kadar para alacağız. Vergi koyacağız, şun
dan bunu, bundan bunu alacağız, 70 trilyon lira para toplayacağız, belli kaynaklardan da bir mik
tar daha toplayacağız. 200 trilyon lirayla memleketi düzlüğe çıkaracağız." İddia bu. Bu sadece id
dia; neticede bu olacak mı; hayır. Zaten, bugün sizin alacak olduğunuz vergileri, bu kanunu çıka-
nncaya kadar, yaptığınız zamlar, enflasyon, doların yükselişi her şeyiyle beraber almış götürmüş, 
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"IMF de gelecek" diye bekliyorsunuz. Yani, gelecek sizi kontrol edecek, ondan sonra "bunlar gü
zel oldu, ekonomi düzlüğe çıkacak" diye bekliyorsunuz, dört gözle IMF'yi bekliyorsunuz, "yarın 
da gelecek" diyorsunuz. Yarın onlar gelirken belki de havaalanında törenle karşılayacaksınız; ama, 
IMF gelinceye kadar bunlar bitti. Yani, şu çıkardıklarınız, yaptıklarınız zamlar da bitti, alacağınız 
vergi de bitti. Çıkardığınız kanunlarla neden aldınız veyahut çıkaracağınız kanunlarla neden ala
caksınız?.. İşte saydınız; "evden, arabadan, tarladan, bahçeden, tüccardan, şundan, bundan" aldı
nız, IMF gelinceye kadar bu da bitti. 

Şimdi, IMF gelecek, size şunu söyleyecek : "Haydi bakalım, bir tedbir paketi daha açın." Gö
receksiniz, önümüzdeki günlerde bu olacak. Bakın, o zaman siz ne yapacaksınız : Başlayacaksınız, 
kelle vergisi -kalmadı ya sayacak başka bir şey- burun vergisi, kulak vergisi, kol vergisi, saç ver
gisi... (ANAP ve RP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) Uzun boylu adama bir vergi, olmadı kısa 
boylu olana iki vergi... 0 zaman ben de iki vergi vereceğim. 

Bakın, şimdi ben bunları böyle söylerken, çok güzel esprili gibi; ama, önümüzdeki günlerde 
bir daha bu tür vergiyi sayamayacaksınız. Sayarsanız insanlar çıkacak, size, "dün aldınız bu tür ver
giyi, aynı vergiyi bir daha almaya hakkınız var mı?" diyecek. Onun için, siz başlayacaksınız biraz 
önce saydığım kulak vergisi, burun vergisi, göz vergisi, tırnak vergisi, yürüme vergisi, uyku vergi
si; göreceksiniz, bunları sayacaksınız; ama, siz maalesef bu kafayla bu memleketi o türlü de kurta
ramazsınız, mümkün değil. (DYP ve ANAP sıralarından karşılıklı konuşmalar) 

Arkadaşlar, birbirimize laf atmayalım; dinleyelim Sayın Şendağ. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) - Biraz insaf edin, bunları siz getirdiniz. 
ALİ ER (Devamla) - "Siz getirdiniz" derseniz, ben döner sorarım : Biz getirdiysek, ikibuçuk 

yıldır niye getirmediniz bunu; bu ülkenin ekonomisi batıyordu da ikibuçuk yıldır neredeydiniz? 
Demek ki, siz hatırdınız. Olay bu. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) - Bunları konuşmak için yüz lazım. 

ALİ ER (Devamla) - Hepiniz duymuşsunuz, geçmişte halk arasında söylenen bir Deli Dum-
rul hikâyesi var, Deli Dumru... (DYP sıralarından "Dumrul" sesleri) Deli Dumru, bizim Toroslar-
da "Deli Dumru" derler, belki sizin orada öyle derler. Halk arasında konuşulur. 

BAŞKAN - Sayın Er, siz konuşmanızı cevap vermeden devam ettirir misiniz. Bir semtte De
li Dumml'dur, öbüründe de Deli Dumru'dur. 

ALİ ER (Devamla) - Benim söylediğim Deli Dumru. 
Deli Dumrul, susuz bir çayın üzerine köprü kurmuş, geçenden 10 kuruş, geçmeyenden ceza 

. olsun diye 20 kuruş alıyor; adam mecburen geçecek, 10 kuruş verecek. Deli Dumrul misali, siz, ge
çenden 10 kuruş, geçmeyenden 20 kuruş almaya devam edin; ama, bunun içinden çıkamazsınız bu 
kafayla, çıkamazsınız. Neden?.. Arabadan vergi alacaksınız; arabayı toslatmışsınız, arabanın mo
toru yanmış, neyinden vergi alıyorsunuz?!. Motor yanmış, altından yağ ve su akıtıyor, şoför de in
miş, yoldan geçene "bir 50 banknot ver de şuna benzin alayım" diyor. Araba yanmış, ne benzini 
koyacaksın arabaya! Motor yanmış, ekonomi perişan olmuş... Neticede siz de yoldan geçenden 50 
banknot istiyorsunuz. Siz motoru yanmış arabanın motorunun içine benzin koyup sürmeye kalkı-
yorsunuzO) 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye ekonomisinin motorunu yaktınız, samimî söylüyorum yandı, 
yağ akıyor, su akıyor, motor parçalandı, acemi şofördünüz, çarptınız. Şimdi, bunun tek çaresi var. 
Yanan motora benzin koymayla bu araba gitmez arkadaşlar. Usta getirip bu motoru tamir ettirmek 
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lazım, rektifıye yaptırmak lazım, bunu da usta yapar, aceminin yapacak hali yok. İşte diyoruz ki, 
Türk ekonomisinin ustası Anavatan Partisi, inşallah yakında gelecek, Allah'ın izniyle bunu da ya
pacak, hiç merak etmeyin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Seni de Maliye Bakanı yapsınlar! 

ALİ ER (Devamla) - Maliye Bakanı olanlar bizim gibi 9 aylık değil de 11 aylık mı? Niye ya
ni, Maliye Bakanı olan insanların bizden fazlalığı var mı? 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Siz layıksınız! 

ALİ ER (Devamla) - Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağolasınız. 
Muhterem arkadaşlar, iktidar olmak için iktidar olunmaz. Memleket kötüye gidiyor. Bu kür

süden bunları söylerken, ben iktidarda kalayım, iktidar olayım, iktidarın nimetlerinden faydalana
yım diye iktidarda kalınmaz. Memleketin durumu kötü arkadaşlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Er, toparlar mısınız efendim? 

ALİ ER (Devamla) - Toparlıyorum efendim. Toparladık buraya geldik zaten. (Gülüşmeler) 

Memleketin durumu kötü, hiç gülecek halimiz yok; memleket ağlanacak halde beyler. 

BAŞKAN - Toparlayabildimzse ne mutlu! 

ALİ ER (Devamla) - Bir taraftan vergi alacaksınız, batan bankaları kurtaracaksınız, öbür ta
raftan da "demir-çelik şu kadar zarar ediyor, kapatacağız" diyeceksiniz. Peki, bankaların batırdığı 
bu kadar parayı bu milletten vergi alarak ödemenin bir âlemi var mı? Yok, olmaz böyle şey. 

Samimî olarak şuna da dua ediyorum : Bir idareciyken bir tane banka batıran, Başbakandan 
dört tane banka batırmış fazla da değil; zaten alışkınlar. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Er teşekkür ediyorum. 
9 uncu madde üzerinde şahsı adına Sayın Seyfı Şahin; buyurun. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk ekonomisinin çok bü
yük bir bunalımdan geçtiği bir günde, Hükümet, cesurane bir kararla bu tedbirleri getirmiştir. Bu 
nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

Kalkınmanın ağır şartları vardır. Memlekette hiç kimseyi ağzında çiçek, elinde zincirle refah 
içinde yaşatmazlar; her kalkınmanın mutlaka bir bedeli vardır. 

Türkiye'nin mutlaka büyük devlet olma zorunluluğu var. Türkiye'nin jeopolitik yapısı itiba
riyle, dünyanın güçlü devletlerinden olması gerekir; çünkü bu topraklar, yüzlerce devletin battığı 
topraklardır. Bu topraklar üzerinde hep büyük devletler yaşamıştır. Türkiye büyük devlet olamadı
ğı, kalkınamadığı, problemlerini halledemediği sürece, kurtlar sofrasında yok edilir ve nitekim bu
gün PKK'nın, Türkiye'yi bölmek için yaptığı faaliyetler, dış ve iç düşmanların tahrikleri, Türki
ye'nin büyük bir risk altında olduğunu gösteriyor. PKK'nın üstüne çok iyi gittiği için Hükümete 
ayrıca teşekkür de ediyoruz. İnşallah bu işi yok edecekler. Samimiyeti için de Hükümeti kutluyo
ruz. 

Değerli arkadaşlar, kalkınmak için sanayileşmek lazım, bütün yatırımları sanayiye sevk etmek 
lazım, üretimi artırmak lazım, tasarrufu geliştirip cebrî tasarrufa gitmek lazım; ekonominin kanu
nu budur. Bunun dışında yapılacak hiçbir ekonomik faaliyet Türkiye'yi kalkındırmaz. Turizme ya
pılacak yatınmlarla hiçbir ülke kalkınamamış; konuta, konut fonuna para yatırmakla hiçbir ülke 

— 89 — 



T.B.M.M. B : 9 6 27 .4 .1994 0 : 4 

kalkınamamış; belediyeleri süslemekle hiçbir ülke kalkınamamış... Kalkınmış olsaydı, yaşamış ol
saydı, mermerden yapılmış olan Efes Şehri ayakta kalırdı. 

Değerli milletvekilleri, kalkınmış ülkeler bizim için birer örnektir. Bunun en güzel örneği ola
rak hem 9 uncu maddeyi ilgilendiren, hem de bugünkü tedbirleri ilgilendiren çok önemli kararlan 
Almanya 1945'te almış. "Erhard Metodu" denilen bu karar, vergide yapılan bir değişikliktir. Bu
gün Türk sanayiini engelleyen birçok kanunlarımız vardır. Vergi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Si
gorta Kanunu gibi birçok kanun, Türk sanayiinin gelişmesine engeldir. 

Erhadr Metoduna göre, vergide alınan tedbirler onbeş yılda Almanya'yı dünyanın süper ülke
lerinden biri yapmıştır. Gayet basit olarak, o da şudur:-Üretime yönelik yatırımlardan vergi kaldı
rılarak, teşvikler artırılmış, ama lüks yatırımlara, lüks maddelere ağır vergiler konmuştur. Maale
sef Türkiye, özellikle son onbeş yılda, tamamen lüksü teşvik ve tahrik etmiş, vatandaşlar arasında 
yabancı mallara karşı büyük bir haz, büyük bir teşvik başlamış. Türkiye'de "globalleşeceğiz, ser
best piyasa ekonomisi..." şeklinde yapılan propagandalarla yabancıların malları, bütün piyasaları
mızı işgal etmiş ve bugün Türk malları ve Türk sanayii berbat olup çıkmıştır. 1986 yılından sonra 
KİT'ler tamamen yok edilmiştir. Milletimizin kafasında, yabancı hayranlığı, tüketime ve israfa yö
nelik heves olduğu sürece, Türkiye'nin bir yere gitmesi mümkün olamaz. 

Onun için, Erhard Metodunun gereklerinden birisi olan bugünkü vergi kanunu tasarısının ge
tirilmesi çok önemli bir tedbirdir. Ancak, eksiktir. Mesela, bu maddelerden birisi konutla ilgili. 
Eğer bir insanın çok sayıda konutu varsa, bütün sermayesini konuta yatırıyorsa, üretime yatırmıyor 
demektir. O halde, bunları üretim kanalına çekmek, lüks yatırımdan çekmek lazımdır. Bunlardan 
birisi de 9 uncu maddede yer alan otomobil vergisidir. Kanun tasarısını hazırlayan arkadaşlarımız, 
sadece çok aşırı lüks olan otomobillere vergi getirmişlerdir. Aslında, Türk otomobil ve motor sa
nayiinin geliştirilebilmesi için, bütün yabancı otomobillere yüksek oranda Vergi konması lazım. 
Bugün, Avrupa Topluluğuna girmek için, Avrupa Topluluğuna üye ülkelerden gelecek araçlardan 
alınan gümrük vergisini kaldırıyoruz; ama, hiç olmazsa dahilde alınan vergileri yükselterek, 
KDV'yi yükselterek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Şahin, söz talebiniz yok; ama, ben veriyorum. 

Buyurun. 

SEYFİ ŞAHİN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Yabancı arabaların Türk piyasalarında cirit atmasını önlemek ve Türkiye'de otomobil sanayi

ini yeniden geliştirmek için, vergi kanununda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Benim iki arabam 
var, iki arabası olanlara da vergi konulmasında fayda var kanaatindeyim. 

Bu duygularla, Türkiye'nin kalkınmasına yönelik faaliyetler göstereceğine inandığımız Cum
huriyet Hükümetlerinin başarılı olmasını dileyerek, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Sayın Şahin teşekkür ediyorum. 
Müzakereye konu 9 uncu madde üzerinde şahsı adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan Mo

torlu Taşıtlar Vergisiyle ilgili 9 uncu madde üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Muhterem arkadaşlar, burada kasko değeri 500 milyonu geçen motorlu taşıtlara kademeli ver

gi getirilmektedir; 1 milyar lirayı aşanlara yüzde 8, 1 milyarın altındakilere yüzde 4'lük vergi ge-
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tirilmektedir. Tabiî, bu maddeyi Hükümet buraya getirirken dilerdik ki, buraya ithal taşıtlar şartını 
koysun. Yerli otomotiv sanayiinin içinde bulunduğu sıkıntıyı biliyoruz, aylardan beri -1994'e kriz 
içinde girdiler- devamlı işçi çıkarma durumundalar. Türkiye, 1993'te kullanılan taşıtların yüzde 35-
40'ı kadar taşıt ithal etmiştir, kabaca 80-100 bin mertebesinde motorlu taşıt, otomobil dışarıdan it
hal edilmiş bulunmaktadır. Otomotiv sanayiimiz gelişecekse, mutlaka yerli otomobil sanayiini it
hal otomotiv sanayiine karşı korumak gerekmektedir. Bunu, sanayileşmiş ülkeler de bu şekilde 
yapmaktadırlar, Japonya dahil birçok ülke otomotiv sanayiini öncelikle korumaktadır. Otomotiv 
sanayii, kendi bünyesinde istihdam ettiği her bir çalışana karşılık, yan sanayide de 10-13 kişilik is
tihdam sağlar. Çok çeşitli konponentleri, malzemeleri, parçaları imal edip, binlerce parçayı bir ara
ya getiren otomotiv sanayii, memleket kalkınmasında, sanayinin ve teknolojinin gelişmesinde, fev
kalade dinamik sektörlerden biridir. Türkiye'de otomotiv sanayiinin ufku da açıktır. Bugün bizde 
bin kişiye düşen otomobil sayısı 30-40 mertebesindedir, halbuki sanayileşmiş ülkelerde bu rakam 
300-400 hatta 500 mertebesindedir. Bu bakımdan Türkiye'de halen 300 bin mertebesinde olan yıl
lık üretim, bir milyona ve bunun da üzerine yükselecektir. Yerli imal edilen otomobiller, aynı za
manda lisansla ve yabancı ortaklıkla imal edilmekte ve geliştikleri takdirde, hem memleketteki ta
lebi karşılayacak, hem de ihracat yapmak suretiyle büyük ölçüde döviz sağlayacaktır. 

Otomotiv sanayiinde sıkıntı şudur : Bizdeki kapasbiteler düşüktür. 100-150 bin mertebesinde 
bir kapasiteyle çalışan otomotiv sanayiinin, milyonun üzerinde kapasiteyle çalışan dev yabancı oto
motiv sanayileriyle rekabet etme şansı fevkalade azdır. Teknolojik gelişmeler, araştırmalar, mali
yetler bakımından mutlaka belli bir süre korunması ve teşvik edilmesi gerekir. Korunmadan mak
sat, gümrük duvarları arasında, geri teknoloji mamullerini halkımıza sunmak değildir. Şüphesiz, 
terbiye kotaları dediğimiz, yerli üretimi hizaya getirecek birtakım kotalar kullanılır, standartlar ge
liştirilir ve yerli teknolojinin de, uluslararası rekabet edecek şartlara getirilmesi sağlanabilir. Ayrı
ca, ihracat yapmaları için de önlerindeki engeller açılır. Biz, şimdi dönüp yerli otomotiv sanayii ni
ye ihracat yapmıyor diyoruz; ama, maalesef Türkiye'de son beş yılda sunî döviz kurlarıyla bütün 
sektörlerde olduğu gibi, otomotiv sanayiinde de ihracat caydırılmış ve ithalat teşvik edilmiştir. Bu 
döviz kurlarıyla, düne kadar olan döviz kurlarıyla bizim sanayimiz ihracatı geliştirme imkânını ma
alesef bulamamıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Vergi iadesi gibi birtakım ihracatı teşvik eden unsurlar da,. 

GAT ve Avrupa Topluluğuyla olan münasebetler çerçevesinde uygulamadan kaldınhnca, tabiî ki, 
ihracat belli bir noktada tıkanmış ve nihayet 1993'te hepimizin bildiği gibi ihracatın ithalata oranı 
yüzde 50 mertebesinde kalmış, yani ihracat, ithalatın ancak yüzde 50'sini karşılayabilir seviyeye 
düşmüş bulunmaktadır. 

Bu madde burada görüşülürken, dileriz ki, Hükümet, otomotiv sanayiini geliştirecek, koruya
cak, teşvik edecek yeni teşvik mevzuatını, yatırım mevzuatını bir an evvel çıkarsın ve bu temel sek
törlerden biri olan -katma değeri de yüksek olan- bu sektörün yolunu açsın ve memleketin kalkın
masında hizmetleri çoğalsın. 

Bu vesileyle hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan 
Kişisel görüşmeler tamamlanmıştır. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, bir talebimiz var. 
BAŞKAN - Dikkate alınacak efendim. 
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Sayın milletvekilleri, müzakereye konu 9 uncu maddenin birinci fıkrasıyla ilgili olarak 8 öner
ge var. İçtüzüğün 88 inci maddesi muvacehesinde bu önergelerden ancak 4 tanesini işleme koya
bilme imkânımız vardır. Onun için, bu 4 önergeyi Önce geliş sırasına göre okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "yüzde 4'ü" ifadesinin, "yüzde 5M" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

TurgutTekin Yalçın Öğütcan Ali Uzun 
Adana Adana Zonguldak 

M. Cemal Öztaylan Süleyman Ayhan Abdülkerim Doğru 

Balıkesir Çanakkale Kars 

Gerekçe : Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin oranı 1 puan artırılmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "yüzde 8'i" ifadesinin, "yüzde 12'si" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

TurgutTekin Yalçın Öğütcan Ali Uzun 
Adana Adana Zonguldak 

M. Cemal Öztaylan Abdülkerim Doğru Süleyman Ayhan 
Balıkesir Kars Çanakkale 

Gerekçe : Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin oranı 4 puan artırılmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "yüzde 8'i" ifadesinin, "yüzde 10'u" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin Yalçın Öğütcan Ali Uzun 

Adana Adana Zonguldak' 

M. Cemal Öztaylan Abdülkerim Doğru Süleyman Ayhan 

Balıkesir Kars Çanakkale 

Gerekçe : Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin oranı 2 puan artırılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan "yüzde 8'i" ifadesinin "yüzde 9'u" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

TurgutTekin Yalçın Öğütcan Ali Uzun 
Adana Adana Zonguldak 

M. Cemal Öztaylan Abdülkerim Doğru Süleyman Ayhan 

Balıkesir Kars Çanakkale 
Gerekçe : Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin oranı 1 puan artırılmaktadır. 

BAŞKAN - Şimdi, okunan önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyacağım. En aykırı 
önergeyi okutup işlem yapacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 4'ü" ifadesinin, "yüzde 5'i" 

şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. 
Önergenin okunmasına geçilirken bir karar yetersayısı talebi gelmiştir, dikkate alarak oylaya

cağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı var

dır, önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 8'i" ifadesinin, "yüzde 12'si" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 

Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmamıştır. 
Önerge üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yüzde 8'i" ifadesinin, "yüzde 10'u" 

şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turgut Tekin 

Adana 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 

Önerge sahibinin söz talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "yüzde 8'i" ifadesinin, "yüzde 9'u" 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Turgut Tekin 
Adana 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmamıştır. 
Önerge sahibinin söz talebi?,. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
9 uncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunacağım... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, bu maddeyle ilgili bizim de önergelerimiz 

vardı, ne oldu? 
BAŞKAN - Sayın Şener, zatı âlinizin zannediyorum takip imkânı olmadı; bir fıkra üzerinde 

8 önerge vardı. İçtüzüğün 82 ve 88 inci maddelerine göre, geliş sırasına bakarak ilk 4 önergeye iş
lem yapabilme imkânımız vardı. Bunu ifade ettik ve işlemi ona göre yaptık efendim. 

Buna göre, 9 uncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 9 uncu madde okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
V. BÖLÜM 

Ortak Hükümler 
Kanunların Uygulama Alanı 
MADDE 10. - Bu Kanunun uygulamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 
a) Bu Kanuna göre tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler hakkında, bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hallerde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 197 
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sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

b) Dar mükellefiyette, mükellefin Türkiye'deki daimî temsilcisi, birden fazla daimî temsilci
sinin mevcut olması halinde mükellefin tayin edeceği daimî temsilci, tarhiyat tarihine kadar her
hangi bir tayin yapılmamışsa daimî temsilcilerden herhangi birisi, daimî temsilcisinin bulunmama
sı halinde işlemleri mükellef adına yapanlar, bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili ödevlerin yerine 
getirilmesinden sorumludur. Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla 
dar mükellefiyette vergi sorumlusu tayin etmeye yetkilidir. 

c) Bu Kanuna göre tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler, gelir ve kurumlar vergisi uy
gulamasında gider yazılmaz. Bu vergiler, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, hiçbir vergiden 
mahsup edilemez ve mükellefe iade olunmaz. 

d) Bu Kanuna göre ödencek vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyanname
lerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

e) Tarh dönemi geçtikten sonra, bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili olarak bulunan matrah 
farkları üzerinden de ikmalen ve resen tarhiyat yapılır. 

f) Bu Kanuna göre tahsil edilen vergiler üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 
27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez. 

g) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelir
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilat 
toplamı üzerinden aynı Kanunun Geçici 3 üncü maddesine atfen 1994 yılı Bütçe Kanununun 60 in
ci maddesinin (d) bendi uyarınca, belediyeler için ayrılmakta olan % 8.55 oranındaki pay, bu Ka
nunun yayınlandığı tarihi izleyen aydan itibaren 31.12.1994 tarihine kadar % 7.55 olarak uygula
nır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde ANAP Grubu adına Sayın Rauf Ertekin ve Refah Partisi Grubu 
adına Sayın Mustafa Ünaldı ile şahısları adına Sayın Cevat Ayhan ve Sayın Abdüllatif Şener söz 
istemişlerdir. 

Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Rauf Ertekin'e söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; gecenin bu geç saatinde fazla vaktinizi almak istemiyorum; ancak, Ekonomik Denge İçin 
Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz aldım. 

Adı Ekonomik Denge Vergisi, ekonomik denge için yeni vergi; ama öyle sanıyorum ki, çıkar
dığımız bu vergiler ve şu son günlerdeki Türkiye'nin ekonomisine baktığımız zaman, ekonomik 
dengeleri sanki bozmak için çıkarılmış bir kanun tasarısı önümüze gelmiş. 

Kanun tasarısını, görüşülmeye başlandığından itibaren dikkatle takip etmeye başladım. Hükü
met, getirdiği bu tasarıyla yeni vergiler ihdas ederek, vergi tahsilatını hızlandırarak şu andaki kriz
den Türkiye'yi çıkaracağını sanmakta. Buna inanmak mümkün değil. Onun için kanunların uygu
lama alanlarıyla alakalı bu 10 uncu madde üzerinde konuşurken bu kanunun da uygulama alanı bu
lacağına inanmadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü, şu Hükümetin 1991 yılında kurulmasıyla bir
likte, bugüne kadar çıkarılan, gerek vergi kanunlarıyla gerek diğer yasalarla alakalı önümüze geti
rilen bütün kanunların uygulama alanı görülmedi. Çıkarılan kanun, bir ay sonra ortadan kaldırıldı. 

a 
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En son "Ekonomik istikrar" adıyla, Türkiye'nin kurtuluşu olacağı ilan edilerek, gazetelere boy boy 
ilanlar verilerek bir kanun çıkarıldı, "yeni bir vergi reformu paketi" diye. Alıştık artık, paketler o 
kadar çok geliyor ki, UDİDEM paketinden başladı bu iş, bugüne kadar arka arkaya paket geliyor. 
Hangi paket ne olmuştur, onu da bilen yok. 

