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I Ç I N D E K I L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KAĞITLAR 

III. - YOKLAMALAR 
IV. - 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 
Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 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 komisyonlan raporlan (1/202, 1/76,1/108) (S. Sayısı: 59 
ve 59'a 1 inci Ek) 

2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. 
Sayısı: 71) 

3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/306) (S. Sayısı: 82). 

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
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Sayfa 
5.-Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 134) 413 

6. - Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 
10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Ka
nun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488,2/9,2/536) (S. Sayı
sı : 283) 413 

7. - İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/553) (S. Sayısı: 391) • 413 

8. - Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) 413 

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 (1/432) (S. Sayısı: 201) . 414 

10. - 213 Sayıh Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider 
Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 
Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasa- 414.470 
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) 475-485 

V. - SORULAR VE CEVAPLAR 4g8 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 488 

1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik ilinde bulunan Yüksek 
Öğretim Kurumlarının bağlı olduğu üniversiteye ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3780) 4go 

2. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Anadolu Üniversitesi eski rektö
rünün aylık ücret ve gelirleri ile görevi sırasında kullandığı makam arabalarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı 
(7/3870) 489:490 

3. - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Emlak Bankasının dövize en
deksli yuva kredisi uygulamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Ay-
kon Doğan'in yazılı cevabı (7/4202) 490:493 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, zor durumda olan bankalar
la ilgili olarak hazırlanan rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Aykon Doğan'ın yazılı cevabı (7/4446) 493:495 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Başbakanın Amerika'daki mal varlığının kaynağını ve; 

Başbakan Yardımcısının da, İSKİ olayı gündeme geldikten sonra, bir milyarın üzerindeki, 
kaynağı belli olmayan paranın partilerine girdiğini ikrar ettiğini ve bu paralan Hazineye yatıracak
larını söylemesine rağmen bugüne kadar neden yatırmadıklannı, 

Açıklamaları gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Abdullah Aykon 
Doğan; 

Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, pancar üreticilerinin sorunlarına ve pancar alım fiyatının, 
değişen ekonomik şartlar dikkate alınarak açıklanması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması
na Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse; 

Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, Trakya çiftçisinin sorunlarına ve ayçiçeğinin destekleme 
kapsamına alınması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına da Tanm ve Köyişleri Bakanı Re-
faiddin Şahin, 

Cevap verdiler. 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy, Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın; 

Edirne Milletvekili Erdal Kesebir de, Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in, 
Konuşmalarında, ileri sürdükleri görüşten farklı bir görüşü kendilerine atfettikleri iddiasıyla 

birer konuşma yaptılar. 

Norveç'e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'ye, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı İbrahim Tez'in; 

İsrail'e gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'e, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı Dur
muş Fikri Sağlar'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkere
si ile; 

(10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin, 25.6.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi. 

Kabul edildi. 
Gündemin "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 

21 inci sırasında bulunan 71, 
22 nci sırasında bulunan 82, 

23 üncü sırasında bulunan 139, 

24 üncü sırasında bulunan 134, 

25 inci sırasında bulunan 283, 

26 ncı sırasında bulunan 391, 
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27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 
S. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve ilgili Komisyon raporlarıyla, kanun, tasan ve tek

lifleri ve ilgili komisyon raporlarının görüşmeleri, komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bu
lunmadıklarından ertelendi. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayıl Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve intikal Vergisi 
Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının (1/641) (S. Sayısı: 659), görüşmelerine devam edilerek 13 üncü maddesine kadar ka
bul edildi. 

22 Haziran 1994 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 23.54'te birleşime son veril
di. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen Kadir Bozkurt 
Manisa Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İbrahim Halil Çelik Işılay Saygın 

Şanlıurfa İzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
22.6.1994 ÇARŞAMBA 

Teklifler 
1. - Adana Milletvekili Muhammed Kaymak ve 4 Arkadaşının; İmar Kanununun iki Madde

sinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi (2/1128) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1994) 

2. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; Her Yıl 2 Temmuz Gününün Sevgi, Barış, De
mokrasi ve Kardeşlik için Mücadele Günü Olarak Kutlanması için Kanun Teklifi (2/1129) (içişle
ri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.1994) 

Raporlar 
1. - Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin iki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/336) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 22.6.1994) (GÜN
DEME) 

2. - Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Ka
mu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, Hatay Milletve
kili Ali Uyar ve 2 Arkadaşının 1402 Sayılı Kanun Gereğince Görevlerine Son Verilenlerin Görev-
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lerine İadesi Hakkında Kanun Tekilfı ve Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let, Millî Savunma, içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/537,2/384,2/623) (S. Sayı
sı : 693) (Dağıtma tarihi: 22.6.1994) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, mal varlığına ve ödediği vergilere ilişkin Baş

bakandan yazılı soru önergesi (7/4705) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.1994) 
2. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, demir-çelik fabrikalarında çalışan işçilerin ikrami

yelerinin zamanında ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4706) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 20.6.1994) 

3. - Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Bağ-Kur'un içinde bulunduğu malî sıkıntıya ilişin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4707) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1994) 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, ticarî işyeri açmada istenilen izin ve belgelere iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4708) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.1994) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, P.T.T. altyapı ihalelerine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/4709) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.1994) 

6. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, ölçü ve tartı aletlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/4710) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.6.1994) 

- — — m- • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER: Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir Bozkurt (Sinop) 

_ ©—___ 

BAŞKAN-Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşimini açıyorum. 
III .-YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, Genel Ku
rul Salonunda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

(Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 

Bugün, işlerimizin yoğunluğu nedeniyle, gündem dışı söz vermedim. , 
Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di- -

ğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. -Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde 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 - Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığıyla ilgili kanun hükmündeki kararnamenin görüşülmesine 
başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

2. - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN - Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (11306) (S. Sayısı: 82) 
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BAŞKAN - Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11376) (S. Sayısı: 139) 

BAŞKAN - insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakerelerine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

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 - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun müzakerelerine başla
yacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
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 İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunun müzakeresine başlayacağız. 

. Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7.-İl 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 Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun mü
zakeresine başlayacağız. 

Komisyon?. Yok. 
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 geçeceğiz. 
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Komisyon?.. Yok. 

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 Komisyonu raporlarını görüşmeye başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

10. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (1) 

BAŞKAN - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Ka
nunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İn
tikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Daha önce 13 üncü maddeye kadar gelmiştik. Şimdi 13 üncü maddeyi okutuyorum : 

MABDE 13.-4.1.1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kaçakçılik Suçunun Tarifi 
Madde 344. - Kaçakçılık suçu, mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyama sebebi

yet verilmesidir. Kastın varlığının ispat külfeti iddia edene aittir. 
Aşağıda yazılı hallerden herhangi biri ile vergi ziayına sebep olunması halinde kastın varlığı 

kabul edilir. 
1. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterleri tutmamak, bu defterlere kaydı ge

reken hususları kaydetmemek, vergi matrahının azalmasını tevlit edecek tarzda tamamen veya kıs
men diğer defter veya kağıtlara kaydetmek. 

2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek kul
lanmak. 

3. Vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim etmek veya tah
rif edilmiş vesikalarla asıllarına uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika ve suretleri bilerek kullan
mak. 

(1) 659 S. Sayılı Basmayazı 17.6.1994 tarihli 119 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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4. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya bu def
terlerde mevhum adlara hesap açmak veyahut her türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak. 

5. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlerin sahifelerini yok ederek yerlerine 
başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak. 

_ ' 6. Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası mecburî olan defter veya vesikaları yok et
mek veya gizlemek (mevcudiyetleri noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde 
vergi incelemesine yetkili kimselere inceleme sırasında defter ve vesikaların ibraz edilmemesi giz
leme demektir.) 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz, ANAP Grubu adına Sayın Maruf Selçuklu; şahsı 
adına Cengiz Bulut. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakika. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bir pa
ket halinde önümüze gelmiş bulunan ve üç günden beri müzakere ettiğimiz 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanununda ve sair kanunlarda değişiklik yapan 659 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü maddesi 
üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selam
lıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 13 üncü madde, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
344 üncü maddesinin değiştirilmesini ve kaçakçılık suçunun tarifini içeriyor. 344 üncü maddede 
kaçakçılık suçu "mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyama sebebiyet verilmesidir" 
şeklinde tarif ediliyor. Malum, kasıt, her şeyden evvel, şuurlu ve bilerek yapılan bir fiil manasın-
dadır. Bu, ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, teseyyüb vesair hususların dışında, mükelleflerin bile
rek ve isteyerek o fiilî icra etmesi manasındadır. Yani, kaçakçılık suçunu işleyen mükellef, kasten 
vergi ziyama sebebiyet vermiş olacak; kastın varlığının ispat külfeti ise, müddeiye aittir. Müddei, 
iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Kastın varlığını ve kaçakçılığın varlığını iddia eden müddei, bu
rada, her şeyden evvel ilgili daire olmaktadır. Mükellefin bu fiilini bilerek veya isteyerek kasten ic- ' 
ra etmiş olduğunu ispat etme külfeti de, doğrudan doğruya daireye ait oluyor. 

Aşağıda yazılı hallerin herhangi biri, vergi ziyama sebebiyet vermiş olduğunu ve kastın varlı
ğını kabul etmek gerektiğini ifade ediyor. Bunlardan birisi, vergi kanunlarına göre tutulması mec
burî olan defterleri tutmamak. Bu birinci bentteki mevcut hüküm, hiçbir defter tutmamak manasın
da oluyor ki, bu, vergi kaçakçılığında kastın varlığına karine olan ve kastın varlığını ispat eden de
lillerden birisi olmaktadır. Mükellefler, bu defterlere kaydı gereken hususları kaydetmez veya -he
pinizin bildiği gibi- defterler tasdik edilir, bir köşeye konulur ve aradan uzun zaman geçer, ya bir 
müfettişin geleceği ihbarı veya herhangi bir zaruret karşısında bu defterler süratle doldurulmaya ça
lışılır veya dönem sonudur, beyanname verme dönemi yaklaşmıştır ve bü sebeple de bu defterlerin 
süratle tutulması iktiza eder ki; müfettişlerin defteri boş bulmaları halinde de vergi ziyama sebebi
yet verme fiili mevcut sayılır. 

Vergi matrahını azalmasını tevlit edecek tarzda, tamamen veya kısmen diğer defter ve kâğıt
lara kaydetmek; yani, esnafımızın ve tüccarımızın özel el defteri tutmak manasında tarif ettiği; ge
rekli kanunun tayin ettiği defterlerden birisine değil; arna, özel olarak o defterlere kayıt geçiliyor 
ve ondan sonra o defterlerden de gerekli veya lüzumlu gördüğü veya kendi aklınca ne kadar vergi 
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vermesini planlamışsa, ona göre defterini tanzim edecek olan özel malumatların toplandığı el def
terlerinin mevcudiyetini ve diğer defterlere de herhangi bir kaydın geçmemiş olduğunu ifade eder. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci bentte ise, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar 
tanzim etmek veya bunları bilerek kullanmak -naylon fatura denilen veya benzeri- gerek vergi da
iresini, gerekse ilerideki bir teftişte, teftiş görevlilerini yanıltacak şekilde vesikalar ihdası ki, bu da 
vergi zayiatına sebebiyet vermeyi ve kaçakçılık fiilini teşekkül ettiren sebeplerden biri olarak tarif 
ediliyor. Vesikaları tahrif etmek -hepimizin bildiği gibi- mevcut defter kayıtlarında, gerek gelir ge
rek gider noktasındaki vesikaların, mevcut ve sıhhatli olmasının dışında, gerek gelir azaltıcı gerek: 

se yanıltıcı vesikalarla, gelirlerini ve de giderlerini sahte vesikalarla yapmayı ifade eden üçüncü 
bentteki bir hükümdür: "Asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim etmek, aslı olmadığı 
halde veya aslı mevcut olduğu halde yanıltıcı bir suretle, suretler tanzim etmeyi, vesikalarla asılla
rına uygun olmayan tanzim edilmiş vesika ve suretleri bilerek kullanmak" deniyor. Dördüncü bent
te ise, vergi kanunlarına göre tutulması mecburî olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya bu defter
lerde mevhum adlara hesap açmak veyahut her türlü hesap ve muhasebe hilelerini yapmak, gayet 
açık bir şekilde, bir muhasebe hilesi olarak tarif edilmiş bulunuyor. 

5 inci bentte ise, vergi kanunlarına göre tutulması mecburî olan defterlerin sayfalarım yok ede
rek yerlerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamayı ifade ediyor. 

6 ncı bentte, vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası mecburî olan defter veya vesika
ları yok etmek; tamamen kayboldu, yandı, hırsız çaldı veya bir su baskını, bir yıkılma gibi sebep
lerle bu vesikaları gizlemek... Mevcudiyetleri noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit oldu
ğu halde vergi incelemesine yetkili kimselere inceleme sırasında defter ve vesikaların ibraz edilme
mesi ve gizlenmesi de açık hükümler olarak yer almış. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, velhasıl, şu altı bentte sayılan hususların mevcudiyetiyle, 
vergi ziyama sebebiyet verme ve bu ziyaı ortaya koyma tarif ediliyor. 

Tasarının gerekçesinde de, hepimizin bildiği gibi, kaçakçılığın tarifi yapıldıktan sonra, yapı
lan değişikliklerle, kaçakçılık suçu, "mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyama sebe
biyet verilmesi" olarak tanımlanmakta ve maddenin altıncı bendine kadar sayılan fiillerin oluşma
sı ve vergi ziyama sebebiyet verilmesi halinde, kastın varlığının kabul edileceği hükmü açıkça gös
terilmiştir. 

Bu düzenleme sonunda, yalnızca bilerek ve isteyerek vergi ziyama sebebiyet verenlere kaçak
çılık cezası uygulanacak, beyan dışı bırakılan matrahın, matrah farkının veya farklarının belli had
leri aşması nedeniyle de ceza kesilecektir; ama şunu ifade ediyorum ki, kastın mevcut olmadığı hal
lerde ise, kaçakçılık veya buna benzer ağır suçlama yerine, usul cezalarının verilmesiyle, bu durum 
cezalandırılmış oluyor. Böylece, maddenin 1 ila 6 numaralı bentlerinde yer alan fiillerle vergi zi
yama sebebiyet veren mükelleflerin kaçakçılık suçu cezasıyla cezalandırılmalarının yanı sıra, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununca da mutlaka yargılanmaları sağlanacak ve adlarına kaçakçılık 
cezası kesilenler, tarhiyat öncesi uzlaşma veya tarhiyat sonrası uzlaşma gibi hafifletici hükümler
den yararlanamayacaklardır. 

Aziz arkadaşlarım, gerek usulsüzlükte veya anlaşmalarda, vergi dairesiyle olan müzakereler
de, daha ziyade hapis cezası gibi cezaların verilmediği, asliye ceza mahkemelerinde yargılanma gi
bi bir cezayı müstelzim fiilin ortaya çıkmadığı, usulsüzlük vesair cezalarla meselenin halledildiği 
bir gerçektir. Bizim kanaatimize göre, bu maksat ve gaye, nihayet verginin tahsili ve mükellefin bu 
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kabil şeylere tevessül etmemesi için caydırıcı hükümlerin konulması ve böylece de vergi tahsilatı
nı kolaylaştırma hedef olduğuna göre, mükellefi ağır zararlara uğratacak cezalardan da mümkün ol
duğu kadar kaçınmak mecburiyeti vardır; ama, şurada tadat edilen fiillerle vergi mükellefi, kasten 
vergi kaybına sebebiyet verdiyse ve kaçakçılık fiilinin bütün alâmetleri de ortaya çıkmışsa, böyle
ce kendisine bu ceza verilecek demektir ki, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş fi
iller hakkında, bu fiillerin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan madde hükümleri uygulanacak de
mektir. 

Görüşlerimi Yüce Heyetinize böylece arz etmiş oluyorum, bu vesileyle Yüce Kurulunuzu say
gıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

ANAP Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 
Sayın Maruflu, süreniz 10 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz 659 sıra sayılı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Ka
nunu, Harçlar Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunuyla ilgili usul konusunda yapılacak deği
şiklikleri içeren yasa tasarısının, kaçakçılık suçunun tarifine ilişkin 13 üncü maddesi üzerinde söz 
almış bulunuyor ve sözlerimin başında, hepinize saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi, esas itibariyle vergi ka
çağı meselesini tanımlamaktadır. Ancak, bu tasarıyla, bu maddenin değiştirilerek, yeni bir madde 
konulması söz konusudur ve -Anavatan Partisi Grubu olarak bizim de uzun bjr süreden beri söyle
diğimiz gibi- kaçakçılık suçunun tanımı ile tarifine yeni bir boyut getirilmektedir. 

Değerli Milletvekilleri, gerçketen bakıldığı zaman, Türkiye'de vergi alındığı görülecektir. An
cak, verginin kimlerden alındığı, kimlerden alınmadığı önemlidir. "Vergi kaçırma" denilen konsept 
şudur : Vergi kaçırma; yasalar uyarınca kendilerine vergi yüklenen gerçek ya da tüzelkişilerin ya
sa hükümlerine uymamak suretiyle, verginin hiç oluşmamasına ya da eksik oluşmasına neden ol
malarıdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, vergi kaçırma olayı, vergi mükelleflerinin, yasanın yük
lediği ödevleri yerine getirmemeleri suretiyle gerçekleşen bir işlemdir. 

Şimdi, yasadışı vergi kaçırma yöntemlerinden bahsederken, gerçekten, Türkiye'de, ödenme
yen vergilerin çok yüksek meblağlara ulaştığını görüyoruz. Mesela, bir araştırmaya göre, 1984 ila 
1991 yılları arasında defter ve belgeleri incelemeye alınan 530 bin vergi mükellefinin hesapların
da bulunan vergi matrahı farkının yüzde 53 olduğu anlaşılmıştır. İstatistiklerde, 1984 yılında vergi 
yönünden kayıt dışı faaliyetler yüzde 120 iken, 1985 yılında yüzde 98'e düşmüş, 1986 yılında yüz
de 126'ya tırmanmış, 1987 yılında ise, çok anormal bir inişle yüzde 26'ya gerilemiştir ve 1992 yı
lında da bu oranın yüzde 53 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakamlar da bize şunu anlatmak
tadır : Vergi almada, vergi denetimlerinde ve vergi kaçırmayı önlemede istikrarlı bir yol yoktur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de vergi kaçırmada, herkes birbirine bakarak bir yanşa girmiş 
durumdadır. Şimdi, sizlere, vergi kaçırmada başvurulan bazı yöntemleri burada hatırlatmak ve bu 
hatırlatmayı, bu kanunu uygulayacak olan Maliye Bakanlığının denetim elemanlarının dikkat na
zarında tutmalarını istiyorum. • 

Defterlerin yasa ve muhasebe bilimine uygun tutulmayarak bilanço hazırlanması ve rakamla
rın gerçeği yansıtmaması vergi kaçağına yol açan yollardan bir tanesidir. Hiç fatura verilmemesi, 
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keza, yine devletin vergi kaybına neden olmaktadır. Hiç fatura alınmaması, aynı fatura verilme
mesi gibi vergi kaçağı meydana getirmektedir. Özel giderlerin şirket gideri gibi gösterilmesi veya 
fatura fiyatının düşük tutulması; hatır senedi ve özel çekle alım satımların perdelenmesi; naylon fa
tura .kullanılması; alınmayan bir mala veya yapılmayan bir gidere, tıpkı, alınmış veya yapılmış gi
bi fatura düzenlenmesi; yılbaşlarında doğru dürüst mal sayımı yapılmaması; tamamen hayalî de
ğerlere dayanan bilançoların çıkarılması; kaçak işçi çalıştırılması; yanlarında çalıştırdıkları eleman
ları eksik veya asgarî ücret düzeyinden göstererek farkın açıktan Verilmesi; böylece, ücret üzerin
den alınan verginin kaçırılması veya halk arasında "gece çalışması" diye bilinen sigortalı işçilerin 
veya memurların ikinci bir işte çalışması ve emeklilerin yeniden çalışmaya başlaması; kayıt dişi 
çalıştırmayı gündeme getiren istihdamla ilgili vergi, fon ve sosyal güvenlik kesintilerinin ödenme
mesi veya bina sahibi -kiracı anlaşmasıyla kira gelirlerinin vergi dışı bırakılması; menkul ve gay
rimenkul alım satımlarında bedelin düşük gösterilmesi; sadece irsaliye kullanılması, "fatura henüz 
gelmedi", "kayboldu" gibi mazeretlerin arkasına sığınılması; eğer kamu yararına bağış yapılıyor
sa, bunların yüksek gösterilmesi; ihracatla ilgili işlemlerde hayalî değerlerin gösterilmesi ve vergi
de ihracat istisnasından yararlanamaması; müstahsil makbuzlarına gerçekdışı değerler yazılarak, 
satın alınan tarımsal ürün miktarının az gösterilmesi; vergi teşvikinin söz konusu olduğu konular
da rakamların şişirilmesi; amortisman ayrılmasında gerçekdışı beyanlarda bulunulması. 

Şimdi, burada, aşağı yukarı 26 kalemde toplanılan bütün bu vergi kaçırma yöntemlerini 6 
madde halinde toplayarak kaçakçılık suçunun tarifine gidilmiştir. Burada yer alan hususlar, belki 
bu vergi kaçırmanın bir kısmını kapsayabilecektir. Yalnız, burada ifade ettiğim gibi, önemli olan, 
Türkiye'de kayıt dışı ekonominin mümkün mertebe kayıt altına alınmasıdır. Bu kayıt altına alma 
keyfiyeti de, ancak belge sisteminin geliştirilmesi suretiyle mümkün olabilir. 

Bizim Anavatan Partisi iktidarları zamanında, KDV uygulamasının hemen arkasından, ücret
lilere, vergi iadesi yöntemi getirilmiştir. Bu yöntem, bir ölçüde, alışverişlerinde veya işletmelerin 
satış faaliyetlerinde, mal alanların belge istemek suretiyle, fiş istemek suretiyle, fatura istemek su
retiyle o işletmeyi kayıt altına alması amacından kaynaklanmaktadır. Tabiî bunu yaparken, aynı za
manda, vergi iadesi alanlar da bir ek gelir temin etmektedir. Böylece bu yöntem, gelir dağılımında 
olumlu bir etki yaratmaktadır. 

Tabiî şunu da söylemek lazım ki, bugün, maalesef bu Hükümet -birçok bakımdan acz içinde 
olmasının yanı sıra -özellikle emeklilerin vergi iadelerini ödeyememek gibi bir acz içine düşmüş
tür ve tabiatıyla emeklilerin vergi iadelerinin zamanında ödenmemesi veya ödenip ödenmeyeceği
nin kesin olarak belli olmaması üzerine her zaman Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakam bir ara
ya gelirler, "bunlar ödenecek mi, ödenmeyecek mi" diye aralarında müzakere yaparlar ve son an
da bir imkân bulunur. Tabiî bu tip ciddî olmayan işler de, özellikle bu vergi iadesi alımları da tü
keticiler açısından teşvik edici bir rol oynamamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bunun zamanında 
ödenmesinin büyük faydası vardır. 

Bu 13 üncü madde, kaçakçılık suçunu daha açık seçik hale getirmektedir ve ayrıca muhasebe 
hileleri, hesap hileleri yapılmasına mani olucu bir yaklaşımı da getirmektedir. Bu açıdan bu mad
denin yerinde olacağını düşünüyoruz; ancak, uygulamanın çok önemli olduğunu bir kere daha ifa
de ediyorum. 

Bu düşüncelerle Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

- 4 1 8 -



T.B.M.M. B :121 2 2 . 6 . 1 9 9 4 0 : 1 

Şahsı adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun efendim. 

Sayın Bulut, süreniz 5 dakikadır. 

CENGİZ BULUT (izmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye'nin cid
den en önemli meselelerinden bir tanesi vergi meselesidir. 

Ancak, 5 Nisan ekonomik paketinden sonra, tahmin ediyorum, artık herkes vergi kaçakçısı 
olacak; çünkü, şartlar çok ağırlaştı. Vergi veremeyecekleri kadar şartların ağırlaşması, insanları, 
mükellefleri, isteseler de istemeseler de vergi kaçakçılığına itiyor. 

Bizde üç türlü mükellef var: 
Birinci tür, her zaman, her şartta vergisini kaçıranlar. Hangi şartı getirirseniz getirin, bunlar 

mutlaka vergi kaçırırlar. Neden; çünkü, nasıl olsa Hükümet af çıkaracak... Bakın, geçen gün, döviz 
kaçakçılanna af çıkardık. Daha önce, vergisini ödemeyenler için ne yaptık; af çıkardık. Onun için 
adamlar emin olarak "Bu Parlamento, bu Meclis bizi affeder" diyorlar. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Etmez, etmez... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Affedeceğiz, affedeceğiz; bu Parlamentoda, daha yüzlerce ver

gi affı tasarısı görüşülecek. Bugüne kadar görüşüldü, gene görüşeceğiz. Var mı "görüşmeyeceğiz" 
diyen? Yok. Var mı bunun başka izahı?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Var. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - İnşallah Sayın Bakanım, inşallah; bu konuda sizinle berabe

rim, sizin yanınızdayım; ama, daha geçen gün döviz kaçakçılarını affettik. 

Bu vergi meselesinde en büyük sıkıntılardan biri de, yangın çıkarma meselesidir. Geçen gün 
İzmir'de vergi memurları anlattı; adamlar sene sonunda bir yangın çıkarıyorlar, Allah'a emanet... 
Vergi memurlarının başına bela olan bu yangın çıkarma hadisesinin önüne bir türlü geçemiyoruz. 
Adamın bürosunda bir gün yangın çıkıyor, bütün defterler yanıyor; ondan sonra onun muhasebesi
ni tutmak mümkün değil. Bence, bunu engellemek lazım. 

İkinci tür olarak, her şartta vergisini ödemeye çalışan mükellefler var, namuslu insanlar var; 
ama, artık bunların da işi sıkıntıya girdi. Bunlar da, istemeye istemeye vergi kaçakçısı sınıfına gi
recek. Neden; çünkü biz -zaten 5 nisan paketinden dolayı bunların boynu bükülmüş- bunların om
zuna öyle bir yük yüklemişiz ki!.. Bu mükellefler, normal vergilerini ödeyemezken, bir de omuz
larına, Net Aktif Vergisini yükledik, Ekonomik Denge Vergisini yükledik, Ek Emlak Vergisini 
yükledik, Ek Taşıt Vergisini yükledik. Yükle babam yükle!.. Ne olacak; bu sıkıntılı ekonomide ye
ni vergilerle üzerlerine gittiğimiz zaman, normal vergisini zor ödeyen bu namuslu, dürüst vatandaş
lar da yavaş yavaş vergi kaçırır hale geleceklerdir ki, bu, çok acı bir olaydır. Kanaatime göre, Hü
kümetin, bu konuda bir geri adım atması gerekiyor. 

Üçüncü tür de, hiç vergi vermeyenler. Hani sizin "kayıt dışı ekonomi" dediğiniz, ne yaparsa-: 
nız yapın hiç vergi alınamayan bir kesim var. İşte, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti hükümetle
rinin altından kalkamadığı, sizin de altından kalkamadığınız ve kalkamayacağınız bir olay bu. Ka
yıt dışı ekonomide iş yapan, Türkiye'nin kaymağını yiyen bu insanlar, bir lira dahi vergi vermeden 
yaşıyorlar. 

İşte yeni kanunlar çıkarıyoruz... Geçen gün yeni kanunlar çıkardık; Net Aktif Vergisi Kanu
nunu çıkardık, Ekonomik Denge Vergisi Kanununu çıkardık. Kimin için; vergisini verenler için. 
Kimin için; mükellef olanlar için. İşte, bugün de gene yeni bir kanun çıkaracağız. Kimin için; yine 
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kayıtlı mükellefler için. Daha önce de söylediğim gibi "yakalanan kısrak harman dövermiş" misa
li, bu memlekete hep vergi veren insanlarla uğraşıyoruz, hep onların üzerine gidiyoruz. Var mısı
nız, vergi vermeyenleri yakalayalım?.. Ben, bugüne kadar vergi vermeyenlerle ilgili tedbir alabile
ne, "şu kadar vergi vermeyeni yakaladım" diyene hiç rastlamadım. 