Aralık ayında çıkarılan, büyük vaveyla koparılan, ilanlar verilerek vatandaştan, Parlamento
dan destek istenilen yasa, uygulamaya konulmadı. Mademki ülke o gün gerçekten sıkıntı içindey
di -ki doğrudur- o halde çıkarılan vergi yasaları ve reform paketi niçin uygulamaya konulmadı? Bu
nu Hükümete sormak gerekir. Onun için, inanmıyorum. Bu çıkacak yasanın da uygulanacağına, uy
gulama alanı bulacağına inanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, eğer Türkiye'yi bu ekonomik krizden çıkarmak için kolay yol olarak se
çilen hem zamlar yapmakla hem de vergi toplamakla bu işin içinden çıkacağımızı sanıyorsak alda-
nıyoruz. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgilenen ve bu işi bilen insanlar olarak -ki, Hükümetin başında 
Sayın Başbakanımız ekonomi profesörüdür, Bakanlar Kurulunda ekonomiyle ilgili pek çok profe
sörümüz var, bu profesörlerin kabinesi, ülkeyi ikibuçuk senenin içerisinde bu hale getirdi- doğru
ları yapmıyorlar. Vergi almakla, vergi salmakla, KİT'lerin açıklarını kapatmak için, yeni baştan 
kaynak temin etmek için yeni zamlarla bir yere varmak mümkün değil. Şunu yapabilirdik: Her za
man soruyorsunuz "ne yapardık?" diye. Esasında profesörlerimizin buraya çıkıp bunu açıklamala
rı lazım. Yapılabilirdi... Türkiye'deki kayıt dışı ekonomideki parayı aktarabiliyor musunuz? Şuan
da zamanında vergi yüzsüzlerini affettiğiniz gibi, vergi affı çıkardığınız gibi -ki o da çok enteresan 
bir olayı biliyorsunuz- köylünün, çiftçinin bankaya olan borçlarını affedeceğiz diye ortaya çıkıp da 
arkasından onu kamufle ederek başkalarının borçlarını affettiğiniz gibi, her zaman -o afta da aynı 
şekilde olmuştur- vergi veren namuslu tüccarı, namuslu esnafı cezalandırıyorsunuz. Şimdi de ay
nı şekilde yapıyorsunuz; Türkiye'de namusuyla vergisini veren, dürüstçe vergisini veren insanları 
gene cezalandırıyorsunuz. Kayıt dışı ekonomide 1 katrilyon liraya yakın para var. Bu parayı çek
menin yollarını bulamıyor musunuz?.. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sekiz yıldır niye yapmadınız? 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Sekiz yılı bırakın kardeşim. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Bırakamıyorum. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - İkibuçuk yıllık Hükümetsiniz ve şu anda sorumluluk sizde. 

Değerli arkadaşlarım, bugün ülkeyi bu hale siz soktunuz. Sayın Başbakan Tansu Hanımın se
çim faturasına baktığınız zaman, bugün çıkaracağımız bu yasa ile, toplayacağımız ek vergilerle, 
alacağınız 170 trilyon liraya yakın para; seçimler için harcadığınız parayı karşılamıyor. Hesap ba
sittir. (Gülüşmeler) 

Gülmeyiniz. İşte güle güle memleket bu hale geldi. Siz herhalde seçmenin karşısına çıkmı
yorsunuz?.. 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) - Atmasyon konuşuyorsun, bu işi bilmeden konuşuyor
sun. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Atmasyon konuşmakla alakası yok. Değerli kardeşim, her
halde gazeteleri de takip etmiyorsun... 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) - Gazetelerin her yazdığını sen doğru mu sanıyorsun? . 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Gazetelere bakın, Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamla
rı var, onlara bakın, devletin yetkili mercileri var, onlann verdikleri rakamlara bakın. Hiçbir şey 
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bilmiyorsanız bile, dövizin günlük artış ve düşüşlerinin ne noktalarda olduğunu bir görün ya da dö
viz büfelerinden öğrenin. Pazara, çarşıya gidip de vatandaşın ne yaptığını görün. Domatesin, ekme
ğin fiyatları şu gün kaç liradır biliyor musunuz? Bu sıralarda oturmakla bir yere varmak mümkün 
değil. Dışarıda vatandaş kan ağlıyor. Bir taraftan da kalkıyoruz, her şeyi biz halledeceğiz, yapaca
ğız... 

Değerli arkadaşlarım, bizim söylemek istediğimiz -şahsen de söylemek istediğim- şudur: Ma
demki bir şey yapılacaktır, doğru dürüst yapalım... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Arkadaşlar soruyorlar, "domatesin kaç liraya satıldığını bi
liyor mu?" diye. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Biz fiyatını biliyoruz ki, onu soruyoruz, siz canınızı hiç 
sıkmayın, domatesin kilosu şimdi 20 bin liradır. Gidin bakın, Or-An'a giderken yolda bir manav 
vardır, gidin orada sorun.... 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) - 15 bin lira. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - O başka, pazara giderseniz 15 bin lira. Biliyor musunuz, 
işte o garibin mutfağındaki lokmayı alıyorsunuz. Siz, burada "zenginden şunu alacağız, bunu ala
cağız" diyorsunuz... Bu zengin, bunu burada bırakacak mı? Satacağı malının üzerine yine bunu ek
leyecektir, yine garip, vatandaşın kesesinden çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sizlere şaşıyorum, hele hele sosyaldemokratlara şaşıyorum; nasıl yapı
yorsunuz da, buna tesdek veriyorsunuz?! Vallahi şaşıyorum; nasıl bir sosyal demokrasidir ki, bunu 
da anlamak mümkün değil... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Arslan sosyaldemokratlar(!) 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Arslan sosyaldemokratlar(î) 
Değerli arkadaşlarım, esasında söylenecekler pek çoktur. 10 uncu madde üzerinde söylenecek 

en önemli hususlardan birisi, belediye gelirleri olarak ayrılmakta olan yüzde 8.55 oranındaki payın, 
yüzde 7.55'e düşürülmesidir. Bu da şaşılacak bir durumdur. Bir taraftan, seçimlerden önce yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiği, artık yerel yönetimlerin merkezî otoriteden kurtulması ge
rektiği; yani, hem ekonomik açıdan hem yetki açısından kuvvetlendirilmesiyle alakalı olarak ki, ge
rek Sosyaldemokrat Halkçı Parti, gerek Doğru Yol Partisi -ki, gayet açıklıkla bizim de hazırlığımız 
vardır; çünkü, bu payların artırılmasıyla alakalı kanun teklifleri verdik- tarafından bir sürü prog
ramlar ortaya konuldu ve "reform niteliğinde tasanlar getiriliyor" denildi. Bugün bakıyoruz, bele
diyeleri güçlendirmeyi bir tarafa bırakın, belediyelerin çalışmalarının engelleneceği, onları maddî 
açıdan daha da zayıflatan bir tedbir ortaya konuluyor. Şimdi, çok enteresandır... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Zaruretler memnuiyetleri mubah kılar. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Değerli grup başkanvekilim, "zaruretler" diyorsunuz; ev

vela o zaruretlere devletin tepesinden başlamak lazımdır. Yoksa bir taraftan "zaruret" diyeceksiniz, 
öbür taraftan devletin paralarını özel bankalarda batırtacaksınız, öbür tarafta ise, her gün gazeteler
de yolsuzluk, bir çok rüşvet iddialarıyla Türkiye sallanacak duracak ve bu vatandaş, güvenmediği 
Hükümete, güvenmediği insanlara vergi vermek için götürüp parasını teslim edecek(!) Etmezler... 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin mirasınızı yiyoruz. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Devamlı bölgemizden telefon alıyorum; esnaf iflasın içe

risinde, sıkıntı içerisinde bulunuyor. Bırakınız ev anahtarını, araba anahtarını -bunları bir tarafa bı
raktık- borcunu ödemek için evini ve arabasını satacak; ama, alan adam yok. Bankalar tıkanmış, 
kredi faizleri yüzde 300'e, 500'e çıkmış. Bunları görünüz. Esnaf ne haldedir diye bir bakın; ama, 
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bunlara bakmıyorsunuz. Buradan kanunu çıkaralım, parayı toplayalım diyorsunuz. Bu kanunla bir 
yere varmak mümkün değil. Bu paket de, diğer paketler gibi icraatı olmayacak, hayata geçmeye
cek bir paket olarak kalacak; ama, doğruları yapın, o doğrulara da biz destek verelim. Gerçekten 
ülke sıkıntı içerisindedir. İnsanlarımız sıkıntı içerisindedir. O doğrularda tarafız; ama, böyle gelişi 
güzel hazırlanan paketlerle bir yere varmak mümkün değil. Bu paket, şu anda ekonomik reform pa
keti değildir, bu ekonomik denge paketi de değil. Bu paket, insanlarımızı daha da mağdur edecek, 
daha da fakirleştirecektir. Buna inanın. Şu toplayacağımız para -dediğim gibi- üç aylık seçim dö
neminde, seçim politikaları dolayısıyla yaptığımız yanlışların faturasını karşılamıyor; bunu Hükü
met gayet iyi biliyor, bürokrasi gayet iyi biliyor... O bürokratlar ne yapsın? 

Sözlerimi bitirmeden önce, şunu söylemek istiyorum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - İkibuçuk yıldır, Hükümeti aldığınız andan itibaren ekono

mide, iç politikada, dış politikada ANAP'ın bıraktığı noktadan ve çizgiden ayrılmasaydınız, bakan
larınız, başbakanlarınız, Hükümet üyeleriniz bu işlere müdahale etmeseydi, bu ülke bu noktaya gel
mezdi. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Batardı. 
BAŞKAN - Sayın Ertekin, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

yeni vergilerin ihdası ile ilgili tasarının 10 uncu maddesi üzerinde düşündüklerimizi ifade etmek 
üzere, Grubum adına söz almış bulunuyorum. Önce, Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Plan ve Bütçe Komisyonunun yazısındaki bir cümleye katılmadığımızı 
vurgulayarak söze başlamak istiyorum. Milletin bütünüyle çektiği acılara rağmen, "ekonomik is
tikrar tedbirleri konusunda her kesimden destek verildiği ancak, yasal düzenlemelerin hazırlanma
sı sırasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği..." gayesiyle, Genel Kuruldan bu tasarı
nın çekildiği, Plan ve Bütçe Komisyonunda yeniden görüşüldüğü ifade ediliyor. 

Ben, bölgemden daha dün geldim. "Ekonomik istikrar tedbirleri" adı verilen zulüm paketi, 
milleti inim inim inletiyor. Öyle her kesimden destek falan yok. Özellikle dar gelirliler, küçük pay 
sahipleri perişan haldedirler. Milletin büyük bir kesiminde infial var, isyan var. Memurda infial 
var... 

HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) - Yürürlüğe girmeden, tahsile başlanmadan ne isyanı?! 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Sizden önce öğrendiler. Millet, başına gelecek derdi, siz

den önce öğrendi; sonra bu ilk çektiği sıkıntı değil; sizin geçen getirdiğiniz vergi paketi dolayısıy
la -bundan dolayı değil- vergi dairelerinin önünde, kayıt sildiren esnafın kuyrukları var. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sizin zamanınızda başladı değil mi hocam bunlar?! 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Bu yılbaşında... 
Memurda infial var, işçide infial var, işsizde infial var, küçük esnafta infial var; işsizin hali za

ten perişan. 
İşte bu infial adına, bu tasarıya karşıyız; ama, bir başka husus da Hükümetin bu tasan vasıta

sıyla, niyetini gizleyerek, birtakım partizan icraatlara teşebbüste bulunduğunu da ortaya koymak is
tiyorum. 
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Merkez Bankası Kanunu da öyle gelmişti. Güya, Merkez Bankasının özerkleşmesi gibi, ma
sum bir görüntüyle gelmişti; ama, sonuçta nasıl bir kanun çıktığını hepimiz burada gördük. İşte bu 
10 uncu madde ve müteakiben gelecek olan ek maddeler de bu tasan hakkında şüpheler getirmek
tedir. 

27 Mart Seçimlerini büyük bir hezimetle atlatan iktidar, miletten intikam almak istemektedir. 
Bu intikam iki türlü gerçekleşiyor: Birincisi, bizzat ezim ezim ezen, inim inim inleten vergiler; 
ikincisi, halka hizmet vermek için kollarını sıvayan belediyelerin kollarını bağlamak, hatta kesmek 
niyetini taşıyan maddelerdir. İşte 10 uncu madde böyle bir ifade taşıyor. 

Memleket ekonomik batağın içine düşmüş, yüzde 100 zamlar gerçekleşmiş, belediyeler sanki 
bu ülkenin içinde değilmiş gibi, vergi payını alamazlarmış. Ayrıca, bu maddenin başlığına dikkat 
edecek olursak, "Kanunların Uygulama Alanı" ismini taşıyor. Şimdi, bu isimle bu maddenin içeri
sinde yer alan "g" bendinin acaba ne alakası var? "g" bendi, 1994 Bütçe Kanununda değişiklik ya
pıyor. Malî sıkıntı içinde oldukları apaçık belli olan belediyelere bu muamelenin anlamı acaba ne 
olabilir? 

Öyle, 1991 seçim beyanlarından falan değil, daha dün denecek kadar yakından, tam bir ay ev
velinden bahsedeceğim. Ne diyordu tüm siyasiler, bütün partiler, âdeta koro halinde, yerel yöne
timleri güçlendireceklerini beyan ediyordu. Peki, şimdi ne oldu; İktidar partileri seçim kaybettiler 
-işte burada vurgulamam gereken husus budur- ve kaybettikleri seçime göre yasa hazırlamaktadır
lar, verdikleri sözleri çoktan unutmuş görünmektedirler. 

Bu tasarı bir yandan millete zulüm oluşturan hükümler getirirken, öbür yandan da, gizlenmiş 
hedefle, belediyeler darbelenmek istenmektedir. 

Öyle görünüyor ki, sizi seçtikleri sürece demokrasiden yanaşınız, sizin fikirlerinizi söyledik
leri sürece fikir hürriyetinden yapasınız; ama, sizi seçmezlerse demokrasi yok, sizin gibi düşün
mezlerse düşünce hürriyeti yok!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Bütün bu engellemelere rağmen, bizim belediyelerimiz millete hizmete devam edecektir; diş
lerini tırnaklarına takacaklar, yine hizmet verecekler, yine hizmet vereceklerdir; Allah'ın bereke-
tiyle vereceklerdir inşallah. (RP sıralarından alkışlar) Ancak, bu tavrınızı da köy köy, mahalle ma
halle, gerekirse ev ev dolaşacak ve anlatacağız. Medya hep sizinle beraber olsa da halk bizimle ola
caktır; bunu bir kere daha burada teyit ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, biz hep muhalefet ediyoruz, karşı çıkıyoruz; ama, bu tabloya karşı 
çıkmamak mümkün değildir, bu vergi kanunlarına karşı çıkmamak mümkün değildir. Ancak, mu
halefet olarak, doğru bildiklerimizi iktidara söylemek de görevimizdir. Bu amaçla, şu sözlerimi de 
ilave etmek istiyorum : Malî gücü olmayan milletten daha fazla, daha fazla vergi almak, ekonomi
yi faiz, piyango, Loto ve Totodan ibaret saymak çıkar yol değildir. Gelin, başınızı iki elinizin ara
sına alın, düşünün, düşünün; üretimi artıracak, memleketin genel değerlerini ortaya koyacak proje
ler üretin. Yakanızı IMF'nin, yabancıların, Batılıların elinden kurtarın. Milletçe kendi beynimizle 
düşünüp kendi yüreğimizle yaşayacak, kendi dizlerimiz üzerinde doğrulacak ve millî bir heyecan
la üretimi artıracak bir siyasetin yolunu bulun. Kurtuluşun tek ilacı üretimdir. Bu, önünde sonunda 
olacak, olacak da, bizim dileğimiz, geç kalmamaktır. Sizin İktidarınız da bunu uygulayabilirse kur
tuluş erken olabilir. Millet artık uyanıyor, mutlak kurtuluşa niyetleniyor. 

Kayıt dışı ekonomiye sahip çıkın, kayıt dışı ekonomiye boyun eğmeyin. Güneydoğu olayları 
da ekonomik batağın sebeplerinden birisidir. Çekiç Güç ve yabancı ajanlar orada olduğu sürece, 
PICK - Batılılar işbirliği sürdükçe, millî düşünceye dönmeden, bizi bu bataktan çıkarmazlar. Çekiç 
Güç işbirliğine, İsrail ajanlarının istihbarat ortaklığına bel bağlamak en büyük yanlışınızdır. 



T.B.M.M. B : 9 5 2 7 . 4 . 1 9 M 0 : 4 

İşte, 10 uncu madde, bana bu duygu ve düşünceleri çağrıştırdı. Duygularımızı iletmeye çalış
tım, yanlışları göstermeye, doğru bildiklerimi de verilen süre içerisinde izah etmeye çalıştım. Yol 
göstermek bizden, uyarsınız uymazsınız orası da sizdendir. 

Tekrar, Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ünaldı, teşekkür ediyorum. 

Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Cevat Ayhan, buyurunuz efendim; 10 uncu madde üzerin
de, size şahsınız adına söz veriyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Başka kişisel söz talebi var mı efendim?.. Kaç ki
şi?.. 

BAŞKAN - Bir sayın üye daha var efendim. Zatı âliniz de arzu buyurursanız, kaydederiz 
efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Hayır beyefendi, ben sıramı bekliyorum; harçlar ve 
damgalarla ilgili maddede konuşacağım. Eğer uzatırsanız mutlu olurum efendim; iki maddesi var, 
o işi de bitirebiliriz. 

BAŞKAN - Öyleyse sizi dinleme şansımız olmayacak. 

CEVÂT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 648 
sıra sayılı, Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının 10 uncu maddesiyle ilgili olarak, şahsım adına söz almış bu
lunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 10 uncu maddenin (c) bendinin son cümlesinde, "5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yer alan her nevi ya
tırım fonları ile yatırım ortaklıklarının kazançları ve varlıkları hakkında bu Kanun ile getirilen ver
giler tarh, tahakkuk ettirilmez ve ödenmez" denmektedir. Yani, burada da bir istisna, muafiyet 
hükmü önümüze gelmiş bulunmaktadır. Yani, "faizcilik yapanlara vergi yok; ama, üretim yaparsa
nız, hizmet ederseniz, iş yaparsanız sırtınıza vergi yükü çok" denmektedir. Bunun manası budur. 

İkinci olarak, yine bu maddenin (f) ve (g) bentlerinde de belediyelerle ilgili düzenlemeler ge
tirilmekte; (f) bendinde, "Bu Kanuna göre tahsil edilen vergiler üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 
sayılı Kanun ile 27.6.1981 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez" den
mekte, (g) bendinde ise, toplanan vergi gelirlerinden her ay belediyelere ve il özel idarelerine nü
fuslarına göre tahsis edilen vergi payları düşürülmektedir. 

Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız, bu Kanun, 1981 yılında 2380 sayılı Kanun olarak çıkarılmış
tır. 1980 öncesinde, belediyeler, ciddî ve düzenli bir gelire sahip olmadıkları için fevkalade zor dö
nemler geçirmekteydiler. Belediyeler elektriği tevzi eder, satar, TEK'e parasını ödemezlerdi. 
1980'den sonraki düzenlemede, elektrik tevziatı ve bedelinin tahsilatı TEK'e verildi; ancak, bele
diyelere de ciddî bir gelir kaynağı tahsis edildi. İşte, bu kanunda, başlangıçta, 1 inci maddenin bi
rinci fıkrasına göre, belediyelere vergi gelirlerinin yüzde 10,30'u, il özel idarelerine de yüzde 
2,30'u tahsis edilmekteydi; ancak, 1985 yılında çıkarılan 3239 sayılı Kanunun 133 üncü maddesiy-, 
lc bu nispetler 1985 yılı için düşürülmüş, 1986 yılı için de yükseltilerek yeni nispetlere geçilmiştir; 
1986 yılı için uygulanan ve halen de uygulanmakta olan -1993 ve 1994 yılları için de uygulanmak
ta olan- bu yeni nispetler, belediyeler için 8,55, il özel idareleri için de 1,20'dir. 

Tabiî, İktidarı teşkil eden her iki partinin taahhütleri, seçim öncesi ve seçim sonrası ifadeleri, 
belediye gelirlerinin artırılacağı istikametinde olmuştu; ama, maalesef, şimdi önümüze getirilen bu 
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tasanda, bakıyoruz ki, 8,55 olan belediye payı, 7,55'e düşürülmektedir. Muhterem arkadaşlar, bu, 
belediyeleri daha da zor şartlara maruz bırakacaktır. 

Ayrıca, bir seçim geçirdik. Ben, kendi seçim çevremdeki belediyelerle temaslarımdan aldığım 
bilgiye göre, maalesef, 1993 yılında ve 1994 yılının ocak, şubat, mart aylarında, 1994 ve hatta 
1995 yılı gelirlerine mahsuben, belediyelere, kısa vadeli krediler verilmiş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - ...ve İller Bankası tarafından verilen bu kredilerin, bugün, 

mahsubu yoluna gidilmiş bulunmaktadır. Maalesef belediyeler, -kanun vazıı, her ne kadar, düzen 
içinde çalışsınlar, gelir-gider hesabıyla çalışsınlar demiş olsa bile- fevkalade israf merkezleridir; bir 
türlü kontrol altına alınamamıştır. O parti, bu parti diye ayırmıyorum. İhtiyaçtan fazla, -orta büyük
lükteki bir il belediyesi için söylüyorum- geçici personel, geçici işçi adı altında yüzlerce, binlerce 
personelle doldurulmuş kadrolar, seçimlerden hemen önce açılmış kadrolar, işe alınmış işçiler, me
murlar... Belediyeler, bugün, maalesef, birçok yerde, çalışanların maaşlarını ödeyemez hale gelmiş 
bulunmaktadırlar. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Refah Partili başkanların yönettiği belediyeler hariç... 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Refah Partisi, şu parti, bu parti diye de ayırmıyorum; yani, be

lediyeleri, mahallî yönetimleri ciddî çalışacak bir düzene kavuşturmak Hükümetin birinci görevi 
olması lazım. KİT'leri de biz batmyoruz, belediyeleri de biz batırıyoruz; -Allah korusun- memle
keti de biz batırıyoruz iyi yönetmediğimiz durumlarda. Onun için, belediyeler de sorumluluk geti
recek kanunî düzenlemelere gitmek lazımdır. 

İşte, burada getirilen bu düzenleme sonucu ister istemez "İktidar belediye seçimlerinde kay
betti; büyük şehirlerde kaybetti, orta büyüklükteki şehirlerde kaybetti, daha çok küçük belediyele
re indi, kasaba belediyelerine indi diye, acaba, bu yeni dönemde, kendi yönetimlerinden çıkan be
lediyelere gadretmek için mi, zulmetmek için mi bunu getirdi" sorusu, hep ortada dolaşacaktır. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Başkanın da müsamahasına sığınarak sözlerimi bitiriyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, toparlar mısınız efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim efendim, bitiriyorum. 
1994 yılı bütçesine de konulmuş olan bir madde var; 60 inci maddenin (e) bendinde, beledi

yelere ve il özel idarelerine kaynakların dağıtımında, 2380 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde amir 
olan hüküm gereği, nüfusa göre tevzi yerine keyfî tevziatta bulunacağız denilmektedir. Bunu da, 
bilahara, önergeyle ilgili söz alırsam arz etmek istiyorum. Bu da, belediyeler için hazırlanmış olan 
bir tuzaktır. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 

Sayın Şener, 10 uncu maddeyle ilgili olarak kişisel söz talebiniz var; buyurun efendim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz kanun tasarısının 10 uncu maddesi gerçekten, bu Hükümetin büyük bir ayıbıdır. 

Aslına bakarsanız, bu maddenin son iki bendi ve 17 nci maddede düzenlenen hükümler doğ
rudan doğruya belediyeleri ilgilendirmektedir, belediyelerin gelir kaynaklannı kurutmaya yönelik 
olarak düzenlenmiş maddelerdir. Bu, Hükümetin ayıbıdır, partizanlığının açık bir ifadesidir; şu ana 
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kadar söylemiş olduğu sözlerle icraatı arasındaki tutarsızlığının ifadesidir ve aynı zamanda beledi
yeleri kaybetmiş olduğu illere, bölgelere, ilçelere karşı bir intikam ifadesinin belirtisidir. 

Daha 27 Mart seçimlerine kadar, mahallî idareler alanında reformlar yapmak gerektiğinden 
bahseden bu İktidardır. Özellikle İktidarın sosyaldemokrat kanadı da, mahallî idarelerin özerkliği
nin artırılması konusunda çok söz söylemiştir, bu ifadelere Doğru Yol Partisi de katılmıştır : Ma
hallî idarelerin güçlendirilmesinden söz edilmiştir, belediye gelirlerinin yetersizliğinden söz edil
miştir, belediye gelirlerinin artırılması gerektiği her vesileyle dile getirilmiştir; ancak, 27 Mart se
çimlerinden kayıpla çıkan, oy oranları büyük ölçüde azalan bu İktidar, hemen seçim sonrasında ge
tirmiş olduğu kanun tasarısında, belediyeleri gelir kaynaklarından mahrum etmeye yönelik hüküm
ler içeren metinlerle karşımıza çıkmıştır. 

Bu, tamamıyla tutarsızdır. Özellikle büyük kentlerde ve il merkezlerinde belediyeleri kaybet
miş olmanın ıstırabı, sıkıntısı İktidarı sarsmış vaziyettedir. 

Maalesef, aynı zamanda, doğrudan doğruya partizanlık ifadeleri vardır. Daha önce bütçe ge
lirlerinden belediyelere verilen paylar nüfusu oranında objektif kriterlere göre dağıtılırken, bir ara 
Meclis gündemine gelen ve yarıda kesilen bütçe kanunlarında bazı değişiklikler yapılmasıyla ilgi
li tasarıda, nüfus kriteri aşılarak, belediyenin turistik bir bölgede bulunup bulunmadığı, malî im
kânları vesaire gibi, tamamen idareye terk edilen bazı kriterlerle bütçe gelirlerinden farklı pay al
maları esasını belirleyen hükümler vardı. 

Bu kanun tasarısı tamamlanamadı, Meclisten geçmedi. Bunun üzerine, 1994 yılı bütçe kanu
nunun 60 inci maddesine aynı ifadeyi yerleştirdiler. İktidar, istediği belediyelere bütçe gelirlerin
den fazla pay ayırmak, istemediği belediyelerin de paylarını kısmak için, böyle bir düzenlemeyi ih
tiyaç olarak hissetti. 

Şimdi, önümüze konulan bu kanun tasarısında da, buna benzer, belediyeleri gelir kaynakların
dan mahrum bırakan ve konuyu hükümetin inisiyatifine terk eden hükümler vardır. Bütçe gelirle
rinden belediyelere ayrılmakta olan 8,55 oranındaki payın 7,55'e indirileceği, üzerinde tartıştığımız 
maddenin son bendinde ifade ediliyor. Hani belediyelerin gelir kaynakları yetersizdi, yeni gelir 
kaynaklarına ihtiyaçları vardı; belediyelerin özerkliğini sağlamak için, aynı zamanda malî özerk
liklerinin de verilmesi, güçlü gelir kaynaklarına sahip bulunmaları gerekiyordu?!. Böyle mi yapı
yorsunuz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Bu tasarruf sadece altı ay için, 1994'ün sonuna kadar. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Niçin altı ay için? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Yazıyor kanun tasarısında, okusana. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Niçin altı ay için; herhalde, kaybettiğiniz belediyeleri 

cezalandırmak için? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - O zaman sürekli olur... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Hadi canım, bu kadar demagoji olmaz. Söylediğine samimî ola

rak sen inanıyor musun? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Arkasından gelen şu hükümler gerçekten sıkınılacak bir 

durum... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Hükümetin ayıbıdır. ' 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bu hükümlerle, buraya gelmek, gerçekten bu İktidarın, 

bu Hükümetin ayıbıdır. 
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ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Alternatif söyle... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Bunu izah edebilmenin hiçbir yolu yok. 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Yani, sizden başka hiç kimsede belediye yok mu? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Ama, diğer taraftan da, iktidarın inisiyatifine göre bazı 

kaynakların dağıtılabileceğiyle ilgili düzenlemeler var. Diğer taraftan, bu maddelerin komisyona 
çekilişinden sonra ilave edilen iki ek madde, doğrudan doğruya Ankara ve İstanbul belediyelerine 
yönelik hükümler ihtiva etmektedir. Dış kredilerden dolayı ortaya çıkan belediye borçlarının İller 
Bankası payından mahsup edilcceğiyle ilgili hüküm, bu tasarı komisyona tekrar çekildikten sonra 
yerleştirilmiştir. Sayın Karayalçın'ın dış kredilerden dolayı ortaya çıkardığı borçların... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Yediği paraların!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - ... mahsup edilebilmesi için tanzim edilen hükümlerdir. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Hoca, sen de inanmıyorsun bunlara. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - İnandığım şeyleri söylüyorum ve gerçekten şu hüküm

ler, bu Hükümetin ayıbıdır... Muhalefet yapmak için söylemiyorum bunu. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sakin olun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet ama, bu maddeler karşısında, maalesef sakin ol

mak mümkün değil. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Yazıklar olsun! 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Gülmeden anlatın. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Evet, hali pürmelalinize gülüyorum aslına bakarsanız. 
Sayın milletvekilleri... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şener, son cümlenizi söyler misiniz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Tamamlayacağım Sayın Başkan. 
NİHAT MATKAP (Hatay) - Sayın Başkan, bu duruma göre, bu maddenin görüşmelerini bi

tiremeyeceğiz herhalde? 
BAŞKAN - Sayın Matkap, müsaade eder misiniz; birleşimi ben yönetiyorum. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Böyle değişmelere ve günübirlik oluşumlara göre değil, 

objektif kriterlere göre, belli somut durumlan ve ülke geleceğini dikkate alarak hazırlanacak olan 
maddelere ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Şener, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır; ancak, önergeler var

dır. Önergeleri önce geliş sırasına, sonra da aykırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım. 
(RP sıralarından "vakit doldu Sayın Başkan" sesleri) 

Sayın Turgut Tekin, tasarı, Komisyonca geri çekilmeden önce verilmiş olan önergelerinizde 
ısrar ediyor musunuz, geri çekiyor musunuz? 

TURGUT TEKİN (Adana) - Çekiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - 4 ayrı önergenizi de çekiyorsunuz?.. 
TURGUT TEKİN (Adana) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Tekin önergelerini geri almıştır. 
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Ayrıca, 8 önerge var, geliş sırasına göre ilk 4 tanesini okutuyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, bitirelim bu maddeyi ve yarın yeni 
bir maddeyle başlayalım. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Zaten fıkra önergeleri onlar. 

BAŞKAN - Efendim, bu bir fıkradır ve biliyorsunuz, bent, fıkranın küçük biraderidir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Önerge sayısı bir hayli fazla Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Esengün, aslında 4'ten fazla önergeyi kabul etmememiz lazım; çünkü, İç
tüzük, "Bir fıkra üzerinde 4'ten fazla önerge verilemez" diyor. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Vakit doldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun. 
Önerge işlemlerinin hitamına kadar süre uzatımını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Vakit doldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Müsaade buyurun Sayın Göktaş. 
Önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinin (f) ve (g) bentlerinin çıkanlmasmı arz ve tek

lif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Ahmet Arıkan .. Ahmet Gemil Tunç 
Konya Sivas Elazığ 

Salih Kapusuz Ahmet Derin 

Kayseri Kütahya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinden (e) bendinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Mustafa Ünaldı Ahmet Arıkan Ahmet Cemil Tunç 

Konya Sivas Elazığ 

Salih Kapusuz Ahmet Derin 

Kayseri Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648'e 1 inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısından 10 uncu madde (c) bendi
nin metinden çıkanlmasmı arz ve teklif ederiz. 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Zeki Ünal 
Sakarya Konya Karaman 

Şaban Bayrak Salih Kapusuz Hasan Dikici 
Kayseri Kayseri Kahramanmaraş 

— 1 0 4 — ! 



T.B.M.M. B : 9 6 2 7 . 4 . 1 9 9 4 0 : 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648'e 1 inci Ek sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu madde (f) ve'(g) bent

lerinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Şaban Bayrak 

Sakarya . Konya Kayseri 
Salih Kapusuz Hasan Dikici 

Kayseri Kahramanmaraş 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyuyo

rum; en aykırı önergeyi okutuyorum. 
Buyurun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 10 uncu maddesinden (f) ve (g) bentlerinin çıkarılmasını arz ve 

teklif ederiz. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet ve Komisyon önergeye katılmadılar. 
Önerge sahiplerinden söz talebi var mı?.. Yok. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısı istiyoruz. 
BAŞKAN - Peki efendim dikkate alacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değerli milletvekilleri 

karar yetersayısı yoktur. (DYP sıralarından "var Sayın Başkan" sesleri, gürültüler) İstirham ediyo
rum, saydık efendim... 

Sayın milletvckileri, kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek 
için, 28 Nisan 1994 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.58 

: — © _ 
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VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül'e bağlı Yelli ve Yeşilöz köyleri 
arasındaki yola ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'ın yazılı cevabı (1/2242) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen îşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş inidir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Yelli-Yeşilöz Köyleri arasındaki 3 Km.lik köy yolunun asfaltlanması. 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/617.009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2242-28166 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Yelli-Yeşilöz arasındaki yolun asfalt kaplaması hakkındaki soru önergesi in
celenmiştir. 

Yelli-Yeşİlöz köyyolunun 1993 yılında I. kat asfalt kaplaması yapılmıştır. 
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2. — Ankara Milleh'ekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdiil-Kadıduası Küyünde sulu tarıma 
elverişli arazilere yol yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı 
(7/2247) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. » , , , . , . ^ . 
M. Vehbi Dınçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, kadıduası Köyünde sulu tarıma elverişli arazilere yol yapılması. 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/601-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.02-7/2247-63/28171 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Kadıduası Köyünde arazi yolu yapılmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu yol yol ağımızda bulunmadığından işlem yapılamamıştır. 

3. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dınçerler 'in, Güdül-Kavaközü Köy yolunun asfaltlan
masına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın yazılı cevabı (7/2308) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Kavaközü Köy yolunun asfaltlanması. 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/603-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2308-6376/28232 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. A. Baki Ataç 

. Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Kavaközü köyyoluna dair soru önergesi incelenmiştir. 
Giidül-Kavaközü köyyolu 1994 yılı Özel İdare asfalt kaplama taslak programında ycralmakta 

olup, program tastikinden sonra yılı içinde yapılacaktır. 

4. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güd'ül-TaşÖren arasındaki karayolu
nun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdiilbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2310) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

N Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö-
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neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Güdül, Taşören-karayolu arasındaki 1 Km. yolun asfatlanması. 

• T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/628-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2310-6378/28234 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Taşörcn yolunun asfaltlanması hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 
Güdül-Taşören köyyolu 1994 yılı 1. kat asfalt kaplama programında yer almamaktadır. Bütçe 

imkânları dahilinde önümüzdeki yıllarda programa alınacaktır. 

5. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Güdül-Kırkkavak Köyü yolunun kıımlan-
masına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2312) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö-
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neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Güdül, Kırkkavak Köy yolunun kumlanması. 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/597-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2312-6380/28236 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Baki Ataç 
Devlet Bakanı 

Ankara-Güdül-Kırkkavak köyyolu hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 
Güdül-Kırkkavak Köyyolu 1994 yılı özel idarece 1. kat asfalt programında yer almakta olup, 

program tastikinden sonra yılı içerisinde yapılacaktır. 

6. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-İnceğiz Köy yolunun asfaltlanma
sına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2495) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö-
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neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 

olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Kazan, İnceğiz Köy yolunun asfaltlanması, (ilçeye 12 Km.) 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/596-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2495-6581/28491 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Kazan- İnceğiz Köyyolunun asfaltlanmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Kazan-İnceğiz köyyolu 1994 Özel İdare taslak I. kat asfalt kaplama programında yeralmakta-

dır. Programın tastikinden sonra yılı içerisinde yapılacaktır. 
7. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Yahyalar Mahallesi Orhaniye yo

lunun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2497) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,, 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
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1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlı.dere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kazan, Yahyalar Mahallesi Orhaniye yolunun kalan 9 Km. sinin asfaltlanması. 

T. C 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/624-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.Ö2-7/2497-6583/28493 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Kazan-Orhaniye Köyyolu hakkındaki önergesi incelenmiştir. 

Kazan-Orhaniye yolu asfalt olup, periyodik bakımı yapılmaktadır. 

8. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Kınık Köyü yollarının asfaltlan
masına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2498) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşlan ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
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Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş hsmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? . 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kazan, Kınık Köyü yollarının kumlanması ve asfaltlanması, (ilçeye 15 Km. uzaklıkta) 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/626-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2498-6584/28494 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Kazan-Kmık Köyyolu hakkındaki soru önergesi incelenmiştir. 

Kazan-Kınık Köyyolu 1994 yılı özel idare taslak 1. kat asfalt kaplama programında yer almak
tadır. Program tasdikinden sonra yılı içerisinde yapılacaktır. 

9. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kazan-Dagyaka Köyü ile Orhaniye Kö
yü arasındaki yolun asfaltlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı ce
vabı (7/2500) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluslan ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılanmla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklanna, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarhklanna birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşünccde/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kazan, Dağyaka Köyü ile Orhaniye Köyü arasındaki yolun asfaltlanması. 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/604-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2500-6586/28496 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 
Ankara-Kazan-Dağyaka Köyü ile Orhaniye Köyü arasındaki yolun asfaltlanmasına dair soru 

önergesi incelenmiştir. 
Dağyaka-Orhaniye Köyyolu 1994 yılı Özel İdare asfalt kaplama taslak programında yeralmak-

ta olup, program tastikinden sonra yılı içerisinde yapılacaktır. 

10.- Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler 'in, Kızılcahamam Sarayköy arasındaki yo
lun yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2572) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı Sayın Mustafa Çiloğlu tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
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b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kızılcahamam Sarayköy yolu baraj altında kaldığından yeni yolun yapılması ve mevcut yolun 
asfaltlanması. 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/605-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2572-6665/28576 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. . „ , . . ' 
b A. Bakı Ataç 

Devlet Bakanı 
Ankara-Kızılcahamam-Sarayköy yolunun yapılmasına dair soru önergesi incelenmiştir. 
Kızılcahamam-Sarayköy yolu D.S.İ. ile protokollu çalışma neticesinde menfez ve yol çalışma

ları tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 
11. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam Bayır Köyü mahalleleri

nin yol ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'in yazılı cevabı (7/2575) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensiblerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazan, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko
nuda/projede/düşüncede/y atınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
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c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kızılcahamam, Bayır Köyü Mahallesinin birinde 500 M. kalan yolun bağlantısının kumlanma-
sı. 

T. C. 

Devlet,Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/618-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2575-6668/28579 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Kızılcahamam-Bayır Köyü mahalle yoluna dair soru önergesi incelenmiştir. 

Kızılcahamam-Bayır Köyünün mahalle yolu 1993 yılında yapılmıştır. 

12. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Kızılcahamam, Alibey Köyü ile Çeltik
çi arasındaki yolun yapılmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazılı cevabı 
(7/2577) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 

kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını delaletinize ve tensiblerinize arz ederim. 

Saygılarımla. • ' • . , , - , . . . ^ . , 
3b • M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan

lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
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d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Kızılcahamam, Alibey Köyünü Çeltikçi'ye bağlayan yolun yapılması. (10 köye hizmet veri
yor) 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.012/615-009 22.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2577-6670/28581 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Baki Ataç 

Devlet Bakanı 

Ankara-Kızılcahamam- Alibey Köyü ile Çeltikçi Köyü arasındaki yolun yapılmasına dair so
ru önergesi incelenmiştir. 

Adıgeçen Köyyolu daha önceki yıllarda yapılmış olup, periyodik bakımı yapılacaktır. 
13. - Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan Karşıyaka Semtine Vakıflar 

Bankası şubesi açılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'nin ya
zılı cevabı (7/2857) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensiblerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamhdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 

b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın

da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
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d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Sincan Karşıyaka Semtine Vakıflar Bankası Şubesi açılması. 

T. C 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.0/.062.00678 26.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 15.2.1994 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/2857-6955/28995 
sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen; "Sincan Karşıyaka semtine Vakıflar Bankası şubesi açılması" ile ilgili 
7/2857 esas nolu yazılıı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Türkiye Vakıflar Bankası'nın halen Sincan ilçesinde faaliyetine devam eden bir şubesi bulun
makta olup, bu şube yeni bir şube açılması talep edilen Karşıyaka semtine yakın bulunmaktadır. 

Öte yandan, son yıllarda bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ile, sabit yatırımların gelir 
yaratıcı fonksiyonlarındaki azalmalar nedenleriyle Sincan ilçesi Karşıyaka semtine ikinci bir Va
kıflar Bankası şubesi açılması sözü edilen bankanın yatırım programında bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

14. -Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, Sincan Karşıyaka Semtine T. C. Ziraat 
Bankası şubesi açılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (712858) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Bakanlığım dö
neminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensiblerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili Bakan
lıklara, Genel Müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, 
Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle 
Kaymakamlıklarına, bu ilçelerin Köy ve Mahalle Muhtarlıklarına birer sureti gönderilen "Ankara 
Üçüncü Bölge ilçeleri Çözüm Bekleyen işler" adlı kitapçıkta yeralan işlerden aşağıda belirtilen ko-
nuda/projede/düşüncede/yatınmda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 
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a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Sözkonusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 

c) Sözkonusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumlan arasın
da herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 

d) Sözkonusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya ihtiyaç 
olacaktır? 

e) Sözkonusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun deği
şikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 

Sincan Karşıyaka Semtine T. C. Ziraat Bankası Şubesi açılması. 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00746 26.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 15.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2858-
6956/28996 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın M. Vehbi Dinçerler'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edilen; "Sincan Karşıyaka semtine T.C. Ziraat Bankası şubesi açılması" ile 
ilgili 7/2858 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

Ankara İli Sincan İlçesi Karşıyaka semtinde Ziraat Bankası'nın bir şubesinin açılması husu
sunda yapılan inceleme sonucunda; anılan semtte kârlılık ve verimlilik açısından yeterli potansiyel 
bulunmadığı gibi, Başbakanlığın 4.2.1994 tarih, 4 sayılı tasarruf genelgesi doğrultusunda personel 
alımlarına, bina satın alınmasına veya kiralanmasına, demirbaş alımlarına getirilen kısıtlamalar ne
deniyle şube açılmasına imkân görülememiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Deylet Bakanı 

75. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, "Sümerbankta aile şirketi kurdular " başlığı ile 
çıkan haberde yer alan iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da
çe'nin yazılı cevabı (7/3748) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılması hususunda 
gereğini arz ederim. 

S a y g l l a n m , a - Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Çeşitli basın organlarında yer alan haberlere göre sümerbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Orhan Aziz Onuk'un İstanbul'da oğullarının adına kurduğu şirketle beraber çalıştıkları ve "Sümer-
bank'ta aile şirketi kurdular" haberleri yer almaktadır. 
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Sorular: 1. DYP eski Genel İdare Kurulu Üyesi, Sümerbank Yönetim Kurulu Başkan Veki
li Orhan Aziz Onuk'un oğlu Kudret Onuk'un Sümerbark'la iş yaptığı doğru mudur? 

2. Kudret Onuk ve kardeşi Sümerbank'tan uygun koşullarda mal alarak piyasada esnafa pe
şin olarak sattıkları doğru mudur? 

3. Sümerbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Aziz Onuk hakkında ne gibi işlem yap
tınız? 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00747 26.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 14.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3748-

8215/31732 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen "Sümerbank Yönetim Kurulu Başkan Vekiline" ilişkin 7/3748 esas nolu 
yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda verilmektedir. 

1. Sümer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Aziz Onuk'un oğulları Kudret 
ve Emin Onuk tarafından kurulan Onuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sümer Holding'e bağlı 
kuruluşlardan 3 Kasım 1993 tarihi itibariyle 276 328 490 TL. tutarında mal satın almıştır. 

2. 3. Konunun Milliyet Gazetesinde ele alınması üzerine Holding Teftiş Kurulu iddiaları in
celemek üzere gerekli araştırmaları yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda yapılan satışların, Hol
dingce belirlenen satış usul ve esaslarına uygun olarak yapıldığı, adı geçen Şirkete herhangi bir ay
rıcalık tanınmadığı, bu bakımdan da Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Aziz Onuk hakkında 
herhangi bir işleme gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

16. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı 'nın, TÜBİTAK tarafından araştırma desteği verilen 
kişi ve kuruluşlara ilişkin Başbakandan sorusu ye devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Murat 
Karayalçın'ın yazılı cevabı (7/3852) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını delaletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular : 1. TÜBİTAK son 2 yılda hangi konularda araştırma desteği vermiştir, bu desteği 
kimlere yapmıştır, bölgelere ve üniversitelere göre dağılım nasıldır? 

2. Birleşmiş Milletler aracılığıyla bilimsel araştırma yardımı alınmış mıdır? 

Yardımı almak için müracaat edenler kimlerdir, yardım kimlere verilmiştir? 
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25.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve kararlar Genel Müdürlüğünün 23.2.1994 tarih ve B.02.0.kkg/106-
5266/1290 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve Sayın 
Başbakanın da tarafımdan yanıtlanmak üzere, ilettiği soru önergesine ilişkin yanıtlarımız ektedir. 

Murat Karayalçın 

Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
1. Sorunun Yanıtı ; 

TÜBİTAK 1992-1993 yıllarında aşağıdaki konu başlıklarında toplam 552 projeye araştırma 
desteği vermiştir. 

a) Deniz Bilimleri ve Balıkçılık konularında; 39 projeye 20 846 500 000.-TL. 
b) Elektrik-elektronik enformatik konularında; 45 projeye 29 304 815 000.-TL. 

c) İnşaat Teknolojileri konularında; 27 projeye 5 257 000 000.-TL. 
d) Kimyasal Teknolojiler ve Çevre konularında; 51 projeye 17 354 098 000.-TL. 

e) Makine, Malzeme ve İmalat Sistemleri konularında; 51 projeye 26 192 832 000.-TL. 

f) Tıp Araştırmaları konularında; 50 projeye 10 607 858 000.-TL. 
g) Temel Bilimler konularında; 124 projeye 178 709 214 000.-TL. 
h) Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda konularında; 23 projeye 3 651 858 000.-TL. 

ı) Tarım, Orman konularında; 72 projeye 12 594 026 000.-TL. 

i) Veteriner ve Hayvancılık konularında; 37 projeye 5 843 642 000.-TL. 
j) Yer Bilimleri konularında; 33 projeye 9 406 306 000.-TL. 

Araştırma konuları, proje yürütücüleri, bölgesel ve üniversitelere göre dağılımı ekli tablolar

da ayrıntılarıyla dökümü yapılmıştır. 

2. Sorunun Yanıtı; 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Projeleri ve Türkiye tarafından yürütülen Birleşmiş Milletler 

Projeleri; uygulayıcı kuruluşlar, ekli tablolarda gösterilmiştir 
Bu projelerin tahsis ve takip gibi işlemleri DPT ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı 

işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Dolayısı ile başvurular ve bunlar arasından hangilerinin des
teklendiği hakkındaki özel bilgilere TÜBİTAK olarak sahip olmamız sözkonusu değildir. 

Not: Yazılı Soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 

T.B.M.M. B : 96 
T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 

Sayı : B.02.0.001/öz.Kal.Bür./.003/01525 
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17.- Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Devlet Denetleme Kurulu 'na ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe 'in yazılı cevabı (7/3887) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru 1. Devlet Denetleme Kurulu sizin hükümet etme döneminizde acaba neyi denetlemiştir? 
Soru 2. Bu kurulun TBMM bünyesinde vazifelendirilip çalıştırılabilme imkanı sizce nedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006/062.00686 26.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 15.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3887-32685 sa
yılı yazısı. 

Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven'in Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplan
dırılması tensip edilen 7/3887 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmak
tadır. 

1. Devlet Denetleme Kurulu kamu ihaleleri ile ilgili olarak, ihalelerdeki aksaklıkların ve ge
cikmelerin nerelerden ve niçin kaynaklandığı, bu aksaklıkların giderilmesi, işlerin süratle nctice-
lendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması, kamu ihale mevzuatında ve bürokratik işlemlerdeki dar
boğazlar, istihhak ödemelerindeki gecikmeler ve bu gecikmeler dolayısıyla meydana gelen sorun
lar, yine bu sorunlara bağlı olarak gelişen ve işlerin uzamasına neden olan ana faktörler, büyük iha
lelerin zaman zaman tasfiye cihetine gidilmesi nedenleri, zamanında bitirilemeyen veya tasfiye 
edilmesi zorunlu hale gelen işlerin bütçeye ve millî ekonomiye getireceği külfetin neler olabilece
ği ile bu hususlarda ne gibi önlemlerin alınması gerektiği, 

2. Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen öncelikle Fethiye, Köyceğiz, Kökova ile Datça-
Bozburun, Kekova, Patara, Belek; ayrıca Göksu, Gölbaşı, Ihlara Vadisi ve Pamukkale gibi alanlar
da çevre değerlerinin korunmasının gerektiği biçimde yapılıp yapılmadığının, bu bölgelerde kaçak 
yapılaşma ve çevreyi bozucu faaliyetlerin olup olmadığının ve diğer durumların ilgili mevzuat mu
vacehesinde incelenmesi ve denetlenmesi, 

3. Yolsuzluklarla mücadele ve yasaların elverdiği ölçüde bu mücadeleye yardımcı olmak 
maksadıyla alınması gereken tedbirler, 

4. Kamu harcamalarında savurganlığın önlenmesi, 

5. Özelleştirme faaliyetleri, karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları, < .. 