Değerli Bakanım, geçen gün İzmir'de, bizim küçük memur dediğimiz, bu memleketin gerçek 
mücahitleriyle görüştüm. Diyorlar ki: Milletvekilim, biz vergi kaçakçılarını yakalıyoruz; ama, her 
yakaladığımız vergi kaçakçısının arkasında bir politikacı, bir il başkanı, bîr bakan çıkıyor." 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) -Yok, yok... 

CENGlZ BULUT (Devamla) - Tabiî, ben bunu söylerken^ şahsınızı kastetmiyorum, seneler
dir böyle. Her yakalanan vergi kaçakçısının arkasında bir torpil, bir güç, hem de Ankara'dan...Ya-
kalanan değil, yakalayan ceza görüyor, sürgün görüyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Bulut, maddeyle ilgili konuşmadınız. Lütfen cümlenizi tamamlayın. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkan, bu maddeyle ilgili; yani başka bir şey değil. 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili konuşmuyorsunuz; meydan mitinginde konuşuyor gibisiniz.. Ri

ca ediyorum, lütfen konuşmanızı tamamlayın. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Vergi kaçakçılığı... 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sözümü şöyle tamamlıyorum. Herkes vergi kaçırıyor ve ne
ticede yeni çıkan vergiler yüzünden kimse vergi ödemiyor, İşçi perişan, memur perişan, emekli pe
rişan, esnaf perişan, köylü perişan, sanayici perişan, Türkiye perişan. Ağlıyoruz Sayın Bakanım; 
yardımınızı diliyoruz. 

Sağ olun, var olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bulut konuşmasında "her vergi incelemesini durdurmak için poli

tikacılar karışıyorlar" dedi. Ben, vergi inceleme elemanlarını gayet iyi tanıyorum; politikacılar ka
rıştığı zaman tamamen aksine hareket ediyorlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-İnanarakmı söylüyorsunuz? 

BAŞKAN - Evet, inanarak söylüyorum. 

Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun. 

Sayın Hatip, süreniz 5 dakika. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi üye

leri; görüşülmekte olan taşarının 13 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi hürmetle selamlarım. 

Mezkûr 13 üncü madde, Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesini değiştirmektedir. Eski
den bu madde sekiz fıkra idi, şimdi altı fıkra olarak düzenlenmiştir. Eski halinde, belirli hadler aşıl
dığında da, kasıt varmış gibi, kaçakçılık suçu işlendiği kabul ediliyordu. 

Bu maddenin tarifinde "kaçakçılık suçu, mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziya
ma sebebiyet verilmesidir. Kastın varlığının ispat külfeti iddia edene düşer." deniliyor. 

Şimdi, demek ki, kasıt nerede var? Aşağıda sayılan şu altı halde var. Bunlar hileli hallerdir ve 
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bunda kasıt vardır deniliyor. Bunun dışındaki hallerde ise ne var? Kasıt yok, dolayısıyla kaçakçı
lık suçu yok. Öyle ise, bunun dışındaki hallerde artık kaçakçılık suçu olmadığına göre, kaçakçılık 
cezası da yok anlamı çıkıyor; ama ne yapılmış? Bundan iki madde daha ileriye atlanarak, 15 inci 
maddeyle değiştirilen kısımda "Ağır kusur sayılan fiilleri işleyen mükelleflere veya sorumlulara zı
yaa uğrattıkları verginin iki katı tutarında vergi cezası kesilir" denmiş. Yani, siz evvela "kaçakçı
lık suçu yoktur" diyorsunuz; bunu tebriye ediyorsunuz, vergi kaçırmak kastı olmadığını kabul edi
yorsunuz, sonradan getiriyorsunuz buna "ağır kusur" diye bu sefer hem de iki katı ceza istiyorsu
nuz. Bu fevkalade ağır bir şey oluyor. Demek ki, bu tasarının kastı ve gayesi; sağda solda, kıyıda 
köşede hangi problem yahut da bir mesele varsa veya bir pozisyon varsa hemen orayı vergilendir
mektir. Netice itibariyle, bu ağır cezanın ittihaz edilmemesini -zamanı geldiğinde bu madde üze
rinde de görüşlerimizi bildireceğiz- eskiden olduğu gibi, bir kat olarak bu cezanın muhafaza edil
mesini istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, burada, hakikaten, Sayın Bulut'un da ifade ettiği gibi, tasarının dü
zenlenme amacı nedir, kim için getiriliyor; namuslu mükellefler içindir. Vergi beyannamesini ver
miş, vergisini zamanında ödemiş ve de vergi kontrol mekanizmasının daima emri altında; telefonu 
belli, adresi belli, senelerdir verdiği beyannameleri belli; orada bir nokta yakaladınız mı "kasıt var
dır" iddiasıyla kendisine kaçakçılık suçu isnat edeceksiniz ve ağır ceza vereceksiniz. 

Mesele şuradadır: Kanunlar ortada; kanunun emirlerine, gösterdiği formüllere göre hareket 
edenler kaçakçılık yahut da ağır kusur cezasından, şundan bundan kurtulacaklar; ama, kanunun bu 
verdiği imkânlardan istifade etmeyenler bu cezalardan kurtulamayacaklar.. 

Dikkat buyurduysanız, büyük holdingler, Türkiye'nin en mümtaz yüksek okullarından, fakül
telerinden mezun olup, en ağır imtihanları vererek denetim elemanı olarak çalışan genç mütehas
sısları, çok yüksek, hatta astronomik ücretlerle kendilerine maliye müşaviri olarak tutarlar. Maksat 
nedir; kaçakçılık yapmak değildir. Kanunlar karşısında hangi şekilde davranırlarsa, geliri nasıl, 
masrafı nasıl gösterirlerse vergiye tabi olmazlar; bu kombinezonu ihdas edebilmek için onları is
tihdam ederler. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hatip, cümlenizi tamamlamak için ek süre veriyorum; buyurun. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) - Kaçakçılığı fiil olarak arayacağımıza, bunu, sistemin 
içerisine sokmak mecburiyetindeyiz. Kanun, Türkiye standartlarına göre fevkalade yüksek kazanç 
sahibi olan kimselere büyük muafiyetler tanımıştır. Bunlar milyarları, trilyonları müspet tarzda kul
lanırlar, vergi vermezler; ama, bir küçük esnaf kaçakçılık cezası yer, diğer esnaf ağır kusur cezası 
yer ve bunun altından kalkamaz durumdayken, cezayı iki katına çıkarırsanız; bu durum, hakkani
yet ölçülerine uymaz. 

Bu duruma işaret etmek istedim, hepinizi hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Önergeler geri çekilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, artık oylamaya geçtik; başka maddede sorarsınız. 

Kabul etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 
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14 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 14. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 347 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ağır Kusurun Tarifi 

Mükerrer Madde 347. - Ağır kusur, mükellef veya sorumlu tarafından aşağıdaki hallerden bi
risi ile vergi ziyama sebebiyet verilmesidir. 

1. Verilmesi gereken vergi beyannamelerinde, toplamı 100 000 000 liradan az olmamak üze
re, beyannamede yazılı vergi matrahının % 10'unu geçen bir miktarın noksan bildirilmesi veya be
yan dışı bırakılan matrah veya matrah farh veya yersiz vergi mahsup ve indirimleri nedeniyle 
ödenmesi gereken verginin 40 000 000 liradan az olmamak üzere noksan hesaplanmasına veya bu 
miktarı aşan verginin haksız yere iadesine sebebiyet verilmesi. 

Beyanname dışında ayrıca bir incelemeye ihtiyaç göstermeksizin beyannamede yazılı bilgile
re dayanılarak vergi dairesince tespiti mümkün olan noksan bildirimler ile katma değer vergisinin 
beyan edilmesi gereken dönemden bir dönem önce veya bir dönem sonra beyan edilmesi bu hük
mün dışındadır. 

30 uncu maddede yazılı sebeplerle verginin re'sen tarhı halinde, yukarıdaki hadleri aşan mat
rah veya matrah farkları da noksan beyan hükmündedir. Mezkûr maddenin 1 ve 2 numaralı bentle
rinde yazılı sebeplerle yapılan takdirlerde, bu hükmün uygulanması için, takdir edilen matrahın 100 
000 000 lirayı aşması yeterlidir. 

Vergi matrahının para birimi dışındaki diğer birimlere göre tespiti halinde mezkûr hadlerin ta
yininde bu Kanunun değerleme hükümlerine göre bulunacak tutarları esas alınır. 

2. Vergilendirme dönemi ve tarh zamanı geçtiği halde götürü ticaret ve götürü serbest meslek 
erbabının kazançları ile ilgili faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması. 

3. Beyanname verme süresi geçtiği halde götürü gider usulüne tabi çiftçilerin zirai faaliyetle
rinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması. 

4. Beyanname verme süresi geçtiği halde ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye 
iradı ile sair kazanç ve iratların vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması. 

5. Ticarî, ziraî ve meslekî kazançlarla ilgili faaliyetlerin vergi dairesinin bilgisi dışında bıra
kılması veya bu faaliyetler vergi dairesine bildirilmekle beraber, beyanname verme süresi geçtiği 
halde beyannamenin verilmemesi." 

BAŞKAN - Madde üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının, 14 üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. * 

Bu maddede,\ağır kusurun tarifi ve unsurları daha deri i toplu hale getirilmiş, alt alta sayılmış 
ve ayrıca burada bazı hadlerin de yükseltildiğini görüyoruz. Burada önemli olan, 1 numaralı bö
lümde belirtilmiş olan ağır kusurun, mükellef veya sorumlu tarafından aşağıdaki hallerin birisiyle 
vergi ziyama sebebiyet vermesidir. Bu, kaçakçılıktan sonra verginin, kanuna karşı hilesi olan diğer 
cephesini ilgilendirmektedir. 
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Eskiden beyan üzerinden alman vergilerle ilgili olup, yıllık olarak verilmesi gereken beyan
namelerde -münferit ve özel beyannameler dahil- toplamı 5 milyon lirayla, 15 milyon lira, diğer 
beyannamelerde ise toplamı, 1 milyon lirayla, 3 milyon liradan az olmamak üzere, beyannamede 
yazılı vergi matrahımn, yüzde 10'unu geçen bir miktann noksan bildirilmesi, ağır kusurun tarifine 
girmektedir. Bunlan günün icaplanna uygun bir hale getiren tasannm 14 üncü maddesi, hükmü 
şöyle vaz ediyor: "Verilmesi gereken vergi beyannamelerinde, toplamı 100 000 000 liradan az ol
mamak üzere, beyannamede yazılı vergi matrahımn yüzde 10'unu geçen bir miktarın noksan bildi
rilmesi veya beyan dışı bırakılan matrah veya matrah farkı veya yersiz vergi mahsup ve indirimle
ri nedeniyle ödenmesi gereken verginin 40 000 000 liradan az olmamak üzere noksan hesaplanma
sı veya bu miktan aşan verginin haksız yere iadesine sebebiyet verilmesi" şeklinde hadler genişle
tilmekte ve günün icaplanna uygun bir hale getirilmektedir. 

Maddenin sonraki diğer bölümlerinde de, aynı şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. Diğer 2, 
3,4 ve 5 inci bölümler sırasıyla, götürü ve serbest meslek erbabının kazançlannın vergi dairesinin 
bilgisi dışında bırakılması, "Beyanname verme süresi geçtiği halde götürü gider usulüne tabi çift
çilerin ziraî faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması." 

"Beyanname verme süresi geçtiği halde ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye 
iradı ile sair kazanç ve iratlann vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması." 

Bu şekilde devamla, 5 inci bölümde de, "Ticarî ve ziraî ve meslekî kazançlarla ilgili faaliyet
lerin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması veya bu faaliyetler vergi dairesine bildirilmekle be
raber, beyanname verme süresi geçtiği halde beyannamenin verilmemesi." 

Durumlan ağır kusur cezasına girmektedir. 
Değerli arkadaşlar, kanunlar yapılmalıdır ve kanunlar, bu kanunları ihlal etmeye yönelik olan 

kişiler, mükellefler üzerinde öyle yaptınmlar, öyle cezaî müeyyideler getirmelidir ki, caydıncı ola
bilsin. Bunun başka türlü olması mümkün değildir. Yalnız, burada ne kadar iyi kanun yaparsanız 
yapın, toplumda bazı temel düşünceleri ve sistemi değiştiremediğiniz takdirde, kanuna istediğinizi 
yazın, vergi kaçırma devam edecektir. 

Bunlann en önemli unsurlan vergi adaletsizliği, vergi kaçırmanın moda oluşu, bir de son za
manlarda revaçta olan, vergi kaçırma yoluyla çabuk köşeyi dönme sanatı, vergi kaçırarak zengin ol 
anlayışının yaygmlaştınlması, para değerinde meydana gelen fıktif artışlann gerçek kazanç gibi 
vergilendirilmesine tepki, yani Türkiye'de bir enflasyon muhasebesinin olmaması dolayısıyla orta
ya çıkacak tepki, vergi kaçıran işletmeyle, kaçırmayan işletme arasındaki haksız rekabet nedeniy
le, işletmelerin rekabet güçlerini koruma amacıyla, zorunlu olarak, bu sefer vergi kaçırmaya itilme
si; vergi kaçıranlan görenlerin de vergi kaçıranların haksız rekabetinden korunmak amacıyla, iste
meseler de, vergi kaçırma yollanm aramaya itilmesi. Yani, bu saydığım unsurlar toplumda mevcut 
olduğu ve devam ettiği takdirde, biz buraya ne kadar ciddî, önemli, caydıncı bazı müeyyideler ge
tirirsek getirelim, toplumdaki vergi kaçırmayı önleyemeyiz. 

Burada en önemlisi de vergi adaletsizliğiyle kuruluşlar arasındaki haksız rekabet meselesidir. 
Düşünün ki, bir kuruluş vergi kaçınyor, vergi vermiyor, kaçak işçi çalıştınyor, düşük fiyat uygula
nabiliyor ve bu şekilde piyasada malını satabiliyor; öte yandan, ciddî, hakikaten, prensiplere, ka
nunlara, yönetmeliklere bağlı diğer bir kuruluş, vergisini ödeyen, dürüst, namuslu işadamı, kaçak 
işçi çalıştırmıyor; tabiî onun maliyetlerinde yükselmeler olması kaçınılmazdır, doğaldır ve bu fi
yatlarla da kaçakçılık yapan kuruluşlarla rekabet edemiyor. Bu, haksız rekabettir ve haliyle, adam 
"ben de vergi kaçırayım; çünkü, memlekette vergi kaçıranla kaçırmayan arasında herhangi bir fark 
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yok; adaletsizlik var. Bu nedenle, vergi kaçırmak bir doğal olaydır" diyecektir. Eğer, meseleye bu 
şekilde yaklaşılırsa, demin ifade ettiğim gibi "ağır kusur, kaçakçılık" veya -biraz sonra gelecek 
olan 15 inci madde, ağır kusurdaki cezayla ilgili madde, orada yine görüşlerimi beyan etmek isti
yorum- ne yazarsanız yazın vergi kaçırmasına mâni olmanız mümkün değildir. 

Bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyoruz; daha derli toplu olarak ifade edilmiştir, uygula
mada, ilgililere, vergi denetim elemanlarına daha açık bir bilgi vermesi açısından yararlı olacağı 
inancındayım. 

Bu düşüncelerle, Anavatan Partisi Grubu adına hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun. 
Sayın Oğuz, süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA AÜ OĞUZ (İstanbul) - Sağ olun Değerli Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; böylece, 14 üncü maddeye kadar geldik. Biraz önce gö

rüştüğümüz, kaçakçılık suçunun tarifiyle ilgili 13 üncü maddede kaçakçılık sayılacak fiilleri tadat 
ettik, burada da ağır kusuru ifade ettik. Gerek Divan tarafından gerekse biraz önce söz almış bulu
nan değerli arkadaşım Selçuk Maruflu tarafından ağır kusur sayılan bentler tek tek burada zikredi
lip okunduğu için, ben onları tekrar etmeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, ancak şunu ifade etmek istiyorum : Vergi, devlet hizmetlerine pay ver
mek olarak tarif edildiğine göre, her şeyden evvel verginin adil olma zarureti vardır. Eğer, vergi 
adil değilse, bunu sureti katiyede tahsil edemezsiniz. Ağır cezalar da getirseniz, en küçük fiilleri, 
noksanları kaçakçılık da saysanız, ağır kusuru tarif ederken onu daha da genişletip mükellefi müş
kül duruma sokacak hükümler de getirseniz kolay kolay vergi almanız mümkün olmaz. Vergiyi, 
her şeyden evvel, adil olarak tespit etmek lazım ki, herkes bunu şevkle, heyecanla kabullensin ve 
versin. 

Sonra, vergi dairelerinin duvarlarına, vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu yazmanız da 
hiçbir şey ifade etmez. Bir vergi terbiyesi, bir vergi eğitimi de zarurî, değerli arkadaşlarım, özellik
le bu işin heyecanım vermek. Eğer, vatandaş "benim verdiğim vergiyle memleketim imar ediliyor, 
benim verdiğim vergiyle savunmamız, eğitimimiz temin ediliyor, benim verdiğim vergiyle sağlık 
hizmetleri görülüyor; ben, bu vergiyi vermezsem bu hizmetler görülmez, benim emniyetim sağlan
maz, bu yollarda yürünmez" derse; bu şuur verilir de ondan verebileceği kadar, adil vergi istersek, 
inanıyorum ki, o vergi daha rahatlıkla tahsil edilir. Yoksa, burada saydığımız hükümleri en geniş 
şekilde, vatandaşı sıkıştırıp bize vergi vermesini sağlayacak hükümler de getirsek, bunu kolay ko
lay temin edip onun elinden almamız mümkün değildir. 

Burada, madde gerekçesinde "Değişiklikten önceki şeklinde yer alan maddenin 1 ve 6 numa
ralı bentleri birleştirilip 1 numaralı bent hükmü olarak yeniden düzenlenmekte ve ağır kusur ceza
sının uygulanmasında dikkate alınan maktu had ve miktarlar yükseltilmektedir. Bu değişikliğe, ka
çakçılık cezasının kasıt unsuruna bağlanması ve beyan dışı bırakılan matrah, matrah kısmı veya 
vergi farkları dikkate alınarak kaçakçılık cezası kesilmesi uygulamasına son verilmesi nedeniyle 
gerek görülmüştür. 

Ayrıca, Veraset ve İntikal Vergisine ilişkin beyannameler dışındaki diğer beyannameli mükel
lefiyetlerde ek sürenin kaldırılmış olması nedeniyle maddenin 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yer 
alan 'ek süre' ibareleri bent hükümlerinden çıkarılmıştır. 
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Bu madde hükmünün yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş fiiller hakkında bu fiillerin işlen
diği tarihte yürürlükte bulunan madde hükümlerinin de uygulanacağı ise tabiîdir" denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şu gerekçe ve sayılan, tadat edilen hükümler muvacehesinde bu tasarı
nın isabetli bir şekilde tanzim edilmiş olduğu kanaati bendenizde hâsıl olmuştur. 

Müspet oy kullanacağımız hususunu da ifade ederek, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Şahısları adına Söz isteyen?.. Sayın Erdal, Sayın Hatip. 

Sayın Hüseyin Erdal, buyurun. 

Sayın Erdal, süreniz 5 dakikadır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun 
tasarısının 14 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 13 üncü maddede kaçakçılık suçunu tarif ettik, şimdi ağır kusurun tarifine 
geldik. Bu ağır kusur da 5 maddeyle, kim kusurlu, kim vergi ziyama sebep oluyor, geniş geniş izah 
edilmiştir; ancak, -şahsî görüşüm olarak ifade ediyorum- biz, kusur aramakla, ceza vermekle eğer 
vergi ziyamı önleyeceğiz, hakkaniyetle vergi alacağız veya herkes vergisini verecek diyorsak, ya-
nılıyoruz. O bakımdan, bu maddenin karşısındayım. Evvela, vatandaş devletine güvenecek; devle
tine güvenmesi için de devlet vatandaşa güvenecek; ancak, her ne hikmetse, bu kanun tasarılarını 
hazırlayan bürokratlar, hep "vatandaş çalar; ama, bu vatandaşı devlet yakalayıp hakkını alır" dü
şüncesiyle üstüne üstüne gidiyorlar. Bu kusuru kim tespit ediyor, cezayı kim tespit ediyor, suçu kim 
tespit ediyor; hep yönetim, devlet... Vatandaş; vatandaşın söz söyleme, hakkını arama, kendini mü
dafaa etme hakkı yok. Yani, siz zaten devlet olarak vatandaşa bir hak, hukuk vermiyorsunuz, iste
diğiniz şekilde, zorla, vatandaşın elinden parasını alıyorsunuz; ancak, tabiî, gücünüzün yetmediği 
büyük holdinglere gelince, trilyonları almadan, burada af kanunu çıkarıyorsunuz. O zaman "ben bir 
esnafım, ben bir tüccarım veya sanayiciyim, şu kadar parayı vermek için canım çıkıyor, siz hep be
nim üstüme geliyorsunuz; ama trilyonlara gelince onları Mecliste affediyorsunuz; nedir sizden çek
tiğimiz" diye, vatandaş bu yönetime soru sorar, bu soruya da siz cevap veremezsiniz. Af kanunu 
çıkararak vergisini vermeyenleri neden affediyoruz; vergisini verenlerin günahı ne?! Vergisini ve
ren insanda "efendim, deftere şöyle yazmış, faturayı yazarken eksik yazmış, niye şu rakamı böyle 
yazmış" diye suç aramanın hiçbir yararı yok; böyle davranılmakla ancak devletini seven vatandaşı 
devletten soğutursunuz. 

Arkadaşlar, ben serbest çalıştım; yirmi sene önce başıma gelen bir olayı arz edeyim: Maliye 
Bakanlığının kontrol memuru, hoşuna gitmeyen bir laf söylediğim için -benim evraklarım ve fatu
ram dosdoğru olduğu halde- aleyhime bir rapor verdi ve yıllarca mahkemelerde uğraştık durduk. 
Bu millet, yönetimin, devletin esiri mi! Ben, siyasî görüşümden dolayı yıllarca mahkemede sürün
düm. Bu raporu veren memur benimle ters görüşlüydü. Devlet memuru böyle olmaz; tarafsız ola
cak, vicdanlı olacak, adil olacak. Adil demek, yaptığı işten sorumlu insan demektir. Bu sorumlulu
ğu, bu millet, yönetimde göremiyor. Evvela, sorumluluğu kabul edin; vicdanî sorumluluk taşıyan 
insanları göreve getirin, bakın o zaman vatandaş nasıl vergisini veriyor; kusur aramaya ve suçla
maya gerek yok. 

Ben bu maddenin aleyhindeyim. 
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Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Hatip. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; biraz evvel 344 üncü mad
de üzerinde konuşurken de ifade ettiğim gibi, 13 ve 14 üncü maddeler bir taraftan kaçakçılık suçu
nu tarif ederken diğer taraftan da ağır kusuru tarif ediyor. Bunlar birbirine tedahül ediyor; bunu izah 
etmiştim. 

Biz, bir taraftan yukarıdaki maddeleri sayarak, mükellefin vergi kaçırma kastı olmadığım tes
cil ediyoruz diğer taraftan da, kendilerine "eğer şunları yaparsan ağır kusur işlemiş olursun" diyo
ruz. Sayın üyeler tarafından bunlar güzel ifade edildi. Ben, 347 nci maddenin 3 ve 5 numaralı bent
lerine işaret etmek istiyorum. 

3 numaralı bentte "Beyanname verme süresi geçtiği halde götürü gider usulüne tabi çiftçilerin 
ziraî faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması" deniliyor. 

Muhterem arkadaşlar, ben de götürü gider usulüne tabi bir ziraî vergi mükellefiyim. Demek 
ki, ben, beyanname vermişim, vergi dairesi beni biliyor, takip ediyor; fakat, hasbelbeşeriye, işlerin 
çokluğu nedeniyle zamanın olmaması, köyden kasabaya kadar gelme imkânının bulunamaması o 
kadar mühim bir hadisedir ki, bir çiftçi, sabahleyin uyandığında evinde bir cenaze vaki olmuşsa, 
cenazenin üzerini örter ve evvela ağıldaki koyunlarıyla uğraşır; onları sular, yemler, çobanının ya
nına katıp sürüyü dağa gönderdikten sonra, öğleye doğru cenazesinin başına gelebilir; bu kadar 
ehemmiyetlidir işi; çünkü, canlı bir varlıkla uğraşıyor. Siz buna diyorsunuz ki : "Sen benim götü
rü gider usulüne tabi mükellefimsin, niçin beyannameni vaktinde vermedin? Böylece sen ağır ku
sur işledin." Ne yapacaksınız; 15 inci madde ile bir evvelki maddede belirtilen cezanın iki katı ce
za vereceksiniz. Vallahi bu zulümdür, başka bir şey değildir. 

5 inci bentteki "Ticarî, ziraî ve meslekî kazançlarla ilgili faaliyetlerin vergi dairesinin bilgisi 
dışında bırakılması -tamam- veya bu faaliyetler vergi dairesine bildirilmekle beraber, -masum mü
kellefimiz, 'ben ticarî, ziraî veya meslekî şu işle uğraşıyorum diye vergi dairesine bildirmiş; vergi 
dairesi böyle bir mükellefinin olduğunu biliyor- beyanname verme süresi geçtiği halde beyanname
nin verilmemesi" hallerinde mükellef ağır kusur cezası işlemiştir, ödeyecek olduğu verginin iki ka
tı ceza ödeyecek deniliyor günahtır arkadaşlar... 

"Devlet Baba" diyoruz... Evladınız bir suç işlediği zaman baba olarak hemen bir ceza mı ve
rirsiniz, hayır, nasihat edersiniz, doğrusunu gösterirsiniz, bir lütufta, atıfette bulunursunuz, yol gös
terirsiniz, öğretici olursunuz, noksanlarını tamamlarsınız. Devletin vatandaşına itimat etmesi lazım, 
kendisini vatandaşına inandırması lazım, mükellefini de vergi dairesine alıştırması lazım; devlet -
millet kaynaşması ancak böyle olur. Siz burada daha peşinen, "sen vergi kaçakçısısın, ağır kusur 
cezası işleyeceksin, ödeyeceğin verginin iki katını ödeyeceksin" diye mükellefi korkutursanız, bek
lediğiniz miktarda değil vergi tahsilatını yapmak, vergiyi tamamen kayıt dışına kaçırırsınız. 

Bunu ikaz eder, hepinize hürmetler sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Sayın Hatip, mükellefin beyanname vermemesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu 

maddesine göre resen takdir sebebidir ve orada beyan dışı kalan kazancın veyahut da takdir edilen 
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kazancın 100 milyonu aşması lazım. 100 milyon kazanç sağlayan bir mükellef de, müsaade edin de 
faaliyetini vergi dairesine bildirsin. 

AHMET REMZİ HATÎP (Konya) - Zaten kanun metninde var; kaçakçı olacak değilki bu... 

BAŞKAN - Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Sayın milletvekilleri, madde tek fıkradan ibarettir. Madde hakkında verilmiş 13 tane önerge 
var. Bu itibarla sadece 4 önergeyi geliş sırasına göre okutup işleme koyacağım. 

Buyurun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 üncü maddesi ile değişiklik yapılan 213 Sayılı Vergi 

Usul Kanununun mükerrer 347 nci maddesinin sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Muhtar Mahramlı M. Sabri Güner Ali Uzun 
Tekirdağ Kars Zonguldak 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 
Gaziantep Gaziantep 

"Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden önce ka
nunî süresi içerisinde verilmeyen beyannamelerin kendiliğinden verilmesi halinde bu madde hük
mü uygulanmaz." 