6. Yerel yönetimlerin sorunları ve çözüm yolları, 

7. Kamu personeli için yeni bir ücret sistemi, 

8. Hızlı kentleşmenin doğurduğu sorunlar ve çözüm yollan, 

9. Yardım toplama faaliyetlerini düzenleyen 23.6.1993 tarih ve 2860 sayılı Kanunun yeterli 
olup olmadığı, aksayan yönlerinin bulunup bulunmadığı, yardım toplayan özel ve tüzel kişilerin bu 
yasa hükümlerine ne ölçüde uydukları, uymayanlar hakkında bir işlemin yapılıp yapılmadığı, 
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konularının inceleme-denetleme ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ayrıca bu dönemde; 

Türkiye'de aile planlamasındaki mevcut durum, mevzuat ve örgütlenme sorunları ile diğer ül
kelerdeki uygulamaların, uygun modellerin irdelenmesi ve ülkemizde uygulanabilecek en uygun 
sistemin inceleme ve araştırılması ile yükseköğretim kurumlarındaki döner sermaye işletmelerine 
ilişkin inceleme ve araştırma görevleri tamamlanmış, Kurul kararına bağlanarak, Sayın Cumhur
başkanımıza arz edilmiş ve onaylarına müteakip Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Bunların dışında; Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma fonları ile ilgili görev bitirilerek, 
inceleme-araştırma raporu Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edilmiştir. 

Devlet Denetleme Kurulu Anayasamızın 108 inci maddesine göre Cumhurbaşkanlığına bağlı
dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde "vazifelendirilip, çalıştırılabilme" îmkanı Anayasa 
değişmeden mevcut bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

18. - Kars Milletvekili Atilla Hun'un, İğdır İplik Fabrikasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin yazılı cevabı (7/3967) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1 Temmuz 1993 tarihinde, İğdır İplik Fabrikasının, özelleştirme programı çerçevesinde Araş 
Tekstil A.Ş.'ye satışı ile ilgili Sayın Başbakan Tansu Çiller'e 10 soru sormuştum. Sorularıma Dev
let Bakanı Sayın Bekir Sami Daçe 26.10.1993 tarih ve B.02.0.006.0600574 sayılı yazı ile yanıt yer
di. Yanıtlarda ANAP döneminde gerçekleşen konuya ilişkin usulsüzlükler kabul ediliyor. 

9 soruma verilen yanıtta, Satış sözleşmesinin 5 inci maddesine göre feshi, tapu iptali ve tes
cil davası açmak ve mahkemeden karar almak şartıyla tesisin Sümerbank'a intikalinin mümkün ol
duğu belirtiliyor. 

İğdır İplik Fabrikası ile ilgili aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

AttilaHun 

Kars 

Soru : Hükümetiniz, birçok usulsüzlükler içeren, kamuoyunda genişçe tartışılan, İğdır halkı
nın önemli bir umut kapısı olan İğdır İplik Fabrikası sorununun en kısa sürede çözümü için ne yap
mayı düşünmektedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006/02.00712 26.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 12.2.1994 tarihli ve .A.01.0.GNS..0.10.00.02-7/3967-
8809/33544 sayılı yazısı. 
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Kars Milletvekili Sayın Atilla Hun'un Başbakart'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılma
sı tensip edilen; "İğdır İplik Fabrikası" ile ilgili 7/3967 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin 
cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

İğdır Pamuklu Entegre Tesisi 1985 yılında kamu ortaklığı İdaresi tarafından, özelleştirme 
programı çerçevesinde Araş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'ye (şirket) satılmıştı. Ancak, şirket satış söz
leşmesindeki yükümlülükleri yerine getirmediğinden; Kamu Ortaklığı İdaresi nam ve hesabına Sü-
merbank tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile'icra takibine geçilmiştir. 

İcra İflas Kanunu'nun 50 ve 148 inci maddeleri gereğince sözkonusu takiplerde genel yetkili 
İğdır İcra Müdürlüğü'dür. 

Ancak, 6.3.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Karan ile Aralık ve İğ
dır ilçeleri toprak ve tarım reformu uygyulama alanı içerisine alındığından, 3083 sayılı Kanun'un 
13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince; toprak ve tarım reformu uygulama alanlarında 5 yıl 
süre ile mahkeme ve icra iflas dairelerinin arazi hakkında devir ve temliki gerektiren bir karar ver
meleri mümkün olamayacağından, İğdır İcra Tetkik Mercii'nce satışın durdurulmasına karar veril
miştir. Bu aşamada, şirket alacaklılarının talebi ile Şirketin iflası cihetine gidilmiş ye 1991yılında 
iflasına karar verilmiştir. 

İflasla ilgili işlemler İflas Müdürlüğü'nce yürütülmekte olup, takip konusu alacaklar iflas ma
sasına kaydettirilmiştir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, İğdır İplik Fabrikası sorununun çözümü için bu aşa
mada bir işlem yapılamamaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

19.- Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Başbakanlık Politik Psikoloji Merkezince dü
zenlenen bir toplantıya ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna 'nın yazılı ce
vabı (7/4002) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sı için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Muharrem Şemsck 

Çorum 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti içinde yaşadığımız dönemde "Bölücülük ve Te
rör" gibi bir felaketle karşılaşmıştır. Türkiye: Dış Merkezli, dış ve iç destekli, devlet varlığımıza, 
millet birliği ve vatan bütünlüğüne kasteden hain bir saldırıya maruz kalmıştır, Ülkemiz adeta adı 
konmamış bir savaş yaşamakta olup askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız, kadın erkek masum 
vatandaşlarımız katledilmekte, şehit edilmektedirler. Bölücülük ve terör olaylarına bazı dost bili
nen ülkelerin destek verdiği de bir başka gerçektir. 
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Bu şartlar içerisinde Başkanlığa bağlı olarak kurulduğu bildirilen "Politik Psikoloji Merkezi" 
nce 24-25-26 Ocak 1994 tarihlerinde düzenlenen ve TBMM'de temsil edilen partilerden temsilci
lerin yanısıra, ABD'den ve çeşitli üniversitelerden temsilciler ile Türkiye'de bölücülük yapmaktan 
samk ve hükümlü, bazı kişilerin de çağrıldığı Türkiye'de Terörün Psikolojik Etkileri" konulu bir 
toplantı yapıldığı yüksek malumlarınızdır. 

Soru 1. Politik Psikoloji Merkezi adı ile Başbakanlığa bağlı bir kuruluş var mıdır? Varsa, bu 
kuruluşun gayesi nedir? Bu kuruluşun görevleri arasında: Türkiye'nin birlik ve bölünmezliğinin, 
üniter yapısını ortadan kaldırılması için "dış ülkelerden ve Türkiye'deki bölücülerden de temsilci
ler çağırarak Türkiye'nin Başkentinde toplantılar yapmak, ülkemizin bölünmesi için zemin hazır
lamak" diye bir şey de var mıdır? 

Soru 2. 24-25-26 Ocak günleri yapılacak olan ve ilk iki günü yapılmış olan toplantıyı kim ve
ya kimler düzenledi? Uzman sıfatlı bazı yabancı ülke vatandaşlarının bu toplantıdaki görevleri ne 
idi? Terörün psikolojik etkileri konusu ile ilgisi olmayan ve toplantının hedefinden saptırılarak âde
ta Türkiye'nin muhakeme edilmesi toplantısına dönüştürülen bu toplantının yöneticileri ile ilgili 
herhangi bir takibat ve işlem yapılmış mıdır? 

Soru 3. Politik Psikoloji Merkezince yapılan "Türkiye'de Terörün Psikolojik Etkileri" konu
lu toplantı Hükümetinizce takip edilmiş midir? Hükümetinizin toplantı ile ilgili değerlendirmesi 
nedir? 

Soru 4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Başbakanlığını yaptığınız Hükümetimizce, yabancı 
ülkelere: "Sevr'in kabul edildiği, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde ayrı bir devlet kur-
durulabileceği, Fırat'ın doğusunun Kürdistan olduğu, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgesinde 
yaşayan öpöz Türk olan bölge insanlarının Türk olmadığı" gibi kabul ve görüşler ortaya konmuş, 
taahhütlerde bulunulmuş mudur? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.003/2.İ/00452 26.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 25.2.1994 gün ve GNS.7 4002-8908/33897 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 2.3.1994 gün ve KKG. Md. 106.6263 2437 sayılı yazısı. 

Çorum Milletvekili Saym Muharrem Şemsek tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen 
• "Türkiye'de terörün psikolojik etkileri konulu toplantı" konusunda ki yazılı Soru Önergesi ilgi (b) 

yazı ile tarafımdan cevaplandırılmak üzere Bakanlığıma gönderilmiştir. 

Yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 

Gereğini Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Aktuna 
Devlet Bakam ve 
Hükümet Söcüsü 

1. Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Politik Psikoloji Merkezi 1993 yılı başın
da eski Devlet Bakam Sayın Ekrem Ceyhun'un teklifi ve Başbakan Süleyman Demirel'in sözlü 
olurlanyla kurulmuş bilahara Devlet Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna'mn 15.10.1993 tarih ve 
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B.02.0.03/3. 1-00595 sayılı teklifi ve Başbakan Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller'in 15.11.1993 tarih ve 
B.02.0.PPG.0.12-383/17157 sayılı yazılı oluruyla kurulmuştur. 

Politik Psikoloji Merkezi'nin görevleri uluslararası ilişkilerde rol oynayan politik, ekonomik, 
tarihi, askeri, stratejik v.b gibi faktörlerin görünen yönleri dışında derinde yatan psikolojik faktör
leri, yani toplumlar arasındaki ilişkilerin temelinde yatan bazı psikodinamik faktörleri araştırıp tes
pit ederek bu bilgileri devlete vermek ve uluslararası ilişkilerimizde bu bilim dalının sağladığı bil
gileri kullanma imkanını sunmaktır. Ayrıca dünyadaki etnik çatışmaların artması ve bunların kro
nikleşmesi, bu çatışmaların geleneksel diplomasi yoluyla çok defa çözümlenemediğini göstermek
tedir. Mevcut ve olabilecek etnik çatışmalarla uluslararası ihtilafları siyaset psikolojisi aracılığıyla 
anlamak ve çözümlenmeleri için önerilerde bulunmak geleneksel diplomasiye bir zenginlik kata
cak ve yeni bir ışık tutacaktır. Bunun yanısıra Politik Psokoloji Merkezi'nin toplumdaki siyasi, kül
türel, ekonomik ve etnik veya etnik gibi görünen olaylar ile etnik grupların psikolojisi ve psikodi-
namiğini araştırmak suretiyle toplumda birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla alınması gereken 
tedbirleri tespit edip devlete sunma gibi bir görevi vardır. Kısaca Politik Psikoloji Merkezi'nin gö
revleri yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda devletin bu bilim dalının çalışmalarından yarar
lanmasını sağlamaktır. 

2. Toplantı Başbakanlığın onayıyla "Politik Psikoloji Merkezi" tarafından düzenlenmiştir. 
ABD'den davet edilen uzmanlar bu ülkede aynı maksatla kurulmuş politik psikoloji konusunda tec
rübeli kişilerdir. Bu uzmanlar toplantıya terör konusundaki bilgi, tecrübe ve araştırmalarından ya
rarlanılmak üzere davet edilmiş ve görüşlerini toplantıya katılanlara iletmişlerdir. Toplantıyı yöne
ten kişiler doğrudan Başbakanlık tarafından Politik Psikoloji merkezi'ne atanan kişilerdir. 24 Ocak 
1994 tarihli toplantının sabahki oturumuna katılan Sayın Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna açış ko
nuşması yapmıştır. Daha sonra 25-26 Ocak 1994 tarihli toplantılar Politik Psjkoloji Merkezi Baş
kanı Prof. Dr. Abdülkadir Çevik'in başkanlığında yapılmıştır. 

3. Yapılan toplantıya katılanların listesi ek'de sunulmuştur. Bu ekin tetkikinden de görülece
ği üzere devletin değişik organlarından temsilciler toplantıya 3 gün süreyle katılmış ve tolantıyı ya
kından takip etmişlerdir. Toplantının sonunda hazırlanan rapor hükümetimize sunulmuş olup hü
kümetimiz toplantının maksadına ulaştığı ve millî hedeflere uygun bir şekilde sonuçlandırıldığı ka
naatindedir. 

4. Toplantının başlangıcında bazı konuşmacılar toplantı konusunu ve sınırlarını aşan ve ken
dilerinin de konuşma amacını aşan bazı beyanlarda bulunmak istemişlerse de Devlet Bakanı Dr. 
Yıldırım Aktuna söz alarak toplantının konusunun "Türkiye'de Terörizm olgusunun Psikolojik 
Açıdan değerlendirilmesi" olduğunu ve bu toplantıda yapılacak konuşmaların çerçevesinin iki te
mel ilkeyle sınırlanmış olduğunu bu ilkelerinde: 

i. Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün ana ilke olup asla tartışıla-
mayacağı; ' 

ii. Bölücü PPK terör örgütünün eylemlerinin kesinlikle karşısında olunduğu ve bu bölücü ör
gütün, en kısa zamanda kökünün kazınacağı ilkeleridir. Konuşmacıların bu ilkelere bağlı kalarak 
konuşmalarını yapmalarını aksi takdirde toplantının devamına müsaade etmeyeceğini ifade etmiş
tir. Devlet Bakanı Dr. Yıldınm Aktuna'nın bu konuşmasından sonra konuşmacılar buna uymuşlar 
ve hiç kimse devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı bir konuşma yapmamıştır. 
Toplantının devam eden diğer günlerinde de herkes devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü vurgulamış olup bölücü terör örgütü kınanmıştır. 
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Sonuç : Hükümetimiz toplantının düşünülen maksadı gerçekleştirdiği ve millî hedeflere uygun 
bir şekilde sonuçlandırıldığı kanaatindedir. 

Ek : Toplantıya katılanların tam listesi. 

Toplantıya Katılanların Listesi 
Sayın Dr. Yıldırım Aktuna 
Sayın Orhan Kilercioğlu 
Sayın İbrahim Özsoy 
Sayın Fahri Gündüz 
Sayın Osman Develioğlu 
Sayın Recep Kırış 
Sayın Ercüment Konukman 
Sayın İbrahim Kumaş 
Sayın Lütfi Esengün 
Sayın Sedat Yurtdaş 
Tümgeneral Edip Başer 
Albay İsmet Kızartıcı 
Prof. Dr. Enver Konukçu 
Prof. Dr. Ergun Aybars 
Prof. Dr. Nuri Bilgin 
Doç. Dr. Ahmet Buran 
Prof. Dr. Ömer Mete 
Doç. Dr. Abdülselam Uluçam 
Sayın Şerafettin Elçi 
Sayın Dr. T. Ziya Ekinci 
Sayın M. Ali Aslan 
Av. Boran Çiçekli 
Binbaşı Mehmet Bedük 
Sayın Cevat Öneş 
Sayın Yaşar Kalafat 
Sayın Yasemin Seçer 
Sayın Şahin Emre 
Sayın Mehmet Sait Şengün 
Prof. Dr. Doğu Ergil 
Sayın Cumaali Aydın 
Sayın Orhan Aydın 
Albay Kemal Ay 
Sayın Mustafa Oral 

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü 

DYP Milletvekili 

ANAP Afyon Milletvekili 

SHP Milletvekili 

MHP Kayseri Milletvekili 

BBP Kahramanmaraş Milletvekili 

YP İstanbul Milletvekili 

MP Milletvekili 

RP Erzurum Milletvekili 

DEP Diyarbakır Milletvekili 

Başbakanlık Askeri Danışmanı 

Genel Kurmay Başkanlığı 

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Dokuzeylül Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi 

100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Eski Milletvekili ve Bakan 

Eski Milletvekili, Helsinki Yurttaşlar Der. Kurucusu 

Helsinki Yurttaşlar Der. Kurucusu 

DİSK 

MGK 

MİT 

MİT 

MİT 

MİT 

Tobb Batman Tic. ve San. Odası Meclis Bask. 

Tobb Başkanlığı Özel Müşaviri 
Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 
Genel Kurmay Başkanlığı 
Genel Kurmay Başkanlığı 
Genel Kurmay Başkanlığı 
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Binbaşı Oğuz Aydın Genel Kurmay Başkanlığı 
Av. Şevket Beysanoğlu Avukat 
Sayın Salim Uslu Hak-İş 
Sayın Necati Balta Türk-îş 
Prof. Dr. Vamık D. Volkan Mmd And Human ınteractıon Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Norman Itzkowıtz Mmd And Human Interactıon Merkezi Üyesi 
Prof. Dr. Joseph Montvıllı Mınd And Interactıon Merkezi Üyesi 
Prof. Dr. Abdülkadir Çevik Politik Psikoloji Merkezi Başkanı 
Doç. Dr. Birsen Ceyhun Politik Psikoloji Merkezi Üyesi 
Sayın Baki Saygılı Politik Psikoloji Merkezi Üyesi 

20. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 'ün, Başbakanlığa bağlı Türk Politik Psikoloji Mer
kezinin yasal dayanağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı 
(7/4004) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Soru : Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Politik Psikoloji Merkczi'nin yasal da

yanağı nedir? Ne zaman nasıl kurulmuştur? Ne gibi görev ve yetkileri vardır? Bugüne kadar hangi 
konularda hangi çalışmaları yapmıştır? 

' . ' • ' . ' T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.004/2.1/00450 25.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 25.2.1994 gün ve GNS.7/4002-89015/33925 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün tarafından Bakanlığıma yöneltilen "Başbakanlığa 

bağlı Türk Politik Psikoloji Merkezinin yasal dayanağı" konulu yazılı Soru Önergesi ilgi yazınız 
ile Bakanlığıma gönderilmiştir, 

Yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 

Gereğini Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Aktuna 
Devlet Bakanı ve 
Hükümet Söcüsü 

Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Politik Psikoloji Merkezi 1993 yılı başında 
eski Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun'un teklifi ve Başbakan Süleyman Demirel'in sözlü olur
larıyla kurulmuş bilahara Devlet Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna'nın 15.10.1993 tarih ve 
B.Oİ0.03/3. 1-00595 sayılı teklifi ve Başbakan Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller'in 15.11.1993 tarih ve 
B.02.0.PPG.0.12-383/17157 sayılı yazılı oluruyla kurulmuştur. 

Politik Psikoloji Merkezi'nin görevleri uluslararası ilişkilerde rol oynayan politik, ekonomik, 
tarihi, askeri, stratejik v.b gibi, faktörlerin görünen yönleri dışında derinde yatan psikolojik faktör-
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leri, yani toplumlar arasındaki ilişkilerin temelinde yatan bazı psikodinamik faktörleri araştırıp tes
pit ederek bu bilgileri devlete vermek ve uluslararası ilişkilerimizde bu bilim dalının sağladığı bil
gileri kullanma imkanını sunmaktır. Ayrıca dünyadaki etnik çatışmaların artması ve bunların kro
nikleşmesi, bu çatışmaların geleneksel diplomasi yoluyla çok defa çözümlenemediğini göstermek
tedir. Mevcut ve olabilecek etnik çatışmalarla uluslararası ihtilafları siyaset psikolojisi aracılığıyla 
anlamak ve çözümlenmeleri için önerilerde bulunmak geleneksel diplomasiye bir zenginlik kata
cak ve yeni bir ışık tutacaktır. Bunun yanısıra Politik Psokoloji Merkezi'nin toplumdaki siyasi, kül
türel, ekonomik ve etnik veya etnik gibi görünen olaylar ile etnik grupların psikolojisi ve psikodi-
namiğini araştırmak suretiyle toplumda birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla alınması gereken 
tedbirleri tespit edip devlete sunma gibi bir görevi vardır. Kısaca Politik Psikoloji Merkezi'nin gö
revleri yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda devletin bu bilim dalının çalışmalarından yarar
lanmasını sağlamaktır. 

Merkezin çalışmaları arasında iki kitap (Politik Psikoloji ve Sovyetler Birliğindeki Politik De
ğişim ve Yeni Etnik Yapılanma) ve çok sayıda araştırma yazısı bulunmaktadır. Örneğin; 

1. Irkçılığın Etyolojisi. 
2. Toplumsal Yas: Bir Karizmatik Liderin (T. Özal) ölümüyle Ortaya Çıkan Psikopolitik sü

reçler -

3. Gelişen Türkiye'de Babalar ve Aile İçinde Değişen Rolleri: Psikodinamik Bir Değerlendir
me 

4. Etnik Terörizmin Psikolojisi 

5. Basın Yayın Organları ve Toplum: Psikopolitik Bir değerlendirme 

6. Üniversiteye Başlayan Gençliğin Psikopolitik Yönden Değerlendirilmesi / 

7. PKK Teröristlerinin Bingöl Katliamıyla İlgili Psikolojik değerlendirme 

8. Sovyet İmparatorluğunun Çöküşünden Sonra Türkiye: Psikopolitik Bir Değerlendirme 

21. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Başbakanlık Politik Psikolojik Merkezi Başkan
lığınca düzenlenen bir toplantıya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna 'nın yazılı ceva
bı (7/4005) ! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. j " 
Lütfü Esengün j • 

Erzurum 
Sorular: 1. Başbakanlık Politik Psikoloji Merkezi Başkanlığınca 24-25-26 Ocak 1994 tarihle

rinde Ankara'da yapılmış bulunan "Türkiye'de Terörizm olgusunun Psikolojik Açıdan Değerlen
dirilmesi" konulu toplantı hangi amaçla düzenlenmiştir? 

2. Toplantıya yurtiçinden kimler katılmıştır? Davet edilen kurum ve kişiler hangi kıstaslara 
göre seçilmişlerdir? 

3. Amerika Birleşik Devletlerinden davet edilen uzmanlar kimlerdir? Ülkelerindeki görevleri 
nedir? CIA ile ilgileri var mıdır? 

4. Konu "Türkiye'de Terörizm Olgusunun Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi" olarak açık
lanmış olmasına rağmen toplantıda Güneydoğu sorununun tartışıldığı ifade edilmektedir. Amerika-
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lı uzmanların gözetiminde Türkiye'nin bir iç sorununun tartışılması ne derece doğru olmuştur. Ba
kanlık bu duruma niçin alet edilmiştir? 

5. Toplantının gizli ve basına kapalı olarak yapılmasındaki amaç nedir? Toplantı sonunda ne 
gibi bir netice elde edilmiştir? Ülkemiz için ne yararı olmuştur? Toplantı tutanakları kamuoyuna 
açıklanacak mıdır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.004/2.1/00451 26.4.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 25.2.1994 gün ve GNS.7 4005-8916/33926 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün tarafından Bakanlığıma yöneltilen "Başbakanlık 
Politik Psikoloji Merkezi Başkanlığınca düzenlenen bir toplantı konulu" yazılı soru önergesi ilgi 
yazınız ile Bakanlığıma gönderilmiştir. 

Yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Devlet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü 

1. Başbakanlık Politik Psikoloji Merkezinin düzenlediği ve 24-25-26 Ocak 1994 tarihlerinde 
Ankara'da yapılmış bulunan "Türkiye'de Terörizm olgusunun Psikolojik Açıdan Değerlendirilme
si" konulu toplantı terörün birçok sebepleri (iç ve dış) yanısıra psikolojik cephesini incelemek, de
ğerlendirmek ve elde edilecek bilimsel bilgileri devlete takdim etmek amacıyla yapılmış bilimsel 
bir toplantıdır. 

2. Toplantıya yurt içinden ve dışından katılanların tam listesi ekte sunulmuştur. Bilimsel bir 
toplantı olduğu için toplumun çok çeşitli kesimlerinden temsilciler toplantıya davet edilmişlerdir. 
Burada kıstas, toplantının bilimsel olması nedeniyle farklı düşüncelerin ortaya konmasını temin et
mek ve bu düşünceler altında yatan psikodinamik unsurların analizi ile toplumun birlik ve beraber
liği için ve bölücü teröre karşı ortak noktalan tespit etmektir. 

3. Amerika Birleşik Devletlerinden davet edilen uzmanlar bu ülkede aynı maksatla kurulmuş 
politik psikoloji konusunda tecrübeli kişilerdir. Amerika'daki Politik Psikoloji Merkezi'nin üyesi 
ve bu alanda uzman olan ve birçok ülkede konferanslar veren bu kişiler, bu nitelikleri nedeniyle 
toplantıya davet edilmişlerdir. CIA ajanı olmaları gibi bir durum asla söz konusu olamaz. 

4. Toplantıda "Türkiye'de Terörizm Olgusunun Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi" konu
su ele alınmış ve konuşulanlar bilimsel olarak değerlendirilmiştir. Amerikalı misafirler toplantıya 
uzman olarak katılmışlardır. Bunlar terör konusunda uzman kişiler oldukları için görüşlerini ilet
mişlerdir. Amerikalı uzmanlar toplantıya terör konusundaki bilgilerinden yararlanılmak üzere gel
mişlerdir. Gözetmenlik yapma gibi herhangi bir durum söz konusu değildir. Bu kişilerin Türki
ye'nin iç işine kanşmalan da asla söz konusu olamaz. Kendileri diğer ülkelerdeki terör ve terörizm 
psikolojisi konulannda bize bilgi ve deneyimlerini iletmişlerdir. Burada amaç ülkemizdeki bölücü 
PKK terör örgütünün psikolojisini anlayarak bu terörü kesinlikle sonlandırmak ve ülkenin ve mil
letin bölünmez bütünlüğünü koruyarak daha sağlam hale getirmektir. 

5. Toplantının basma kapalı olarak yapılmasının amacı bilimsel bir toplantı olması nedeniyle 
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serbestçe yapılan konuşmaların istismar edilmelerini önlemektir. Toplantının psikodinamik yönden 
değerlendirilmesi sonucu hazırlanan rapor hükümete sunulmuştur. Bu toplantının değerlendirilme
si sonucunda terörün psikolojik kaynaklarını kurutmada yararlı bilgilerin elde edilmesine katkıda 
bulunduğu düşünülmektedir. 

Ek : Toplantıya katılanların listesi. 

Toplantıya Katılanların Listesi 
Sayın Dr. Yıldırım Aktuna 
Sayın Orhan Kilercioğlu 
Sayın İbrahim Özsoy 
Sayın Fahri Gündüz 
Sayın Osman Develioğlu 
Sayın Recep Kırış 
Sayın Ercüment Konukman 
Sayın İbrahim Kumaş 
Sayın Lütfi Esengün 
Sayın Sedat Yurtdaş 
Tümgeneral Edip Başer 
Albay İsmet Kızartıcı 
Prof. Dr. Enver Konukçu 
Prof. Dr. Ergun Aybars 
Prof. Dr. Nuri Bilgin 
Doç. Dr. Ahmet Buran 
Prof. Dr. Ömer Mete 
Doç. Dr. Abdülselam Uluçam 
Sayın Şerafettin Elçi 
Sayın Dr. T. Ziya Ekinci 
Sayın M. Ali Aslan 
Av. Boran Çiçekli 
Binbaşı Mehmet Bedük 
Sayın Cevat Öneş 
Sayın Yaşar Kalafat 
Sayın Yasemin Seçer 
Sayın Şahin Emre 
Sayın Mehmet Sait Şengün 
Prof. Dr. Doğu Ergil 
Sayın Cumaali Aydın 
Sayın Orhan Aydın 
Albay Kemal Ay 

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü 

DYP Milletvekili 

ANAP Afyon Milletvekili 

SHP Milletvekili 
MHP Kayseri Milletvekili 

BBP Kahramanmaraş Milletvekili 

YP İstanbul Milletvekili 

MP Milletvekili 

RP Erzurum Milletvekili 
DEP Diyarbakır Milletvekili 

Başbakanlık Askeri Danışmanı 
Genel Kurmay Başkanlığı 
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dokuzeylül Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi 
100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Eski Milletvekili ve Bakan 

Eski Milletvekili, Helsinki Yurttaşlar Der. Kurucusu 

Helsinki Yurttaşlar Der. Kurucusu 

DİSK 
MGK 
MİT 
MİT 
MİT 
MİT 
Tobb Batman Tic. ve San. Odası Meclis Bask. 
Tobb Başkanlığı Özel Müşaviri 
Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 
Genel Kurmay Başkanlığı 
Genel Kurmay Başkanlığı 

- i 131 — 



T.B.M.M. B : 9 6 27.4.1994 0 : 4 

Sayın Mustafa Oral Genel Kurmay Başkanlığı 
Binbaşı Oğuz Aydın Genel Kurmay Başkanlığı 
Av. Şevket Beysanoğlu Avukat 
Sayın Salim Uslu Hak-lş 
Sayın Necati Balta Tiirk-îş 
Prof. Dr. Vamık D. Volkan Mmd And Human Interactıon Merkezi Başkanı 
Prof. Dr. Norman Itzkowıtz Mmd And Human Interactıon Merkezi Üyesi 
Prof. Dr. Joseph Montvılle Mınd And Interactıon Merkezi Üyesi 
Prof, Dr. Abdülkadir Çevik Politik Psikoloji Merkezi Başkanı 
Doç. Dr. Birsen Ceyhun Politik Psikoloji Merkezi Üyesi 
Sayın Baki Saygılı Politik Psikoloji Merkezi Üyesi 

22. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 'ün, 1993 yılı içerisinde TRT tarafından kurum dı
şındaki firmalara yaptırılan programlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sa
mi Daçe'nin yazılı cevabı (7/4006) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
. Sorular-: 

1. TRT Kurumunca 1993 yılı içerisinde TRT dışındaki yapımcı firmalara kaç adet dizi, bel
gesel,müzik, haber ve benzeri program yaptırılmış ve her birine kaç lira ücret ödenmiştir? 

2. Halen gösterimde olan programlardan kaç tanesi TRT dışındaki yapımcıların eseridir ve her 
bir program için bölüm başına ne kadar ücret ödenmektedir? 

•• T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.006.0/2.00765 26.4.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : TBMM Başkanlığının 25.2.1994 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4006-8917/33927 
sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfi Esengün'ün Başbakan'a tevcih ettiği ve tarafımdan cevap
landırılması tensip edilen 7/4006 esas nolu yazılı soru önergesi ile ilgili olarak; Türkiye Radyo-Te-
levizyon Kurumu tarafından 1993 yılı içerisinde kurum dışına yaptırılan program adedi ve ödenen 
ücret miktarını gösterir liste ile halen gösterimde olan programlarda Kurum dışı yapımcılara ait 
olan eserler ve bölüm başı ödenen ücret listesi ekte sunulmaktadır. > 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

Not: Yazılı soruyla ilgili bilgiler dosyasındadır. 
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23. - Afyon Milletvekili İbrahim Özsoy'un, Başbakanlık Politik Psikoloji Merkezinin faaliyet
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Yıldırım Aktuna'nın yazdı cevabı (7/4010) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 

İbrahim Özsoy 

Afyon 
Sorular: 1. Başbakanlık Politik Psikoloji Merkezi adıyla faaliyet gösteren bir kuruluş var mı

dır? 

2. Varsa, bu merkez, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Senato toplantı salonunda, 24.1.1994 ta
rihinde Türkiye'de Terörün Psikolojik Etkileri konulu bir toplantı yaptı mı? 

3. Şayet böyle bir toplantı yapıldıysa, görüşlerine başvurmak üzere Türkiye'den kimler davet 
edildi? 

4. Toplantıya, Şerafettin Elçi, Av. M. Ali Aslan ve Tip eski genel başkanı gibi bölücü olduk
ları söylenen bazı kişiler katılmış mıdır? Görüşlerini açıklamışlar mıdır? 

5. Toplantıya, Kıbrıs yahudilerinden bir ABD vatandaşının başkanlık ettiği söyleniyor. Bu 
doğru mudur? 

6. Toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu topraklarının Ermeni ve Yunan kaynaklarına da
yandırılarak Kürdistan toprağı olduğu ileri sürüldü mü? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: B.02.0.004/2.1/00453 .26 .4 .1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 22.2.1994 gün ve GNS. 7/4010-8926/33990 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 1.4.1994 gün ve KKG. 106-6120/2184 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın İbrahim Özsoy tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen "Türki
ye'de terörün psikolojik etkileri konulu toplantı" konusundaki yazılı soru önergesi ilgi (b) yazı ile 
tarafımdan cevaplandırılmak üzere Bakanlığıma gönderilmiştir. 

Yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edilmektedir. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Yıldırım Aktuna 
Devlet Bakam ve 
Hükümet Sözcüsü 

1. Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Politik Psikoloji Merkezi 1993 yılı başın
da eski Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun'un teklifi ve Başbakan Süleyman Demirel'in sözlü 
olurlarıyla kurulmuş bilahare Devlet Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna'nın 15.10.1993 tarih ve 
B.02.0.03/3. 1-00595 sayılı teklifi ve Başbakan Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller'in 15.11.1993 tarih ve 
B.02.0.PPG.0.12-383/17157 sayılı yazılı oluruyla kurulmuştur. 

2. Başbakanlık Politik Psikoloji Merkezi 24-25-26 Ocak tarihlerinde Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğü Senato salonunda, ilk günü Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü Sayın Dr. Yıldırım Ak-
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tuna'nın da açılış konuşmasıyla bir toplantı yapmıştır. Toplantının konusu "Türkiye'de Terörün 
Psikolojik Boyutları "dır. 

3. Toplantıya Türkiye'den ve yurtdışından davet edilen kişilerin listesi ekte sunulmuştur. 

4. Listede adı geçen herkes yani toplantıya katılan herkes kendi kişisel görüşlerini açıklamış
tır. 

5. Toplantıya ABD'den katılan Prof. Dr. Vamık Volkan Kıbrıs asıllı bir Türk'tür, yahudi de
ğildir, müslümandır. Toplantıya başkanlık etmemiştir. 

6. Toplantıda Doğu ve Güneydoğu Anadolu topraklarının Kürdistan toprağı olarak ayrılığı ko
nuşulmamış olup, hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünü sarsacak bir konuşmaya müsaade 
edilmemiştir. Toplantının başlangıcında bazı konuşmacılar toplantı konusunu ve sınırlarını aşan ve 
kendilerinin de konuşma amacını aşan bazı beyanlarda bulunmak istemişlerse de Devlet Bakam Dr. 
Yıldırım Aktuna söz alarak toplantının konusunun "Türkiye'de Terörizm Olgusunun Psikolojik 
Açıdan Değerlendirilmesi" olduğunu ve bu toplantıda yapılacak konuşmaların çerçevesinin iki te
mel ilkeyle sınırlanmış olduğunu bu ilkelerinde: 

i. Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün ana ilke olup asla tartışıla-
mayacağr, 

ii. Bölücü PKK terör örgütünün eylemlerinin kesinlikle karşısında olunduğu ve bu bölücü ör
gütün, en kısa zamanda kökünün kazınacağı ilkeleridir. Konuşmacılann bu ilkelere bağlı kalarak 
konuşmalarını yapmalarını aksi takdirde toplantının devamına müsaade etmeyeceğini ifade etmiş
tir. Devlet Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna'nm bu konuşmasından sonra konuşmacılar buna uymuşlar 
ve hiç kimse devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı bir konuşma yapmamıştır. 
Toplantının devam eden diğer günlerinde de herkes devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü vurgulamış olup bölücü terör örgütü kınanmıştır. 

Ek : Toplantıya katılanların Tam Listesi. 

Toplantıya Katılanların Listesi: 

Sayın Dr. Yıldırım Aktuna 
Sayın Orhan Kilercioğlu 
Sayın İbrahim Özsoy 
Sayın Fahri Gündüz 
Sayın Osman Develioğlu 

Sayın Recep Kırış 

Sayın Ercüment Konukman 

Sayın İbrahim Kumaş 
Sayın Lütfi Esengün 

Sayın Sedat Yurtdaş 
Tümgeneral Edip Başer 
Albay İsmet Kızartıcı 
Prof. Dr. Enver Konukçu 
Prof. Dr. Ergun Aybars 

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü 

DYP Milletvekili 

ANAP Afyon Milletvekili 
SHP Milletvekili 
MHP Kayseri Milletvekili 

BBP Kahramanmaraş Milletvekili 

YP İstanbul Milletvekili 

MP Milletvekili 
RP Erzurum Milletvekili 

DEP Diyarbakır Milletvekili 
Başbakanlık Askeri Danışmanı 
Genel Kurmay Başkanlığı 
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dokuzeylül Üniversitesi Öğretim Üyesi 
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Prof. Dr. Nuri Bilgin 
Doç. Dr. Ahmet Buran 
Prof. Dr. Ömer Mete 
Doç. Dr. Abdülselam Uluçam 
Sayın Şerafettin Elçi 
Sayın Dr. T. Ziya Ekinci 
Sayın M. Ali Aslan 
Av. Boran Çiçekli 
Binbaşı Mehmet Bedük 
Sayın Cevat Öneş 
Sayın Yaşar Kalafat 
Sayın Yasemin Seçer 
Sayın Şahin Emre 
Sayın Mehmet Sait Şengün 
Prof. Dr. Doğu Ergil 
Sayın Cumaali Aydın 
Sayın Orhan Aydın 
Albay Kemal Ay 
Sayın Mustafa Oral 
Binbaşı Oğuz Aydın 
Av. Şevket Beysanoğlu 
Sayın Salim Uslu 
Sayın Necati Balta 
Prof. Dr. Vamık D. Volkan 
Prof. Dr. Norman Itzkovvıtz 
Prof. Dr. Joseph Montvılle 
Prof. Dr. Abdülkadir Çevik 
Doç. Dr. Birsen Ceyhun 
Sayın Baki Saygılı 

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi 
100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Eski Milletvekili ve Bakan 

Eski Milletvekili, Helsinki Yurttaşlar Der. Kurucusu 
Helsinki Yurttaşlar Der. Kurucusu 
DlSK 
MGK 
MİT 
MİT 
MİT 
MİT 
Tobb Batman Tic. ve San. Odası Meclis Bask. 
Tobb Başkanlığı Özel Müşaviri 
Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 
Genel Kurmay Başkanlığı 
Genel Kurmay Başkanlığı 
Genel Kurmay Başkanlığı 
Genel Kurmay Başkanlığı 
Avukat 
Hak-İş 
Türk-İş 
Mınd And Human Interactıon Merkezi Başkanı 
Mınd And Human Interactıon Merkezi Üyesi 
Mınd And Interactıon Merkezi Üyesi 

Politik Psikoloji Merkezi Başkanı 
Politik Psikoloji Merkezi Üyesi 
Politik Psikoloji Merkezi Üyesi 

24. - istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, AŞOT'un hizmete ne zaman açılacağına Mis
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'in yazılı cevabı (7/4181) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Ankara şehri inşa edilen otogar ile ilginç bir komedi yaşamaktadır. Mevcut hükümetin Başba
kan Yardımcısı durumunda olan bir kişinin döneminde inşaatı tamamlanan otogar Belediye'nin 
arazi sahibi Tarım Bakanlığından fahiş fiyat istemesinden dolayı işletmeye alınamamaktadır. Ya
ni Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın yaptığını Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın işlet
meye aldıramamaktadır. 
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Sorular : 1. Bu garabet ne zaman bitecektir? 

2. Bu beceriksizlik ne zaman sona erecek ve otogar tam olarak hizmete girecektir? . 

T. C. 

Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı . 

Sayı: B.02.0.001.0.00.00.00/Öz.Kal.Bür./.003/01534 27.41994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7 Mart tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4181-9204/34907 sayılı yazı-' 
n ı z . / • , ; • • 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nm yanıtlanmak üzere Bakanlığıma yönelttikleri 
yazılı soru önergesine ilişkin yanıt ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Murat Karayalçın 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

Sayın Bülent Akarcalı, İstanbul Milletvekili 

7/4181-9204 sayılı yazılı soru önergenize cevap oluşturacak ve Ankara Büyükşehir Belediye
sinden alınan bilgiler ektedir. 

Murat Karayalçın 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Emlak İstimlak ve İşletmeler Daire Başkanlığı 

Sayı: 228 18.3.1994 . 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı 
, Başbakan Yardımcılığına 

İlgi: 9 Mart 1994 gün ve B.02.0.001/Öz.Kal. Bür./01346 sayılı yazınız. 
AOÇ (Atatürk Orman Çiftliği ile Belediyemiz, arasında 6 Mart 1984 tarihinde, yeni şehirlera

rası otobüs terminalinin yapımı ve işletilmesi konusunda imzalanan protokol, AOÇ'nin yükümlü
lüklerini yerine getirmemesi nedeniyle işlerliğini yitirmiştir. Protokol hükümlerine göre gerekli 
araziyi ve inşaat masraflarının yarısını karşılayacak olan AOÇ, arazinin % 79'unu vermiş ve inşa
at harcamalarına hiç katılmamıştır. 

İşlerliğini kaybeden bu protokole ek olarak 31 Ocak 1992 tarihinde AOÇ'nin borcunu ve öde
me şeklini belirleyen bir protokol düzenlenmiştir. 

Ek protokol hükümlerine göre, uzunca bir süre işletme gelirlerinden pay alamayacak olan 
AOÇ, işletme üzerindeki haklarını 30 yıl süre ile Belediyemize kiralamak istediğini belirtmiştir. 
Belediyemiz tarafından olumlu karşılanan önerinin detayları üzerinde taraflarca anlaşmaya varıl-
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mıştır. Yıllık 3 milyar TL. kira bedeli ve 30 yıllık kira döneminin sonunda AOÇ'nin borçlarının si
linmesi koşullarını içeren protokol Belediyemizce onaylanarak AOÇ'ne yollanmıştır. 

Protokolün imzalanması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın onayının alınması gerekçesi ile ge
ciktirilmiş, Belediyemizin bu protokol hükümlerine göre bir şirket kurarak, tesisin işletilmesi ama
cıyla ihalelere başladığı sırada, AOÇ mahkemeye başvurarak yürütmenin durdurulmasını istemiş 
ve imza aşamasına gelinmiş olan protokolü tanımadığını bildirmiştir. 

Bu aşamadan sonra AOÇ ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yapılan çeşitli önerilere olumlu 
yanıt alınamamış, bunların dışında bir çözüm önerisi de AOÇ tarafından sunulmamıştır. 

Belediyemiz, önce kabul edilip, sonra AOÇ ve bakanlık tarafından yok sayılan protokol hü
kümleri çerçevesinde, tesisin işletilmesi ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamlamış, tesisi en modern 
şekilde işletmek üzere, AOÇ'nin bu protokolü imzalamasını beklemektedir. 

31 Ocak 1992 tarihli Ek-Protokol hükümlerine göre hesaplanan AOÇ'nin borcu taraflarca bir
çok kez incelenmiştir. Bu incelemeler sırasında herhangi bir itirazda bulunmayan Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığı tarafımıza hiçbir yazılı yada sözlü itirazda bulunmaksızın, basına yaptığı açıklama
larda borç miktarı olarak bildirilen tutarın yüksek olduğunu (yaklaşık 450 milyar TL.) belirtmiştir. 

Tesisin işletmeye açılabilmesi, AOÇ'nin 1993 protokolünü kabul etmesi, Belediyemiz tarafın
dan sunulan önerilerden birinin kabul edilmesi yada tarafların anlaşmaya varabileceği başka bir 
önerinin AOÇ tarafından getirilmesi şartlarından birinin gerçekleşmesi ile olabilecektir. 

Vedat Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanı V. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEM 
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ı . 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER-

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâkî 
Çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/15) 

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

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

4..— Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan «Çekiç Güç» isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerimin araştırılması, 
bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder ma
hiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkarılması ile bu konularda alınması gere
ken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

!S. — Erzurum Milletvekili Rıza MüMoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

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

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

8. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir ilinin sorun
larını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/22) 

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



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA. 

DAİR ÜNGÖRÜŞMELER 

10. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11'. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunlar ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

1'2. — Erzurum Milletvekili Rıza Müf tüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçle
rimize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/9) 

13. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbir
leri tespite etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırrnas,ı açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

14. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

15. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üre
timi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

16. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin 
daha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

17. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin 
sağlık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/30) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/31) 

19. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/32) 
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,20, — Konya Milletvekili Necmettin Erbaklan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

21. — Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin 
sorunlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

22. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elfcatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

23. — Ankara Milletvekili 1̂  Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muh
taç çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili ökfceş ŞendiUer ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

25. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

26. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko< 
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş-

. kin önergesi (10/40) 
29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan A!siltürk ve 18 arkadaşının, din görevlile

rinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

_ 4 _ 



5 
GENFX GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

•31, — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sekltörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

33. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

34. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme poli
tikamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatla
rındaki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

36. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol 
tüketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

37. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaşı ve 18 arkadaşının, ilâç imalâtı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

38. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 
yılında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişlkin önergesi (10/59) 

39. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlâk Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 

— 5 — 
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Anayasanın 98 u'nci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat YurMaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi 11 Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

4 1 . — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açılk öğretim Fakültcsıi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

42. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Ncvvyork kentinde düzenlenen geleneksel «Türk Günü Yürüyüşü»ne' katılan 
kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

43. — Kocaeli MiUetvefcili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekeılbank'ın 
İstanbul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz 
olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

44. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali'görülenleri-tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişikin 
önergesi (10/67) 

45 .— İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ihşkin önergesi (10/68) 

46. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanat
kârların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

47. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve 
özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

48< — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür-ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Koopera. 
tiflerinin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 
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49. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Sa-
manpazarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının 
tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

50. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini can
landırmak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
mddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

j51!, — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır 
İli Kulp İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

52. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı 
Çarşısının restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaşacağı problemlerin tespit ve 
çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanla
rımızın ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştır
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

54. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için 
oldukça zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak 
haksız kazanç sağlandığı iddialarım araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

55. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 .arkadaşının, Doğu Türkistan' 
daki insanlık- dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

56. — Kahramanmaraş Mületvekili Hasan Dikici ve 1.7 arkadaşının, uluslararası 
karayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tes
pit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

57. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşmın, 1980-1983 döne
mindeki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
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58. — Antalya Milletvekili Deniz Bayfcal ve 9 arkadaşının, Uğur Mumcu cina
yetini ve geçmişteki buna benzer faili, meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışın
da bulunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu prob
lemlerin çözümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/88) 

ı(50, — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası 
ve İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/91) . -•-

61. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yu
goslavya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sü
rülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

62. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehİr Be
lediyesince yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskıları araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

63s — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kay
naklanan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) -

ö4, — Ordu Milletvekili Sadi Pelılivanoğlu 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölgesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla 
ilgili olarak öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/95) 

65. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uy
gulanan teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışın
daki işçilerin katkılarıyla kunılan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü 
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için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/97) . 

67. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha 
düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azal
tılması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/98) 

68. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Ba
rajında üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddia
larını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

69. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İli'nin kentsel 
ve yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

70. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm millet
vekillerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnatların araştırılarak açık
lığa kavuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

71. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye He
kimbaşı Çöplüğündeki patlamanın nedenleninin saptanması ve sorumluların ortaya çı
karılması amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/102) 

72. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/28) 

73. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da 
korsan yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği ta
vır konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

74. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve 
terör olayları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

75. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ - Bingöl Kara
yolunda meydana gelen ve 38 kişinin ölümü dle sonuçlanan terör olayı konusunda Ana-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

76. — Bursa Milletvekilli Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 
tarihinde Bayındırlık ve iskân Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

77. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 •arkadaşının, Güneydoğudaki 
terör olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması ama
cıyla Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

78. —- S'iM Milletvekili Zübeyijı Aydar ve 9 arkadaşının, geçici köy koruculuğu 
uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

79. — Kahramanmaraş: Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, Türkiye'nin 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin incelenerek izlenmesi gereken yeni strateji ve poli
tikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

80. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 10 arkadaşının, Olağanüstü Hal uy
gulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11.5) 

81. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 11 arkadaşının, Kürt sorununun de
mokratik çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/117) 

82. — Çorum Milletvekili Muharrem Ş/emsek ve 11 arkadaşının, özellikle Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizde cereyan, eden olayları yerinde ince
lemek ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/118) 

83. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 9 arkadaşının, özgür Gündem 
Gazetesi Bitlis Muhabiri ve Demokrasi Partisi Bitlis İl Başkanı İsak Tcpe'nin oğlunun 
kaçırılarak öldürülmesi olayında ileri sürülen iddiaların araştırılarak açıklığa kavuş
turulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

84. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar ve 9 arkadaşının, Van İli Bahçesaray 
İlçesi Sündüz Yaylasında meydana gelen olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana-
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yasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmas,' 
açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

85. — DYP Grup Başkan vekili vo Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 15 ar
kadaşının, trafik kazalarının nedenlerini ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

86. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve i l arkadaşının, Kahramanma
raş - Nurhak Dağlarında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda kimyasal ve
ya biyolojik silah kullanıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak, amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/129) 

87s — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve -11 arkadaşının, balıkçılık sektö
rünün sorunlarını araştırarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi '(10/130) 

88. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, başta Beyşehir 
Gölü olmak üzere bütün göllerimizde hayat tarzı, balıkçılık ve turizm yönünden kar
şılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

89. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 16 arkadaşının, Türkiye'deki 
kontrgerilla iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/133) 

90. — Kars Milletvekili Atilla Ilıın ve 16 arkadaşının, Digor, Yüksekova, Çu
kurca ve Hakkâri'de meydana gelen, terör olaylarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/134) 

91. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Batman'da meydana 
gelen ve bir milletvekilinin öldüıüidüğü silahlı saldırı olayının faillerinin ve sorumlu
larının bulunabilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

92. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 16 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin bir kuruluşu olan İGDAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk ve 
usubüzlük iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 
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93. — Şırnafc Milletvekili Mahmut• Almak ve 11 arkadaşının, Diyarbakır'da mey
dana gelen olayların nedenlerini araştırmak, sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

94. — Diyarbakır Milletvekili Mi Hatip Dicle ve 13 arkadaşının, güvenlik güç
lerinin Hakkâri'de bazı masum vatandaşlara ait araç ve işyerlerinde maddî zararlara 
neden olduğu iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

95. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 45 arkadaşının, siyasî partilerin 
mal varlıkları ve malî kaynakları ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

96. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 10 arkadaşının, Hakkâri - Yük
sekova'da masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine güvenlik güçlerince zarar verildiği 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

97. —- Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Muş'un Korkut İlçesi
ne bağlı Altınova Beldesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların 
uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

98. — Van Milletvekili Remzi Kartal ve 10 arkadaşının, Ağrı'nın Doğubeyazıt 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların 
tespit edilmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

99. — Van Milletvekili Remzi K'aırtal ve 9 arkadaşının, Bitlis'in Hizan İlçesinde 
meydana gelen olayların sorumlularının ve vatandaşların uğradığı zararların tespit 
edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

100. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 9 arkadaşının, Hayri Kozakçıoğlu'nun 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sırasında usulsüzlükler yaptığı iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

il 0.1. — Diyarbakır Milletvekili Sediat Yuritdaş ve 9 arkadaşının, Diyarbakır'ın 
Hazro .İlçesinde güvenlik güçleri tarafından masum vatandaşlara ait ev ve işyerlerine 
zarar verildiği iddialarını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 
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102. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle ve 12 arkadaşının, Kontgerilla 
iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

103. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 arkadaşının, terör olaylarının 
çözümü Millî birlik ve bütünlük konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

104. — Adıyamian Milletvekili Celal Kürk oğlu ve 13 arkadaşının, Kontgerilla id
dialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

105. — Şırnafc Milletvekili Selim Sadak ve 10 arkadaşının, Cırnak Cizre - Akarsu 
Köyünde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda bazı masum kişilerin 
gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğü iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/148) 

106. — Kırıkkale Milletvekili M, Sadık Avundukoğlu ve 12 arkadaşının, 
M. K. E. K. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların 
sorunlarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

107. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar ve 11 arkadaşının, Ankara'nın Elmadağ 
İlçesinde cesedi bulunan emekli Binbaşı A. Cem Ersever olayının açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

108. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Muş'ta güvenlik güç
lerince bazı yerleşim birimlerinin zorla boşaltıldığı ve masum kişilerin öldürüldüğü 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci,. İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) 

109. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 16 arkadaşının, yüksek öğrenimde 
karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/153) 

110. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 39 arkadaşının, Hükümetin 
terör örgütüyle ateşkes kabul ederek güvenlik güçlerinin operasyonlarını durdurduğu 
ve terörle mücadelede yetersiz kaldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/154) 

111. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, dış borçların her yö
nüyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 
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112. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, milletvekillerinin 
görevlerini ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlem
leri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

113. —Eminim Milletvekili Lütfü Esengün ve 11 Arkadaşının, Bazı Kentlerde 
Görülen Hava Kirliliğinin Sebeplerinin ve Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edil
mesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca 
Bir Meclis Araştırması Açılmasına ilişkin Önergesi (10/157) 

114. — Bingöl Milletvekili Kâzım Atâoğlu ve 14 Arkadaşının, Şoför Esnafının 
Problemlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin ve Uygulamaya Konacak 
Yeni Politikaların Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca ıBir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/159) 

115. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 21 arkadaşının, S.S.K.'nın yetersizlikleri
nin ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/160) 

116. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğumda 
yaşanan olayların ve göçün nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

117. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 11 arkadaşının, Şarkikaraağaç, Sey
dişehir ve Bozkır istikametinde uzanan vadide şeker üretimi ile ilgili sanayi ve tarımı 
geliştirmek için alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/162) 

118. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Lions kulüpleri 
ve yan kuruluşları ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

119. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 10 arkadaşının, hudutlarımızın 
güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ek tedbirleri araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması-
açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

120. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşının, Rotary Kulüpleri 
(Dernekleri) ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının incelenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 

121. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 20 arkadaşının, Bilderberg Kulübü 
ile ilgili iddiaların araştırılarak yasal durumlarının, incelenmesi amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/168) • 

122. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, Türksat ve Millî Uydu 
programının geleceği konuğunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/40) 

123. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 16 arkadaşının, ülkemizin, su kaynak
larının daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve Manav
gat Çayı üzerinde uygulanan proje hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/170) 

124. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ın Pa
zarcık İlçesine bağlı Narlı Beldesinde bazı masum kişilerin güvenlik güçlerince öldürül
düğü iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 irici, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

125. — Batman Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 10 arkadaşının, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı yerleşim birimlerinin güvenlik güçlerince boşal
tıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

126. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 12 arkadaşının, Ankara Büyükşehir Be
lediye Başkanlığınca gerçekleştirilen Batıkent-Kızılay Metro hattı ve Kızılay istasyonu 
ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/173) 

127s — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve 9 arkadaşının, ülkenin Baüs,ı ile 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

128. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 16 arkadaşının, Milletvekillerinin 
TBMM'deki bürolarına dağıtılan «Mustafa Kemal Atatürk'ün Babası Kimdir» başlıklı 
yazının nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığını araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/174) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

BAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

129. — Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdul-
latif »Şener'in, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve Goradze'ye yapılan saldırılar konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

130. — ST-İP Grubu Adına Grup Başkanı ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Hatay Milletvekili Nihat 
Matkap'ın, Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ve bunların Türk kamuoyundaki etkileri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

131. — İstaribul Milletvekili Ercan Karakaş ve 10 arkadaşının, ülkemizde uygulanan 
seçim sistemi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün. 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

132. — İstanbul Milletvekili Engin Gün er ve 19 arkadaşının, Kıbrıs'taki son ge
lişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44) 

133. — İstan'bui Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 9 arkadaşının, TYT Bank'ın 
faaliyetlerinin durdurulması sürecinde Hazine'nin zarara uğratıldığı iddialarını açıklığa 
kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca. bir Meclis araştırması açılmas'ına ilişkin önergesi (10/176) 

134. — Refah Partisi Grubu adına Grup iBaşkanvekilleri Sivas Milletvekili Ab-
dullatif Şener ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kıbrıs'taki Son durumun tespiti 
ve izlenecek politikaların, tayini amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/45) 
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*1. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

*2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

*3.—• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

*4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

*5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

*6. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin 
İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

7. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu 
Köyü yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/355). 

*8. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edi
len bir holdingin bir bakan taralından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Kültür Bakanının imzasının 
Bakanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan soru önergesi 
(6/365) 

*10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, . Alo ve 900'lü telefonların 
milletimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/366) 

T l . — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın bazı gazetelerde yer alan «Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği» iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

(*) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*12. — İstanbul, Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz 
kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) 

*13. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış tö
renleri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) 

**14. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan 
«Yüzsüzler Hükümetin Akrabası» başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/377) 

*15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer 
alan «vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu» iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

*16. — Sımak. Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/526) (1) 

17, — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları, hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

*İ8. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Bar-
zani ile Gelal Tala'bani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/422) 

19. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge bölgesinde sit 
alanına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) . 

*20. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gece
kondu bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

*21. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanının istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

22. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'ıın, kamulaştırma işlemlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/466) 

23. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri 
PTT'sine alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/469) 

*24. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavini
nin SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 
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25. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyoİ müteahhitlerine 1992 yılı 
içinde yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

26, — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauıf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 
fiilî hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

*27, — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan «Yol
suzluk Bakanlığında Yolsuzluk» başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 

28< — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne ba
lıkçı barınağı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

29. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü 
Barınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler 
Müdüılüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm 
nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

31. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan iha
lelerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân 'Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/579) (1) 

;*32, — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan 
bir gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/507) 

33. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks - shoplarda satılan cinsel ge
reçlerin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/508) 

34. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda 
kullandığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/510) 

35. .— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin .Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

36. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Mü
dürünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intilıar ettiği iddiasına ve olayın 
sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512). 
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37. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin 
piyasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/514) 

38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumaökaya'nm, bazı seçim bölgelerinde tele
fon dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

39. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gü-
müldür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) 

40. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayan'ın, İzmir Narlıdere'de atılan 
köprülü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/520) 

.41, — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK, Müessese Mü
dürünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

42. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çev
reyi rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

43. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin 
miting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

*44J — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür 
hakkındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/534) 

45. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlü
ğünce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

46. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın, 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/537) 

48. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/540) 

*49. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi 
Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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•50, — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Ya-
nılmaz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

51. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki id
dialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

52. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarba
kır Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/555) 

53. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik - Bozüyük İlçesi içme suyu 
ile Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/556) 

*54. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü 
ile ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

*55. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Merkez Dalaman Bu
cağında meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/558) 

56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan 
ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

*57. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçi
ören - Antalyaspor maçımn oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/559) 

58. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından otoyollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

59. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
«TEK'in Delileri» başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) 

60. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü «Kanal 6» da yayım
lanan «Aile İçinde Cinsel Tacizler» adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/563) 

61. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

62. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 
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63. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı per
sonel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

64. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredi
lerle Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzenle
nen raporlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/570) 

65. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilme
sinin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

66. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde 
görülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

67. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel 
malî protokole ilişkin Sağlık Balkanından sözlü soru önergesi (6/573) 

*68.ı — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına 
ve kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/719) (1) 

69. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri 
açıklamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/720) (1} 

70. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak 
siyaset yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) 

71. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca 
davet usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/721) (1) 

72. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne 
yapılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

73 .— İstanbul Milletvekili Halit Dumanfclaya'nın, Çernobil vakasından sonra 
Bakanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde «Kiliselerde 
Tuzak» başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/583) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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75. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli 
açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

76. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

*77. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim ku
rumlarında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) (1) 

*78< — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından 
mezun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

79. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

80. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde 
tahrip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

*8i. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde 
devlete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/726) (1) 

82. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği 
halde lojmanım boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/727) (1) 

*83. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'm, vergi borçlarını ödemeyenler arasında 
hükümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

*84. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'm, vergi borcu bulunan bir holdinge ait 
otoların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

85. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

*86< — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlık
ların ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/595) 
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*87. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ti
carî Jşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

88, —• Diyarbakır Milletvekili Mt Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, 
Ağıllı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bom
balandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

*89. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu 
Scorborduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

90. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı 
geziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

91. — lstianbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapı
lan zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

92. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

93. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunla
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

94. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hiz
met tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/603) 

95. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürle
rinin partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/604) 

*96. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fide
lerin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/605) 

97. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

*98. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi 
borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

*99. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatla
rını sürekli artırarak vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) (1) 
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100. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyeleri
nin konut karşılığında O YAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/607) 

*101. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/608) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete 
yapılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/795) (1) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

104. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve bele
diye meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/797) (1) 

105. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, 1. Ü. Botanik Ana Bilim Da
lına ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

*106. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak 
olarak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

107. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (l) 

108. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan 
ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

109. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sev
gisini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

110. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

111. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı mad
desiyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/812) (1) 
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112. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından ya
pılan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/617) 

113. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

11^ — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ye Ankara' 
daki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

115. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

illtf.— İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son 
verilen bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Balcamndan sözlü soru önergesi (6/621) 

117. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Yeni Harman Sigara
sının üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük. Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

••• '118i — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Şırnalc Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

119. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'ntn, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin 
hazırladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
*(6/841) (1) 

120. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yaka
landığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/623) 

121. — Ankara Milletvekili Ömer, Ekinci'nin, besicüik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) ' 

122. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle 
ilgili açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

"123. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki 
heyelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

124. — İstanbul Milletvekili Sabrı öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
diğer ilçe belediyeleri hakkındaki il İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme ka
rarı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

125. — Giresun Milletvekili Rasirn Zaimoğlu'nun, Tirebolu - Torul Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/815) (1) 
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126. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara' • 
dan Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

127. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/628) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet ilçe
sinde yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/629) 

129. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

130ı. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hâkim ve Savcı 
Evine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

131. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî 
mahkûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

132. — istanbul Milletvekili Halit. Dumankaya'nın, cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü som önergesi (6/633) 

133. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adalet komisyonlarında yapiı 
lan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,'Sımak eski Valisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde 
bir hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

136. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihti
yacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/637) 

137. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine ata
nan Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/638) 

138. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine 
Ek Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/639) 
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139. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hasta
nesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

140. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hü
kümet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

141. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/642) -

142. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Tabu
runun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile 
ilgili yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/646) 

146. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Hine atanan öğ
retmenlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/648) * 

147. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

148. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, «Anadolu Halk Cephesi» adlı 
bir örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

149. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT ha
ber ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

150. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İlinde yeni açılan sağ
lık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

151. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/819) (1) 

152. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 
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153. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

154. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/821) (1) 

155. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/657) 

156. — İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/658) 

157. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten 
tedbir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

158. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bü
rokratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölge
lerinde çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasjna ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/661) 

160i — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdür
lüğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/662) 

161. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

162. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Rad
yo verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) 

163. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe ve 
Köylerine 1993 yılı programında ne kadar santral'verileceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/665) 

164. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve T'abiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 
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165. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğü
nün Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/667) 

166. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli maden ha
ritasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

167. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.I. Seyitömer ve Tunç-
bilek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/669) 

168. —.Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 
6 ncı ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/670) " . • • • . 

169. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'o 
alınan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/671) 

170.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez İlçe 
elektrik hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/672) " ^-i! ' 

171. —Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hak
kında ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

172. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebilin, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/673) ' 

173. _ Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak ça
lışan göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

174. __ Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

175. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaş
lığına geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

176. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/676) 

177. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeoiler'in, Sımak eski Valisine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

178 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,, vatandaşları tarafından yaptırı
lan imam - hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 
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179. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakınına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakanın bir yakını hak
kında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/681) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla 
kredi aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

182. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ıh, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müste
şarlıkta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

183. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, «görev verme söz
leşmesi » imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/684) . 

184. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

185. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

186. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet 
Tabibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/688) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

189. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi 
borcu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

190. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

191. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları iha
lesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu has
tanelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 
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193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/694) ' . , ' • . ; 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye S,ınaî Kalkınma Ban
kası Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/695) ^ 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda 
bulunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) 

196. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edil
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

197. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sa
hiplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

199. —- Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/700) 

200. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmele
rinde etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

201. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

202. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

203.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank ta
rafından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına 
karşı yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

205. —• İstanbul Milletvekili Elaettin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine 
ilişkin İçişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/706) 

206. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli Tarım Teşkilatında yapılan 
atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

207. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamala
rında partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/708) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 
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209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Ko
nut ikmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişjkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere 
olan borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

211. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

212. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt'da kok kömürüne sübvan
siyon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/843) (1) 

213. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

214. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine 
ilişkin Bayındırlık veisfkfın Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) . 

215. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Elbistan'da pasaport büro
su ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/739) 

216. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Linyit 
Kömürlerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

217. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanı pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

.218. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfalt
lanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/742) 

219. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün, bina, personel ve araç - gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II 
H.S.'lerinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü -
soru önergesi (6/744) • ^ . 

221. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, iskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/745) ' .' • • 
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222. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon gö
rüşmesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

223. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaat-, 
lerin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

224< — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

225. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hasta
nesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

226. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacak
larına ilişikin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

227. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir devlet Bakanına ait firma
ya kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/751) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
Şeker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/752) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin - Elbistan Termik 
Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve 
Andırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/754) . 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

ı' ' 
232. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 
233.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve 

Çağlayancerit ilçelerinden bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/757) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde 
alınan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/758) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hinde 
inşaatı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/759) 
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236. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köylerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
jnergesi (6/760) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline 
bağlı köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

238. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğudaki izlediği 
İrkçılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

239. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsala
rın özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/765) 

240. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde» 
görev yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

241. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

242. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 

243. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe 
alman ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (67769) 

244. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara' 
daiki hava limanlan ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/770) 

245. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Kanununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

246. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Ça
nakkale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen §ap Hastalığına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

247. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, - hastanelerde yaşanan sıkıntılara 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

248. — İstanbul Milletvekili .Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar 
yaptığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

249. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun 
faizlerinin ödenmesine ilişlkin Devlet Bakanı ve Başbakandan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/774) 
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250. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

251.'— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel 
Müdürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.(6/776) 

252. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/777) -

253. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genel
gesinin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

254. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak 
Bankasına devredildiği iddiasına il işitin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/778) 

255. — Ankara Milletvekili Ömer Bkinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun özelleştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/779) '. 

256. —- Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük 
haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

257. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere par
tizanca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakarımdan sözlü soru önergesi 
(6/784)-

258. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp 
faciasının sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

259. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alannda 
haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

260. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin 
belde, beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına iliştin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/787) " -

»261. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart 
U5'gulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

262. -—İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 
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263. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Ma'ruflu'nun, hava limanların» 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

264. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerin
deki telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

265. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman İlinde vergi denetim ele
manlarınca yapılan çalışmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/884) (1) 

266. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Güneydoğuda terörist eylemlerin dur
masına rağmen güvenlik güçlerinin tehdit ve tahrik edici bir tutum sergilediği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

267. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, ahmünyum taşıma ihale
sinde kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/806) 

268. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç 
fiyat politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

269. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ernlakbank tarafından bazı 
bürokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/808) 

270. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce 
Antalya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

271. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan 
sağlık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

272. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli - Pertek - Ardıç 
Köyünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/827) 

273. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'nun Artvin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) (1) 

274. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

275. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) (1) * 
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276. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kırıkkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) (1) 

277. — Giresun Milletvekili Yavuz Koymen'in, Düzenleme ve > Kamulaştırma Fo
nu'ndan Amasya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) (1) •< ,' 

278. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçeırler'in, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Karaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) (1) 

279. —Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Zonguldak İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

280. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Rize İlindeki 'belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

281. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, Düzenleme ve Kamu
laştırma Fonu'ndan Çorum tlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/920) (1) 

282. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan İsparta ve Aydın İllerindeki belediyelere yapılan yardımlara'ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) (1) 

283. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Erzurum İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (1) 

284. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Nevşehir İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) (1) 

285. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Giresun İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık, ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

286. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalernli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Kütahya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) (1) 

* 
287. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Düzenleme ve Kamulaştırma 

Fonu'ndan Niğde İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 
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288. — İzmir Milletvekili ismet Kaya Erdemdin, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bartın İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) (1) ' 

289. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonu'ndan 
Diyarbakır İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/892) (1) 

290. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Konya İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/893) (1) 

291. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in", Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muğla İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

292. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Uşak ilindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

293. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Muş Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/896) (1) 

294. — istanbul Milletvekili Gürol Soylu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Gaziantep İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) (1) 

295. — Kaıraman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölü
mü ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/828) 

296. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/829) 

297. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

298. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bakanlığa bağlı il teşkilatlarında 
görevli müdürlerin bir milletvekili ile köy köy dolaşarak sorduğu sorulara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 
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299. — Kastamonu Milletvekilli Murat Başesgioğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kayseri İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (1) 

300. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Bilecik İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) (1) 

301. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan, Adıyaman İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/925) (1) 

302. — Manisa Milletvekili Faruk, Saydam'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü som önergesi (6/926) (1) 

303. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Ardahan İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) (1) 

304. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'mn, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Denizli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) (1) 

305. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kastamonu İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) (1) 

306. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo
nu'ndan Kahramanmaraş-İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

307. — İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak'ın, Düzenleme ve Kamulaştır
ma Fonu'ndan Mardin İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

308. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'nı, Düzenleme ve Kamulaştırma' 
Fonu'ndan Tekirdağ Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

309. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Bingöl İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) (1) 
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310. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Ankara, İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) (1) 

311. — Ankara Milletvekili Ham di Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Aksaray Hindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

312. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma 
Fonu'ndan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Çanakkale İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) (1) 

314. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, Düzenleme ve Kamulaştırma Fo-
nu'ndan Kırklareli İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve ls: 

kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) (1) 

315. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Düzenleme ve Kamulaş
tırma Fonu'ndan Kahramanmaraş İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Ba-. 
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

316. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bakanlıklar tarafından emanet 
ve davet usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

317. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, emniyet personeli arasında zor 
alım silahı konusunda ayrıcalık yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/840) 
- 318. —* Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van - Muradiye Devlet Hasta

nesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/852) 

,319. — Manisa Mületvekili Faruk Saydam'm, çiftçilerin toplam ürün bedellerin
den yapılan kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/853) ' 

320. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik PTT Başmüdürlüğünün 
geçici personeli için açmış olduğu imtihana ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru ' 
önergesi (6/854) 

321. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık bütçesinden 1992 - 1993 
yılında belediyelere yapılan yardım miktarına ve asfalt hizmeti görürülüp götürülme
diğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) (1) 
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322. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marufhı'nun, Erciyes Üniversitesi Hastane
sinde ihmal ve dikkatsizlikleri sonucu bir hastanın ölümüne neden olduğu iddia edilen 
sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) 

323. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Sağlık Müdürlüğüne-ayrılan 
ödeneğin kullanılmasında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/857) 

324. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, KKTC'de erken şeçirne gidil
mesi gerektiğine yönelik beyanlar verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/991) (1) . 

325. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T.'nin Bölge Müdürlüklerine 
gayrimenkul kiralama konusunda yetki verilmemesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/858) 

326. — Manisa Milletvekili Farufk Saydam'ın, Manisa - Saruhanlı'da ağır ekono
mik koşullar yüzünden bazı çiftçilerin bunalıma girerek intihar ettiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/859) 

32*7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'in Bozüyük İlçesine T.M.O. 
Müdürlüğünün açılıp açılmadığına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

328. — İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, Side'de yaşanan bazı idarî sorun
lara ve polis teşkilatı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/861) 

329. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Bakanlıkça açılan bazı ihalelere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da yapılan 50 okul 
ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/993) (1) . 