Gerekçe : Yapılan değişiklik, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyona 
sevk edilmesinden önce kanunî süresinde verilmeyen beyannamelerin kendiliğinden verilmesi ha
linde bu beyanname vermeme fiilinin ağır kusur sayılamayacağına ilişkindir. 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 üncü maddesi ile değişiklik yapılan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanununun mükerrer 347 nci maddesinin 5 numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hükmün ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Muhtar Mahramlı M. Sabri Güner Ali Uzun 
Tekirdağ Kars Zonguldak 

Mehmet Özkaya Hannan Özüberk 
Gaziantep Gaziantep 

"veya verilen beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemesi." 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 üncü maddesi ile değişiklik yapılan 213 Sayılı Vergi 

Usul Kanununun mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan "yüzde lO'unu" iba
resini" yüzde 15'ini "olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muhtar Mahramlı M. Sabri Güner Hannan Özüberk 
Tekirdağ Kars Gaziantep 
Ali Uzun Mehmet Özkaya 

Zonguldak Gaziantep 
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BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 üncü maddesi ile değişiklik yapılan 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanununun mükerrer 347 nci Maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan "100 000 000 lira" 
ibaresinin "130 000 000 lira" olarak değiştirilmesini arz ve teldif ederiz. 

Muhtar Mahramlı Hannan Özüberk M. Sabri Güner 
Tekirdağ Gaziantep Kars 

Ali Uzun Mehmet Özkaya 
Zonguldak Gaziantep 

BAŞKAN - Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göı'e işleme koyacağım. 

Buyurun: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1 numaralı bendinde yer alan "yüzde 10'unu" ibaresinin "yüzde 15'ini" olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Katılmı

yoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Ar tık, oylamaya geçtik... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Bu önergede istiyorum. 
BAŞKAN - Tam oylamaya geçerken isterseniz daha isabetli olur. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 numaralı bendinin sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

ve arkadaşları 
"...veya verilen beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemesi..." 
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) - Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI NURHAN TEKİNEL (Kastamonu) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN - Karar yetersayısı istiyorsunuz; karar yetersayısını arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulu

namamıştır; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 16.22 

© 
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İKİNCİOTURUM 
Açılma Saati: 16.33 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER: Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir Bozkurt (Sinop) 

© ~ • • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

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

10.-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12,1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Halikında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
659 sıra sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü maddesi Üzerinde Sayın Muhtar Mahramlı ve arka

daşlarının vermiş oldukları önergenin oylanması sırasında karar yetersayısı istenmiş, yapılan oyla
mada karar yetersayısı bulunamamış ve bu nedenle birleşime ara vemiştik. 

Şimdi bu önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Yapılan ikin
ci oylamada da karar yetersayısı bulunamamıştır. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Yarına erteleyelim. 
BAŞKAN - Hayır efendim; ne münasebet?!.. Bu gece 24.00'de kadar çalışma kararımız var. 
Grup Başkanvekillerine soralım. 
Ne kadar ara verelim efendim?.. 
(SHP sıralarından "17.00'ye kadar ara verelim Sayın Başkan" sesleri) 
Saat 17.00'ye kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1635 

, © — . . 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER: Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir Bozkurt (Sinop) 

' • ©• 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

10. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz, 659 sıra sayılı Vergi Yasalarında 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yasa Tasarısının 14 üncü maddesi üzerindeki müzakereler tamam
lanmış, maddeyle ilgili olarak verilen bir önergenin oylaması sırasında karar yetersayısı istenmiş, 
yapılan oylamada da karar yetersayısı bulunamadığı için* birleşime ara verilmişti. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerlerinde. 
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım.. 

M. SABRÎ GÜNER (Kars) - Önergedeki imzamı geri çekiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Siz önergedeki imzanızı geri mi çekiyorsunuz efendim?.. 
M. SABRÎ GÜNER (Kars) - Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Sabri Güner önergedeki imzasını geri alınca; önerge, dört imzaya düştüğü 

içm, bir hüküm ifade etmemektedir. 

O nedenle, diğer önergeyi işleme koyuyorum efendim. 

Önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

...Maddesinin sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Muhtar Mahramlı 

Tekirdağ 
ve arkadaşları 

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

mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efendim? 
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MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
M. SABRİ GÜNER (Kars) - Bu önergedeki imzamı da geri çekiyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Güner bu önergedeki imzasını da geri çekmiştir; o nedenle önergeyi işlem
den kaldırıyorum. 

Öteki önergeyi işleme koyuyorum. 

Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 maddesiyle değişiklik yapılan 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan "100 000 000 lira" ibare
sinin, "130 000 000 lira" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

ve arkadaşları 

M. SABRİ GÜNER (Kars) - İmzamı geri çekiyorum efendim... 

BAŞKAN - Buradaki imzanızı da geri çekiyorsunuz... Peki. 
Bu Önerge de işlemden kaldırılmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş başka bir önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 14 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum efendim... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Okunması gereken farklı önergeler vardı Sayın Başkan.. 
BAŞKAN - Efendim, onlar işlem bittikten sonra geldi. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Ne ilgisi var Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN - Arkadaşlar, biliyorsunuz, geliş sıralarına göre madde üzerinde verilmiş dört öner

geyi okutabiliyoruz, onları da okuttuk... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Onların yerine diğerlerini işleme koymanız lazımdı efendim... 

BAŞKAN - Ama, onlar diğerlerinin yerine ot omatikman geçmiyor Sayın Erdal... Rica ediyo
rum... Uygun görürseniz başka zaman bu konuda bir tartışma açarız.. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15.-4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 349 uncu maddesi aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ağır Kusurda Ceza 
Madde 349. - Ağır kusur sayılan fiilleri işleyen mükelleflere veya sorumlulara ziyaa uğrattık

ları verginin iki katı tutarında vergi cezası kesilir." 
BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz isteyen sayın üye?.. 
SELÇUKMARUFLU (İstanbul)-Sözistiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, buyurun , 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
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görüşülmekte olan 659 sıra sayılı yasa tasarısının 15 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

15 inci madde, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun, 349 uncu maddesini değiştiren bir madde
dir ve burada yeni bir düzenleme yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, 14 üncü madde görüşülürken, tabiî, önergeler verildi; ama, önergelerimiz 
okunmadı. Benim de bir önergem vardı. Bu önergemde, ağır kusur cezaları tarif edilirken, ağır ku
sur cezalan içine, gerekli bildirimleri veya duyuruları yapmadan, bir vatandaşın yurt dışında yatı
rım yapması koşulunun da ağır kusura girmesini önermiştik; ancak, Başkan bu önergemizi okutma
dı. 

213 sayılı Kanunun 347 nci maddesi, burada, 14 üncü maddeyle yeniden düzenlenirken, tek
nik bir sorun ortaya çıkıyor. Bu, ağır kusurun tarifi sorunudur. 14 üncü maddede, "ağır kusur, mü
kellef ve sorumlu tarafından aşağıdaki hallerden birisiyle vergi ziyama sebebiyet verilmesidir" di
ye tarif ediliyor. 213 sayılı Kanunun 348 inci maddesinde de, "kusur, kaçakçılık ve ağır kusur sa
yılan haller dışında, herhangi bir surette vergi ziyama sebebiyet verilmesidir" denilmektedir. Bura
da ağır kusur tarif edildiğine göre, 213 sayılı Kanundaki 348 inci madde kalmakta mıdır? Bu, tek
nik bir husus. Bunu Sayın Bakana sormak istiyorum... 

Sayın Bakan, efendim, daha önceki... 

BAŞKAN - Sayın Bakan, daha sonra size cevap verir... Siz isterseniz konuşmanıza devam 
ediniz. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Çünkü, burada ikilem oluyor, yani bir düplikasyon var. 
Zaten, ağır kusur, mükerrer 347 nci maddede tarif ed ilmiş; 213 sayılı Kanunun 348 inci madde
sinde bir daha tarif ediliyor... İki defa tarif olmuyor mu burada? Baktım, bunun yürürlükten kaldı
rılma maddesi de yok. Bunu sormak istiyorum. İkilem olmaması için -belki- bunun düzeltilmesi ge
rekir diye düşünüyorum. 

BAŞKAN - Sizin bahsettiğiniz "kusur" olmasın Sayın Maruflu?.. "Ağır kusur" ve "kusur" ol
ması gerekir... Zannedersem öyle. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Evet... Neyse... 

Madde üzerinde konuşmak gerekir; burada, daha önce bir katı olan ceza, iki katma çıkarılı
yor. Bizim düşüncemiz, iki katının da az olmasıdır. Vergi ödememeyi veya kusuru caydırma açı
sından buraya bir yaptırım getirilmesi lazımdır. Bu konuda bir önergemiz vardır. Bu önergemiz, 
bunun artırılması yolundadır. Cezanın daha fazla olması daha uygundur diye düşünüyoruz. Ceza 
artırıldığı takdirde, maddenin bu şekilde düzenlenmesi yerindedir diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Maruflu. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkan, bir açıklama yapabilir miyim? 
BAŞKAN - Sayın Bakan, düzeltme yapacaksanız; yapıldı. Yani 348 inci maddede "kusur", 

mükerrer 349 uncu maddede "ağır kusur" tarif ediliyor. Mesele anlaşıldı; bir hata yok. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Tamam efendim. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. , 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; müzake-
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re mevzuu 659 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesine kadar gelmiş bulunuyoruz. Bu mad
de üzerinde Grubumuzun görüşünü arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, ağır kusurun tarifini ve şartlarını yukarıda açıkça gördük ve bunun na
sıl teşekkül ettiği hususundaki hükümleri de, 14 üncü maddede, beş bent halinde inceledik. Ancak, 
15 inci maddede, açık bir şekilde, "4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 349 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" dendikten sonra, "Ağır Kusurda Ceza" başlıklı 349 un
cu maddede, "Ağır kusur sayılan fiilleri işleyen mükelleflere ve sorumlulara, ziyaa uğrattıkları ver
ginin iki katı tutarında vergi cezası kesilir" deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bundan evvelki maddelerde söz alıp bu konuları işlediğimiz zaman; ce
zaların, mümkün olduğu kadar ağır olmamasını, mükellefi yıkmamasını, onu ağır surette tahrip et
memesini, adil olmasını; mükellefin vergi vermeye devam edecek şekilde korunmasım; toplanacak 
verginin de her şeyden evvel mükellefin durumuyla mütenasip olmasını ve bunun gereğini tekrar 
tekrar ifade ettik. 

Burada görüyoruz ki "iki katı tutarında vergi cezası kesilir" diye ifade ediliyor. Bir partimizin 
görüşünü biraz önce arz eden arkadaşımız, burada, bunun çok hafif olduğunu, daha da ağırlaştırıl
ması gerektiğini ifade etti. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, cezalar caydırıcı olmalıdır; vergi kaçakçılığında cezanın caydı
rıcı olması hususu akla gelir; hiç olmazsa kaçakçılığın bertaraf edilmesi, önlenmesi için ve özellik
le gizlenmiş olan kazançların ortaya konulması bakımından caydırıcılığın bir faydası belki akla ge
lir; ama, kusur cezaları daha ziyade kasta dayanan cezalar değildir. 

Değerli arkadaşlarım, vergi kaçakçılığı, her şeyden evvel, kasta makrun olan cezalardır ve 
şartları sayılırken, şu şu şartlar tahakkuk etmişse, bu kasıt vardır diyoruz; ama, kusur cezalarında 
bu kastın unsurları yok." Her şeyden evvel, burada sayılan şartlarda, 5 maddesinde de, hep taksirli 
fiiller tarif ediliyor, kusur tarif ediliyor. Kusurlu bir insanın vereceği vergiyi daha evvel bir misli 
hükme bağlanmışken, şimdi siz iki mislini getirirseniz, onu ezersiniz. Hele, bugünkü ekonomik 
şartlar içerisinde, mükellefi ezdiğiniz takdirde; zaten üzerine çok ağır bir şekilde vergi yükü bin
miş olan mükelleften nasıl vergi tahsil edeceksiniz ve onu nasıl ayakta tutacaksınız?.. Bu, fevkala
de yanlış diye düşünüyorum ve bu görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza geldim. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Şahsı adına, Sayın Cengiz Bulut, buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakika. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımız; 15 inci madde

de, ağır kusurlu cezalan görüşüyoruz. Biraz evvel konuşan değerli milletvekili arkadaşımızın dedi
ği gibi, bir kasıtlı olay var ve bir de kusurlu olay olay var; yani, biri kusurla işlenmiştir, bir tanesi 
de kesenkes kasıtla işlenmiştir; yani bu işi kasıtlı olarak kaçırıyor. Hepsini aynı kefeye koymuşuz, 
hepsini aynı kefede işliyoruz. Bunları nasıl ayırırız?.. Tabiî, o işin nasıl ayrılacağı konusundaki me
sele, beceri, teknik arkadaşlarımızın meselesidir. Türkiye'de son günlerde, vergi, vergi, vergi... Ya
ni, her zaman söylerim; yakalanan kısrak harman dövermiş... O yakalanan kısrağın da, vurun aba
lıya misali, elimizden geldiği kadar beline beline vuruyoruz. 
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Efendim, bu 15 inci maddeyle ilgili ufak bir hikâye anlatmak istiyorum. Kral vergi artınyor... 
Vezirine diyor ki, "git bak bakalım, millet ne yapıyor"... Vezir, gitmiş, bakmış ve krala demiş ki, 
"millet düşünüyor." 0 zaman kral, "artırın vergileri" demiş. Daha sonra, "yine gidip bakın" demiş 
ve yine gidip bakmışlar, "millet düşünüyor" denmiş. O "artırın vergileri" demiş. Yani, şimdiki ik
tidar gibi, habire vergileri artınyorlar, habire vuruyorlar; Net Aktif Vergisi, Ekonomik Denge Ver
gisi gibi... Kral en sonunda vergileri çok yükseltmiş ve "gidin bakalım, bu millet ne yapıyor" de
miş; vezir gitmiş, gelmiş ve heyecanla, "aman efendim, herkes şıkır şıkır oynuyor" demiş. Kral, 
"aman, şimdi durdurun" demiş. Şu anda Türkiye bu haldedir. Cezaları artır babam artır; vur abalı
ya misali, yakalanan kısrağa... Şu anda Türkiye bu.durumda. Beyler, insaflı olmak lazım. 

Biraz evvel bahsettiğim gibi, şu an Türkiye'de bir sıkıntı var. Burada dört tekerleme yaparak 
lafımı bitireceğim. 

Cezaları... îşçi perişan, siz ceza; memur perişan, siz ceza; esnaf perişan, siz ceza; emekli peri
şan, siz ceza; köylü, ziraatçi perişan, siz ceza; sanayici perişan, siz ceza; iki kat ceza, üç kat ceza, 
vurun abalıya, yakalanan kısrağa... Türkiye perişan. 

Millet, dövecek milletvekili arıyor; sokaklarda dolaşamıyoruz. "Milletvekiliyim" demekten 
korkuyoruz. Gelin, Parlamento olarak bu meseleye sahip çıkalım, yani bu cezalarla, bu vergi artır-
malanyla biz bu işi düzeltemeyiz. Allah yardımcımız olsun. Şu anda, Türkiye'de, Parlamentoya, 
milletvekillerine saldınlıyor; ama, siz yine ceza... Nereye varacaksınız?.. Adamın cebindeki para
yı bitirmişsiniz, önce enflasyonla, sonra çıkan bu ağır ekonomik tedbirlerle, yeni vergilerle. Adam
da para mı kalmış; ne verecek?.. Yine ceza... Millet oynatmış beyler, oynatmış. 

Gelin bu işe sahip çıkalım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, bir usulî meseleyi öğrenmek 
istiyorum... 

Biraz önce, bir fıkrada dört önerge verildi; ondan sonraki önergeleri işleme koymadınız; bu 
önerge sahipleri imzalarını geri çekince, diğer önergelerin işleme konması gerekiyor mu, gerekmi
yor mu? 

BAŞKAN - Sayın Sungurlu, madde üzerinde verilen önegrelerden işleme konulma niteliği bu
lunanları, önce geliş sırasına göre okuttuk, sonra da aykırılık derecesine göre işleme koyup iki öner
geyi oylatük; diğer iki önergedeki imza sahipleri imzalarını geri çektiler... Yani, önergelerle ilgili 
işlemi bitirmiş olduk. O nedenle, bu safhadan sonra yeni bir önergeyi işleme koymamız mümkün 
değildi efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Yani, usul bu diyorsunuz... 

BAŞKAN - Usul böyle efendim; evet. 

Bu maddede de altı önerge var; Sayın Muhtar Mahramlı ve arkadaşları önergelerini çektiler; 
iki önergeyi geliş sırasına göre okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte plan kanun tasarısının 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ederim. 
Selçuk Maruflu Şerif Bedirhanoğlu Gürhan Çelebican 

İstanbul Van İstanbul 
Süha Tanık İlhan Kaya Timur Demir 

İzmir İzmir İzmir 
Cengiz Bulut 

İzmir 
Teklif: ' ' 
Madde 15. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 349 uncu maddesi aşağıda

ki şekilde değiştirilmiştir. 
"Ağır Kusurlu Ceza 
Madde 349. - Ağır kusur sayılan fiilleri işleyen mükelleflere veya sorumlulara zıyaa uğrattık

ları verginin dört katı tutarında vergi cezası kesilir." 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 659 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesiyle değiştirilen 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 349 uncu maddesinin son satırındaki "zıyaa uğrattıkları verginin iki katı tu
tarında" ibaresinin, "zıyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında" olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fethullah Erbaş Ali Oğuz Hüseyin Erdal 
Van " İstanbul Yozgat 

Zeki Ünal 
Karaman 

BAŞKAN - Şimdi, bu son önerge, tasarıdaki maddenin kaldırılarak, eski maddenin ihdasını 
istiyor; çünkü, yürürlükteki 349 uncu maddede, ağır kusurun cezası bir mislidir; tasarı, bunu iki 
misline çıkarıyor. Bu önerge, tekrar bir misline dönülmesini esas aldığına göre, bu maddenin tasa
rı metninden çıkarılmasını istiyor. 

Sayın Selçuk Maruflu arkadaşımızın önergesi ise, ağır kusurun cezasını dört misline çıkarıyor. 
Sayın Maruflu, burada bir terslik var. Bakın, 344 üncü maddede, kasten vergi ziyama sebebi

yet verme fiilini işleyenlere, yürürlükteki kanuna göre, zıyaa uğrattıkları verginin üç katı kaçakçı
lık cezası uyguluyoruz. Kasıt aranmadan vergi zıyaına sebebiyet veren mükelleflere de, bu tasarı
da, zıyaa uğrattıkları verginin iki misli, yani bir kat aşağı ceza uyguluyoruz. 

Şimdi, sizin önergenizi işleme koyarsak, o zaman ortaya çok ters bir durum çıkar. Yani, kas
ten adam öldürene otuz yıl ceza vereceğiz, kasten adam öldürmeyene idam cezası vereceğiz.. Eğer 
uygun görürseniz, önergenizi işleme koymayalım. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Uygundur efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Öteki önergeyi işleme koyuyorum efendim ; 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 659 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci maddesiyle değiştirilen 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 349 uncu maddesinin son satırındaki, "zıyaa uğrattıkları verginin iki katı 
tutarında" ibaresinin, "zıyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş 
Van 

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

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, önergede imzası bulunan milletvekili olarak, söz istiyor. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biraz önce Sayın Başkanın, demin 

okunan diğer önergeyle ilgili açıklamasından da anlaşıldığı gibi, biz, bu maddedeki iki katı cezayı 
fahiş bulduğumuz için, hiç olmazsa eski metinde olduğu gibi, bir katıyla cezalandırılması şeklinin 
daha evhen olacağını ifade etmek istiyorum. Her ne kadar, arkadaşlarım bunu çok mühimsediler ve 
dört katı bir cezayı teklif ettilerse de, sonra önergelerini çekerek, daha munsif bir cezanın verilme
si hususunu kabul etmiş oldular. „ 

Değerli arkadaşlarım, benden önce söz alan arkadaşlarımın da defaatla izah ettikleri gibi, bu
rada bir kasıt yok, burada bir taksir, yani kusur var. Kusurlu, yani taksirli fiillere verilen cezalann 
ise, kaçakçılık suçunu işleyenlere verilen cezalar gibi olmaması iktiza eder. Bence, bu cezanın, es
ki hükümde olduğu gibi, bir misli olarak kalması normaldir. Bu önergemize katılırsanız, bu mad
deyi daha munsif bir ceza ile geçirmiş olacağız. 

Bu hususu ifade etmek üzere huzurlarınıza geldim; saygılarımı arz ediyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oğuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz... 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, karar yetersayısını arayın! 
BAŞKAN - Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını ne zaman 

söyleyeceğiz, bilemiyorum?!.. 
BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtikten sonra söylediniz. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Biz zamanında söylüyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hatip, rica ediyorum; bakın, bu kadar emek sarf ettik, eğer, siz ve arkadaş

larınız lütfederseniz, şu tasarıyı bitirelim. 
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16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. —4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 350 nci maddesinin mad

de başlığı "Tahrire dayanan vergiler ile kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen beyan
nameler için kusur cezası" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra ve
rilenler hariç olmak üzere, kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen vergi beyannamele
ri için zıyaa uğratılan verginin % 50'si tutarında kusur cezası kesilir." 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Grubumuz adına Sayın Hüseyin Erdal konuşacak. 
BAŞKAN - Sayın Oğuz, Sayın Erdal'ın grup adına konuşması için yetki belgesi var mı efen

dim? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Var efendim, var; göndereceğim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Grubumuz adına da Sayın Rauf Ertekin 

konuşacak. 
BAŞKAN - Peki efendim. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Erdal, buyurun efendim. 
Sayın Erdal, süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan Vergi Kanunu Tasansının 16 ncı maddesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, aslında biz, bu maddede cezaya yönelik bir hüküm olmasın istiyoruz; 
ama, bu sistem veya bu Hükümet cezasız hiçbir şeyi kabul etmiyor. Ancak, bu 16 ncı maddenin 
ikinci bölümüne şöyle bir göz attığımızda, burada bir adaletsizlik olduğunu görüyoruz. 

Şimdi, ben o kısmı sizlere okuyorum : "Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir ko
misyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanunî süresi geçtikten sonra 
kendiliğinden verilen vergi beyannameleri için zıyaa uğratılan verginin yüzde 50'si tutannda kusur 
cezası kesilir." 

Evet, şimdi bir zühul olmuş, mükellef vergisini ödemeyi unutmuş veya gecikmiş; ama sonra
dan hatasını öğrenmiş, geciktiğini öğrenmiş ve bu beyannameyi hazırlamış, getirmiş, vermiş. Bu
nu, iyi niyetle yapmış, yani herhangi bir ikaz olmadan ya da vergi memurlan tarafından ikaz edil
meden, kendiliğinden getirmiş ve beyannamesini vermiş. Şimdi, aslında bu mükellefe ceza verme
mek lazım. Ancak, bu yanlışlık ikinci kez tekerrür ederse; yani, diyelim "bu sefer sizden ceza al
mıyoruz; ama, bir daha tekerrür ederse, sizden yüzde 50 veya yüzde 100 ceza alırız" diye birinci 
beyannamede bir ikaz yapıldıktan sonra, ancak ikinci yanlışlıkta ceza alınması gerekir kanısında
yım. Burada, iyi niyetli mükellefin iyi niyetini de suistimal etmemek lazım. O bakımdan -bu mad
deyi hazırlayanlar belki, "ille cezasız bir iş yapmayacağız, o bakımdan hazırladık" derler, ama-
biraz da cezasız iş yapalım diye düşünüyoruz. 

Baştan beri anlatıyoruz... Tabiî, bü ağır kusur tarifi, ağır ceza konusu falan; artık hep ceza ile 
uğraşıyoruz, başka bir işimiz kalmadı; ama, biraz da cezayı hafifletsek, belki mükellefler, vatan
daşlar için iyi olur kanaatindeyim. 
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Buraya gelmişken, şu hususu da Yüce Meclise arz etmeden geçemeyeceğim : 
Değerli arkadaşlar, bu kanunları hep bürokratlar hazırlıyor. Bu kanunlardaki cezalara bakıyo

ruz, hep karşı tarafa veriliyor. Yani, bu kanunu hazırlayan bürokratlardan, "eğer devlet memurun
da, bürokratta loısur varsa, ona, şu kadar para cezası, bu kadar hapis cezası verilir" diye buraya bir 
teklif, bir tasan geldiğini görmüyoruz. Yani, bu vatandaşın suçu ne acaba? Bu kusuru işleyene ka
dar; vergi memurlan, denetim memurları bu mükellefi kontrol eder, suç işlememesi için doğruyu 
öğretirse, bu kusur işlenmez, mükellef de ceza yemez; ancak, öyle bir şey oluyor ki, her şey biti
yor, vatandaş, mükellef bir kusur işliyor ve "sen bu kusuru niye işledin?" diye, bütün gücümüzle 
üstüne gidiyoruz. Bence ceza tek taraflı oluyor; iki taraflı olması lazım; yani, hem bu kanunu tat
bik eden hem de bu kanuna uyması gereken vatandaşın her ikisinin de, belli ölçüde cezalandırılma
sı lazım. Bakıyoruz, bütün kanunlanmız tek taraflı yapılıyor. Demin de arz etmiştim. Ben, temen
ni ed erim ki, şu andaki Sayın Bakan ve görevli arkadaşlar tarafından, "bu kanunun yürütülmesin
de görev alan vergi memurları da şu, şu, şu kusurlanndan dolayı cezalandınlır" diye bir madde ge
tirilsin, böyle bir maddenin gelmesinde çok büyük fayda vardır. Yani, bu kanunu tatbik eden me
murlar hiçbir şeyden mesul olmadığı için, mükellefin kusuru olmasa bile "kusurlu" diyor veya ku
suru olsa bile "kusurlu değil" diyor. Neden?.. Bu kanunu tatbik eden memurun bir mesuliyeti, so
rumluluğu olmadığı için. Maalesef, tek yönlü hareket ediliyor. Yani, biraz da vatandaşa hak ver
memiz gerekiyor. 

Mevzu dışı da olsa, bir konudan bahsedeceğim. 3194 sayılı îmar Kanunu var. İmar Kanununa 
bakıyorsunuz; hep inşaat yapan, ruhsat alan, proje yapan, şunu yapan, bunu yapan insana ceza ve
riyor. Peki, bu kanunu tatbik eden belediye başkam, imar müdürü, fen işleri müdürü, susu busu yok 
mu?.. Onlara hiçbir ceza yok. Bina yapılıyor, bitiyor; belediye gidiyor, o binayı mühürlüyor; "3194 
sayılı İmar Kanununa göre şu zaman yıkacaksın" veya "şu cezayı vereceksin" diye astronomik ce
zalar veriyor. Halbuki, eğer, "bu inşaat yapılana kadar bu inşaata mani olmayan, görmeyen görev
li ve -belediye başkanı dahil- yetkililer aym şekilde sorumlu, suçlu" diye bir madde konsa, bugün 
Türkiye'de altı katlı, on katlı bina yapılmaz ve bu işler temelde durur. İşte vergi de aynı şekildedir. 
Hep, tek taraflı, mükelleflerin üstüne gidiyoruz, ceza veriyoruz; ama, bunu tatbik eden memurların 
üzerine gitmiyoruz. 

Temennimiz; bunun tek taraflı olması değil, memurlann da sorumluluk altına alınmasıdır. 

Ben sözlerimi burada keseceğim. Tabiî biz, bu tip kânunlara, Grup olarak karşıyız. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

ANAP Grubu adına, Sayın Rauf Ertekin; buyurun efendim. 