. 33i# __ İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, T.R.T.'nin eski Genel Müdürü 
hakkında ileri sürülen bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

332. — Kalıramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, Saip Molla özel Ormanı
na ortak olup olmadığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

333. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, Şanlıurfalı bir partiliye 
Vakıfbank'tan kredi kullandırılmasında aracı olduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/863) 

334. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ertuğrul Gazi Türbesi ve meydan 
düzenlemelerinin ihalesine^ilişlkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/864) 

335. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanına ait villa 
ve iş merkezlerinin hazine arazileri üzerinde bulunduğu iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/865) 
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336. _ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, eski bir Devlet Bakanının bir kamu 
bankasından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/866) 

337. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Yahya Demirel'in Şekerbank'tan 
aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) 

338. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alman İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

339. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, görevden alınan İSKİ Genel Müdü
rüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

340. — İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, kamuya ait dinlenme tesislerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

341. — Biledik Milletvekili Mehmet Seven'in, yayınlanan bir genelgeyle Devlet' 
dairelerine Sümerbarik'tan alış veriş yapma zorunluluğu getirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/996) (1) 

342. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul ve Mardin'de yapılan • 
okul ihalelerinde yolsuzluklar olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/997) (1) 

343. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Beyşehir Gölünde meydana gelen 
faciaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/998) • (1) 

344. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«Özelleştirme Garabeti» başlıklı yazıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/999) (1) 

345. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, yeni atanan Bölge Müdürlerinin 
yeterli olmadıkları iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1001) (1) 

346. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, kamu bankalarının satın aldığı mal
zemelere ilişkin "Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

347. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, KİT'lerin depolarında bulunan 
malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1003) (1) 

348. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne İli ve Trakya Bölgesinde 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1004) (1) 

349. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, körfez olayı nedeniyle Birleşmiş 
Milletler tarafından Irak'a konmuş olan ambargonun ülkemize verdiği zarara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1005) (1) 

— 43 — 



SÖZLÜ SORULAR 

350. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan 
«A'ğn'daki iki Amerikalı ve Büyük Ermeni Gezisi» başlıklı yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

351. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 20.10.1991'den sonra kamu banka
larından alınan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

352. — Kocaeli 'Milletvekili Şevket Kazan'ın, TOE'nin özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

353. — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, tarihî Güzelhisar Vapurunun 
turizmin hizmetine verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma • Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/871) 

354. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, bir işadamının SSK'ya olan prim 
borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 

355. —• Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, «Bakana İkram» başlığı ile, bazı 
basın organlarında yer alan haberde tileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1009) (1) 

356. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yolsuzluk iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) (1) " 

357. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, vergisini ödemeyenler ve hayali 
ihracatçılar ha'kkında bugüne kadar yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/873) 

358. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli'nin Ovacık İlçesi 
Yeşilyazı Nahiyesinde güvenlik güçleri tarafından bazı masum vatandaşlara ait araç
ların ve işyerlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/874) 

359. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Silvan'ın Alibey Köyünde bazı 
vatandaşların evlerinin güvenlik güçlerince, yağmalandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/875) 

360. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlisin Hizan İlçesine bağlı 
Oymapınar Köyü İmamının işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/876) 

361. — Denizli Milletvekili Hasan Körkmazcan'ın, Denizli'de bulunan PTT Baş
müdürlüğünün Aydın'a taşınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/877) • 
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362. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Libya'da iş yapan bir firmada ça
lışan işçilerin ödenmeyen alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1011) (1) 

363. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Pendik - Kartal ve Eminönü 
vapur seferlerinin kaldırılmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/878) 

364. — Erzurum Milletvekili Abduliiah Fırat'ın, Naırman Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

365. — Erzurum Milletvekili Abduliiah Fırat'ın, Şenkaya Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/880) 

366. — Erzurum Milletvekili Abduliiah Fırat'ın, Hınıs Hastanesi personeli için 
lojman yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) 

367. — Erzurum Milletvekili Abduliiah Fırat'ın, Olur Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

368. — Erzurum Milletvekili Abduliiah Fırat'ın, Hınıs Sağlık Meslek Lisesinin 
hizmet binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

369. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Anadolu Ajansı ve T.R.T. ya
yınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1012) (1) 

370. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Devlet Bakanlığı döneminde bazı 
basın organlarına verildiği iddia edilen kredilere ilişjkin Başbakandan sözlü soru öner-

. gesi (6/1013) (1) 

371. —'İstanbul Milletvekili Halil. Orhan Ergüder'in, Saip Molla özel Ormanın-
daki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/898) 

372. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı üst düzey bürokratlara 
özel sektör tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/899) . " 

373. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sefaköy'de Hazineye ait ar
saya iş hanı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

374. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Taksim Otelcilik A. Ş.'de 
partizanca atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

375. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, DSt Vakfına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 
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376. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılmç'ın, 3838 sayılı Kanun çerçevesinde 
Çukurca'ya yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) 

377. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Devlet teşviki verilen besi ahır
larının fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/904) 

378. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Bakanlığın Kerkük ve Irak Türkmen
leri konusunda izlediği politikalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/905) 

379. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Ataköy'de PTT yetkilileri 
ile rüşvet ilişkisine giren bir firmanın yetkililerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/906) 

380. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da önemli vergi ka
yıplarına neden olan hal dışı ticarete karşı yeterli denetim yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) 

381. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Küçükçekmece Gölünün 
doldurularak arsa yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/908) 

382. -— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kanada'da yaşayan bir 
Dışişleri mensubu hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Pışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/909) 

383. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eminönü Belediyesi tara
fından yeşil alan yapmak için kamulaştırılan bir alanın tekrar arsa yapılarak iade edil
mesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 

384. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'm, Habur Gümrük Kapısından Tür
kiye'ye geçişine izin verilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1021) (1) 

385.— Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, İbra edilmeyen bir bürokratın 
Merkez Bankası Başkanlfğına nasıl atandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/943) 

386. — Adana Milletvekili İbrahim özdiş'in, görevinden alınan SEKA Teftiş Ku
rulu Başkanına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

387. — Adana Milletvekili (brahim Özdiş'in, terör olayları yüzünden kapatılan 
okullara ve öğretmenlerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1015) (1) 
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388. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, MTA'nın özelleştirilmesine ilişkin 
Başbakandan siözlü soru önergesi (6/1016) (1) 

389. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Malatya'da yükseköğrenime devam 
eden ilkokul öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1017) (1) 

390. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Yunak Devlet Hastanesi 
ile sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç -sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/944) 

391. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ 11 Kültür Müdürünün 
görevden alınış nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

392. — Elazığ Milletvekili Ahmet CemiL Tunç'un, Yazıkonak Beldesinde meyda
na gelen trafik kazalarının önlenmesine ilişkin 'Bayındırlık, ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/946) 

393. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Genel Müdürlüğü
nün partizanlık yaparak hizmet alanı dışında çalıştığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) 

394. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Türikiye'nin Sırbistan'dan itha
lat yaptığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) (1) 

395. —- Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Başbakanlık merkez teşkilatı ve Cum
huriyet arşivleri için alınan model sistemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1019) (1) 

396. — Trabzon Milletvekili Kemaleıtin Göktaş'ın, Sarp Sınır kapısından giriş ya
panlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1020) (1) 

397. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Turgut özal Tıp Merkezi Projesi için 
Avrupa İskân Fonundan sağlanan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/952) " 

398. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Tohma Suyunun temizlenmesine iliş
kin Çevre 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/^54) 

399. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, istanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanının görevden alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/957) 

400. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Kuzey Irak bölgesinde, yaşayan Türk
menlere yeterince yardım ulaşmadığı iddialarına ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/959) 
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401. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında çı
kan «Yargı Uyuyor mu? Adalet Bakanlığı Nerede» başlıklı haberlere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 

402. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Haliç'te temizleme kollektör-
lerinin çalıştınlmamasınm nedenine ve çöplerin bilinçsizce yakılmasına ilişkin Çevre 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) 

403. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Turban Genel Müdürünün gö
revini kötüye -kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 

404. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'mn, İstanbul - Hasköy'de 
güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda iki masum gencin öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

405. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Kastamonu - Araç - Mendik 
Köyünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 

406. — Ankara Milletvekili Hanıdi Eriş'in, Bingöl'de şehit olan bir astsubayın 
cenazesinin Ankara'ya geç ve korumasız olarak gönderildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) , 

407* — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı gazetelerde yayınlanan 
«Güvencesiz, nafakasız, sahipsiz kadınlar» başlıklı haberlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/969) 

408. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, vergi tasarısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/970) 

409. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, memurlara verileceği söyle
nen sendikal haklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/971) 

410. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, bazı basın organlarında ya
yınlanan «Asıl İSKİ bu hastanede» başlıklı habere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) , 

411. — İstanbul-Milletvekili Selçuk Marııflu'nun -Halk Bankasının faaliyetlerine 
ve kâr yapısına'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/973) 

412. — İstanbul Milletvekili Selçuk Marııflu'nun T.C. "Ziraat Bankasının faaliyet
lerine ve kâr yapısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/974) 

413. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Erzurum - Karayazı - Çullu Kö
yünden masum bir vatandaşın güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) . 
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414. — Erzurum Milletvekili Abdulilalv Fırat'ın, Hınıs'ta bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

415. — Erzurum Milletvekili Ab'dulilah Fırat'ın, Tekman'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) 

416. — Erzurum Milletvekili-Ab'dulilah Fırat'ın, Karayazı'da bir hayvan hastanesi 
açılmasına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

417. — Erzurum Milletvekili Abdulilah. Fırat'ın, Çat'da bir hayvan hastanesi açıl
masına ilişkin Tarım Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 

418. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Oltu'yu Erzurum'a bağlayan ka
rayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/980) 

419. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, E - 5 karayolunu Araş Nehri gü
zergâhından Hınıs İlçesine bağlayan yola ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/981) 

420. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs'ı Tekman üzerinden Erzu
rum'a bağlayacak karayolunun Etüt - Proje çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 

421. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Araş Nehri üzerinde kurulması 
tasarlanan Söylemez Barajı projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz' i 
soru önergesi (6/983) 

422. — Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, Hınıs Ovası Sulama Barajının 
Etüt - Proje çalışmalarına iliıjkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/984) 

423. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, Kartal Devlet• Hastanesinin ek
siklerinin giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/985) 

424. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, askerlikle ilgili uygulamalara iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

425. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya Belediyesine ait bir 
arsa ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/987) 

426. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Bakanlıkta partizanca atamalar yapıldığı 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

427,— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da SSK'lıların bakmakla 
yükümlü olduğu hasta reçetelerinin ödenmesine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 
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428. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul İl Tarım Müdürlüğüne 
ait bir arazinin müteahhitlere satılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/990) 

429. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, bazı illerde elektrik kesintisi ya
pıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1022) 

430. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretimi konusunda 
49 ve 50 nci hükümetler arasında görüş ayrılığı olup olmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1023) 

431'H — Konya Milletvekili Mustafa ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 

432. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, demir çelik üretiminde teşvik uy
gulaması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

433. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 

434. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük Demir Çelik' Tesisleri
nin kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 

435. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Türkiye'nin demir çelik üretimine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 

436. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Karabük demir çelik üretiminde 
kulalnılan enerji türlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) 

437. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlaîrla küçük ve 
yerli sanaayinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi^/1030) 

438. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla millî eğitim 
teşkilatının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1031) 

439, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla çiftçinin mağ
dur edildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1032) 

440. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sosyal ya
pının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) 

441, — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla sağlık teşki
latının mağdur edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) 
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442. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla küçük es
nafın mağdur edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 

443. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, üniversitelerin malî sıkıntı içeri
sinde olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1036) > 

444. __. Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, TL.'nin değer kaybına uğraması 
sonucu bağımsızlığımızın zedelendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1037) 

445. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla işçilerin 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1038) 

446. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, yapılan son zamlarla memurların 
mağdur edildikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) 

447. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, sağlık personelinin ekonomik sı
kıntı içerisinde olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Balkanından sözlü" soru önergesi (6/1040) 

448. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Ekonomik paketin hazırlanma
sında İsrail Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesii (6/1041) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 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 ilişkin 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 Gelirleri 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 ilişkin 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 355 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 : 6.7J992) 

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) 
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X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanım Hükmünde 
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 Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve 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 tarihi : 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. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 504 Sayılı Kanuri 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

I 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, ismet özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma târihi : 10.1.1994) 

15, — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Miİlî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

|7^ — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608)'(S Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 20. —' 7.3.1954 Tarihli ve 6326 Sayılı, 29.2.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.5.1986 
tarihli ve 3291 Sayılı, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı, 9.3.1988 Tarihli ve 3417 Sa
yılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması, özelleştirmeye Bağlı İşsizlik ödeneği ile Diğer 
Hizmetlerin Verilmesine İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılması ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığının özelleştirme İdaresi Başkanlığına Dönüştürülmesi Hakkında Yetki 
Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/675) (S. Sa
yısı : 644) (Dağıtma tarihi: 23.4.1994) 

X 21. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında 
Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/681) (S. Sayısı : 648) (Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

X 22. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

23. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi vo Bu Kamuna 
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) 

24. — 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) 

25. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvefcilleri Zonguldak Milletvekili Güne§ 
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 
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Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

26. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısj ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

27. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında •Kamın 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) 

2SH — 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 İflas 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) " 

29. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayışı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

30. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Güllıane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanan 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

31. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580. Sayılı Belediye Kanununun Bir ?vîaddesinde 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 Halckında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993) 

32. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi': 18.5.1993) 

33. — 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) 

34. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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35. — '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) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

36. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun. Tasar ısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail 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) 

37. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kânun »Tasarısı ve Plan ve. Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 12.2.1993) . . 

38. — 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 39. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) ' 

40. — 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) 

41. — insan Haklan 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) 

42. — "Çorum Milletvekili Cemal Şahin'In, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) • 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi: 6.2.1992) 

X 43. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Katıun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993; 

X 44. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
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) 
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X 45. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazl 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) • -

X 46. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

47. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan 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 
Rapora (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

48. — 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) 

49. — 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
porlar* (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

50. ~ 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) 

51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 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 izmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve İT inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karnin Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

52. — 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) 

53. — 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) 

54. — 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) 
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55? — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih v<. 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında, Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

56.— İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayıb 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) , 

57. — Manisa Milletvekili Tcvfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basrı Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

58. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 3/1.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Alt Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiJleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, 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) 

60. — Trabzon Milletvekili Kemalettin j 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) 

61. — 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) 

62. — 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) 
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63. — 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. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Kırıkkale Milletvekili Abdıırrahman 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) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 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) 

66. — Kayseri Milletvekili Osman Develi oğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayıh 
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) 

68. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı 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) , 

69. — Çorum Milletvekili Cemal gahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

70. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7^. 1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

71. — İstanbul Milletveküi İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaş-
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tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

72. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

73. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

74. — 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) ' 

75. — Adlı 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 ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

76. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1 /456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

77. -—Türkiye Emeldi 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) . 

78. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 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) 

"19i — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 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 
Rapora (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) ' . 

80. —• 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) 
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81. — 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 : 19.1.1.1992) 

82.— 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel've Teknik Araşürma 
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) 

83. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

84. — 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) 

85. — 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 Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
ruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Ş.emsek 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) 

86. — 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) 

87. *— Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

88. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki 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) 
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89. — Şimale Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Rapora (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

90. ~ 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) 

9L — 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) 

92. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'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) 

93. — 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) . • . . • 

94. — Denizli' Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve. 1479 Sayıh Es
naf ve Sanatkârlar ye 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) 

95j. —-Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis1-
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

%. — 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 Rapora (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

97. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut izdihamlara Neden Olan 1 000* TL. Muayene Ücreti ve % 20 
Haç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 1.3.1993) 
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98. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
lan 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) 

99. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayın 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) 

100. — 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) 

101. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve tç-
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

102. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

103. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, iskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — 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) 

105. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

106. — Samsun Milletvekili İlyas 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) 

107. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir 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) 
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108. — Denizli Milletvekili Nabi Salbuncu'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 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi :. 13.4.1993) 

109. _ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve'Bayındırlık, İmar^ Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

110. —' Türk Vatandaşlığt Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta : 

sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993).. 

111. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

112. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı 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) ^ 

113.— Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

114. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

115. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkmda Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi ; 1.7.1993) 

116. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı :, 359) (Dağıtma ta 
rihi : 22.9.1993) 

117. — Konya. Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, işçi, 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) 
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118. — 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) 

119Ü — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702) (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi.: 25.11.1993) 

X 120. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk 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 121. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin 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 122. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, îyi 
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) 

X 123. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine 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) 

124. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında 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) 

125. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi: 3.12.1993) 

126.— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 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) 
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127. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

128. — 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) 

129. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 130. — İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X İ 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 132. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/451) (S. Sayış*: 402) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 133. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 134. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

135.— Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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136, —. Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Karnin Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağılma .tarihi : 31.12.1993) 

X 137. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) ' 

X 138. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

139. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı: 544) (Dağılma tarihi : 8.2.1994) 

X 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 141. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

142 — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10,2.1994) 

X 143. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi s 10.2.1994) 

X 144. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
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145. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : i 0.2.1994) 

X 146, — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 147. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 148. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As
keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 149. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
lo!2.1994) 

150.— Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

151j — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı : 595) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

152. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin'Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2,1994) 

153. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu 
nımun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmaısı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 154. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
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X 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasiiıda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) . 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 158. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16,2.1994) 

X 159. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 

X 160. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

161. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 162. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

163Ü — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Say,tlı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in 
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17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı: 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

164. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) . 

165, —, Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

X 166— Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24.2.1994) 

X 167. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

X 168. — Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/604) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 28.2.1994) 

169. _ İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Gemal Şahinin İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu-Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci-Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994) 

170. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

171. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) -

172. — İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 
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173. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı: 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

174. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun. Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

175. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

176. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı .: 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

177. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

178. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'rtin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23J.1994) . 

179. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 180. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

181. — Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

182. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

— 71 — 



, 7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE .. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER, İŞLER 

183. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 184. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

185. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

186. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi ': 23.3.1994) 

187. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

188. — Şırna.k Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı: 627) (Dağıtma tarihi •: 23.3.1994) 

189. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'in Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) i 

190. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

191. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24,3.1994) 
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. X 192. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

193. — Bazı Kanunlardaki Cezaların tdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

194. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) • 

195. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

196. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

197. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Say* 
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 
X 198. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 
X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) . 
X 201. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

202. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana-
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur'baskanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(l 1661, 1/649) (S. Sayisı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) -

203. — Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/665) (S. Sayısı : 640) (Dağıtma 
tarihi : 18.4.1994). . -

204. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair-Kanun Tasarısı've Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) , . • ' • • 
X 205. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

206. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında. Kanunun 
3 üncü ve 10 uncu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve. Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 3480 Sayılı Maluller ile Şehit, Dul ve 
Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/556) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) -

207. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /479) 
(S. Sayıs,ı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

208. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin ibadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürdkli Kur'an Okunması ile 
ilgili Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı: 649) (Dağıtma tarihi : 25.4.1994) 

(X) . Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem: 19 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 648'e 1 inci Ek) 

Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunla
rında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: J/681 

Karar No.: 41'e 1 inci Ek 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilindiği gibi, Komisyonumuzun 14.4.1994 tarihinde yaptığı 47 nci birleşiminde görüşülüp 
kabul edilmesiyle Yüksek Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça 648 S. Sayısı olarak bastırılıp dağı
tılan "Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı" Genel kurulun 20.4.1994 tarihli 92 nci birleşiminde görüşülmeye 
başlanmış, ancak 21.4.1994 tarihli 93 üncü birleşiminde 5 inci maddesinin kabulünü takiben, 6 nci 
ve müteakip maddeleri verilen önergelerle birlikte konunun yeniden incelenebilmesini teminen, 
içtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca Kornişonumuza geri verilmesi talep edilmiş ve bu talep görü-
şülmeksizin yerine getirilmiştir. 

Komisyonumuza geri verilen 6 nci ve müteakip maddeler ile bunlara ilişkin önergeler, Komis
yonumuzun 26.4.1994 tarihinde yaptığı 50 nci birleşiminde Hükümeti temsilen Maliye Bakanının 
Başkanlığında Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katıl
malarıyla yeniden incelenip görüşülmüştür. 

Görüşmelerde; ekonomik istikrar tedbirleri konusunda her kesimden destek verildiği ancak, 
yasal düzenlemelerin hazırlanması sırasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği, ban
kaların ve müteahhitlerin Net Aktif Vergilerinin hesabında ortaya çıkan teknik sorunların çözümü
ne ihtiyaç duyulduğu ancak, bunun daha önce düşünülmesi gerektiği, herkesin fedakârlık yaptığı 
bir dönemde iş dünyasının da üzerine düşeni yapması gerektiği, gelir sağlanması amacıyla imalat 
sanayi sektörünün kaldıramayacağı bir yükün altına sokulduğu, yapılması istenilen değişiklikler 
sonucunda vergi paketinden beklenen 70 trilyonluk getirinin gerçekleşmesinin mümkün olamaya
cağı gibi görüş ve eleştirilere verilen cevaplarda ise; 

Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında ortaya çıkan 
bazı tereddütlerin giderilmesi ve kamuoyunda meydana gelen yanlış yorumların açıklığa kavuştu
rulması amacıyla Komisyonumuzda yeniden görüşülmesi gereğinin hâsıl olduğu, muhtelif kesim
lerden gelen bilgiler ışığında varsa yanlışlıkların düzeltileceği, doğrunun ve iyinin bulunmaya 
çalışılacağı, bankaların varlıkları arasında gözüken ve esasen üzerinde tasarruf hakları bulunma
yan mevduat munzam karşılıkları ile disponibilitelerin aktif toplamında dikkate alınmasının teknik 
olarak doğru bir uygulama olamayacağı gibi, bankacılık sektöründen beklenen Net Aktif Vergisi 
tutarını da azaltmayacağı, yıllara sari inşaat ve onarım işleri yapanların net aktifinin hesabında 
inşaat maliyetinin esas alınmasının bir taraftan haksız vergi uygulamasına neden olacağı gibi diğer 
taraftan vergi tekniği bakımından da yanlış olacağı, bu durumun ortadan kaldırılması ve hakkani
yete uygun bir hesaplamanın yapılabilmesi için, inşaat işlerinde 1993 takvim yılında yapılan har-
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camalann Net Aktif Vergisinin hesaplanmasında dikkate alınacağı, daha önceki giderlerin dikkate 
alınmamasının uygun olacağı, Kamu iktisadî Teşekkülleri ile belediyelerden olan vergi alacakları
nın tahsil edilemediği ve gün geçtikçe büyük meblağlara ulaştığı, Vergi İdaresinin de yasal engel
ler nedeniyle bunlara müeyyide uygulamayamadığı, vergi alacaklarının tahsil edilebilmesi ve bu 
müesseselere borçlarını ödemeleri konusunda bazı zorlamalar yapılabilmesi için kanunî bazı 
düzenlemelerin yapılmasının gerektiği, vergi paketinden 70 trilyon liranın üzerinde bir gelir bek
lendiği ve yapılması düşünülen yeni düzenlemeler sonucunda bu miktarda bir azalma olmayacağı, 

. Net Aktif Vergisinin beklentisinin ise; 7.7 trilyon lirası bankacılık sektöründen, 2.3 trilyon lirası 
inşaat sektöründen, 8.4 trilyon lirası sanayi sektöründen, 1.6 trilyon lirası 1 inci sınıf tüccarlardan, 
8.3 trilyon lirası 2 nci sınıf tüccarlardan, 0.7 trilyon lirasının da serbest meslek erbabından olmak 
üzere toplam 29 trilyon olduğu belirtilmiştir. 

Yapılan bu görüşmeleri takiben, Genel Kurulda verilen önergeler de gözönünde bulundurul
mak ve Komisyonumuzun daha önce görüşerek kabul ettiği metin esas alınmak suretiyle 6 ncı ve 
müteakip maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında Net Aktif 
Vergisinin, Öz Sermaye Vergisi şekline dönüştürülmesini öneren 6 ncı ve 7 nci maddelerle ilgili 
önergelerin, kabul edilen 5 inci maddedeki Net Aktif Vergisi ile ilgili düzenlemeye aykırı olacağı 
görüşüyle kabulünün mümkün olmadığı, 14 üncü maddeye teşvik belgeleri ile ilgili olarak eklen
mesi öngörülen cümlenin uygun görülmediği, diğer maddelerle ilgili önergelerin ise genel esaslar 
dışında ayrıntıyı içerecek şekilde düzenlendiği tespit edildiğinden benimsenmesinin mümkün 
olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Komisyonumuz metninin; 

6 ncı maddesi; 1 inci fıkrasına, inşaat şirketlerinin aktifinde yer alan birikmiş inşaat maliyetle
rinden 1993 yılı hesap dönemine ait olanları Net Aktif vergisine tabi tutulmasını sağlayacak bir 
hükmün eklenmesi, son fıkrasının ise bankaların net aktiflerinin yansı üzerinden Net Aktif Vergisi 
alınması doğrultusunda yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

7 nci maddesi; 2 nci fıkrasının ilk cümlesinin Net Aktif vergisinin taksit sayısının 3'den 5'e 
çıkaracak şekilde değiştirilmesi suretiyle, 

10 uncu maddesi; 1 inci fıkrasının (c) bendine, yatırım fon ve ortaklıklarının bu tasan ile geti
rilen vergilere tabi olmamalarını temine yönelik bir hüküm ilavesi suretiyle, , 

13 üncü maddesi, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun Akaryakıt Tüketim Ver
gisi hâsılatının dağıtımını düzenleyen 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına, bitkisel ve hayvansal has
talık ve zararlılarla mücadele ve turizmi geliştirmede tanıtım amacıyla (m) ve (n) bentleri ilavesi 
suretiyle, 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, sporcuların transfer ücretlerinden % 15 oranında Gelir Ver
gisi tevkifatı yapılmasını düzenleyen Geçici 40 inci madde ilavesini öngören yeni 15 inci madde 
eklenmesi suretiyle, 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 70 inci maddesinin 1 
numaralı bendini, 233 sayılı KHK hükümlerine tabi kuruluşlar ile mahallî idarelerden kamu ala
caklarının tahsilini sağlamak amacıyla, bu idarelerin bazı mallarının haczi imkânını getirecek 
şekilde değiştiren yeni 16 ncı madde eklenmesi suretiyle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 648'e 1 inci Ek) 
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2380 sayılı Belediyelere ve ti Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi 
Hakkında Kanuna, borçlarını kanunların öngördüğü sürelerde ödemeyen Büyükşehir Belediyeleri, 
Belediyeler ile İl Özel İdareleri ve bunlara ait veya tabi olup ayn tüzelkişiliği olan kuruluşlann bu 
borçlannın genel bütçe vergi gelirlerinden aldıklan paylardan kesilerek ödenmesini içeren ve aynı 
Kanuna Ek 4 üncü madde ilave eden yeni 17 nci madde eklenmesi suretiyle, 

15.7.1963 tarihli ve 277 sayılı Kanunun 1 inci maddesini, 16 ve 17 nci maddelerde yapılan 
düzenlemelere paralel olarak, büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere, belediyelerin 6183 
sayılı Amme Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre ödenmesi gereken borçlannın 
tahsiline imkân sağlayacak şekilde değiştiren yeni 18 inci madde eklenmesi suretiyle, 

8, 9,11, 12 ve 14 üncü maddeleri aynen, 

Yeni ilave edilen maddeler nedeniyle "Kaldınlan Hükümler" başlıklı 15 inci maddesi 19 uncu 
madde olarak, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 16 ve 17 inci maddeleri ise 20 ve 21 inci maddeler 
olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Tasannın başlığı, vergi kanuhlannda yapılan değişikliklerin başlıkta görülebilmesini teminen 
"Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile 1.7.1964 Tarihli ve 488 Sayılı, 2.7.1964 Tarihli ve 
492 Sayılı, 7.11.1984 Tarihli ve 3074 Sayılı, 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı, 31.12.1960 Tarih
li ve 193 Sayılı, 21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı, 2.2.1981 tarihli ve 2380 Sayılı, 15.7.1963 Tarih
li ve 277 Sayılı Kanunlann Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı" 
şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 648'e 1 inci Ek) 
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Başkan 
tlyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Gaffar Yakın 
Afyon 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
M. Nedim Budak 

Ankara 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 
tsmail Köse 

Erzurum 

Güneş Taner 
İstanbul 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Osman Develioğlu 

Kayseri 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Nevşat özer 
Muğla 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
(tmzada bulunamadı) 

Vahdet 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Timurçin Savaş 
Adana 

Bilâl Güngör 
Ankara 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Bahattin Şeker 

Bilecik 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Z. Selçuk Maruftu 
İstanbul 

(Muhalifim) 
Mehmet Alp" 

Kars 
(tmzada bulunamadı) 

Abdullah Gül 
Kayseri 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Münir Doğan ölmeztoprak 
Malatya 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Yaşar Tbpçu 

Sinop 

Koray Aydın 
Trabzon 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Sinan Yer likaya 
Tunceli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 648'e 1 inci Ek) 
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MUHALEFET ŞERHİ 
Ekonomik Denge için, yeni vergiler ihdası ile ilgili yasanın ilk 5 maddesi görüşüldükten 

sonra, yasa Plan Bütçe Komisyonuna iade edilmiştir. Plan-Bütçe Komisyonunun 26.4.1994 gü
nü saat 10.30'da yapacağı toplantıdan (1) gece önce, Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardım
cısı ve diğer İlgililer konutta biraraya gelerek, yasa içinde yer alan "Net Aktif Vergisi*' konu
sunda bazı değişiklikler yapmaya karar vermişlerdir. Bu husus TV'den gece beyan edilmiştir. 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı bu toplantıya çağrılmamıştır. Plan ve Bütçe Komisyonu 
T.B.M.M.'nin en önemli komisyonudur. Parlamento geleneğinde, Başbakanlar Ekonomik-Malî 
Konularda daima Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı ile çalışır, danışır ve görüşür. 

Başbakanın ve milletvekili olmayan Başbakan Yardımcısının kendi aralarında anlaşıp, ko
nuyu TBMM'ne getirmeleri ve bunun Plan-Bütçe Komisyonundan geçmesini istemeleri, Plan 
ve Bütçe Komisyonu üyesi, milletvekillerinin iradelerine ipotek koymaktır. 

Yasa bir hafta önce komisyonda görüşülmüş, biz muhalefet olarak özellikle yatırımlar, 
sanayi ve ihracat, Bankacılık, Finansal kiralama, sigortacılık vs. sektörler üzerinde, olumsuz 
etkiler yaratılmadan, bu yasanın geçmesini önermiş, katkılarda bulunmuştuk. Bu değerlendir
melerimiz, hiç bir kişi ve kurumun etkisinde kalmadan, tarafımızdan vergi tekniği açısından, 
uzman görüşü ile dile getirilmiştir. 

Hükümet ve iktidar partileri ise yasaya sahip çıkmışlar ve desteklemişler ve yasanın aynen 
geçmesini sağlamışlardır. Şimdi, bir haftadır neler olmuş, kimler devreye girmiştir ki, hangi 
etkiler meydana gelmiştir ki, yasa değiştirilmektedir. 

Biz konuyu, Plan ve Bütçe Komisyonunun ve Milletvekillerinin iradelerine ipotek konul
ması açısından, değerlendiriyor, prensip olarak olumlu bakmıyor ve muhalefet şerhi veriyoruz. 

Selçuk Maruftu Nevşat özer 
İstanbul Muğla 

Güneş Taner Münir Doğan ölmeztoprak 
İstanbul . Malatya 

E. Safder Gaydalı Süleyman Hatinoğlu 
Bitlis Artvin 

Mehmet Budak 
Ankara 

MUHALEFET ŞERHİ 
Ekonomik İstikrar Paketi içinde yer alan "Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"na aşağıdaki husus
lar dolayısıyla muhalifiz. 

1. "Ekonomik İstikrar Paketi" bütünüyle inandırıcı değildir, şöyle ki : 
a) Mahallî seçimler öncesinde bütün partiler-mahaltî idarelere yetki vermekten bahse

derken, şimdi sanki Ekonomik Batak yeni oluşmuş gibi birtakım daraltmalar getirmek sure
tiyle "Eli Kolu Bağlı Belediyeler" oluşturma çabası ortaya konulmaktadır, 

b) Bütçenin kanunlaşmasından bu yana ancak 3 ay geçmişken şimdi bu bütçe üzerinde 
"Tasarruf Tedbirleri" uygulanmak istenmektedir. Bu bir tutarsızlıktır. 

2. Bu paketin uygulayıcısı Sayın Çiller bizzat itimat vermemektedir, Şöyle ki : 
a) Udideriı'den başlayarak bundan evvelki birçok projesi hedefine ulaşamamış fiyasko ile 

sonuçlanmıştır. 
b) "Yüzsüzler" diye tabir edilen grup karşısında yenik düşmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 648'e 1 inci Ek) 
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c) 1993 Bütçesi, Bütçe açığının 1993 yılbaşında 53 trilyon olacağını ilan etmiş Haziran ayında 
okuduğu "Hükümet Programında" 100 trilyon olarak gerçekleşeceğini yazılı hale getirmiş. Hü
kümetinin İS inci günü akşamı bütün televizyonlardan yayınlanan "Ulusa Sesleniş" konuş
masında ise açığın İSO trilyon olacağını ifade etmiştir. 6 ay içindeki bu kadar tutarsızlık bu
günkü paketlere itimadı engellemektedir. 

3. 13.4.1994 akşamı faiz-dolar değerindeki 20 trilyonu bulan oynama ve TYT Bank'taki 
olaylar da pakete inançsızlığı kuvvetlendirmektedir. 

4. Vergi Paketi görünüşe göre varlıklıları hedeflemiş olmakla beraber, aksini sağlayacak 
bir mevzuat düzenlemesi olmadığı için vergiler maliyete ekleneceğinden sonuçta yine dar gelir
liyi etkileyecektir. Zaten mevcut vergi düzeni ile ezim ezim ezilen, inim inim inleyen işçi, me
mur, köylü ve küçük esnaf gibi dar gelirlileri daha da zor şartlarla karşı karşıya koyacaktır. 

5. İsraflar önlenmemiş, Hayali İhracat yolsuzlukları ortaya konulduğu halde hiç bir iş
lem yapılmamış, paket açıklandığı gün bizzat hükümet ve iktidar tarafından yeni israf olayları 
ortaya konmuştur. 

6. önergelerle yapılan değişiklikle bankaların daha az vergi ödemeleri için düzenlemeler 
yapılmış ve finans çevrelerinin baskısı altında kalınmıştır. 

7. Paket Anayasa'ya aykırı hükümler taşımaktadır. Bu muhalefetimiz aynen devam et
mektedir. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Doç. Dr. Abdullah Gül 
Konya Kayseri 

Zeki Ergezen ° 
Bitlis 

MUHALEFET ŞERHİ 

Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasansında (1/681) 

1. Bankalarla ilgili net aktif vergisi matrahının 1/2 sinin değerlendirilmesi ve müteahhit
lik hizmeti veren serbest meslek erbabının 1993 matrahlarının esas alınması yerinde bir davra
nış olmuştur. 

2. V inci bölümde "Kanunların Uygulama Alanı" başlıklı 10 uncu maddenin (g) fıkra
sında belediyeler için tahsil edilen vergi gelirlerinden ayrılan payın, sadece bir yıl için bile olsa 
% 1 kesinti (azaltma) yapılması uygun değildir. Mahallî idarelerin borç batağında olduğu bu
günkü ortamda, hizmetlerin aksamasına neden olacağı kanaatıyla karşı çıkıyoruz. 

3. VIII inci Bölümde, 13 üncü maddede, Akaryakıt Tüketim Vergisinde yapılan değişiklik
le de, yine mahallî idarelere pay verilmez denilmektedir. Mevcut yasalar doğrultusunda uygu
lamanın sürdürülmesi, hiç değilse mevcudun korunarak Belediyelerin hizmet edebilme gücü 
zayıflatılmamalıdır. Mahallî idarelerimiz halkımıza doğrudan hizmet veren birimlerdir. Bu bi
rimlerin hareket ve hizmet kaabiliyetinin kısıtlanması halkımızı doğrudan etkileyecektir. 

Koray Aydın 
Trabzon 

Gaffar Yakın 
Afyon 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile 1.7.1964 Tarihli ve 488 Sayılı, 2.7.1964 Tarihli 
ve 492 Sayılı, 7.11.1984 Tarihli ve 3074 Sayılı, 25.10.1984 Tarihli ve 3065 Sayılı, 31.12.1960 Ta
rihli ve 193 Sayılı, 21.7.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 15.7.1963 

Tarihli ve 277 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

Verginin Matrahı ve Oram 
MADDE 6. — Net aktif vergisi, bilanço esasına tabi olan mükelleflerin bilançolarının 

aktifinde, diğer mükelleflerin envanterlerinde yer alan varlıkların net değeri veya bunların dö
nem içindeki gayrisafi hâsılatları üzerinden hesaplanır. Varlıkların net değeri, Vergi Usul Ka
nununa göre değerlenmiş varlıkların değerinden, sadece aynı Kanuna göre ayrılmış amortis
man ve karşılıkların indirilmesi sonucu bulunan değerdir. Varlıkların net değerinin hesaplan
masında yeniden değerleme sonucu bulunan değer esas alınır. Gayrisafi hâsılat, toplam satış 
tutarlarından, sadece satış indirimleri düşülmek suretiyle hesaplanır. Gelir Vergisi Kanununun 
42 nci maddesi kapsamında faaliyet gösterenlerin net aktif değerlerinin hesaplanmasında, yıl
lara sari inşaat işleriyle ilgili olarak aktifleştirdikleri inşaat ve onarma maliyetlerinden sadece 
1993 yılı hesap dönemine ilişkin olanları dikkate alınır. 

Net aktif vergisinin oranı, net aktif değerleri üzerinden % 1,5, gayrisafi hâsılat üzerinden 
serbest meslek erbabında % 2, diğer mükelleflerde % 05*tir. Bu oranların yukarıdaki fıkrada 
belirtilen matrahlara uygulanması suretiyle bulunan tutarlardan yüksek olanı bu verginin tar
hına esas alınır. 

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olanlar ile, özel finans kurumlarında 
ve dış ticaret sermaye şirketlerinde bu vergi, bunların sadece net aktifleri üzerinden hesaplanır. 
Bu hesaplamada, bankaların, sigorta şirketlerinin ve özel finans kurumlarının net aktif değer
lerinin 1/2'si esas alınır. 

Beyannamenin Verilmesi, Verginin Tarhı ve ödenmesi 
MADDE 7. — Mükellefler, net aktif vergisini, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ola

rak bağlı bulundukları vergi dairesine, adi ortaklıklar, adi komandit şirketler ve kollektif şir
ketler ise katma değer vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine, bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde verecekleri beyannamelerle tarh ve tahakkuk ettirir
ler. Verilecek beyannameye 1993 yılı hesap dönemi sonuna ilişkin bilançonun ve 1993 yılı he
sap dönemi gelir tablosu veya işletme hesabı özeti, serbest meslek kazanç özeti ve envanter lis
tesinin eklenmesi zorunludur. Net aktif değerinin 10 milyar lirayı veya gayrisafi hâsılat tutarı
nın 30 milyar lirayı aşması halinde, bilanço ve gelir tablosunun, malî tabloların çıkarılmasına 
ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiği ve bu tablolara göre net aktif veya gayrisafi 
hâsılat tutarının doğru hesaplandığı konusunda, aktif toplamı 10-50 milyar lira veya gayrisafi 
hâsılat tutarı 30-150 milyar lira arasında olanları serbest muhasebeci malî müşavirlere ve bu 
rakamları aşanları yeminli malî müşavirlere olmak üzere, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış 
meslek mensuplarına rapor düzenletmeye ve bu konuya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Ma
liye Bakanlığı yetkilidir. 

Net aktif vergisi, ilki beyanname verme süresi içinde, diğerleri ise 1994 yılının Ağustos, 
Ekim, Aralık aylarında ve 1995 yılının Şubat ayında olmak üzere beş eşit taksitte verginin tar
hına yetkili vergi dairesine ödenir. Mükelleflerin, net aktif değerleri veya gayrisafi hâsılatları 
üzerinden ödeyecekleri bu vergi, beyan edilen matrahları ne olursa olsun, 10 milyon liradan 
az olamaz. 
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III. BÖLÜM 
Ek Gayrimenkul Vergisi 

MADDE 8. — 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci mad
delerinde yazılı binalar ve arsalar 1994 yılı Emlak Vergisi matrahları üzerinden bir defaya mahsus 
olmak üzere ek gayrimenkul vergisine tabidir. 

Sahip olunan konutlardan brüt alanı 150 m"yi geçmeyen ve mükellefçe seçilen bir tanesi 
bu vergiden müstesnadır. Emlak Vergisi Kanununda yer alan daimî ve geçici muaflıklar ile is
tisnalar, bu vergi bakımından da geçerlidir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bina ve 
arsa yönünden emlak vergisi mükellefi olanlar, bu verginin de mükellefidirler. Bu vergi, Emlak 
Vergisi Kanununda yazılı matrahlar ve nispetler üzerinden hesaplanır; emlak vergisi için veri
len beyanname bu vergi için de verilmiş sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar em
lak vergisi beyannamesini vermiş olanlar için emlak vergisi beyanları üzerinden belediyelerce 
ek gayrimenkul vergileri hesaplanır. Hesaplanan vergi tebliğ ve tahakkuk etmiş sayılır. Bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emlak vergisi beyannamesinin verilmesi halinde, beyan
namede yer alan matrahlar üzerinden ayrıca emlak vergisi kadar ek gayrimenkul vergisi tahak
kuk ettirilir. Sahip olunan konutlardan brüt alanı 150 m '̂yi geçmeyen ve mükellefçe seçilen 
bir tanesi için ek gayrimenkul vergisi hesaplanmaz. Bu verginin fuzulen hesaplanması halinde, 
fazladan tahsil edilen ek gayrimenkul vergisi, 1994 yılı emlak vergisi veya ek gayrimenkul ver
gisinin ikinci taksidinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen kısım ileriki yılların emlak vergi
sinden mahsup edilir. İstisnaya tabi tutulan konutun bu istisnadan yararlanan tek konut olma
dığının iddia edilmesi halinde bunun ispatı ilgili belediyelere aittir. 

Beyan üzerine, beyanname verme süresi içinde tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilki beyan
name verme süresi içinde, diğeri emlak vergisi ikinci taksidinin ödeme süresinde olmak üzere 
iki eşit taksitte ödenir. 

* 
IV. BÖLÜM 

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 

MADDE 9. — 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci 
ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlardan; yolcu 
ve yük taşımacılığında kullanılanlar hariç, ticarî işletmeye dahil olan ancak taşımacılık faali
yetinde kullanılmayanlar dahil olmak üzere, değeri 500 000 000 lirayı geçenler değerlerinin °/o 
4'ü oranında, 1 000 000 000 lirayı geçenler ise değerlerinin °7o 8'i oranında bir defaya mahsus 
olmak üzere, ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir. 197 sayılı Kanunun tarifler, mükellef, istisna 
ve muafiyetlere ilişkin hükümleri bu vergi için de geçerlidir. Hesaplanan vergi, 1 Temmuz 1994 
tarihinde taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince tahakkuk ve tebliğ edilmiş 
sayılır ve 31 Temmuz 1994 tarihine kadar motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi ile birlikte ödenir. 

Taşıtın değeri, 31.12.1993 tarihi itibariyle, motorlu kara taşıtlarında 2.7.1964 tarihli ve 492 
sayılı Harçlar Kanununun 43 üncü maddesine göre belirlenen kasko sigortasına esas değeri, 
motorlu kara taşıtı dışındaki taşıtlarda ise varsa sigortasına esas değeri, sigortası bulunmayan
larda rayiç bedelidir. Motorlu kara taşıtı dışındaki taşıtların sigortasına esas değeri veya rayiç 
bedeli, taşıtların kayıt ve tescillerinin yapıldığı yerin vergi dairelerine bu Kanunun yürürlüğe 
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girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bir beyanname ile beyan edilir. Beyanname verilme
mesi veya rayiç bedelin noksan bildirildiğinin tespiti halinde taşıtın değeri, takdir komisyonu 
tarafından takdir edilir. 

V. BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

Kanunların Uygulama Alanı 
MADDE 10. — Bu Kanunun uygulamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 
a) Bu Kanuna göre tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler hakkında, bu Kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanır. 

b) Dar mükellefiyette, mükellefin Türkiye'deki daimî temsilcisi, birden fazla daimî tem
silcisinin mevcut olması halinde mükellefin tayin edeceği daimî temsilci, tarhiyat tarihine ka
dar herhangi bir tayin yapılmamışsa daimî temsilcilerden herhangi birisi, daimî temsilcisinin 
bulunmaması halinde işlemleri mükellef adına yapanlar, bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili 
ödevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altı
na alınması amacıyla dar mükellefiyette vergi sorumlusu tayin etmeye yetkilidir. 

c) Bu Kanuna göre tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler, gelir ve kurumlar vergisi 
uygulamasında gider yazılmaz. Bu vergiler, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, hiç bir ver
giden mahsup edilemez ve mükellefe iade olunmaz. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
8 inci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yer alan her nevi yatırım fonları ile 
yatırım ortaklıklarının kazançları ve varlıkları hakkında bu Kanun ile getirilen vergiler tarh, 
tahakkuk ettirilmez ve ödenmez. 

d) Bu Kanuna göre ödenecek vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyan
namelerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

e) Tarh dönemi geçtikten sonra, bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili olarak bulunan mat
rah farkları üzerinden de ikmalen ve resen tarhiyat yapılır. 

f) Bu Kanuna göre tahsil edilen vergiler üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun 
ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez. 

g) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı, Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge
lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile genel bütçe vergi gelirleri tah
silat toplamı üzerinden aynı Kanunun Geçici 3 üncü maddesine atfen 1994 yılı Bütçe Kanunu
nun 60 inci maddesinin (d) bendi uyarınca, belediyeler için ayrılmakta olan °/o 8.55 oranındaki 
pay, bu Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen aydan itibaren 31.12.1994 tarihine kadar % 7.55 
olarak uygulanır. 

VI. BÖLÜM 
Damga Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 11. —-1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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"Bu Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki 1.1.1994 tarihinde geçerli olan maktu vergiler (maktu 
ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispî vergiler 
% 20 oranında artırılmıştır. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu 
vergileri (maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile 
nispî vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispî vergilerde ise bir katına 
kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yansına kadar, nispî vergileri ise bu fıkra 
ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar 
ve nispetler tespit etmeye yetkilidir." 

VII. BÖLÜM 
Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 12. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli olan maktu harçlar (mak
tu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispî harçlar 
% 20 oranında artırılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kist döne
mine ait harçlar tahsil edilmez. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu 
harçları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî 
harçlan, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak 
üzere; maktu harçlarda on katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmak
ta olan maktu harçları yarısına kadar, nispî harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviye
lerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yet
kilidir." 

VIII. BÖLÜM 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 13. — 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "... 15 puana kadar artırmaya veya indirmeye yet
kilidir." ifadesi, "... °/o 300 (yüzde üçyüz)'e kadar artırmaya veya sıfır'a (0) kadar indirmeye 
yetkilidir." şeklinde, 6 ncı maddenin birinci ve Üçüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Vergi dairelerince tahsil edilen akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının % 5'i Küçük ve Orta 
ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonuna, % S'i ise Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
nispetlere göre tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
esaslar dahilinde ilgili hesaplara yatırılır. 

a) Toplu Konut Fonuna 
b) Kamu Ortaklığı Fonuna 
c) Belediyeler Fonuna 
d) Belediyelere 
e) Karayolları Genel Müdürlüğüne 
f) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
h) Türk Sporunu Teşvik Fonuna 
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ı) Savunma Sanayii Destekleme Fonuna 
i) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 
j) Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
k) Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığındaki Hesaba 
1) Özel idarelere" 

m). Bitkisel ve hayvansal hastalık ve zararlılarla mücadelede sarf olunmak üzere Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığına 

n) Turizmi Geliştirme Fonuna (Tanıtım) 

"Bakanlar Kurulu, akaryakıt tüketim vergisi hâsılatının dağıtıma tabi olacak % 10 oranı
nı sıfıra (0) kadar indirmeye ve indirilmiş oranı kanunî oranına kadar yeniden yükseltmeye ve 
dağılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Fonu ile yukarıda belirtilen 
hesaplar arasında değişik nispetlere göre yeniden belirlemeye yetklidir. Akaryakıt tüketim ver
gisi hâsılatının genel bütçeye gelir kaydedilen kısmından 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun 
ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez." 

IX. BÖLÜM 
Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 14. -— 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 49 uncu 
maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 

"Kalkınma planlan ve yıllık programlarda belirtilenlerden, Maliye Bakanlığı ile Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen sektörlere ait olup Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde gösterilen yatırım mallarının itha
linde ödenmesi gereken katma değer vergisi, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı 
tarihe kadar ertelenir. Bu ertelemede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun süre ve tecil faizi ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik belge
sinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen vergi, tahakkuk ettiği tarihten 
itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine 
göre tespit olunan ilgili yıllar için geçerli tecil faizleri % 50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil 
edilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez." 

X. BÖLÜM 
Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik 

MADDE 15. — 31.12.1960 tarhili ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir. 

"GEÇtCt MADDE 40. — Sporculara transfer ücreti olarak yapılan ödemeler, 1.5.1994 
- 31.12.2000 tarihleri arasında gelir vergisinden müstesnadır. Bu ücretler üzerinden % 15 ora
nında gelir vergisi tevkifatı yapılır Bu istisnanın tevkif yoluyla ödenen gelir vergisine şümulü 
yoktur. 

Bakanlar Kurulu % 15 oranını, % 25 oranına kadar artırmaya veya kanunî oranına kadar 
indirmeye yetkilidir." 
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XI. BÖLÜM 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile ilgili Değişiklik 

MADDE 16. — 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun 70 inci maddesinin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1. 233 sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hü
kümlerine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, 
bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahallî idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları ile 
hususî kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar." 

XII. BÖLÜM 

Belediyelere ve il özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun ile ilgili Değişiklik 

MADDE 17. — 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve ti özel idarelerine Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

İl özel îdare ve Belediye Borçlarının Mahsubu 

EK MADDE 4. — 1. ti özer idareleri ve belediyelerin, bunlara ait tüzelkişilerin veya 
bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçları, Maliye Ba
kanlığının talebi üzerine, tiler Bankası tarafından bu Kanun hükümlerine göre söz konusu ida
relere dağıtılacak paylardan kesilerek belirlenecek hesaplara nakden veya hesaben ödenir. 

2. ti özel idareleri ve belediyelerin, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müsta
kil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, Hazinenin kefalet veya garanti ettiği dış 
kredilerden kaynaklanan ve Hazinece kefil veya garanti eden sıfatıyla anılan kurum ve kuru
luşlar adına alacaklısına yapılan ödemelerden doğan borçları da dahil her ne sebeple olursa 
olsun Hazineye olan mevcut ve doğacak borçları ile Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim 
borçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine 
tiler Bankası tarafından bu Kanun hükümlerine göre söz konusu idarelere dağıtılacak paylar
dan kesilerek belirlenecek hesaplara nakden veya hesaben ödenir. 

3. — Büyükşehir Belediyelerinin, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil 
bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, yukarıdaki bentler kapsamına giren mevcut 
veya doğacak borçları, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Sosyal Sigorta
lar Kurumunun talebi üzerine tiler Bankası tarafından yine aynı bentler hükümleri dairesinde, 
bu idarelere 27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrılacak paylardan kesile
rek mahsup edilir. 

4. — 1,2 ve 3 numaralı bent hükümlerinin uygulamasında bu idarelerin 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçları öncelik 
hakkına sahiptir. 

5. — Mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 648'e 1 inci Ek) 



— İ3 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

XIII ÜNCÜ BÖLÜM 
5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu İle Diğer Kanunlarla 

Belediyelere Verilen Payların Belediye Vergi ve Resimleri 
Hükmünde Olduğuna Dair Kanun tle İlgili Değişiklik 

MADDE 18. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Diğer Kanunlarla Belediyelere 
Verilen Payların Belediye Vergi ve Resimlen Hükmünde Olduğuna Dair 15.7.1963 tarih ve 277 
sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarla belediyelere veril
mekte olan her çeşit paylar belediye vergi ve resimleri hükmündedir. Bu paylar belediyelerin 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili gere
ken borçlan dışında haczedilemez. 

Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 19. — 12.4.1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (i) bendi yü

rürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 20. — Bu Kanunun 13 üncü maddesi yayımını izleyen ayın başında, diğer mad

deleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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