. Sayın Ertekin, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı maddesi üzerinde, Anavatan Partisi Gnıbunun gö
rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Benden önceki konuşmacı arkadaşlanmın da belirttiği gibi, cezalann artırılmasıyla neticeye 
varmak mümkün olsa, mesele hallolurdu. Esas olan, çıkanlan kanunların uygulanabilirliğinin ol
masıdır. 
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Maalesef, vergi yasalarıyla fevkalâde uğraşıldı, bu yasalar üzerinde çok değişiklikler yapıldı; 
ancak, o kadar karışık biri duruma geldi ki işler, ne bu vergi yasalarının uygulanabilirliğini sağla
yacak Maliyeci arkadaşlarımız, ne de bu işle ilgilenen, bu işle iştigal eden muhasebeci arkadaşla
rımız işin içinden çıkamaz hale geldiler. Bu kadar sık değiştirilen hükümler ve Maliye Bakanlığın
dan gönderilen tebliğlerle kafası karışmış bu işin uzmanı arkadaşlarımızın içinden çıkamadıkları bu 
vergi yasaları, vatandaş tarafından nasıl öğrenilecek, Anadolu'daki sade esnafımız bunlara göre na
sıl işlem yapacaktır; merak ediyorum. Bu konudaki aksaklıklara şahit olduk; vergi beyannameleri
nin doldurulmasıyla alakalı meselelerde, o kadar karmaşık hususlar gündeme geldi ki; böyle za
manlarda, uzman arkadaşlarımız bile vergi beyannamesinin nasıl doldurulacağını birbirine sorar 
hale geldi. 

"Bunlarla bir yere varmak mümkün değil" diyorum ve bu şekilde ceza artırarak, şu anda ger
çekten sıkıntı içerisinde olan esnafımızın, bir kere daha cezalandırılmasını sağlamaktan başka bir 
iş yapmadığımızı, burada üzülerek ifade etmek istiyorum. 

Bu cezaları artırmak, bu kanunların uygulanabilmesini sağlayacak mıdır? Düşünüyorum, yıl
larca önce pek çok vergi yasaları çıktı, pek çok cezalar uygulamaya konuldu, cezalar tarh edildi, 
kontroller yapıldı. Neticede, esnaf, işletmeci, mükellef olan insanlar, bilerek vergisini ödemediği 
zaman ödüllendirildi. Bunu, bu Hükümet, 1992'nin başında, gelir gelmez hemen yaptı zaten. Çıka
rılan vergi atlarıyla, vergisini ödeyen insanlar cezalandırıldı, vergisini ödemeyenler ödüllendirildi. 

Öyle sanıyorum, önümüzdeki günlerde veya yıllarda, -ki, zaten vergisini ödeyemez duruma 
gelmiş esnaf- çıkaracağımız bu kanun da uygulanma alanı bulamayacağından, gene yeni vergi af
ları gündeme gelecektir; gene, vergisini ödeyenler cezalandırılacak, vergisini ödemeyenler ödüllen
dirilecektir. Türkiye'de, böyle bir sıkıntı mevcuttur. 

"Ceza meseleyi çözmüyor" dedim. Türkiye'de, vergi kaçağının, vergi kaçırılmasının sebeple
ri veyahut da bilerek veya bilmeyerek vergi kaçırılmasına sebep olan etkenler nelerdir, esnaf niçin 
bu yola başvurmaktadır? İşin başında bunun sentezini, analizini yapmak lazım ki, ondan sonra ya
salar uygulanabilsin. Uygulanamayacak yasalar ortaya konulduğu takdirde, hiçbir yere varmak 
mümkün değil. Ki, bırakınız bu vergi cezalarının ortaya konulmasını, esnaf, tahakkuk eden 1993 
yılı vergisini ödeyememiş, yeni çıkardığımız net aktif vergi ve ekonomik denge vergisiyle de, ikin
ci bir vergiyle karşı karşıya kalmıştır. Esnaf, zaten dükkanını kapatmış. Şimdi gittiğimiz yerlerde 
görüyorum, esnafımız milletvekillerine dert yanıyor "Ben şu taksidimi daha ödeyemeden, bu defa 
ekonomik denge vergisi geldi, net aktif vergi geldi, bunu nasıl ödeyeceğim?" diyorlar. Dükkanına 
kilit vuruyor, gidiyor. Nasıl alacaksınız bunu? Hangi cezayla? Yani hapsetmekle, daha fazla ceza 
yazmakla bir yere varmak mümkün mü? Bunun nedenini araştırmak lazım. Nedeni belli: Şu son 
günlerdeki ekonomik sıkıntı zaten esnafı perişan etti, elindekini, avucundakini devlete de verse, bir 
yere varmak mümkün değil, inanıyorum, önümüzdeki bir iki ay içerisinde bu ülkede haciz işlem
leri başlayacak. 

Müjdeler olsun Sayın Başbakana, eşine. Hacizden mal almayı çok iyi biliyorlar; çünkü Ame
rika'da hep hacizden mal alıyorlar!.. Türkiye'de öyle bir sistem oturttular ki, vatandaşı bu hale ge
tirdiler. Hacizden mal almasını iyi bildiklerinden dolayı, Türkiye'de de, haciz işlemleri neticesin
de mal almaya devam etsinler. 

Esnaf ağlıyor, buna bakan yok; biz hâlâ ceza getiriyoruz. Kanunun getirilişi doğrudur; ama bu 
kanun işleyebilecek midir işlemeyecek midir; buna bakmak lazım. Buna bakmıyoruz, hâlâ, esnafı
mızı vergi kaçıran insanlar gibi görüyoruz, hep vergi kaçıracaktır diye düşünüyoruz ve "ne yapa-
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lım; vergi cezalarını artıralım" diyoruz. Vergi cezalarını artırmakla, cezaları artırmakla suçu önle-
yebiliyorsak, mesele yok. Bu, sadece malî sistemde değil, trafik kanunlarında da aynı, orman ka
nunlarında da aynı; bütün cezaî müeyyidelerde para cezasının durumu aynı. 

Trafik cezalarında gördük. Önemli olan, insanımızı eğitmek ve vergideki adaleti sağlamak. 
Vergideki adaleti sağlayamadığımız sürece, insanlarımız, ister istemez değil, isteyerek vergi kaçı
racaktır. Çünkü, görüyor; vergi kaçıran insan ödüllendiriliyor, vergi kaçırmayan cezalandırılıyor, 
"niye ben kaçırmayayım" diyor. Kaçıracak o zaman. Bu, işin bir boyutu. 

Vergi kaçırmasının sebepleri nelerdir diye Maliye Bakanlığındaki uzman arkadaşlarımızın 
araştırmaları var. Neden vergi kaçırılıyor, vergi kaçırmaya sebep olan etkenler nelerdir, nasıl ver
gi kaçırılıyor; bunlar belli... Ceza çıkararak, cezayı artırarak bir yere varmak mümkün değil. Bu 
esas olan sebepleri ortaya koyup, bunları gidermemiz lazım. 

Şimdi, Türkiye'de, vergi kaçırmanın esas sebeplerinden birisi, hep üzerinde mutabakata var
dığımız belge sisteminin oturmayışıdır. Belge sisteminin oturmayışının nedenini, sadece Anado
lu'daki küçük esnafta bularak, "vergi cezalarını artırdık, biz bu işi hallettik" diyemezsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, neticede ne olur biliyor musunuz?.. Devlete yük olmadan kendi rızkını 
temin eden, ailesinin rızkını temin eden insanlar, bugün olduğu gibi, işletmelerini, dükkanlarını ka
patırlar, devletin kapısına, hepimizin kapılarına gelirler, "devletten iş bekliyorum" derler. Ki, Tür
kiye'de şu andaki olay budur. Devletten iş bekleyecektir, devlet kapısında iş arayacaktır, ondan 
sonra biz bunlarla uğraşacağız. Bırakınız, imkânımız varsa, Maliye Bakanlığı onlara destek olsun 
-ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imkânı var- küçük esnafın işini daha da kolaylaştırıcı, basit 
yasalarla işini yürütebilecek, cezalardan arî bir sistem kurmaya çalışalım. Yoksa, götürü usulle ver
gilendirilen insanı, tabiî ki belge sistemi içerisinde deftere sokmaya çalışacağız, bundan tabiî bir 
şey olamaz; ama Türkiye'de, şu andaki olay o değil. Bana göre, götürü usulde defter tutan, minna
cık yerde ayakkabı tamir ederek, berberlik yaparak alın teriyle para kazanan insanlardan, vergi al
mayı bırakınız, hiç vergi almayınız. Almayın ki, rızkını kendi temin etsin, sonunda devlete yük ol
masın. Çünkü, sonunda gelecek, "bana iş verin" diye sizin, bizim kapımıza dayanacaktır. 

Bu maddenin arkasından özel usulsüzlük cezaları gelecek; fiş kesmedin ver ceza, bilmem ne 
yaptın ver ceza... 

BAŞKAN - Sayın Ertekin, maddeyle ilgili hiç konuşmadınız. Lütfen cümlenizi bağlar mısınız 
efendim? 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Efendim, söylediklerimin hepsi cezalarla alakalı. 
BAŞKAN - Cezayla alakası yok efendim. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Bizde bir ceza sistemi aldı, yürüdü... 
BAŞKAN - Efendim, maddeyle ilgili konuşmanın gelenek haline gelmesi lazımdır. 
Sürenizi kısmıyorum; yalnız, maddeyle ilgili konuşmanızı istemek benim hakkım. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 
16 ncı maddeye göre, süresi geçtikten sonra vergi beyannamesini veriyorsa, yüzde 50 nispe

tinde kusur cezası ödeyecek. Süresini geçirerek bir kusur işlemiş; ama sonra getirmiş beyanname
sini vermiş. Bu gibilere ceza verilmesine lüzum yoktur. Ben, bu görüşümü belirtiyorum. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim; ama, o zaman hiç kimse beyanname vermez. 

Sayın Hüseyin Balyalı; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; dün ak
şam burada kısa ve özet bir konuşma yaptım; Meclisimizin, vatandaşımızın ve Türk Milletinin ba
zı konularının püf noktalarıyla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. Milletvekili arkadaşlarımızın ta
mamı burada olsalardı da, gönlümden geçenleri dinleselerdi, kalbimi açsalar, baksalardı daha iyi 
göreceklerdi konuları; ama bu mümkün olmadı. Burada konuşan arkadaşlarımın, kendi meslekleri 
olmamalarına rağmen, tasarısının tarihini, sayısını, maddeyi ve cümleleri okuyarak, bir-iki de laf 
ederek, bir şeyler söylediklerini ve hiç meslekleri olmadığı halde güzel konuşmalar yaptıklarını gö
rüyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. 

Mecliste, komisyonlarda, televizyon kanallarında, her yerde iddia ettiğim ve söylediğim bir 
konu vardır : İlerlemiş ülkelerde mesleği, en iyi o mesleğin sahibi bilir, kendi mesleği dışında hiç
bir konuda konuşmaz ve kendi mesleği dışında bir konuda konuşması gerekse bile, "benim mesle
ğim değildir, bilmem" der. Geri kalmış ülkelerde ise bir meslek sahibi, kendi mesleğini bilmez; 
ama kendi mesleğinin dışında ne kadar konu varsa, her konuda profesördür(l) Türkiye Cumhuriye
tinin Milletvekili olarak bu dönemde hiçbir şey yapmamışsam bile, ilme saygılı bir insan, bir ida
reci, bir bürokrat olarak, bunu kamuoyuna öğretmeye çalışıyorum; bu da benim öğretmenlik göre^ 
vimdir. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Millî Savunma Bakanı asker değil... Sayın Başkan, niye müdaha
le etmiyorsunuz? Her nedense, muhalefeti beğenmiyorsunuz. - ' 

BAŞKAN - Sayın Balyalı, maddeyle ilgili konuşun lütfen. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Şimdi, biz bakan konusunu konuşmuyoruz, bir fikri konu

şuyoruz; bırakın bakan meselesini. 
Arkadaşım, diyalogu bırakalım. Belki istifade edersiniz ve faydalı olur diye bir şey söyleye

yim; ben o gayeyle kürsüye çıktım. Belki kusurum olabilir; ama, hiç kimseyi kırmak ve muaheze 
etmek için çıkmadım. Bir fikri söylemeye çıktım ve o fikir üzerinde konuşuyorum. Yani, mesele 
budur; ne söylerseniz söyleyin, hepsi kabulümdür. 

Arkadaşlar, bakın -Maliyeci meslektaşlarım da buradalar- 1974 yılında vergi mevzuatıyla il
gili kanunu delerek bir pişmanlık müessesesi getirdrik, "beyana çağrı" diye İşlem Yönergesine bir 
hüküm koyduk. Bazı müfettiş ve kontrolör arkadaşlarımız, "böyle bir şey yapamazsınız" dediler. 

Bildiğiniz gibi, beyanname verme süresi 31 martta sona erer. Vatandaşın yüzde 5'i veya yüz
de 10'u beyanname vermeyi unutabilir, başka saikler de var, uzun uzun anlatmayayım. Şimdi biz, 
"beyanname vermedin" diyerek Vergi Usul Kanunundaki hükümlere göre vatandaşa ya takdire gi
diyoruz ya incelemeye gidiyoruz ya kaçakçılık cezası salıyoruz; beyanname vermemek o zamanlar 
bu cezalara giriyordu. „ 

Netice itibariyle, biz vatandaşa kolaylık olsun diye vergi dairesi müdürlerine "işlem yönerge
sine göre beyana çağrı yapın" dedik. Defterleri tarıyorduk, beyanname vermeyen -10 bin mükelle
fi olan bir vergi dairesinde- bin kişinin hepsine birer mektup gönderi yorduk ve bunu kanuna uydu-
ramıyorduk; şimdi getirilen bu madde bununla ilgilidir. 

Bu arada, vatandaş pişmanlıkla beyanname getiriyordu, ama pişmanlığın bir cezası da vardır, 
biliyorsunuz. 
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Şimdi getirilen hükmü birlikte okuyalım: "Tahrire dayanan vergiler ile kanunî süresi geçtikten 
sonra kendiliğinden verilen beyannameler için kusur cezası şeklinde değiştirilmiş ve maddeye bi
rinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Vergi incelemesine başlanılmasından -Yani bir adam beyanname vermeyecek, vergi inceleme 
elemanı incelemeye başladıktan sonra beyanname vermeye kalkacak, bunu, yani kötü niyetliyi tı
kıyor- veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanunî sü
resi geçtikten sonra kendiliğinden verilen vergi beyannameleri için ziyaa uğratılan verginin % 50'si 
tutarında kusur cezası kesilir." 

Yukarıda da okuduğum gibi, ikinci husus olarak, takdir komisyonuna sevk edilmesinden son
ra verilenleri kapsam dışında tutuyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Balyalı, lütfen cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 

HÜSEYÎN BALYALI (Devamla) - Sayın Başkan, ben bir kere söz alıyorum, bir de vergiyle 
ilgili. Beş on dakika değil... 

BAŞKAN - Yok, öyle özel bir imtiyaz yok Sayın Baıyalı. 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Yani, herkes gelse, sözümü bitirmeden inmem; bırak sa

ati filan da şurada bir şey anlatalım. 
BAŞKAN - Olur mu canım, burayı ben yönetiyorum Sayın Balyalı; lütfen cümlenizi bağlar 

mısınız... 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Peki, bağlıyorum. 
ALÎ OĞUZ (istanbul) - Sayın Başkan, Sayın Balyalı sahasında ilim sahibidir, bırakın konuş

sun. 
BAŞKAN - Efendim, başka maddede çıksın konuşsun, ilminden yararlanalım; ben buna bir 

şey demiyorum. 
Buyurun efendim. 

. HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - Şimdi şunu anlatmak istiyorum : Bir vatandaş çeşitli sa-
ikle beyannamesini vermemiş ve sonra kendiliğinden hatırlayarak, getirip beyannamesini veriyor... 
Beyannameyi vermek bir şey değil, bir de onun süresi içinde vergisini yatırması dagerekiyor. Di
yelim ki, 100 lira vergi yatıracak, iki ay sonra tutmuş, vergi idaresi de buna bir şey yapmadan, ha
beri olmadan, ona teşebbüs etmeden... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen cümlenizi bağlar mısınız efendim? 
HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - ...50 lira kusur cezası alacak yani; netice budur; bu hafif 

bir cezadır. Ben esas konuya girmek istiyordum... 
Arkadaşlar, burada biraz önce arkadaşlarımız konuştular; bu kanunda ağır kusur cezası eski

den kaçakçılığın içindeydi. Burada kaçakçılık daraltıldı, şimdi kaçakçılık üç kat ceza verilen bir 
olay haline getirildi; bunlar ağır kusur sayıldı ve iki katına indirildi, yani vatandaşın lehine oldu. 
Bu hüküm eskiden usul yasamızda yoktu, bir kat da az geldi; onun için bu uygundur diyorum. 

Gelelim esas konuya : Burada aflarla maflarla ilgili bazı laflar söyleniyor. Arkadaşlar, benim 
çok konuşmam lazım ama, Sayın Başkan maliyecidir ve benim Ankara Defterdarlığım zamanında 
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kontrol memurluğu da yaptı; vergi idare mahkemesinde hâkimlik de yaptı; benim ne konuşacağını 
kendisi bilir. Onun için, benim değil, kendisinin bu konuları arada size anlatmasını rica ediyor, say
gılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 
Ben müzakerelere katılamam. 

Sayın Balyalı Ankara Defterdarlığı yaptığında ben kontorl memuru değildim efendim; Danış-
tayda tetkik hakimiydim o zaman. 

Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir; önerge yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

AHMET RAMZİ HATİP (Konya) - Oylamaya geçmeden buraya baksanız iyi olur Sayın Baş
kan, şahsım adına söz istiyorum, görmüyorsunuz, söz vermiyorsunuz. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, önceden söz isteyin; bize istek olmadan bilemeyiz ki; İçtüzüğe 
göre söz istemek lazım. Benim, söz isteyen var mı diye arkadaşlara sorma mecburiyetim yok, bu
na hakkım da yok. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Söz istedim vermiyorsunuz. "Kabul edenler... Kabul et
meyenler..." diyorsunuz ve buraya bakmıyorsunuz. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, vallahi söz istenmedi, söz istenseydi bu olur muydu canım? 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Söz vermiyorsunuz; "Kabul edenler... kabul etmeyenler 

diyorsunuz" buraya bakmıyorsunuz bile. 
BAŞKAN - Efendim, madde üzerinde müzakereler bittikten sonra, benim görüşmelere devam 

etmem lazım. 
Arkadaşlar, rica ediyorum, herkes sözü zamanında istesin. (RP sıralarından gürültüler) 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Balyalı sizden söz mü istedi de söz verdiniz?.. 
BAŞKAN - Efendim, bakınız, burada; arkadaşımız, söz isteyenleri kaydetmiş. Yani, söz is

tenseydi, arkadaşların söz hakkını kısıtlamak bizim haddimize mi? Arkadaşların söz hakkını kısıt
lama imkânına sahip değiliz. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Meclisin teamüllerine göre, söz isteyenler 
sorulur; siz, sormuyorsunuz.. 

BAŞKAN - Sayın Şener, arkadaşlar söz istemedikten sonra, benim de, arkadaşlar, illa söz is
teyin diye ısrara hakkım yok. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Oradan sorup, isteyene söz vermeniz gerekir. 
BAŞKAN - Tabiî, söz isteyene veriyoruz efendim; ama, söz istenmedi bizden, inanınız isten

medi. Burada söz istemlerini kaydeden arkadaşlarımız var. 
Efendim, rica ediyorum... Eğer bir ihmalkârlığımız varsa özür diliyoruz. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. - 14.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Özel Usulsüzlükler ve Cezaları 
a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine 

uyulmaması 
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Madde 353. - 1. Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile 
serbest meslek makbuzunu vermeyen ve almayanlardan herbirine, her fatura, gider pusulası, müs
tahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu için 1 000 000 liradan aşağı olmamak üzere bu belge
lere yazılması gereken meblağın yüzde yirmibeşi nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk 
irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlen
me zorunluluğu getirilen belgelerin; kullanılmadığının, düzenlenmediğinin, bulundurulmadığının, 
irsaliye ve yolcu listesinin ayrıca taşıtta bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerde aslı ile örne
ğinde farklı meblağlara yer verildiğnin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, 
herbir belge için 1 000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

3. 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılmayan kişilerin, fatu
ra, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış vesikası, ödeme 
kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde, bun
lara münhasıran bu maddenin 1 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüz
lük cezası kesilir. Şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin ver
gi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Bu hükmün uygulanmasında belge dü
zenlenmediğine ve alınmadığına ilişkin tespit tutanağının bu belgeleri almayan veya vermeyenlere 
verilen örneği ceza ihbarnamesi yerine geçer ve ceza 7 gün içinde ödenir. Bu cezanın tespit tutana
ğının düzenlendiği gün içinde ödenmesi halinde cezanın yarısı indirilir. 7 gün geçtiği halde öden
meyen ceza ilci kat olarak tahsil edilir. 

4; Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri, serbest meslek kazanç def
teri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin 
günü gününe tutulmaması veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilme
mesi halinde ve vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorun
luluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde, her tespitte 1 000 000 lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir. 

5. Bu Kanunun mükerrer 354 üncü maddesine göre işyerleri için kapatma kararı verilen ve iş
letme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflere; bir takvim yılı içinde ilk uygulama için 2 
000 000 lira, ikinci uygulama için 4 000 000 lira, üçüncü ve daha sonraki her uygulama için ise 8 
000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Bilanço usulü esasına göre defter tutan mükellefler ile 
serbest meslek erbabı için bu cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

6. Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tab
lolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara 25 000 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziya
nı gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde hükmü uygulan
maz. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetki
lidir." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına Sayın Gürhan Çelebican, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Remzi 

Hatip. 
Söz isteyen arkadaşlarımız lütfen işaret buyursunlar, yazalım efendim. 
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Sayın Çelebican buyurun. 

Sayın Çelebican, süreniz 10 dakika efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Dikkat edeceğim Sayın Baş
kan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 659 sıra sayılı tasarının, 17 nci maddesi hakkın
da Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime baş
lamadan önce, hepinizi saygıyle selamlıyorum. 

Yaşama geçirilmesi mümkün olmayan kanunların var sayılmadığını, yaşama geçirilmede en 
önemli şartın ise, uygulanabilirlik olduğunu artık herkes biliyor. Vergi Usul Kanununun 353 üncü 
maddesinin birinci bendinde yapılan değişiklikle, fatura ve benzeri belgeleri alamayan veya vere
meyenlere kesilen ceza, fatura tutarının yüzde 3'ünden yüzde 25'ine çıkarılmakta ve cezanın, ha
len 75 milyon lira olan yıllık üst sınırı kaldırılmış bulunmaktadır. Verilemeyen veya alınamayan 
bir fatura için, fatura tutarının yüzde 25'i nispetinde anormal derecede abartılmış ölçüde ceza is
tenmesi ve ayrıca, bu ceza için herhangi bir üst sınır konulmaması, tatbikatta bu cezanın uygulana-
mamasmı peşinen kabul etmek demek olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, cezanın etkinliğinin, ancak uygulanabilirlik olması ve makul seviyeler
de tutulmasıyla sağlanabileceği herkesçe bilinen bir hususdur. Makul olan ise, bu oranın yüzde 5'e 
indirilmesi, halen 75 milyon olan üst sınırın 150 milyona yükseltilmesidir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet, şayet vergi gelirlerini artırmak istiyorsa, daha rasyonel yol
lar bulmak, vergi mekanizmasını gerçekçi bir şekilde tüm ülke sathına yayarak, adil bir sistem ge
tirmek mecburiyetindedir. Vergi gelirlerinin, kalıcı ve düzenli bir şekilde, zor; fakat, imkânsız ol
mayan bir dizi uygulamayla istenilen seviyede ve adilane toplanabileceği artık bilinmeli ve gereği 
yerine getirilmelidir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, maddenin, görüşümüz istikametinde değiştirilmesi gereğini 
önemle vurguluyor ve sözlerime son verirken, hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebican. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Remzi Hatip; buyurun. 

Sayın Hatip, süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Re
fah Partisi Grubu adına hepinizi hürmetle selamlarım. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 17 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Sözle
rime başlamadan önce, elime aldığım Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümünün başlangıç 21 inci 
sayfasında, "Milletvekillerinin Meslekleri İtibariyle Dağılımı" tablosu var. Burada yukarıdan aşa
ğıya doğru, "askerlik, bankacılık..." vesaire şeklinde meslekler sayılıyor, bu mesleklerin içinde, 
"Mali Müşavir ve Muhasebeci 4 adet" deniyor; bunun dışında vergiyle ilgili bir tasnif görmedim. 
Çok sevdiğimiz Sayın Balyalı, burada, "Efendim, bilen bilmeyen herkes kalkıp konuşuyor" diyor. 
Kendileri defterdar, muhasebeci, vergici; dolayısıyla kendilerinden başka konuşma yetkisi olan 
kimse yok... Eğer bu rakam, başka bir tasnif şeklinde değilse,-emsalleri de 4 tane imiş. 

Burası bir ihtisas meclisi değil, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin teşekkülüne esas olan kanunlarda da, "şu tahsil seviyesinde, şu ihtisasta olacak" diye de 
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bir hüküm yok. Ayrıca, buraya çıkıp konuşanlar da, bir ömür geçirmişlerdir; devlet hizmetinde 
emekli olacak kadar tecrübe görmüş, mühim vazife görmüş pek çok arkadaşımız var. Buraya gel
dikten sonra da, müteaddit defa bakanlık yapmış arkadaşlar var. Binaenaleyh, kimsenin kimseyi 
küçümsemesine gerek yok. Bu işlerle bütün arkadaşlar uğraşıyor diye, takdir etmeli, iftihar etmeli. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu tasarı Vergi Kanununu değiştiriyor, eviriyor, çeviriyor ve 
de bizim karşımıza vergi getiriyor. Ne vergi getiriyor?.. İleride göreceğiz. Bundan evvelki pakette 
-bu beşinci paket- yeni vergiler ihdas ediliyor, olmuyor bir daha almıyor. Koyundan 5 defa post alı
nıyor, yetmiyor, vergiler ağırlaştınlıyor, yetmiyor, amortismanlar yükseltiliyor, kısaltılıyor ve böy
lece sinekten yağ çıkarırcasına, mütemadiyen "acaba biraz daha fazla vergi almak nasıl mümkün
dür" diye bunun hesabı yapılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, peki, bu toplanan vergiler ne yapılıyor?.. Hükümet, kuvvetli bir şekilde 
emirname çıkarttı, yatırımların, harcamaların tamamını kıstı ve "şu kadar tasarruf yaptım, kamu 
harcamalarında şu kadar kısıtlama yaptım" diye övünüyor. Peki, bu kamu harcamalarının içerisin
de faizler var mı?.. Yok. Sizden alıyor burada vergileri, götürüp yüzde 406,5 faizli bonolara ödü
yor. Yani, milleti bunaltacaksınız, sıkacaksınız, her taraftan vergiye boğacaksınız; alışveriş yapar
ken tüccarı bir taraftan ezeceksiniz, elinde fileyle, paketle çıkanı bir taraftan ezeceksiniz ve bir sü
rü vergi alacaksınız -biraz evvel beyefendinin de buyurduğu gibi- yıllık 75 milyonluk azamî ceza 
haddini de kaldıracaksınız, -ve de millet zaten canından bezmiş bir vaziyette- ne yapacaksınız? 
Böylece cezalara duçar edeceksiniz. 

Bu maddeyle, eski kanunda da mevcut olan fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, pera
kende satış fişi, sevk irsaliyesi gibi belgelerin düzenlenmesi ve ibrazına ilişkin cezalanıl hadleri 6 
katından fazla yükseltilmektedir. Günah yani, insaf... Siz, ne kazanç imkânı veriyorsunuz ki, ver
gileri, cezaları artırıyorsunuz. Devlete para lazım, üretime ait hiçbir tasarrufunuz, hiçbir girişimi
niz yok -bilakis düşürüyorsunuz- yatırımları durduruyorsunuz, mevcut çalışan fabrikaları kapatı
yorsunuz, 3 ayda 300 bin kişiyi işinden ediyorsunuz, ondan sonra tutuyorsunuz, alışveriş yaparken 
de kendisinin başına kartal gibi geçip, cezalan 6 misli artıran bir yükseltme getiriyorsunuz... Ceza
lardaki bu artınm, esasen durgunlaşmış bulunan piyasada mükelleflerin ödeme güçlerinin çok üs
tündedir. Öyleyse, ne olacak?.. İstediğin kadar ceza yaz, bunu vermemek için her şeyi yapacak. Si
ze ceza vereceğine "bankanın faizi daha fazladır" diye parayı bankaya yatıracak ve cezayı gecikti
recek. Nitekim, Konya'da yaptığımız icnelemede, belediyelere gelen aylık tahsisatlann düştüğünü 
görüyoruz. Rakamlara bakınız, geçen ay belediyelere verilen parayla, bu ay verilen para arasında 
fark olduğunu açıkça göreceksiniz. Niye düşüyor?.. Çünkü, vergi tahsilatı azalmış da onun için. 
Tahsilat neden azalıyor?.. Bir taraftan ağır vergiler yüklemişsiniz, diğer taraftan da ağır cezalar 
koymaya çalışıyorsunuz; herkesin arkasına bir malî polis dikmeye, herkese bir vergi numarası ver
meye çalışıyorsunuz, ondan sonra da "vergi tahsilatı artsın" diyorsunuz... Mümkün değil. İstediği
niz kadar artırın, millette yok ki versin. Geçen sene bu vakitler memurlar, Tansu Çiller Hanımefen
diden maaşlanna zam istediği zaman "yok ki vereyim" demişti. Çiftçi istiyor "yok ki vereyim" di
yor; işçi zam istiyor "yok ki vereyim" diyor. Ondan sonra da, sen millete gidip "illa vergi ver" di
yorsun... Yok ki versin. Cevabı hazır; sizin lisanınızla bu cevabı verecekler. 

. Şimdi, piyasadaki şartlara göre vergiler, mükelleflerin ödeme güçlerinin çok üstündedir. Ay
rıca, demin de arz ettiğim gibi, bir senede toplam ödenecek olan, kesilebilecek cezalann azami had
di 75 milyon lirayken kaldırılmıştır. Bu da, fevkalâde bir şekilde vergi hukukuna aykırı bir madde
dir. 
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Maddeye ilave edilen iki yeni bent hükmünden birisi, söz konusu belgeleri almayan tüketici
lere de teşmil edilmesidir. Zaten, maaşıyla değil, asgarî ücretle geçinemeyen kimselere fiş alma 
mecburiyeti var; bir de "fiş almazsan ceza" diye üstüne gittiğiniz zaman, bu milletin teslim olmak
tan başka yapacağı bir şey yoktur; çünkü, açlığa, ölüme teslim olacak. Vatandaş, otursa ceza, kalk
sa ceza; artık bu, milletin başında idareye memur olan devlet şefkatiyle bağdaşması mümkün ol
mayan bir husus. 

Maddeye eklenen diğer bir bentte ise, muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve 
malî tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara 25 milyon lira özel usulsüzlük cezası getirilmiş
tir. Ancak, bu bentte, fiilin kapsamının açık ve seçik olarak belirtilmesi ve hangi hallerde bu usul 
ve esaslara uyulmamış olacağının sayılması gerekirdi. Bu haliyle, maddeye eklenmiş bulunan 6 nu
maralı bentte, uygulamalarda keyfî olarak ceza kesilmesine müsait bir durum hâsıl olmaktadır. İş
te bu, -istediğiniz kadar üzerine gidin- rüşveti de, kaçakçılığı da, her türlü suiistimali de getirecek 
bir maddedir ve ceza hukukundaki keyfiliğe bu tarzda yol açacak bir uygulamadır. 

Muhterem milletvekilleri, gelin, yalnız, millete külfet yükleyen kanunlarla değil; millete fe
rahlık verecek, milletin önünü açacak ve iş sahası açacak konularla uğraşalım; daraltmakla bir ye
re varamazsınız. Burayı Somali'ye çevirmek isteyen Batılılara alet oluyorsunuz. Vergi, vergi, ver
gi... Bakınız, iktidara geldiğinizden beri getirdiğiniz beşinci vergi paketidir bu. Siz, buraya beş de
fa, yatırımları artırıcı, üretimi teşvik edici, millete yeni iş sahaları açıcı projeler getirseydiniz, bu 
üç sene zarfında o kadar mesafe alırdık ve millî gelire yapacağı katkı yanında, şahısların da fert ola
rak kazanacakları gelirleri artacak ve kendiliğinden vergilerimiz de çoğalacaktı. 

Bu gidişle bir yere varmanız mümkün değildir; sadece zulüm, sadece gözyaşı ile bu memleke
tin kaderine hükmetmek, kendilerinin gözyaşı ve hüsranına sebep olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim, Sayın Hatip. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 

Sayın Bakan, bu maddedeki özel usulsüzlük cezası olarak, fatura ve gider pusulası almayan
lardan ve vermeyenlerden alınan ceza miktarını yüzde 3'ten yüzde 25'e çıkarıyorsunuz. Bu, kor
kunç bir rakam; yani, şimdi, fatura kesme mecburiyeti 2.5 milyon liradan sonra başlıyor, 2.5 mil
yon liralık alışverişte fatura kesmeyen kişiden, yüzde 25'ten ve 1 milyon lira da asgarî ceza getiri
yorsunuz. Yani, 3 milyon liralık alışverişte hem fatura kesmeyen mükelleften ve hem de fatura al
mayandan 750'şer bin liradan 1.5 milyon lira fatura cezası alıyorsunuz. Korkunç bir rakam; yani, 
yüzde 3'ü birdenbire yüzde 25'e çıkarmak, piyasada bayağı bir sıkıntı yaratabilir. Gerçekten büyük 
bir rakam bu. Ben size hatırlatmak için söylüyorum. 

MALİYE BAKANI ÎSMET ATTİLA (Afyon) - Herkes nizama uysun istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki, efendim; ama, çok ağır bir ceza. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Bir önerge var; okutuyorum efendim : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 17 nci maddesiyle Vergi Usul Kanununun 353 üncü 
maddesinin 1 inci bendinde yapılan düzenlemenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 3 numaralı 
bendin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. £|f 

Bülent Atasayan Halil Orhan Ergüder Elaaddin Elmas 
Kocaeli İstanbul İstanbul 

Gürhan Çelebican Abbas İnceayan 
İstanbul Bolu 

Madde 353. - 1. Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile 
serbest meslek makbuzunu vermeyen ve almayanlardan her birine, her fatura, gider pusulası, müs
tahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu için 1 000 000 liradan aşağı olmamak üzere bu belge
lere yazılması gereken meblağın yüzde beşi nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usul
süzlükler için kesilecek cezanın toplamı 150 000 000 lirayı geçemez. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önerge sahibi Sayın Elaaddin Elmas; buyurun efendim. 
ELAATTİN ELMAS (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 659 sıra sayı

lı kanun tasarısının 17 nci maddesiyle ilgili önergemiz hakkındaki sözlerime başlamadan önce he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yaşama geçirilmeyen kanunların var sayılmadığını, yaşama geçirilmesinin en önemli şartının 
ise uygulanabilir olmaları olduğunu artık herkes biliyor. 

Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin birinci bendinde yapılan değişiklikle, fatura ve
saire belgeleri almayan veya vermeyenlere kesilen ceza, fatura tutarının yüzde 3'ten yüzde 25'e çı
karılmakta ve cezanın halen 75 milyon lira olan yıllık üst sınırı kaldırılmaktadır. 

Verilmeyen veya alınmayan bir fatura için fatura tutarının yüzde 25'i nispetinde ceza istenme
si ve bu ceza için herhangi bir üst sınır konulmamasıyla fiiliyatta bunun tatbik edilemeyeceğini ön
ceden kabullenmiş oluyorsunuz. Cezanın tesirinin, ancak uygulanabilir şekilde olması, makul sevi
yelerde bulunması ile temin olunacağı, herkesçe bilinen bir hakikattir. 

Teklifimiz, yüzde 25 oranının yüzde 5'e indirilmesi ve halen 75 milyon Türk Lirası olan üst 
sınırın 150 milyona yükseltilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, maddenin, teklif ettiğimiz şekilde değiştirilmesi gereğini vurguluyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Elmas. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Karar yetersayısı istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştı. 
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Karar yetersayısı istendiği için karar yetersayisını arayacağım. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul 

edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 18.-4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 354 üncü mad
desine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

"Uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezası, kapatma kararının uygulanmasından önce 
mükelleflerin yazılı olarak istemeleri halinde para cezasına çevrilir, işyeri kapatma cezasının para 
cezasına çevrilmek suretiyle uygulanmasından sonra ayriı takvim yılı içerisinde işlenen fiiller ne
deniyle uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezaları para cezasına çevrilmez. 

Para cezası, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen ve kapatma ka
rarına ilişkin yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihteyürürlükte bulunan asgari ücretin bir yıllık 
brüt tutarından az olmamak üzere, mükelleflerin bir önceki yıl gelir veya kurumlar vergisi beyan
namelerinde yer alan dönem kazancının yüzde beşi olarak hesaplanır ve bir yazı ile mükellefe bil
dirilir. Hesaplanan para cezası, mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde tama
men ödenmediği takdirde, işyeri kapatma cezası uygulanır." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen? 
CENGİZ BULUT (izmir) - Anavatan Partisi Grubu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA CENGİZ BULUT (izmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; biraz evvel değerli milletvekili arkadaşım Sayın Balyalı öyle bir konuştu ki, ben bir ma
kine mühendisi olarak "Acaba konuşayım mı, konuşmayayım mı?" diye düşündüm; ama, beledi
yecilikte biraz parayla, bütçelerle uğraştığımız için, herhalde bir ayağımız Maliyeci olabilir diye 
idare ediyoruz ve çıkıyoruz. 

Bürokratlar bizi bağışlasınlar, affetsinler; zaten sıkıntı, hayatında hiç fatura kesmemiş insan
ların kanun hazırlamasından kaynaklanıyor. Hayatında hiç Maliyeye beyanname vermemiş, vergi 
dairelerinde hiç kuyrukta beklememiş, yani masanın öbür tarafında bulunmuş; ama, masanın bu ta
rafında bulunmamış insanların hazırladığı kanunların uygulanmasına geçildiği andan itibaren sıkın
tı başlıyor. Yani, sıkıntı biraz da buradan kaynaklanıyor. 

Aslında, Maliyeci olacak arkadaşlarımıza ilk olarak "Sen önce bir sene mükellef ol bakalım, 
git Maliyenin kapısı önüde bekle bakalım, bir beyanname ver bakayım, bir vergi ver bakayım..." 
demek lazım, ondan sonra işe almak lazım. Ancak, o zaman bizi anlarlar. Çünkü, ben de esnaflık 
yaptım ve bunun sıkıntısını çektim. 

Tabiî, biz insan olarak beyannameyi ve vergimizi daima son gün, son saatte veririz, gönderi
riz ve o kalabalıkta mutlaka cezaya çarpılırız. Benim, değerli bürokrat arkadaşlarımızın bilgisinden 
ve ihtisasından bir şüphem yok; onlar bu memleketin çocukları, bu memleketin insanları, bizim için 
çalışıyorlar; ama, tabiî biraz da tecrübe olsa iyi olur. 

Biz, Hükümetin getirdiği tasarının bu maddesini tasvip ediyoruz; kapatma cezası para cezası
na çevriliyor. Ben, oldum olası bu kapatma cezasına karşıyım, çok iptidai bir şey. Hani, hep "ben 
belediye başkanıyken" diyorum; inanın, belediye başkanlığı yaptığım dönemde bir dükkan dahi ka-
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patmadım. İnandığım bir olay da, piyasa ekonomisi ve rekabettir. Baskının, cezanın ve sıkıntının 
olduğu yerlerde avanta vardır, rüşvet vardır, torpil vardır, usulsüzlük vardır; ama inanın, piyasa 
ekonomisinin, rekabetin olduğu yerde avanta, rüşvet dönmez; orada kalite vardır, orada uygun bir 
fiyat vardır. Bir piyasada fiyatı kontrol eden bir olay vardır; o da rekabettir, gerisi yalan... Onun 
için, ben kapatma cezasına oldum olası karşıyım; iptidai bir olay. Hükümet, burada bir yumuşama 
getirmiş, kapatmayı bir defaya mahsus erteliyor. Hükümet, acaba bu ertelemeyi niye getirdi? Ta
biî, getirmiş olduğu vergilerin yaratacağı sıkıntıyı hissetmiş ve demiş ki: "Biz bu şekilde kapatır
sak, artık Türkiye'de açık dükkân kalmayacak." 

Sayın Bakanım, değerli Hükümet üyeleri, getirilen bu vergilerle, getirilen bu oranlarla, net ak
tif vergisiyle, ekonomik denge vergisiyle, kurumlar vergisinde yapılmış olan değişiklikle, 5 nisan 
paketinin getirdiği sıkıntılarla, bugün kepenk kapatan, siftah yapmayan insanların mutlaka vergile
rini ödeyemeyeceğini anladıkları için, Türkiye'deki bütün dükkânları kapatmamak için, "burada bir 
yumuşama getirelim, aksi takdirde açık dükkan kalmayacak" demişler ve onun için bir defaya mah
sus ertelemişler. Bence, bir defaya mahsus ertelemek de yeterli olmayacak; çünkü, tahmin ediyo
rum bu gidişatla, bu tedbirlerle, önümüzdeki aylarda çok daha fazla sayıda -sıra sıra, dizi dizi- dük
kânlar, işletmeler kapatılacak. Çünkü, biraz evveLde bahsettiğim gibi, büyük sıkıntı var. 

Maddede, "asgarî ücretin bir yıllık brüt tutarından az olmamak üzere..." deniyor. "Brüt"ü çok 
seviyoruz, net aktif vergisinden de, ekonomik denge vergisinde de aynı şeyi yaptık. Yani, "brüt" 
kelimesini çok seviyoruz ve bu maddede de "asgari ücretin bir yıllık brüt tutarından az olmamak 
üzere" diyoruz. Yani, "30 milyondan aşağı olamaz" diyoruz. Bugün için asgarî ücret 2.5 milyon 
kabul edersek, bunun bir yıllık tutan da 30 milyon eder. 

Bizim vergiciler, genelde böyle rakamların içine saklanırlar; yok, işte, brütün yüzde 5'i, yok, 
net aktif vergisinin yüzde 2'si, yüzde 3'ü falan gibi... Aslında, oradaki o 30 milyonu bize hissettir
meden, çaktırmadan geçirmek isterler ve o 30 milyonun bugün piyasada ne gibi sıkıntılar getirec-
ğini çok iyi biliyorlar; ama, biz fazla bağınp çağırmayalım diye, bunu bu şekilde gizliyorlar. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sizi çok seviyoruz Cengiz. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Seversiniz. 

Yine bu maddede, 15 günlük bir mühlet verilmiş. Bu mühlet içerisinde, önce işyerini kapatma 
kararı alıyorsunuz, eğer vatandaş bu kapatma kararına itiraz ederse, yani "ben parayı öderim" der
se, kapatmıyorsunuz ve "15 gün içinde cezayı ödeyin" diyorsunuz. Peki, acaba bu adam 15 gün 
içinde o parayı nereden bulacak? Eğer bu süre içinde parayı ödemezse kapatacaksınız, yani -afe-
dersiniz- süt veren ineği, yumurta veren tavuğu keseceksiniz. Bir taraftan, devlet sıkıntıda iken, di
ğer taraftan işyeri kapatma yoluna gideceksiniz... O nedenle, bence, bu işyeri kapatma uygulama
sından vazgeçin, bunun yerine para alın. Yani, esnaf, mükellef çalışsın ve size vergisini ödesin, 
böylece kendisine de faydası olsun. İşyeri kapatmakla bir yere varamazsınız. 

Şimdi bir de şu var : Yüzde 400 faizin uygulandığı bir ülkede, kapatma cezaları var, fiş ceza
ları var, yani, ceza, ceza... Daha evvel söylediğim gibi, bir kısrağı yakalıyorsunuz ve harmana hep 
aynı kısrağı koşuyorsunuz. Şimdi, bir mükellef olarak KDV ödeyeceksin, stopaj ödeyeceksin, ge
lir vergisi ödeyeceksin, kurumlar vergisi ödeyeceksin, net aktif vergisi ödeyeceksin, ekonomik den
ge vergisi ödeyeceksin, emlak vergisi ödeyeceksin, taşıt vergisi ödeyeceksin, sigorta ödeyeceksin, 
muhtasar ödeyeceksin, elektrik, su ve telefon parası ödeyeceksin, kira ödeyeceksin, işçi ücreti öde
yeceksin, tüm bunların yanında bir de sene sonunda yüzde 20, yüzde 30 vergi vereceksin ve en so
nunda da biraz para kalırsa kâr edeceksin... 
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Şimdi, Türkiye'nin ekonomik durumunu düşünün; bir tarafta yüzde 400 faiz yeren ve KDVsi, 
stopajı, kirası, muhtasarı olmayan, hiçbir sıkıntısı olmayan, memleket ekonomisine hiçbir katkısı 
olmayan tatlı bir para, kârlı bir para, kaymak gibi para dururken, hangi akıllı gidip fabrika alacak, 
işletecek, adam çalıştıracak, vergisiyle, maliyecisiyle uğraşacak... Burada bir yanlışlığımız var, bu
rada bir sıkıntımız var. Biz, daha altyapısını tamamlamadan, kalkınma için lazım olan sanayii ve 
kalkınma için lazım olan ticarî ahlakımızı veya yapımızı tamamlamadan, insanları, parayla, borsay
la oynamaya teşvik ediyoruz ve mükellefe, "kardeşim, dükkân açmak senin neyine, işletme açma 
senin neyine; borsaya git, al yüzde 400 faiz ve bu parayla tatlı tatlı yaşa" diyoruz. Böylece, insan
ları rehavet içine sürüklüyoruz. işte, buradaki sıkıntı bu. 

Diğer taraftan, çalışmak isteyen, bu memleketin kalkınmasını isteyen, bu memleket için yatı
rım yapmak isteyen insanlara da binbir türlü ceza getiriyoruz. Bu nedir; işte, biraz önce saydığım 
gibi, ceza, ceza, ceza... Bu şekilde bunun sonu nereye varacak? Hal böyle olunca sanayici kaçıyor, 
sanayici dükkânını satıyor, sanayici tornasını satıyor, sanayici evini satıyor, sanayici her şeyini sa
tıyor. Sanayici her şeyini sattıktan sonra da Türkiye'nin kalkınmasına hiçbir katkısı ve hayrı olma
yan faize yöneliyor ve bankaya koşuyor. Neden; işte, getirdiğimiz bu gibi kanunlar nedeniyle. Bu
nun sonunda ne olacak? 

Beyler; bu yüksek faiz politikası, daha kalkınmasını tamamlayamayan Türkiye'nin altından 
kalkabileceği bir politika değildir. İnsanları buna özendirmemeliyiz. 

Biraz önce söylediğim gibi, getirdiğimiz bu şekildeki kanunla sanayiciyi bıktırıyoruz, doğdu
ğuna pişman ediyoruz ve öbür tarafa kaydırıyoruz. Enflasyonun yüzde 130, yüzde 140 ve yüzde 
150'nin üzerinde olduğu bir ülkede faizle bir şeyler olabilir; ama, bunu olmayacak, bir noktaya ge
tirdiniz. Artık, Türkiye'de o faiz politikası yüzünden herkes parasını bankalara yatırdı. İşte bugün, 
Bursa'da büyük fabrikalar kapanıyor. İşte İzmir'deki BMC fabrikası, DYO fabrikası ve birçok kü
çük sanayi kapanıyor. Neden?.. Çünkü büyük paralar, sizin yastık altında dediğiniz o büyük para
lar -aslında yastık altında değil- büyük patronlar, büyük balıklar büyük yatırımlara gidiyor. Sonuç
ta ne oluyor; bunların yanındaki ufak balıklar aç kalıyor; çünkü, onlar iyi gelir getiren yerleri ka
pattılar, çünkü kârlı yatırımlara gittiler. Bu arada, siz de hayatı ölüm haline getiriyorsunuz, zorluk
lar getiriyorsunuz, sanayiciyi teşvik edeceğiniz yerde, faturasını keseni teşvik edeceğiniz yerde, on
lara hoşgörüyle, müsamahalı davranacağnız yerde, kalkıyorsunuz her türlü sıkıntıya sokuyorsunuz. 
Bu, yanlış bir politikadır. Eğer sanayiciye destek vermezsek, eğer teşvik vemıezsek, eğer yanında 
olmazsak, eğer omuz vermezsek 10 milyona... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bulut, lütfen cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Değerli kardeşlerim, değerli milletvekili arkadaşlarım; gelin, 
sanayiciye omuz verelim. Şaka değil, Türkiye'de 10 milyon işsiz insan var. Biraz evvel de söyle
dim, işçi perişan, işletmeler kapanmış, fabrikalar kapanmış, memur perişan, zam vermiyorsunuz, 
emekli perişan, bayramda bile maaşını vermiyorsunuz, vergi iadesini vermiyorsunuz, esnaf perişan, 
dükkânlar kapanıyor, siftah yapamıyor, köylü perişan, sanayici perişan, Türkiye perişan. Gelin, bu 
Türkiye'ye sahip çıkalım. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Cengiz Bulut... 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. 
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Sayın Ünal, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ZEKÎ ÜNAL (Karaman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görü
şülmekte olan 659 sıra sayılı, 213 sayılı Vergi Usul Yasası ile diğer bazı yasalarda yapılması gere
ken değişiklikler hakkındaki yasa tasarısının 18 inci maddesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek 
üzere Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, vergi yasalarının en sevimsiz maddeleri, ceza hükümleri
ni içeren maddelerdir. Görüştüğümüz madde de bunlardan biridir. Bu bakımdan, ceza maddeleri 
üzerinde daha hassasiyetle durulması lazım geldiği kanaatindeyim. Belki en güzeli, cezasız vergi 
yasalarıdır ama, pratikte bunun mümkün olmadığını hep birlikte görmekteyiz. O halde, bu madde
ler düzenlenirken, ülke şartlarını göz önüne almakta büyük fayda vardır. Belki de, bu durum dik
kate alındığı içindir ki, söz konusu maddeyle atıf yapılan kanunun 354 üncü maddesi 30.12.1980 
tarihli 2365 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle kaldırılmıştır. Mükerrer 354 üncü maddeye 
4.12.1985'tc bir madde eklenmiştir ve mükerrer 354 üncü maddeyle de, 355 inci maddede belirti
len bir ve iki numaralı bentlerinde yazılı belgelerin, bir takvim yılı içinde üç defa kullanılmaması 
halinde bazı müeyyideler getirilmiştir. 

Şimdi, bu yasa tasarısıyla da, yine bazı cezalar getirilmektedir. Bu maddenin birinci fıkrasın
da, "Uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezası, kapatma kararının uygulanmasından önce 
mükelleflerin yazılı olarak istemeleri halinde para cezasına çevrilir. İşyeri kapatma cezasının para 
cezasına çevrilmek suretiyle uygulanmasından sonra aynı takvim yılı içerisinde işlenen fiiller ne
deniyle uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezaları para cezasına çevrilmez." denilmekte
dir. < 

Diğer fıkrada da aynı şekilde cezadan bahsedilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa şunu hemen ifade etmek istiyorum; Hükümetin bugüne kadar-
ki politikalarıyla, zaten vergileri normal olarak toparlayamamışız ve ceza yoluyla da buradan kati 
ve güzel bir netice çıkacağı kanaatinde değilim. Her şeyden evvel, insanımıza, vergi mükellefleri
ne vergi şuurunu yerleştirmek ve onları, teşvik edici tedbirlerle, sorumluluklarını seve seve yapa
bilir birer mükellef haline sokmak lazımdır. Şimdiye kadar, mükelleflerimizin bu konudaki açıkla
rını kapatma konusunda hükümetlerin ciddî bir tedbir aldıkları kanaatinde değilim; çünkü, bu, bir 
eğitim meselesidir. Ben, öyle mükellefler biliyorum ki, kanunları okudukları zaman bunları anla
yacak durumda değiller. 

O nedenle, bunları güzel bir şekilde anlatmak ve o insanlarımıza, mükelleflerimize "sen, her 
şeyden evvel dürüst bir mükellef olarak vergini veriyorsun, korkma, hükümet olarak, devlet olarak 
her zaman için yanındayız, adaletli hüküm veriyoruz" şeklinde telkinde bulunmak zorundayız. Ma
alesef, bunlar uygulanmadığı için, bugüne gelinceye kadar bazı mükellefler zımnen cezalandırıl
mışlardır. Nasıl cezalandırılıyorlar; 1992 yılında çıkarılan vergi affıyla, dürüst bir şekilde, vaktin
de vergisini ödeyen mükellefler cezalandırılıyorlar. 

Şimdi, herhangi bir mükellef, "ben, vergimi versem de bir, vermesem de bir" veya "testiyi kı
ran da bir, getiren de" diye düşünmez mi?.. Bu şekilde düşünüp, "Hele bir bakalım, başkaları ne 
yapıyorlarsa şöyle bir dinleyelim" demez mi? 

Dolayısıyla, bu şartlar altında, herhangi bir vergi mükellefinin vergisini zamanında ödeyeceği 
kanaatinde değilim. Üstelik, 5 Nisan Ekonomik Kararlarından sonra, ekonomik şartlar bir hayli 
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ağırlaşmıştır. Bugün, vergi mükellefleri hakikaten büyük bir sıkıntı içerisine girmişlerdir. 

Bu arada hemen şunu arz etmek istiyorum : Daha önceleri vergi tahsilatlarının seviyesi yüzde 
70-80 civarında iken, maalesef son zamanlarda bu, bir hayli düşmüştür. 

Önümde, sadece, 1994 yılı ocak-nisan dönemi itibariyle gerçekleşen tahakkuk ve tahsilat mik
tarları ile oranları vardır. Bakanlık, bunları ciddî bir şekilde inceleyecek olursa, aslında, hastalığın 
nereden geldiğini rahat bir şekilde tespit edebilir. 

Bu rakamlara, 1994 yılı ocak-nisan dönemi itibariyle bakacak olursak, Gelir Vergisi tahakku
ku 104 trilyon, tahsilat miktarı 44,9 trilyon, tahsilat oranı yüzde 34,4; Kurumlar Vergisi tahakkuku 
38,6 trilyon, tahsilat miktarı -çok enteresan- 4 trilyon, tahsilat oranı yüzde 10,5; Motorlu Taşıtlar 
Vergisi tahakkuku 3,1 trilyon, tahsilat miktarı 1,6 trilyon, tahsilat oranı yüzde 51,6; Veraset ve İn
tikal Vergisi tahakkuku 1,1 trilyon, tahsilat miktarı 0,1 trilyon, tahsilat oranı yüzde 13,5; dahilde 
alınan KDV tahakkuku 40 trilyon, tahsilat miktarı 26 trilyon, tahsilat oranı yüzde 64,3; ek vergi ta
hakkuku 19 trilyon, tahsilat miktarı 0,6 trilyon, tahsilat oranı yüzde 3,2 ve toplam vergi gelirleri ta-
hakkukuk 251 trilyon, tahsilat miktarı 118,7 trilyon, tahsilat oram yüzde 47,3; cezaların tahakkuku 
9,2 trilyon, tahsilat miktarı 1,8 trilyon, tahsilat oranı ise 19,6 trilyon lira olduğunu görürüz. 5 Ni
san Ekonomik Kararlan, kapsamında çıkarılan, Ekonomik Denge ve Net Aktif vergilerinin tahsilat 
miktarlarının, beklenenin çok altında kalacağının bir göstergesi olarak, Kurumlar Vergisi tahsila
tındaki şok düşüş gösterilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, belki çok ideal bir şekilde vergi yasalarını hazırlıyoruz ve buradan 
çıkarıyoruz; ama, acaba netice ne oluyor; olay gayet açık, netice istenildiği gibi olmuyor. Neden 
olmuyor; çünkü, bu Hükümet ve bundan önceki hükümet, reel ekonomiden ziyade, parasal ekono
miye ağırlık verdiğinden dolayı, Türkiye'de, maalesef, paralar, rantiye sınıfıyla birlikte, belirli 
grupların elinde toplanmış, yatırımlar durmuş ve kalkınma hızı, özellikle 5 Nisandan sonra sıfıra, 
hatta IMF heyetinin uzmanlarına göre de, bu sene içerisinde- bu Hükümet, kalkınma hızını yüzde 
4,5 olarak belirlemiş olmasına rağmen -eksi yüzde 3 ila eksi yüzde 10 arasında değişen bir rakama 
ulaşacaktır. 

Bunun manası gayet açıktır : Eğer Türkiye'deki zengin kaynaklarımızı ekonomiye kazandır-
mazsak, mevcut potansiyelimizi paraya çevirmezsek ve zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmaz-
sak parasal ekonomiden alman sonuç işte böyle acı olur. O yüzden, biz Hükümete diyoruz ki: Evet, 
vergi yasaları çıkarabilirsiniz, çoğunluğunuz var; ancak, biraz da insaflı olmak lazımdır. Ben dün 
Anadolu'dan geldim, birkaç ilde esnafın arasında dolaştım, hakikaten büyük sıkıntı içindeler, sif
tah yapmayan esnafın olduğunu öğrendim ve buna fevkalade üzüldüm. Bunun manası nedir? Bu
nun manası, Türkiye'de gerçekten büyük bir durgunluk vardır. Bu durgunluğu atlatmanın yolu da, 
faiz oranlarını yüzde binlere çıkarmak değildir. 

Faiz deyince hatırıma geldi : Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel vergisini vaktinde öde
meyen insanlara uygulanan gecikme cezası oranı ne kadardır? Yüzde 12'dir. Peki bu insan neden 
bunu ödesin? Faizi yüzde 406 civarında seyreden bir Hazine bonosu almak varken, elbette ki, böy
le bir insan vergisini ödemez, hatta SSK primini de ödemez. Hesabını yaptığın zaman, bu bir yılda 
yüzde 144 yapar. Halbuki, öbürü yüzde 406. Bir milyar lira vergi veya prim borcu olan bir mükel
lef, sene sonunda yaklaşık 1,5 milyar liraya baliğ olacak cezayı göze alır ve yıllık... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ünal, lütfen sözlerinizi bağlar mısınız efendim. 
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ZEKÎ ÜNAL (Devamla) - Bağlıyorum. 

...yüzde 406 getirişi olan hazine bonosu almak suretiyle adamın 1 milyar lirası yıl sonunda 4 
milyar lira faiz getirir. 4 milyar liranın da 1,5 milyar lirasını gecikme cezası olarak verdiği takdir
de geriye 2,5 milyar lirası kalır ki, adam yine kârlıdır. Onun için, tabiî ki, bu yasanın, Türkiye'nin 
şu andaki ekonomik şartlarına, sosyal şartlarına uygun bir şekilde tanzim edilmesi gerekmektedir. 
Ancak, görebildiğimiz kadanyla bu, şu andaki şartlara uyum gösterecek bir yasa tasarısı değildir 
ve inşallahüteâla bu Hükümet bundan sonra çıkaracağı yasalarda ülkemiz şartlarını dikkate alır. 

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

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

Şahsı adına Sayın Hüseyin Erdal. 

Süreniz 5 dakika. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan vergi 
kanunu tasarısının 18 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu maddeye göre, kapatma cezası verilen işyeri kapaülıyor; eğer mükellef, 
kapatma cezasının para cezasına çevrilmesi için müracaat ederse bu, para cezasına çeviriliyor. An
cak, aynı takvim yılı içinde ikinci kez aynı suç işlenirse, bu sefer kapatma cezası paraya çevrilmi
yor, işyeri kapatılıyor. Yine, paramn tahsili için 15 günlük bir müddet veriliyor. Eğer, 15 gün için
de mükellef para cezasını ödemezse, yine işyeri kapatma cezası tatbik ediliyor. 

Şimdi, aklıma geleni söyleyeyim : 1950 yılından önce köylülerden 12 lira yol vergisi alınırdı. 
Bu 12 lira yol vergisi altıdan fazla çocuğu olandan alınmaz, az olandan alınırdı. Bunu ödemeyen 
köylü, tarlasındaysa, bağında, bahçesindeyse, alınır, götürülür, hapse atılır, tarlada ekini kalırdı. 

Şimdi, bu kanun tasarısı, 1950'den önceki Halk Partisi döneminin tatbikatını hatırlatıyor. O 
zamandan bu zamana köprülerin altından çok sular geçti; geriye gitmeyelim, şu cezalarla; işyeri ka
patmakla, hapisle bir yere varılmaz. Gelin, mükellefin elinden tutalım, yardımcı olalım. Bugün hiç
bir mükellef, kanuna, nizama aykırı hareket etmez; ancak, mecbur kalmadıkça, yanlış bir iş yap
maz. . ' - ' • • 

Yine bu Hükümetin şu tatbikatının neticesi, bu işyeri kapatmayı çağrıştırıyor. Hükümet özel
leştirme yapacaktır. Özelleştirme yapamazsa, kapatacak, yani, zamanında rahmetli bir millî eğitim 
Bakanının "şu okullar olmasa, millî eğitim çok güzel idare edilir" diye sözü vardır. Şimdi, bir fab
rikayı işletemeyen Hükümet, satıyor; fabrikayı satamazsa, kapatıyor. Vatandaş işyeri açmış, bu va
tandaşa yardımcı olup, vatandaşın gelirini artırıp, vergi alma varken; vatandaşın işyerini kapatıyor, 
para cezası veriyor, daha olmazsa hapse atıyor. Bu, âdeta bir işgal kuvvetinin yaptığı bir icraattır; 
yani, Türkiye bir ülke tarafından işgal edilmiş, bir işgal kuvveti var, işyerine geliyor bana şu para
yı vereceksin, vermezsen işyerini kapatacaksın, yoksa seni hapse atacağım, asacağım, keseceğim 
diyor. 

Arkadaşlar, Türkiye bağımsız bir ülkedir. Bu Hükümet de, bu Parlamentodaki milletvekilleri 
de milletin hür iradesiyle seçilmiş gelmiştir. Gelin işgal kuvveti komiseri gibi şu millete, şu vatan
daşa zulüm etmeyin, şu ceza kanunlanndan vazgeçin; milletin biraz gönlüne girin, milletten para 
alacak şekilde hareket edin. Hani çobanın gönlü olsa tekeden süt sağar derler. Hakikaten, Hükümet 
istese, vatandaşın cebinde iki kuruş varsa, onun birini alma imkânını bulur; ama, hayır, o yönde ça-
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lışmıyor. Maalesef, vatandaşın, fakirin, fukaranın üzerine gidiyor, dolayısıyla bugünkü sıkıntılar 
had safhaya gelmiştir. Kanunun bu maddesinde, bu cezalardan dolayı tolerans da yok* yani olur ya, 
bu mükellef ikinci kez işyerini kapatma cezasına müstahak oldu. Niye kapatıyorsun?.. Yine para 
al, alacaksan; yani, vatandaş ceza vermekten zevk mi alıyor ki, ikide bir para versin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 

BAŞKAN - Lütfen, cümlenizi tamamlayınız. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) - Hayhay Sayın Başkan. 
Demek ki, bir mazereti var ki, ikinci kez kapatma cezasına uğruyor. Aslında şahsen kapatma

ya karşı değilim; ama, madem bir kanun çıkarıyorsunuz, ikinci kez de para cezası al, bu vatandaş 
çalışsın. İşyeri kapandığı zaman, oradan bir gelir gelmezse, ne vatandaş istifade eder, ne devlet is
tifade eder. Kapatmak çözüm değil; işyerini açmak, çalıştırmak, hatta gerekirse devlet olarak o iş
yerinin sahibine yardımcı olup, daha çok iş yaptırmak gerekir. 

Bu temenni ile Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Yalnız, vergi almak için getirilen bir yasa uygulamasını, işgalci kuvvet gibi yorumlamanıza da 

katılmak mümkün değil. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, Hükümet adına mı konuşuyorsunuz? 
BAŞKAN - Efendim, Meclis adına konuşuyoruz. Türkiye'de işgal kuvveti yok, yani bir dev

letin vergi toplamak için getirdiği bir kanun için, "bu bir işgal ordusudur" demek, o devlete ağır bir 
itham olur gibi geliyor. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Hükümet adına mı cevap veriyorsunuz? 
BAŞKAN - Ben, Meclisi temsil ediyorum ve ülkenin yararını düşünüyorum. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Hayır efendim!.. Hükümet adına konuşuyormuşsunuz gibi geldi 

bana. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Şener. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 659 sıra sayılı kanun ta

sarısının 18 inci maddesi, Vergi Usul Kanununun 354 üncü maddesine yeni iki fıkra eklemektedir. 
Vergi Usul Kanununun 354 üncü maddesi ise, işyeri kapatma cezasıyla ilgilidir. Yani, vergi ceza
larıyla ilgili düzenlemeleri içeren maddeler görüşülmektedir. 

Aslında, bu tasan üzerinde fazla söz almak istemiyordum; ama, bu maddeler düzenlenirken, 
cezayla ne sağlanmak istendiğinin, tasarı metni hazırlanırken iyice düşünülmediği kanaatine ulaş
tım. 

Cezanın amacı, aslında, Hazinenin gelirlerini artırmak, ne pahasına olursa olsun, bütçe açıkla
rını kapatmak olmamalıdır. Vergi cezalarının amacı, mükellefleri vergi ödevlerini yerine getirme
ye yöneltmektedir; bu düşünce içerisinde tanzim edilmelidir. Ancak, gördük ki, gerçekten, Vergi 
Usul Kanununda yer alan, yıllardır uygulanan cezalar, bu tasarıyla fevkalade ağır hale dönüştürül
mektedir. Özel usulsüzlük cezalarında, üç kez belge düzenlemeyenlere verilen, her bir belge üze
rindeki miktarın yüzde 25'i tutarındaki bir ceza, gerçekten fevkalade ağırdır, böyle bir cezanın uy
gulanabileceğini zannetmiyorum. 

Diğer taraftan, ağır kusurla ilgili cezanın yüzde 100 artırılması, yine ağır bir düzenleme ola
rak karşımıza çikmaktadır. 
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Bu işyeri kapamanın ise, zaman zaman yanlış uygulamalar yüzünden, çok kötü sonuçlar orta
ya çıkardığını, belki bu Mecliste bulunan herkes müşahade etmiştir. Bir bakkalın, birkaç kez ek
mek için fiş kesmemesi sebebiyle kapatılmasını, Maliyeci ile işyeri arasındaki sürtüşmelerden, özel 
çekişmelerden kaynaklanan işyeri kapama cezalarını bile yaşamak, müşahede etmek mümkündür. 

Burada ifade etmek istediğim nokta şudur : Bu cezalar tanzim edilirken, mükelleflerin vergi 
ödevlerini yerine getirmelerini sağlamak amaçlanmalıdır; ama, bir Maliye despotizmini ortaya çı
karabilecek sonuçlar doğurma ihtimali olan düzenlemelerden de kaçınmak gerekir kanaatindeyim. 

Şimdi, şunu soruyorum : Türkiye'de vergi incelemesi diye bir müessese vardır. Kaç kişinin in
celendiği konusunda değişik oranlar verilir; ama, mükelleflerin ancak yüzde 3'ünün incelendiği 
söylenir. Maliyenin inceleyip de vergi zıyaı tespit etmediği bir mükellef var mıdır; yoktur. Demek 
ki, Türkiye'de bütün mükellefler, vergi mevzuatı açısından, ödevlerini ve mükellefiyetlerini yerine 
getirmemektedirler. Maliyenin şu anki çalışma düzeniyle ortaya çıkardığı sonuç budur. Bütün mü
kellefler, vergi kanunlarına aykırı hareket etmektedirler. Neden; çünkü, her incelenen mükelleften 
bir vergi zıyaı tespit edilmektedir. 

Şimdi, burada şu soruyu sormak lazım: Yanlış olan, hatalı olan, bütün mükellefler midir, yok
sa Maliye sistemi midir, mevzuat mıdır veya Maliye Teşkilatının işleyiş biçimi midir? Bütün mü
kellefleri, 60 milyonu, kimsenin suçlamaya hakkı yoktur. Demek ki, mekanizmada, sistemde bir 
yanlışlık var. Eğer, herkes vergi kaçakçısı konumuna geliyorsa, sistemde bir yanlışlık var demek
tir ve vergi mevzuatı tanzim edilirken de asıl olarak sistemdeki bu yanlışlığı ortadan kaldırabilecek 
arayışlara kaymak lazımdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sözlerinizi tamamlar mısınız Sayın Şener. . • 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -Herkesin suçlandığı bir vergi sistemi içerisinde, cezala
rın böylesine fevkalade bir şekilde artırılmasıyla hiçbir yere varılamaz. Ne pahasına olursa olsun, 
Hazineye bir miktar daha gelir aksın düşüncesiyle hazırlanan maddeler, öyle zannediyorum ki, bu 
Hükümeti ve İktidar partilerini fevkalade zor durumda bırakacaktır. Zaten, vatandaş geçim sıkıntı
sı içerisinde, alışveriş hacmi durmuş; böylesine sıkıntılı bir ortamda, bir de üzerine vergi baskısı, 
yükü ve vergi cezaları binmeye başlarsa, bu iktidarın yerinde fazla kalamayacağını ifade ediyorum 
ve özellikle bu ceza maddelerinin de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Şener ve lütfen konuşmanızı bitirin. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) -... hemen yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini düşüne
cek olursak; bu durumun, buna el kaldıran, bu maddeleri bu Meclisten geçirecek olan Sayın İkti
dar partilerinin, kendi idam fermanlarını onaylamış olmaları anlamına geleceğini burada ifade edi
yor, kendilerine hatırlatıyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

' BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şener. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Maddeyle ilgili olarak verilmiş olan önergeler geri çekilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde kabul 
edilmiştir. 
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Sayın üyeler, saat 19.00'dan önceki çalışma süremizin tamamlanmasına az bir zaman kalmış
tır. Yalnız, ara vermeden önce grup başkanvekillerine de sormak istiyorum. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkan, saat 20.30'a kadar ara verelim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Ama, gelmiyorlar Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, aslında alınan karar gereğince saat 20.00'de toplanmamız lazım; ama, 

bir toleransla, saat 20.30'da toplanmak üzere birleşime, ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.52 

@ 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

10. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, çalışmalarımıza kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

659 sıra sayılı yasa tasarısının 18 inci maddesini kabul etmiştik; 19 uncu maddesini okutuyo
rum : 

MADDE 19. -4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 358 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kaçakçılığa Teşebbüs Suçunun Tarifi 

Madde 358. - 1. 344 üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlan veya 
bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az dört defa fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, 
serbest meslek makbuzu düzenlememe ve iki defa vesikasız mal bulundurma fiilleri, verginin tar
hı için kanunda belli edilen sürenin girmesinden önce meydana çıkarılanlar, bu fiillerin veya ziya
ma neden olup olmayacağına bakılmaksızın; 

2. Bu Kanunun 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli gö
revlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sürücüsü; 

3. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge basan veya mükerrer 257 nci maddenin verdiği yetki
ye dayanılarak çıkartılan Yönetmelikte belirtilen bildirim görevini yerine getirmeyen anlaşmalı 
matbaalar ile anlaşması olmadığı halde bu Kanun uyarınca tutulması veya düzenlenmesi zorunlu 
belgeleri basanlar ve bu belgeleri kullananlar; 

Kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar." 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Rauf Erte-
kin. 
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Buyurun Sayın Ertekin. 
• Süreniz 10 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşmekte olduğumuz kânun tasarısının 19 uncu maddesi, yine kaçakçılıkla alakalı ve ka
çakçılığa teşebbüs suçunun tarifi şeklinde. Bu maddedeki kaçakçılığa teşebbüs suçunun tarifi ya
nında, tabiî önümüzdeki maddelerde cezasını da görüşeceğiz; ama, daha önce yürürlükte olan ve 
bugün birazcık değiştirilerek önümüze getirilen kanun maddesiyle arasında pek bir değişiklik yok. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Katılıyorsunuz değil mi? 
M. RAUF ERTEKÎN (Devamla) - Tabiî, katılıyoruz. 
Daha önceki maddede, bu fiilleri iki defa tekrarlaması durumunda suç haline getiren sebepler 

bu maddede dört defaya çıkarılıyor ve madde, "en az dört defa fatura, gider pusulası, müstahsil 
makbuzu, serbest meslek makbuzu düzenlememe ve iki defa vesikasız mal bulundurma fiilleri, ver
ginin tarhı için kanunda belli edilen sürenin girmesinden önce meydana çıkarılanlar, bu fiillerinin 
vergi ziyama neden olup olmayacağına bakılmaksızın, kaçakçılığa teşebbüs suçunu meydana geti
rir" diyor. 

Şimdi, bunlar tamam da, daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi, kaçakçılığa teşeb
büs, vergi kaçıranların cezasının artırılması hususları, her zaman, sıkışıldıkça gündeme getiriliyor; 
ama, bu cezaları artırmakla da bir yere varmak mümkün değil. Hükümetler, oy uğruna, belli dö
nemlerde vergi affı çıkardıkları müddetçe bu cezaların hiçbir kıymeti kalmıyor; çünkü, vergi ver
seniz de vermeseniz de, netice itibariyle vergi vermeyenlerin ödüllendirildiği bir sistem içerisinde 
vergi verenler sanki "enayi" addediliyor. O bakımdan, temelde bu yanlışlığın giderilmesi lazım. 

Bundan önce, geçen dönem, 1992 yılındaki Meclis çalışmalarında, tahakkuk eden vergi ceza
larının faizleri affedilsin, cezaları affedilsin diye getirilen kanun tasarısında, çıkardığımız yergi af
fıyla alakalı yaptığımız konuşmalarda, hiç olmazsa, vergisini zamanında ödeyen mükelleflerin de 
ödüllendirilmesi gerektiğini, onların, bu sistem içerisinde, bu şekilde cezalandırılma durumuna 
düştüklerini belirtmiştik; ama, o günden bugüne, yasa değişiklikleri için getirilen kanun tasarılarıy
la, vatandaşlık görevini yerine getiren bu mükelleflerin lehine bir düzenleme de yapılmadı ve hâ
lâ, vergi kaçıranların cezalandırılması uğruna, vergisini gününde ödeyen, vergi ödemede çok titiz 
davranan esnafımız da yanıyor. Bunların birbirinden ayrılması hususunda, uzmanlarımızın çalışma 
yapmasını öncelikle rica ediyorum. 

Şunu belirtmek istiyorum : Bilhassa Anadolu'daki küçük esnafımız, Maliyeyle karşı karşıya 
gelmemek için, vergisini verme hususunda fevkalade titiz davranır; beyannamesinde belirttiği ver
gilerini gününde ödeyebilmek için, imkânı yoksa bile, elindekini avucundakini veya tasarruf ola
rak hanımına almış olduğu bileziğini satarak borcunu ödeme yönünde hareket eder. Bunun yanın
da, çok büyük miktarlarda vergi kaçıran veyahut da, tarh edildiği, tahakkuk ettiği halde, vergisini 
zamanında ödemeyerek bekleyen, bu parayı kullanan büyük müteşebbislerin vergi cezalarının af
fedilmesi o küçük esnafı fevkalade kötü duruma düşürüyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. 

Önümüzdeki maddelerde de, yine, kaçakçılığa teşebbüste hapis cezaları konusunda hükümler 
var. 19 uncu madde, kaçakçılığa teşebbüs suçunun tarifinin de yapıldığı, biraz ağır hükümleri olan 
bir madde. Bu madde hükümlerinin hafifletilmesi hususunda, Komisyon ve Hükümetin daha titiz 
davranmasını öneriyorum. Maddede kaçakçılığa teşebbüs suçu tarif ediliyor; ama, defter tutmada 
büyük sıkıntı içerisinde olan birinci sınıf, ikinci sınıf esnafın -getirilen bu tasarının kanunlaşmasıy
la, belki götürü usulde çalışanların da, defter tutma zorunluluğu hâsıl olacak- küçük esnafın, bu in
sanların bu sıkıntılarının giderilmesi için, cezaların artırılması değil azaltılması lazım gelir diye dü-
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sunuyorum; çünkü, esnaf,vergi vermemekten değil, karmaşık olan bu defter tutma hadiselerinden 
dolayı Maliyeyle karşı karşıya gelmektedir. 

Gazetelerde okuyoruz, hele şu son ekonomik sıkıntılar dolayısıyla, son günlerde, Maliye de
netim memurlarıyla, uzmanlarla, vergi kontrolörleriyle ve Maliyenin Anadolu'daki yoklama me
murlarıyla esnaf karşı karşıya gelmekte, belki tatsız hadiseler olmakta. Bu bakımdan, işlerin basit
leştirilmesi hususunda yeni çalışmaların yapılması lazım. Geçen sene önümüze getirilerek bizlere 
ve kamuoyuna "vergi reformu" diye lanse edilmeye çalışılan kanunla, bugün, yine önümüze gelen 
ve daha önceki kanunlarda ufak tefek değişiklikler yapan ve cezaları artıran kanun tasarısıyla kar
şımıza gelen Hükümet "cezalan artırmakla, katlamakla vergi gelirlerindeki artışı sağlayacağız" di
ye düşünüyorsa, yanlış yapıyor; bu şekilde bir yere varmak mümkün değildir. Önemli olan, vatan
daşın güvenini tesis etmektir. Vatandaşın hükümete olan güveniyle adalete olan güveni neticesin
de bu sistemin kendiliğinden oturacağı hepimizin malumudur; ama güven ve adaletin olmadığı yer
de hiçbir şey yürümez. İstediğiniz kadar cezaları artırın, istediğiniz kadar kanunlar yapın, bunu uy
gulayabilmek mümkün değildir. Çünkü, insanlar, bu sistemin eşit şekilde, adaletli şekilde uygulan
madığına inanıyorlarsa onlar da uymayacaklardır. 

Benim korkum şudur: Biz, bu kanunları çıkarıyoruz; ama, esnaf, vergi mükellefi -daha önce
ki konuşmalarımızda da belirtmiştik- fişlenmiş bir sabıkalı gibi, sabıkalı insanlarmış gibi, hâlâ ver
gi mükellefinin üzerine üzerine gidiyoruz; ama bu ülkede vergi mükellefi olmayan yine istediği şe
kilde at koşturuyor. Ne yapıyoruz; para lazım, Hazineye kaynak lazım, bunun için ne yapmamız la
zım; vergi yoluyla bunları toparlayalım... Kimden toparlayacağız; mükelleften toparlayacağız; ta
mam, mükellefin üzerine gidelim. Mükellef kim; vergi dairesinde kayıtlı; kayıtlı olanın üzerine git! 
Kayıt dışı ekonomideki paranın Hazineye, devlete dönebilmesi için gerekli tedbirlerin çok sıkı şe
kilde ve ivedilikle alınması lazım. 

Böyle, daha önceki kanunlarla çıkarılmış olan düzenlemeleri değiştiriyoruz; şu andaki 19 uncu 
madde 1988 yılında bir defa değiştirilmiş, şimdi yine değiştiriyoruz; iki defa işlenen fiili dört defa 
yapıyoruz, yok şu kadar miktardaymış bu kadar miktarda yapıyoruz; bunun adına da biz kanun çı
kardık diyoruz. Bu kanun çıkarmak değil. Esas hastalık neredeyse onu teşhis etmek zorundayız. Onu 
teşhis edersek, biz insanımızla barışık olursak mesele biter; ama, devlet insanıyla barışık değilse, hâ
lâ onun üzerine üzerine gidiyorsa, tersini yapıyorsa, güvenini yitirdiyse neticeye varmak mümkün 
değil. O bakımdan, önce güvenin tesis edilmesi, insanlarımızın devlete inanması gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ertekin, lütfen, cümlenizi bitirin efendim. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 
Bu duygularla, ben, bu maddenin bu şekliyle de esnafımıza ve Maliye teşkilatımıza hayırlı ol

masını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Derin; buyurun efendim. 

Sayın Derin, süreniz 10 dakika efendim. 

RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekille
ri; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 358 inci maddesinde 19 uncu maddeyle yapılan değişiklik ko
nusunda, Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek için söz almış bulunmaktayım. 

19 uncu maddeyle, Vergi Usul Kanununun 358 inci maddesi değiştirilmiş ve bu maddenin es
ki halinde bulunan "sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi" ibareleri 
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buradan çıkarılmıştır; çıkarılmasında bizler de fayda görüyoruz. Ancak, 358 inci maddenin 2 nci 
bendinde "Bu Kanunun 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli 
görevlisinin ikazına rağmen araçlarını durdurmayanlar" şeldinde yer alan husus, şimdi yapılan de
ğişiklikle "durmayan aracın sürücüsü" şeklinde düzenlenmiş. Bir kere, durmayan arabanın sürücü-

- sünün tespiti de mümkün olmayabilir. 

Değiştirilmesi istenilen kanunun birinci fıkrasındaki sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu lis
tesi ve günlük müşteri listesi çıkarıldıktan sonra, bu kanun tasarısına göre, araç durdurulduğunda so
rulacaklardan geriye sadece taşıt pulu kalıyor. Araç sürücüsü, malın faturasını üzerinde taşımak 
mecburiyetinde değildir. Aracın içindeki malın belgeleri -daha ziyade yük kamyonları için- olsa ol
sa ne olur; taşıma irsaliyesi olur, sevk irsaliyesi olur, ki sürücünün kendisinden bunları soramayaca
ğız. Bu belgeleri bulundurmamak kaçakçılığa teşebbüs suçunun kapsamına girmeyecek. O takdirde, 
ne kalıyor o sürücünün veya vasıtamn üzerinde bulundurulması gereken; sadece taşıt pulu kalıyor. 

Diyelim ki, araç sürücüsü durmadı, kaçtı; bu durumda bu kaçakçılığa teşebbüs suçu meydana 
geldikten sonra, Vergi Usul Kanununun 360 inci maddesindeki kaçakçılığa teşebbüs cezası büyük 
bir problem meydana getirecektir. Mesela orada diyoruz ki : "Kaçakçılığa teşebbüs suçu nedeniy
le hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesi halinde, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından 
büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgarî ücretin bir aylık brüt tutarının, yarısı, herbir gün ha
pis cezası için esas alınır." Öyle bir noktaya getirmişiz ki, eskiden bir aydan başlayan bu cezayı bu 
maddeyle üç aydan başlatıyoruz. Kaçan ve kimliği tespit edilen bir sürücünün cezası en alt limit
ten, 3 aydan başlasa ve asgarî ücretin brütü 2 milyon 400 küsur binin, yansı olan 1 milyon 200 bi
ni alsak, 90'la çarpsak, bu sürücüye 108 milyon lira para cezası vermek gerekecek. Bu arada As
garî Ücret Tespit Komisyonu toplanıp asgarî ücreti 2 misline çıkarır da bu meblağ 5 milyona ya
kın bir brüte ulaşırsa, her gün için asgarî brüt ücretin yansı olan 2,5 milyonu 90'la çarparsak, Tür
kiye'de asgarî ücretle çalışan, hatta çoğu zaman sigortası bile olmayan bir sürücü, 225 milyon lira 
ceza ödeyecektir! 

Aslında, bu tasarıyla değişiklikler getirilirken, genel gerekçede "sistem basit, anlaşılır ve uy
gulanabilir bir yapıda olacak" denilmişti, onun için bu değişiklik tasarısı Meclisin huzuruna geti
rilmiştir. Halbuki, bu tasarıyla sürücüye yüklenen cezaların ne anlaşılır ne de uygulanabilir bir ta
rafı vardır. 

Sonra, daha önceden en az iki defa fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest mes
lek makbuzu kesilmediği zaman kaçakçılığa teşebbüs suçu işlenmiş oluyordu, şimdi bu dört defa
ya çıkarılmış; yani, ille ceza verilecek. Sürücüye, tahammülünün veya gücünün ötesinde vergi yük
lemek caydırıcılık değildir bize göre; olmamalı da. 

Sonra, şu değişiklik tasarısındaki oranlann çok büyük miktarlara ulaşması, âdeta bir zulüm ha
line geliyor. Niye bu vergiyi ödemiyor, niye kaçakçılığa teşebbüs etmek mecburiyetinde kalıyor 
mükellef? Verginin, her şeyden önce, gönül huzuru içerisinde verilmesi gereken bir yapıya kavuş
turulması lazımdır; ama, biz bunu bırakıyoruz, faizciyi destekliyoruz, yatırımı köstekliyoruz âdeta. 
Halbuki, modern, çağdaş vergi sisteminde verginin özelliklerinden bir tanesi, ekonomiye katkıda 
bulunması, yatırımları engellememesi, verginin gelirinin kaynağını kurutmaması ve adil olması ge
rekirken, ekonominin, kalkınmanın itici gücü olması gerekirken, bugün, eski cezalarla, eski vergi
lerle bile esnafın ayakta duramadığı bir dönemde, vergi limitlerini, ceza limitlerini, hapis cezası li
mitlerini yükseltmek zulümden başka bir şey getirmeyecektir. Maliyenin ve bu Parlamentonun yap
ması gereken şey, hiç ter dökmeden, rantiyelerle, trilyonlar kazanan faizcilerin üzerine gitmek, on
lardan vergi almak, onlann sadece faiz geliri elde etme maksatlarının önüne, caydırıcı olarak, aşı-
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n vergi limitleri koymak ve onları yatırıma kanalize etmek olmalıdır; ama biz tersini yapıyoruz, ya
tırımcıyı destekleyeceğimiz yerde köstekliyoruz ve tüm vergi mükelleflerine de âdeta hırsız gözüy
le bakıp onları yargılıyoruz. Onlara, ödedikleri verginin bu memleketin kalkınmasına, evladının ge
çimini sağlayacak yatırımlara aktarıldığını bir türlü gösteremiyoruz; onun için, gönül huzuru içeri
sinde vergi ödeyen mükellefi de bulamıyoruz; zorla almak için de hapis cezası, gücünün ve ekono-

. mik yapısının çok çok fevkinde vergi cezalarıyla, mükellefi âdeta bıktırıyoruz. 

Bu açıdan, yapılan bu değişiklikle, sadece sürücüye tahakkuk ettirilecek ceza limitlerinin dı
şında, yasanın, eski şekline nazaran daha insaflı hale getirilmiş olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum; ülkemiz için hayırlı vergi kanunlarını diliyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Derin. 
Şahsı adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, bu iyi bir mad

de ve mutlaka lazım olan bir madde; ama, aldığınız bu tedbirlerle, bu yaptırımlarla inşallah bir mik
tar para toplarsınız; inşallah, boşalmış olan Hazineye birkaç damla su, birkaç kuruş para akar, siz 
de, inşallah, perişan olan memura, perişan olan emekliye, sayılan 10 milyona varan işsize bir dam
la su, bir damla kan verirsiniz. O bakımdan, "bu 19 uncu madde inşallah bir işe yarar" diyorum. 

Sürünen köylüye bir damla teşvik, mazot alamayan, hatta ve hatta motoruyla tarlasına gide
meyen köylünün mazotuna teşvik için, inşallah bu madde işe yarar; böylece, mazotu sübvanse 
edersiniz, çiftçiyi içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarırsınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Bravo, konuşmanızdan istifade ediyoruz. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Değerli kardeşlerim, inşallah bu kanunun ve bu maddenin bir yaptırımı olur da ormancıyı kur

tarırsınız, çiftçiyi kurtarırsınız, köylüyü kurtarırsınız. Bu kullandığınız silah inşallah bir işe yarar 
da, bir nebze olsun birkaç kuruş para toplar -biraz evvel dediğim gibi- yüzde 400 faizle para veren 
bankacıların karşısında ezilen sanayiciye nefes aldırırsınız; geçmişe doğru çalışan faiz sistemini 
yok edersiniz de, sanayici, tornacı, küçük esnaf inşallah nefes alır, bu çıkaracağınız kanun hiç ol
mazsa orada bir işe yarar; çünkü, cidden köylü perişan, cidden memur perişan, cidden emekli pe
rişan, cidden esnaf perişan, cidden sanayi perişan, cidden Türkiye perişan!.. [DYP sıralarından al-
kışlar(!)] 

Değerli arkadaşlarım, rahatımız güzel, birbirimizi alkışlıyoruz, ama, sokaklara çıkalım. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Sokaklara çıkamazlar... 
CENGİZ BULUT (Devamla) - İşsizlikten kan ağlayan insanlar, aç dolaşan insanlar... İnşal

lah bu maddeyle bir miktar para toplar, onları bir nebze nefes almasını sağlarsınız. Türkiye cidden 
perişan, ortalık kan ağlıyor; kolay değil, onların arasına girin yaşayın. 

Geçen gün Konya'ya gittim, 7 bin liraya malolan buğdaya 2 bin lira vermişsiniz. İnşallah bu 
maddeyle bir miktar para toplar, onlara biraz daha para verirsiniz; çünkü, Konya'daki çiftçi, bizi 
siz sandı, az kalsın dövüyordu. Muhalefet olmanın ilk defa orada avantajına rastladık, dayaktan 
kurtulduk. İktidar milletvekilini yakalasalar sopayla dövecekler; samimî söylüyorum değerli kar
deşlerim. 

Değerli arkadaşlar, her taraf sıcacık, odalarımız klimalı, çaylarımız geliyor, sekreterlerimiz 
çalışıyor; rahatız. Çocuğuna pabuç alamayan insanlar var, evine bir ekmek götüremeyen insanlar 
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var; yok mu; var... İşsiz olan, kirasını ödeyemeyen elektrik, su paralarını ödeyemeyen insanlar var; 
kan ağlıyorlar... İnşallah bunlar için bu kanun bir işe yarar. 

Değerli kardeşlerim, bu maddeyi destekliyoruz; eski bir esnaf, eski bir mühendis, uzun yıllar 
fatura kesen bir insan olarak, bu maddeyi destekliyoruz; ama, burada bir sıkıntı var. Değerli Baka
nım ve değerli mensuplarıyla beraber yapacakları bir şey var : Kayıt dışı ekonominin üzerine git
mek zorundadırlar. Çünkü, fatura kesmek bugün bir problemdir. Fatura kesenin önündeki en büyük 
rakip kayıt dışı ekonomidir. Ben fatura kesiyorum; faturayı kestiğim andan itibaren, yüzde 15 
KDV'yi o ay sonunda gidip, -parayı alsam da, almasam da- yatırmak zorundayım, stopajı yatırmak 
zorundayım; ama, faturasız çalışanların ne KDV'yi ne stopajı ne.de bu Millî Savunma Fonu dedi
ğimiz şeyi yatırmak mecburiyetleri var. Memleketimize vergi vermek isteyen, memleketimiz için 
dürüstçe çalışmak isteyen mükellefe, vatandaşa, mükellef olan esnafa, Maliye ordusunun mutlaka 
sahip çıkması lazım. 

Mesele kimin ne kadar fatura kestiği, kaç fiş kestiği değildir, kimin fişsiz çalıştığı, kimin fa
turasız çalıştığıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Değerli Bakanım, değerli Maliyeciler; Türkiye'de kayıt dışı 
ekonominin üzerine gitmediğimiz müddetçe, esnafı assak da kessek de, o da fatura kesmemeye 
gayret edecektir; vatan haini olduğu için değil, kaçakçı olduğu için değil, hırsız olduğu için değil, 
haksız bir rekabetle mücadele edemediği için... Faturasız çalışan 1 lira yatırmazken, ne KDV, ne 
stopaj yatırmazken, bu peşin vergi dediğimiz olay yüzde 40'a varıyor. Hiçbir şey yatırmayan bir 
insanla fatura kesen insanın mücadele etmesi mümkün değil. . 

Sayın Başkanım, maddenin 2 nci bölümü üzerinde de kısaca durmak istiyorum. 

BAŞKAN- Peki. 
CENGİZ BULUT (Devamla) - Maddenin 2 numaralı bölümünde deniyor ki : "Bu Kanunun 

127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağ
men durmayan aracın sürücüsü" Bu bölüm kötüye yorumlanabilir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, cümlenizi bağlar mısınız. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Peki efendim. 
Bu bölüm kötü yorumlanabilir; bu bölümü biraz daha açalım. Bu bölüm, zamanla, bazı, ne ol

dum delisi olan, hani kral olunca babasını asan insanlar misali, insanlar elinde esnafımıza sıkıntı 
verebilirler. Bence bu bölüm üzerinde biraz daha durulmasında fayda var. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın milletvekilleri, bu maddenin 2 numaralı bendinde "...Maliye Bakanlığının özel işaretli 

görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sürücüsü" denilmektedir. 
Saynı Bakan, özellikle bir şey öğrenmek istiyorum : Biz, hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz, za

man zaman, bir bakıyorsunuz trafik polisi, "Ben işaret ettim, durmadı" diyor, arkadan trafik ceza
sı geliyor. Arkadaşlar, burada kaçakçılığa teşebbüs suçu olduğuna göre, bu kanunlar uygulanırken, 
tabiî, burada yapılan konuşmalar uygulamaya çok ışık tutacaktır. O bakımdan, yargı mercilerinde 
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bu kanunlar yorumlanırken, cezalar tasdik edilirken "Acaba Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
kanun müzakere edilirken ne denmiş?" diye dikkate alınır; onlar çok önemli. Ben yargıda çalıştı
ğım için biliyorum. Şimdi, bir vergi memuru veyahut da yoklama memuru, bir yerde, farzedelim 
ki, nöbet tutuyor, "Ben, filan plakalı araç geçerken işaret ettim, durmadı" dese, bu çok mücerret bir 
şey olur. Yani, bunun, trafik kayıtlarıyla tespit edilmesi veyahut da o sırada bir vergi memuru ya 
da orada kendisiyle birlikte görevde bulunan bir trafik ekibiyle bu konuda bir zabıt düzenlenmesi 
gerekmiyor mu? Diyelim ki, bir vergi memuru size kızdı, bir yoklama fişi düzenledi, gönderdi, 
"Ben falan yerde görev yaparken şu aracı durdurmak istedim; fakat kaçtı" dese, bu, kaçakçılığa te
şebbüs suçunu oluşturacak mı? Yani bunu yan delillerle biraz kuvvetlendirmek lazım Sayın Bakan. 
Burada söyleyeceğiniz hususlar da uygulamaya bir ışık tutacaktır, ö bakımdan bunları soruyorum. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, bu denetimler mutlaka em
niyet güçleriyle beraber, yani, polisle beraber yapılacaktır; sadece bizim denetim elemanımız yap
mayacaktır. Yanında bir polis bulunacaktır. O sebeple, sizin dediğiniz mahzurlar ortadan kalkaca
ğı gibi, sırf, gerek polisin veya gerekse denetim elemanının şahsî düşüncesiyle hareket etmesi söz-
konusu olmayacaktır. 

BAŞKAN - Bence, bir defada olması ağır bir şey. Yani, en azından birden fazla bir zabıt tu
tulması filan gerektirdiği... Tabiî, bunlar çok önemli meseleler olduğu için sizi ikaz etmek için söy
lüyorum. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum. (RP sıralarından "Önergemiz var" sesleri) 

Önerge yok efendim. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - İlk oylamada karar yetersayısı istemiştik, önergede. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yani karar yetersayısını... 
ÂBDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Önerge gönderdik size, gözardı edemezsiniz. 
BAŞKAN - Efendim, olur mu? Rica ediyorum... Bakın arkadaşlar, oylamaya geçerken karar 

yetersayısı ile ilgili bana bir pusula gönderiliyor, ben burada birtakım şeylerle uğraşıyorum; ben, 
sizin gelen pusulanızı mı okuyayım... (RP sıralarından gürültüler) 

ÂBDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - O, pusula değil, önerge. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Bir milletvekili sana önerge vermiştir, pusula değil. 

BAŞKAN - Önerge bana değil, buraya gelecek. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Başkanlığa verildi önerge. 
BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçmeden önce... 
ÂBDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, karar yetersayısını arayacak mısınız onu 

söyleyin. 
-T" 

BAŞKAN - Efendim, neyse, 20 nci maddede arayalım; peki. 
ÂBDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - 20 nci maddede değil, bu maddede arayın. 
BAŞKAN - Hayır, oylandı, "kabul edildi" dedim. (RP sıralarından gürültüler) 
ÂBDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Olmaz, önergemiz yazılı olarak önünüze geldi, görevli me

mur söyledi size. Kasten yapıyorsunuz... Kasten yapıyorsunuz... 
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BAŞKAN - Efendim, ben... (Gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Kasten yapıyorsunuz. Karar yetersayısını yazılı olarak is
tedik. 

BAŞKAN - Kasten yapmıyorum. Her şeyin bir usulü var. İçtüzükte, yazılı olarak karar ye
tersayısı isteneceğine dair bir hüküm var mı? 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Orada usulsüzlük yapıyorsun. 

BAŞKAN - Neyse... 
Maddeyi okuyun... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Okutamazsınız. 

BAŞKAN - "Okutamazsınız" olur mu canım! 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısını arayacaksınız... 
BAŞKAN - Önergeniz yok. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Var... 
BAŞKAN - Madde üzerinde önerge yok. (RP sıralarından gürültüler) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Önünüzde var. Önergeyi önünüze koydu görevli gördüm. 
BAŞKAN - Sayın Şener, lütfen yerinize oturur musunuz? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Oturmam. Böyle keyfî idare olmaz. Meclisi böyle keyfî yö

netemezsiniz. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Ankara Milletvekili olarak önerge verdim, önergeyi aldın, yeter

sayı aranmasını istedik. 

BAŞKAN - Lütfen oturur musunuz... 
Efendim, önerge öyle olmaz, lütfen yerinize oturun da size izah edeyim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, bizim kastımız, sizi usulüne uygun olarak 

idare etmeye alıştırmaktır. 
BAŞKAN - Hayır, sizin bana öyle bir kastınıza gerek yok. Sayın Şener, siz bu İçtüzüğü bir 

öğrenin. 
Maddeyi okuyun. (RP sıralarından gürültüler) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısı aramadan okutamazsınız. 

BAŞKAN - Lütfen oturur musunuz... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Oturmuyorum. 
BAŞKAN - Bakın, siz Grup Başkanvekilisiniz... Oturur musunuz... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Oturmuyorum! Usule uygun hareket edin. 
BAŞKAN - 20 nci maddeyi okutuyorum : . k •• ' 
MADDE 20. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin bi

rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"344 üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında 

345 inci maddede yazılı vergi cezalarından ayrı olarak altı aydan Uç yıla kadar hapis cezası ile bu 
kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyete hükmolunur." 

BAŞKAN - Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 
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ALİ OĞUZ (İstanbul) - Grubumuz adına söz istiyorum. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Grubumuz adına Sayın Maruflu konuşa
cak Sayın Başkan. 

BAŞKAN - RP Grubu adına, buyurun Sayın Ali Oğuz. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Sayın Başkan, şifahî söylüyoruz duymuyorsunuz, yazılı 
gönderdiğimizi de tatbik etmiyorsunuz. Bu ne biçim idare! 

BAŞKAN - Efendim, İçtüzüğe göre, bugünkü... (RP sıralarından gürültüler) 
Arkadaşımız konuşacak, Grup sözcünüz konuşacak. Lütfen oturur musunuz yerinize... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz. 
BAŞKAN - İçtüzüğü önce öğrenin de... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sizin, Meclis Başkanvekilliğinden istifa etmeniz lazım. 
İçtüzüğü uygulamıyorsunuz, o makamdan istifa etmeniz lazım. Burası sizin çiftliğiniz değil. 

BAŞKAN - Bakın, sayın milletvekili arkadaşınız gelmiş konuşuyor... Lütfen oturur musunuz 
yerinize... 

Buyurun Sayın Oğuz. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Bu adamı usule alıştırmadan ne yapabiliriz biz burada?.. 
BAŞKAN - Sayın Şener, biraz Meclisin adabına göre konuş; konuşmazsan, gerekli cezaî mü

eyyideyi uygularım size. Oturur musunuz yerinize... (RP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Bildiğinizi yapın... 

BAŞKAN - Bildiğimi yaparım; ama, yaparsam sen zarar görürsün... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Usule uygun hareket edin... (DYP ve SHP. sıralarından gü
rültüler) 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oğuz. 

ALÎ OĞUZ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakere konusu ettiğimiz bu 
tasarıyı bir an evvel çıkarmak istiyorsak, her şeyden evvel, Başkanın da bizlerin de, İçtüzük hü
kümlerine uygun olarak ve birbirimize karşı saygılı olarak bu müzakereyi sürdürmek mecburiyeti
miz var. Oysa, karşılıklı harekctleşmelerle, çekişmelerle bu işi yürütelim derseniz, biz elimizden 
gelen bütün engellemeleri yaparız, siz de gayret edersiniz; ama, bu kanun çıkmaz. Onun için anla
yış içinde olmamız lazım. (DYP sıralarından "biz, sizden memnunuz" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, müzakere konusu olan 659 sıra sayılı kanun tasarısının 20 nci maddesi
ne gelmiş bulunuyoruz. 20 nci madde "4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 
uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" dedikten sonra "344 üncü mad
denin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında..." diye devam et
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kaçakçılık suçunun tarifi yapıldıktan sonra, bu suçu oluşturan unsurlar 
1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerde tek tek tadat edilmiştir. Bu bentlerden, malumu âliniz 1 inci bentte 
"Defterlerin tutulmaması, hususiyle kayıtların yapılmaması, matrahın azaltılmasını tevlit edecek 
tarzda tamamen veya kısmen diğer defter veya kâğıtlara kaydedilmiş olması" 2 nci bentte, "sahte 
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikaların tanzim edilmiş olması"; 3 üncü bentte, "Vesikala-
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rı tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan vesika ve suretler tanzim etmek"; 4 üncü bentte, "Defter 
kayıtlarını tahrif etmek, mevhum adlara hesap açmak veyahut muhasebe hileleri yapmak"; 5 inci 
bentte, "Defterlerin sahifelerinin çıkarılması ve yerine sahte sahifelerin takılması"; 6 ncı bentte de, 
"Tutulması mecburi olan defter ve vesikaları gizlemek, yok etmek" ifadeleri yer almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, değiştirilen maddede ise, "344 üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerin
de yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında 345 inci maddede yazılı vergi cezalarından ayrı 
olarak -evvela tayin edilen ceza, vergi cezaları şeklinde ifade edilmekte, sonra da- altı aydan üç yı
la kadar hapis cezasıyla bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyete hükmo-
lunur" ifadesi yer almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddenin gerekçesinde, yani 20 nci maddenin gerekçesinde "Bu 
madde ile Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin birinci fıkrası yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan değişiklik, kaçakçılık suçu işleyenler için öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın alt sı
nırının üç aydan, altı aya çıkarılmasıdır." denilmektedir. 

Malumu âliniz, vergi tahsilatında asıl gaye, özellikle mükellefi zorlamadan, onun malî gücü
nü aşıp, müşkül duruma sokmadan, ondan gerekli verginin tahsil edilmesidir. Tabirimi mazur gö
rün, maliye hocamız, bize vergi cibayetini anlatırken -tenzih ederim- "Kazı bağırtmadan yolmak-

• tır" diye tarif ederdi. Bu çok sık kullanılır. Her şeyden evvel," mükellefi zorlamadan, incitmeden, 
feryat ettirmeden verginin alınması asıldır; ama, her şeyden evvel, idarenin, vergiyi tahsil edecek 
olan yetkili makamların, mükellefin içinde bulunduğu şartlan da nazara almak mecburiyeti vardır. 

Vergi cezalarında, burada tadat edildiği gibi, altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile bir
likte bir taraftan da, o müddet kadar ticaretten men edilmesi şeklindeki ağır hükümler yerine; onu, 
bir taraftan çalışmaya, bir taraftan da borcu olan verginin ödenmesinin teminine matuf kılmak icap 
eder. Onun için, önce malî cezalar, arkasından belki kapatma cezası; ama, en son ve mecbur kalın
madıkça hapis cezasına gitmemenin bir zaruret olduğunu burada ifade etmek istiyorum: Hele, as
garî haddi üç ay iken, bunu altı aya kadar çıkarmak fevkalade yanlış olur. 

Arkadaşlarım, hatırlarsınız, "40 harami bir çıplağı soyamamış" derler. Halkın ödeme gücünü 
elinden tamamen aldıysanız, ticarethanesinde canını teninde zor tutuyorsa ve dükkânını zor idare 
ediyorsa; ona getirdiğiniz ağır vergilerle, onu, dükkânını kapamaya, belki de tamamen ticarî haya
tına son vermeye kadar götürürsünüz. Belki onun dükkânını kapatır, elindekini avucundakini alır
sınız, belki de hapishaneye tıkarsınız; ama, bu yaptığınız, -daha evvel arkadaşlarımın da, benim de 
bu kürsüden tekrar tekrar ifade ettiğim gibi- altın yumurtlayan tavuğu kesip, bir günde onu yok et
meye müncer olan bir netice olur ki, bu da tasvip edilir bir yol değildir. 

Bazı arkadaşlarımız buraya çıkıp bize ders verdiler ve "Vergi işini biz biliriz, başkaları anla-
_maz" dediler. Ziyanı yok, onlar bilsinler; ama, şu bildiklerini burada doğru olarak ifade etseler de, 
hep doğruları burada tahakkuk ettirerek devam etsek. İlim ve irfanın sadece sizin inhisarınızda ol
duğuna ben inanmıyorum. Burada konuşan değerli arkadaşlarımızın görüşlerine değer vermenizi, 
onları takip etmenizi ve.bunlardan da ders almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü, büyüklerimiz buyur
muşlar "Barikai hakikat müdâvelei efkârdan doğar". Burada hakikati bulabilmek için, hakikat şim
şeğini bulabilmek için fikirlerin çarpışmasına razı olacağız ve bunları dinleyeceğiz, birikmiş ve te
raküm etmiş olan bilgilerden de burada istifade edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvele şunu ifade etmek istiyorum ki, şu getirdiğiniz ağır 
vergiler, sizin, bu vergileri tahsil etmenize fırsat vermeyecek; getirdiğiniz ağır cezalar, belki mü
kellefi canından da bıktıracak. Önce bütün imkânlarını kullanıp ayakta durmanın çarelerini araya
cak; ama, arkasından, artık her şey tükendikten sonra da, sizin ona tatbik edeceğiniz, cezalar ne 
olursa olsun, ona razı olacak; ancak, siz de elinizdeki bir mükellefi böylece kaybetmiş olacaksınız. 
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Şu ana kadar yaptığınız tatbikat, tahsil etmek ve çoğaltmak yerine; insanların, tamamen çalı
şıp kazanma gayretlerini ve şevklerini kıran, ortadan kaldıran tedbirler mahiyetinde ortaya çıkmak
tadır. Gelin, bu yanlış tedbirlerin yerine, kürsü oyunları veya emrivakiler yerine, muhalefetin sesi
ne de kulak vererek, sabrederek, onu dinleyerek, konsensüs dediğimiz karşılıklı anlaşmayla uzlaş
mayla, bu çalışmaları yürütürseniz, sizin için de, memleket için de hayırlı olacağını ümit ediyor, bu 
duygularla hepinizi selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Başka söz isteyen?.. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum. • 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - ANAP Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, rica ediyorum, sözü önceden isteyin. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Grup Başkanvekili söyledi Sayın Başkan. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Önceden söz istendi Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önceden söz istense arkadaşımız yazardı? 
Söz istedi mi arkadaşım?.. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Evet. Grup adına söz istediler. 
BAŞKAN - Söz isteyen bir milletvekiline söz vermemezlik yapamam; görevim söz vermek. 

Zamanında söz istemenizi rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Maruflu. 

. Sayın Maruflu, siz söz istediniz de ben... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Söz istediğimde siz tartışıyordunuz, görmediniz. 
BAŞKAN - Divan Kâtibi arkadaşlarım görürdü... 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; sözlerimin başında, hepinize saygılar sunuyorum. 
Benim, her zaman üzerinde hassasiyetle durduğum konu, her zaman söylediğim gibi, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin itibarı ve demokratik parlamenter rejimin yüceliği ve üstünlüğüdür. Bu 
nedenle, Meclis kürsüsünden zaman zaman değerli görüşlerini ifade eden arkadaşlarımız tabiî, bu
gün memleketimizin içinde bulunduğu ekonominin felç durumunu ve dış reating şirketleri tarafın
dan ekonominin itibar kaybetmesine ilişkin mukayeseyi de yaparken, "biz milletvekilleri olarak 
şöyleyiz, böyleyiz, vatandaş şu durumda" diye ifadeler kullandı. Bunun, sadece ve sadece Türki
ye'nin içinde bulunduğu şartları anlatmak için söylenmiş sözler olduğunu düşünüyorum. Yoksa, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan hiçbir arkadaşımızın, özellikle bu Meclis çatısı altında bu
lunan milletvekili arkadaşımızın, aşağılayıcı, suçlayıcı görüşmelerde, konuşmalarda bulunacağını 
zannetmiyorum. 

Milletvekilleri olarak bizim bu konularda fevkalade hassas olmamız lazım. Biraz evvel, Sayın 
Başkanla Refah Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımızın münakaşası sırasında -dikkat ettim- şu ar
kada sadece iki kişi vardı; ama, şimdi çoğaldılar. Yani, Mecliste bir tartışma, kavga başladığı za
man onlara malzeme hazır; onlar bunu yazarlar. Ancak, burada yapılan seviyeli görüşmeleri, mü
zakereleri, bilimsel açıklamaları yazılarında hiçbir zaman göremezsiniz. Bugünkü gazetelerde de, 
-şahsen benim ne kooperatifle ne de organizasyonla ilgim var- 18 inci Dönem milletvekilleri diye 
şu anda milletvekili olmayanların kurduğu kooperatifle ilgili bazı açıklamalar var. "Mecliste görü
şülecek bir-sürü yasa dururken, milletvekilleri toplantı yaptı" diyorlar. Ne alakası var?.. Benim bu 
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koopetarifte hissem yok, birçok arkadaşımın da hissesi yok. Dikkat ederseniz, Meclisi ciddiye alan, 
bilimsel çalışmalar yapan birçok arkadaşlarımız var; ama, maalesef, bu ülkenin basım böyle... Mec
lisi ve demokratik parlamenter rejimi aşağılamak için... Bu çatı çökerse sanki kendileri bu çatının 
altında kalmayacaklar... Onu da söylemek istiyorum. Durum budur... 

Değerli arkadaşlar, bildiğimiz yoldan gitmemiz lazım. Bunu, bu vesileyle ifade etmek istedim. 
Arkadaşlarımızın, bu kürsüden konuşurken hakikaten dikkatli olmaları lazım. 

Diğer bir hususa değinmek istiyorum : Bu yasa tasarısının 20 nci maddesi, "344 üncü madde
nin 1 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında..." diyerek hapis ce-, 
zası getirmektedir. Daha evvel 3 ay olan bu hüküm, 6 ayla 3 yıl arasında bir hapis cezasına yüksel
tilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu tasarının hemen hemen tamamında, Maliye Bakanlığında vazife yapan, 
özellikle vergi denetim kadrosunda çalışan teknik arkadaşları rahatlatıcı bazı müeyyideler vardır. 
Hükümet buradan vergi yasaları geçirir, vergiler koyar. Hepimiz "Bu vergileri almamız lazım, Tür
kiye'de vergi ödeme oranı düşüktür, vergiler adaletsizdir" diye şikâyet ediyoruz. Bunun için de 
Maliyenin elinde bazı silahlar, bazı yaptırımlar olması lazım. Biz, burada "Hükümet vergi affı çı
kardı" diye tenkit ettik. Evet, vergi affı çıkarmak doğru değildir; çünkü bu, dürüst vergi ödeyenle
re karşı haksızlıktır. Nihayet, vergi affı çıkardığınız zaman, vergi ödememeyi de teşvik edersiniz. 
Burada, bazı grup sözcülerini dinliyorum; "Efendim, bu cezalar çok ağırdır, kaldırılsın" şeklinde 
ifadeleri var. Tabiî, burada çok dikkatli olmak lazım. Memleketin şartlan ve eğitim düzeyi açısın
dan, burada yazılı olanları, her vatandaşımızın, her esnafımızın, her orta gelirlinin anlaması pek 
mümkün değil. Onun için, ben şu kanıya vardım : Bu yasa çıktıktan sonra, Maliye Bakanlığımızın 
bu yasayı çok iyi duyurması lazım, çok iyi anlatması lazım. Çünkü, bu ve bundan sonraki madde
de, kaçakçılığa teşebbüste bile hapis cezası olduğu görülmektedir. Maliye Bakanlığının, kamuoyu
na bu yasayı çok iyi bir şekilde anlatması lazım. Vergi mükelleflerine "Vergide yeni bir düzenle
me yapılmaktadır, eğer, bu düzenleme çerçevesinde verginizi ödemediğiniz takdirde, Maliye Ba
kanlığınca çıkarılan yönetmeliklere riayet etmediğiniz takdirde başınıza şunlar gelecektir" diye ifa
de etmek ve bunu iyice anlatmak lazım. 

Söylediğim gibi, bu madde teknik bir maddedir. Maliye Bakanlığı bunu her zaman kullana
cak da değildir. Sonraki 22 nci maddede uzlaşmayla ilgili bir hüküm vardır. Yani, uzlaşma olduğu 
zaman tabiî, bazı şartların yerine getirilmesi lazım. Uzlaşma, eski metinde çok uzun bir şekilde, bir
kaç madde halinde düzenlenmiştir; ama, uzlaşarak bazı şartlar yerine getirildiği takdirde, ağır ha
pis cezası gibi, yaptırımların kullanılmaması da sözkonusu olabilir. Bu maniplasyon tamamıyla 
Maliye Bakanlığının elinde olan bir şeydir, bunu onlar kullanacaklardır. 

Bu açıdan, madde, teknik bir madde olduğundan, bu maddenin yerinde olduğu düşüncesinde
yim. Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Şahsı adına, Sayın Cengiz Bulut; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Bulut. 
CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; tabiî, vergi top

lamak için mutlaka cezaî müeyyide şart. Yani, cezasız bir şeyi toplamak mümkün değil. Biz, Ame
rikan filmlerini seyrederiz; meşhur Amerikan gangsteri Al Capone'un dahi* ancak vergiciler yaka
ladıktan sonra işini bitirebildiler. Orada vergi çok sağlam, cezalar çok ağır. Tabiî, ağır cezalar koy
mazsak vergiyi toplamak mümkün değil. Yani, yaptırımı olmayan bir cezanın bir anlamı kalmaz, 
bir anlamı olmaz. 
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Ancak, direkt hapis cezası olacağına, birinci planda "ihtar" dediğimiz bir para cezası, ikinci 
planda da ağır hapis cezası da olabilirdi. Yani, bu, insana bir ikaz şeklinde de olabilirdi; ama, işin 
kötüsü, bizim her zaman korktuğumuz ve söylediğimiz olay şu : "Parlamentodan nasıl olsa af çı
kar" düşüncesi ve beklentisinin olması. Biraz evvel Sayın Bakanım, "af çıkmayacak" dedi, inşal
lah çıkmaz. İnşallah bundan sonra hiçbir Meclis ve hükümet bu yönde bir af çıkarmaz; ama, insan
lar çok iyi biliyor ki, bu yönde ne kadar karar alırsak alalım, bu şekilde bir af bir daha çıkmayacak 
diye ne kadar söylersek söyleyelim, bu allar mutlaka çıkacaktır. 

Esnaflık yapmış bir insan olarak, bu konudaki şahsî kanaatim şudur : Bir insan kusur işleyebi
lir, bir hata yapmış olabilir; bu hata ne kadar ağır olursa olsun, buna gene de yumuşak bir şekilde 
yaklaşmak gerekir. Bakınız, mevduata garanti diye bir mesele var. Türkiye'de, yüksek faiz alacağım 
diye trilyonlarca lirayı sokağa atan insanlara, devlet garanti veriyor. Biz, bunlara müsamaha göste
rirken, devletin sırtından faizle kumar oynayanlara -ben, bu yüksek faiz verenlere faiz kumarbazla
rı diyorum- devlet kefil olurken, bunlara sahip çıkarken, "istediğiniz kadar faiz verin, ne yaparsanız 
yapın, sizin kefiliniz benim" derken, trilyonlarca liralık mevduatı alıp, istediği şekilde harcayacak ve 
batıracak olan kişilere kefil olurken, bunlarla ilgili bir hapis olayı yok; fakat başka bir suç için he
men anında bir hapis meselesi meydana geliyor.' Bence, burada, birinci derecede ağır -o da hafif de
ğil, çok ağır- para cezası, ikinci derecede de hapis cezası uygulaması daha makul olurdu. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

Sayın Hüseyin Balyalı, buyurun. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sadece madde üzerinde konuşsun; ders verme
sin; burası mektep değil. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkçe-
de bir tabir vardır, bir kelimeyi iyiniyetle algılarsanız, hüsnüniyetle algılarsanız, kelime, söyleye
nin kalbinden kafasından ve dilinden çıktığı gibi anlaşılır; ama, istismar etmeye kalkarsanız, o ke
limeyi her türlü istismara doğru götürebilirsiniz. Türkçede buna müsait kelimeler, cümleler mev
cuttur. Biz, bütün insanlarımızı hüsnüniyetli olarak görüyoruz. Hele hele Türkiye Büyük,Millet 
Meclisi adı takılan bu çatının altında... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Zaten, Türkiye Büyük Millet Meclisi; "adı takılan" değil... 

HÜSEYİN BALYALI (Devamla) - İşte bak, ne güzel! Hemen yanlış anlıyorsunuz. "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adı takılan dediğim" zaman, bu, Türkçede "adı verilen manasını" taşır. Zira, 
Türkçede lehçe farkları vardır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adı verilen bu müessesede yaşayan ve millet iradesiyle gelmiş 
olanların, bu memleketin insanını düşünmesinden daha tabiî hiçbir şey olamaz. Biz de, bu duygu
larla, burada millet adına sizlere hitap ediyoruz, yoksa, ne seçmenlere selam, ne de boş sıralara ke
lam etmek için buraya çıkmıyoruz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, vergicilikte ve maliye ilminde prensipler vardır. Çıkaracağımız bu kanu
nun sürekli olacağını düşünürseniz -yarın iktidara kimin geleceğinin kimin gideceğinin garantisi de 
olmadığına göre- bunların, uygulanırken bir disipline ihtiyacı olacağını düşünmek zorundayız. 

Şimdi, 6183 sayılı Kanunun birçok hükümlerinde, hapis cezaları vardır; ama, biz, Maliye ola
rak, prensipte, hiçbir zaman vatandaşımızı, mükellefimizi hapse atmayı düşünmeyiz; yalnız, bura
da meseleler ele alınırken, meselenin tek yönü ele alınıp konuşuluyor; "efendim, vatandaşa şu ola-
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cak, bu ceza gelecek" deniyor. Maliye, haklı mükellefini, dürüst mükellefini, itibarlı mükellefini, 
vergisini tam veren mükellefini, devleti tanımayan, kanunu tanımayan, devletin hakkım vermeyen 
birtakım -açıkgöz mü diyeyim, köşe dönücü mü diyeyim, hilekâr mı diyeyim, vicdansız mı diye
yim, şerefsiz mi diyeyim, ne diyeceğimi bilemiyorum-insanlara karşı korumak zorunda olduğu 
için birtakım müeyyideler getiriyor. Hiçbir arkadaşımız, konuyu bu cepheden ele alarak konuşma
dığı için, bir iki cümle de olsa bunları söylemek için söz almış bulunuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin şerefli üyeleri, sizler, şerefli insanların yanında olduğunuz 
müddetçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti, şerefini ve istikbalini koruya
caktır. Sizler de bunu korumaya mecbursunuz! 

Bu duygularla hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

CENGİZ BULUT (İzmir) - "ilelebet payidar kalacaktır" demedin. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Balyalı. 
20 nci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önerge bulunmamaktadır. 

III . - YOKLAMA 

BAŞKAN - Yalnız, maddenin oylanmasından önce bir yoklama istemi vardır; onu yerine ge
tireceğim. 

EVREN BULUT (Edirne) - Şimdi, bu konuşmadan sonra o olmadı. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, burada bir görev yapıyoruz. Bu görevi yaparken, önemli 
olan, Meclisin bu görevini bir hoşgörü içinde yapmasıdır. Bu memleket hepimizin, kimsenin kim
seden fazla imtiyazlı bir konumu yok; ama, nedense, birtakım arkadaşlarımız zaman zaman tepki 
gösteriyorlar. Çalışma usullerimizi belirleyen bir Tüzüğümüz var, Meclisi, o Tüzüğe göre çalıştır
mak zorundayız... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Keşke öyle olsa. 
BAŞKAN - Şimdi, yoklama istemiyle ilgili önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulda toplantı yetersayısı yoktur; yoklama yapılmasını arz ederiz. 

Abdüllatif Şener Ahmet Derin Ömer Ekinci 

. ,' Sivas Kütahya Ankara 
Ahmet Arıkan Ahmet Remzi Hatip Cevat Ayhan 

Sivas Konya Sakarya 

Salih Kapusuz Zeki Ünal Ali Oğuz 
Kayseri Karaman İstanbul 

Lütfü Esengün Şaban Bayrak 
Erzurum Kayseri 

BAŞKAN - Şimdi de, yoklama isteminde bulunan sayın milletvekillerinin burada olup olma
dıklarını arayacağım... 
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Abdüllatif Şener?.. Burada. 

Ahmet Derin?.. Burada. 

Ömer Ekinci?.. Burada. 

Ahmet Arıkan?.. Burada. 

Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 

Cevat Ayhan?.. Burada. 

Salih Kapusuz?.. Burada. 

Zeki Ünal?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Lütfü Esengün?.. Burada. 
Şaban Bayrak?.. Burada. 
Bir sayar mısınız, 10 kişi var mı? Çünkü, biz burada zaman zaman aldatılıyoruz... 
KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) - Saydım efendim; 11 kişi. 
BAŞKAN - Çünkü, zaman zaman burada aldatıldık da o bakımdan sordum... Bir daha aynı 

aldatma olmasın. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Aldatan sensin. 
BAŞKAN - Ben biliyorum Sayın Şener, önergede imzanız olmadığı halde, çıktınız, "imzam 

var" diye konuştunuz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Ne zaman?.. 
BAŞKAN - Çıkarabilirim... Çıkarabilirim... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - O zaman, usulsüzlük yaptınız... 
BAŞKAN - O zaman ben kürsüde değildim, başka arkadaşımdı... Lütfen yerine oturur mu

sun!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Bir daha.usulsüzlük yapmayın. 
BAŞKAN - Lütfen yerinize oturur musunuz!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Kendi ağzınla itiraf ediyorsun. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Aldatmayı sen yapıyorsun bence. 
BAŞKAN - Bana "sen" diye hitap edemezsin; ben, sen değilim, ben Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanıyım; önce Meclise saygılı olun. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Biz son derece saygılıyız. 
BAŞKAN - Yoklama işlemine Adana İlinden başlıyoruz; buyurun efendim. ' 
(Yoklamaya başlandı) 
BAŞKAN - Timurçin Savaş?.. Yok. 
Ahmet Sanal?.. 
Lütfen, yoklama isteyen arkadaşlar yerlerinde otursunlar... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yoklamaya dahil edildik, ister otururuz ister gideriz. 
BAŞKAN - Efendim, yerinizde olmadığınız takdirde yoklama isteğinizi düşüreceğim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Ben, ister beklerim, ister giderim!.. 

BAŞKAN - Hayır, benim uygulamam böyle! 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sizin uygulamanız yanlış; şu ana kadar öyle bir uygulama 
olmadı. 

BAŞKAN - Yoklama isteyen arkadaşlardan birisi burada olmazsa yoklama isteğinizi düşüre
ceğim. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Şu anda dışarıya çıkıyorum, düşür de görelim! 
BAŞKAN - Lütfen yerinize oturur musunuz!.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yoklamaya dahil edildik, istediğimiz an dışarıya çıkarız. 
BAŞKAN - Efendim, yoklama isteyen arkadaşlar yoklama esnasında burada bulunmazsa, 

yoklama isteğinizi düşüreceğim. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Böyle, zıtlaşmayla bir yere varamazsınız... 
BAŞKAN - Hayır, yoklama isteyip de yoklama sırasında olmayan milletvekillerinden dola

yı yoklama isteğinizi düşüreceğim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yoklamaya dahil olduk, istediğimiz zaman çıkarız! 
BAŞKAN - Sen çık bakalım, ondan sonra görüşürüz.:. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Çıkıyorum, düşür de görelim! 
BAŞKAN-ı Çık bakalım, çık... 
ADİL AYDIN (Antalya) - Yoklama isteyenler çıkıyor, olmaz böyle! 
BAŞKAN - Çıkarlarsa, yoklama sırası onlara geldiğinde yoklamayı keseceğim. 
Evet, yoklamaya devam edelim efendim. 
(Yoklamaya devam edildi) , 
BAŞKAN - Mustafa Parlak?.. Yok. 
Mesut Yılmaz?.. Yok. 
Cevat Ayhan?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan yoklama talep edenler arasındadır; şu anda salonda bulunmadıklarını tes

pit ediyorum. 
Yoklama talep edenlerden bir kişi daha eksik olursa, yoklamayı keseceğim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN - Hayır, yoklamada takabbül etmek yok. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Takabbül yok efendim, İçtüzüğün 58 inci maddesini okuyun. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - İçtüzükte, yoklama isteyen... 
BAŞKAN- Efendim, sizden öğrenecek değilim! 
(Yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN - Ziya Halis?.. Yok. 

. Ahmet Köylüoğlu? Burada. 
Abdüllatif Şener?.. Yok. 
Yoklama isteyenlerin sayısı 10 kişinin altına düştüğü için, yoklamayı kesiyorum. 
KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) - Hayır efendim, 10 kişinin altına düşmüyor. 
BAŞKAN- 11 kişi değil mi? 
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KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) - 11 efendim. 

BAŞKAN - 2 kişi yok, 9'a düştü. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Önergede ismi olanlar zaten yoklamada var sayılıyor... 

BAŞKAN - Efendim, Başkanla bu konuda yarışa girilmez. Bakın Cevat Ayhan yoklama ta
lep edenler arasında var, ama şimdi burada yok; bir de Abdüllatif Şener yok. Benim uygulamam da 
bu; bunu da baştan söyledim. 

KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Söylemedin. 

BAŞKAN - Kardeşim, benimle tartışmaya girmeyin! 

Ben dedim ki, yoklama isteyip de, yoklama sırasında Genel Kurulda olmayan kişiyi... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - 11 kişi var zaten... 

BAŞKAN - Efendim, ben "yoklama isteyenler salonda oturacaklar" dedim... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sizin demeniz bir şey ifade etmez; önergedeki imzalan 
yoklayınca, onlar yoklamada hazır olmuş sayılırlar. 

BAŞKAN - Benim demem bir şey ifade etmiyor mu?! 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sizin demeniz bir şey ifade etmez Beyefendi; İçtüzük öyle. 

BAŞKAN - Öyleyse, yoklamayı kesiyorum!.. 

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

10. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 SayılıKatma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere devam ediyoruz. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. (RP sıralarından gürültüler) 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - İçtüzük var Sayın Başkan... 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Sen derebeyi misin?! 
KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yetersayı yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Kardeşim, burayı ben yönetiyorum... 

KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) - O zaman, biz bırakalım efendim... 
BAŞKAN - Efendim, yoklamayı kesiyorum... 
KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Oylama yapıyorsunuz; yetersayı yok. 
BAŞKAN - Efendim, yoklamayı kestim diyorum... 
KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) - Bizi de sıkıntıya sokuyorsunuz. 
KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Biz çıkalım o zaman. 

BAŞKAN - Siz çıkarsanız, o zaman, bir daha sizinle bu kürsüye çıkmayız. 
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KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) - Çalışmayın efendim... Bizi de sıkıntıya sokuyorsunuz. 
BAŞKAN - Ben söyledim, "yoklamanın sonuna kadar burada oturmayanları yoklamada ka

bul etmiyorum" dedim. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Nasıl kesersin yoklamayı?! 
(RP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları) 
BAŞKAN - Lütfen oturur musunuz... 
SALlH KAPÜSÜZ (Kayseri) - Sayın Başkan, 10 kişi yoklama istiyoruz; biz 10 kişi ayakta

yız! 
KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) - O zaman, tespitini de ona göre yapın Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Ben baştan söyledim... 
KÂTİP ÜYE İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Demedin, başta demedin, hayır... Baş

ta saydın onları... 
BAŞKAN - Şimdi, siz Divan Üyeliği görevini yapıyor musunuz?! 
KÂTİP ÜYE İLHAN KAYA (İzmir) - Bu bizi sıkıntıya sokuyor Sayın Başkan; biz nasıl ya

palım böyle... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Divan Üyeleri, Divan Üyeliği görevini yapmıyorlar; bir

leşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 21.53 

; n —-—;—_ • . 

\ 
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BEŞİNCİ OTURUM . 
Açılma Saati: 22.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), İbrahim Halil Çelik (Şanlıurfa) 

• _ _ © . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. 

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

10. - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 
Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 659) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Bundan önceki oturumda, 20 nci maddeyi oylarınıza sunmuştum ve kabul edilmişti. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Sayın Başkan, oylama ne oldu? 
BAŞKAN - Oylandı efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Nasıl oylandı? 
BAŞKAN-Şimdi,21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 360 inci maddesi aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 

Kaçakçılığa Teşebbüste Hapis Cezası 
Madde 360. - Bu Kanunun 358 inci maddesinde yazılı fiilleri işleyenler hakkında 3 aydan 1 

yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Kaçakçılığa teşebbüs suçu nedeniyle hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesi halinde, 
para cezası tutarının hesabında; hapis cezasının her bir günü için sanayi sektöründe çalışan 16 ya
şından büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgarî ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı esas 
alınır ve hükmolunan bu para cezası ertelenemez. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Var, var... 
BAŞKAN - Kim? (DYP sıralarından "yok, yok" sesleri) 

Efendim, belki söz isteyen olur, yani, niye "yok" diyorsunuz; madde üzerinde konuşmak her
kesin hakkıdır. 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) - ANAP Grubu adına ben konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Keçeciler; buyurun efendim. (RP sıralarından 
alkışlar, gülüşmeler) Kusura bakmayın, çok özür dilerim. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Keçeciler... 

Fark etmez canım, insan bazen aldanıyor. Bazen parti değiştiriyoruz ya bazen aklımızda da 
değişiyor!.. Neyse... 

Efendim, özür dilerim. 
Buyurun Sayın Keçeciler. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇEGİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; gecenin bu geç saatinde Sayın Başkanın yaptığı bu yanlışlığı, yorgunluğuna veriyoruz. 

BAŞKAN - Pek yorgunluk da sayılmaz; çünkü, sizin köken de oradan geliyor Sayın Keçeci
ler!.. (Gülüşmeler) 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Sayın Başkan, şimdi bakın, bunda pek ısrar etmemeli
siniz; yoksa, bu yanlışlık, fahiş bir hata telakki edilir. Çünkü, biz, bu Parlamentoda yedi senedir si
zinle beraberiz; Refah Partisi bu Parlamentoda yokken de ben burada vardım. O hatayı bir başka 
arkadaşımız için yapsanız uygun görürüm de, benim için yaparsanız hakikaten fahiş hata olur. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Senin için kapı açıyor, teşekkür etmelisin!.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu 21 inci maddede, kaçakçılığa 

teşebbüs suçuyla ilgili hapis cezası tarif edilmektedir. Ayrıca, maddenin ikinci paragrafından, ka
çakçılık nedeniyle hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesi halinde de yeni bir usul, yeni bir 
kriter getirilmektedir. Özetle deniliyor ki, "bu para cezasının tutarında, hapis cezasının her bir gü
nü için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgarî ücretin brüt tuta
rının yarısı kadar para cezasına hükmolunur." 

Değerli arkadaşlarım, aslında, devletin bir tek kriteri olur. Hapis cezasının paraya çevrilmesi 
halinde hangi ceza hükmölunacaksa, o, bütün suçlarda aynı şekilde kullanılmalıdır. "Vergi cezala
rında veya vergi kaçakçılık cezalarında asgarî ücretin yansı kadar diğer cezalarda şu kadar meb
lağ" derseniz, bu, tatbikatta çok büyük karışıklıklara sebep olabileceği gibi, devletin bu hapis ce
zasına bakış tarzını da değiştirir. Kaldı ki, ekonomik suçların cezası yine ekonomik olmalıdır, ha
pis cezaları pek fazla sık kullanılmamalıdır. Ekonomik suçlara ekonomik ceza vermek, en doğru, 
en isabetli yoldur. 

Aslında, vergi mevzuatıyla ilgili olarak, İktidar olarak buraya getirdiğiniz pek çok değişiklik
ler var. İdeal bir vergi mevzuatına sahip olmak elbette önemlidir, ama, aslolan, bu vergi mevzuatın
da verilen yetkileri isabetli ve zamanında kullanmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanımız açıklama yapıyor; di
yor ki, "otomotiv sektöründe vergi indirimine gideceğiz." Evet, vergi indirimine gitme konusunda
ki yetki, Yüce Meclisimizce Bakanlar Kuruluna verilmiş; istörse KDV'de indirim yapabilir, araç
lardan alınan vergide indirim yapabilir. Aslında, araçlara çifte vergi koyduğumuz bir ay evvelki 
vergi kanunundan ayrı olarak, otomotiv sektöründe ani kriz meydana gelince, ekonomiden sorum
lu Devlet Bakanımız, "vergi indirimine gidebiliriz" diyor; demesiyle birlikte, otomotiv sektöründe 
cereyan eden alışverişler birdenbire bıçakla kesilmiş gibi duruyor ve hiç vergi alamaz oluyorsunuz. 
Demek ki, bu şekilde ekonomiden sorumlu kimseler, beyanlarının önünü arkasını çok iyi hesap 
ederek konuşmalıdırlar; öyle rasgele, yapamayacağı bir işi söylemek suretiyle piyasayı altüst etme
ye ve piyasada büyük karışıklıklar meydana getirmeye haklan yoktur. 
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AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Haksız kazanca yer yok artık! 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şimdi, diyorsunuz ki, "biz vergiyi indirebiliriz." 
"Vergiyi indirebiliriz" deyince, üç beş araba satarsa... Otomotiv sektörü zaten krizde; ama, yine de 
bir şeyler satıyordu adamlar; şimdi bıçakla kesilmiş gibi durdu. Niye; çünkü, vergi inecek diye her
kes bekliyor, alışveriş yapan yok. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Haksız kazanca yer yok artık! 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Efendim, indirmeyin vergiyi, size indirin diyen var mı?.. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Hayır, hiç fark etmez... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Ya söyleyince yapın... 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) - Polemik yapma. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, kürsüye müdahale etmeyin. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Veyahut da, söyleyip yarım bırakmayın. Mesele, eko

nomimiz açısından fevkalade sıkıntı verici oluyor, fevkalade problem oluyor. 

Aslında, ekonomimizi büyük bir darboğazın içerisine soktunuz. Mademki vergileri indirecek
tiniz, otomotiv sektörüyle ilgili ikinci vergiyi niçin getirdiniz? Kaldı ki, Bakanlar Kuruluna, Taşıt 
Alım Vergisini artırma yetkisi vermiştik; o yetkiyi, daha yılbaşında kullandınız; kullanmayabilir
siniz... Demek ki, üç ay sonrasını, onbeş gün sonrasını, bir ay sonrasını görmekte sıkıntınız var. 
Günübirlik politika izliyorsunuz. Ekonomide günübirlik politika izlemekle, memleketi bir yere gö
türemezsiniz, memleketi sıkıntıya sokarsınız. 

Bakın, şu anda büyük problemler var; bu problemlerin üstüne gitmelisiniz. Eczacılar diyor ki 
: "Memurların ilaç bedellerini ödemeyeceğiz; devlet memuru parasını peşin vermediği takdirde, 
ilacını vermeyeceğiz ve bunu da 4 Temmuzdan itibaren uygulayacağız." Akaryakıt bayileri diyor 
ki: "25 Hazirandan itibaren akaryakıt satışını durduracağız." Kulaklarınız duymuyor galiba Hükü
met olarak! Haberiniz yok galiba memlekette olan hadiselerden! Ekonomiyle ilgili meseleleri gö
türürken çok dikkatli davranmalısınız. 

Değerli arkadaşlarım, bunlara acilen çözüm getirmezseniz, yarın patlamalar olacak, devlet' 
memurlarında sancı olacak, sıkıntı olacak; hastalandıkları zaman, eşinin, çocuğunun ilacını alama
yan devlet memuru, herhalde size rahmet okumayacak; hakeza, akaryakıt bayiine gittiği zaman 
akaryakıt bulamayan vatandaşımız da herhalde size rahmet okumayacak. Büyük problemler var, 
sancılar var. Bu sancılar, sizin uygulamalarınız yüzündendir. 

Bu kürsüden kaç defa söyledim, "Akaryakıt Tüketim Vergisini bu kadar yükseltemezsiniz, bu 
vergiyi bu terazi çekmez, önünde sonunda bu vergiyi indirmek zorunda kalacaksınız" dedim; ama, 
muhalefeti dinlemediğiniz için, tecrübelerden istifade etmek istemediğiniz için, Akaryakıt Tüketim 
Vergisini, AFİF'i yükseltmeye devam ettiniz, yüzde 5'lik AFİF'i yüzde 25'e çıkardınız. Bu kararı 
5 Nisanda aldınız, AFİF'i 5 Nisanda yükselttiniz, aradan bir ay geçmeden de, özel şirketler zam ya
pınca, geriye çektiniz, sıfırladınız. 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler, biraz da madde üzerinde konuşur musunuz. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Hemen tamamlıyorum Sayın Başkan; bunlar madde

nin içerisinde zaten. 
BAŞKAN - Yok yok, madde o değil. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Vergi uygulamalarında Hükümetin nasıl yanlış bir po
litika izlediğini, başka türlü hasıl anlatacağız? 

- 4 7 9 - ' 



T.B.M.M. B.-121 22 .6 .1994 0 : 5 

Bakın, şu söylediklerim, verdiğim'şu misaller, güncel hayatın içerisindedir; iki üç gün sonra, 
vatandaşlarım akaryakıt bayilerinin önünde kuyruğa girerlerse, akaryakıt bulamazlarsa; elbette ki 
bu mesele bu kürsüden konuşulmalı, elbette ki Hükümet, vergi tatbikatı hususunda tenkit edilme
lidir. (ANAP sıralarından alkışlar) Başka türlü bu işin üstesinden gelmek mümkün değildir. 

Biz, Hükümeti ikaz vazifemizi zamanında yapıyoruz. Akaryakıt bayilerinde meydana gelen 
sıkıntıyı hafife almayınız, memleketi ciddî problemlerle karşı karşıya getirebilirsiniz. Devlet me
murlarının ilaç paralarındaki sıkıntıyı lütfen ciddiye alınız; aksi takdirde, devlet memurları yarın 
eczanelerden geriye boş dönerlerse, devletteki bütün işlerimiz aksar, sıkıntıya girer. Zaten burnun
dan soluyan, zaten iyice bunalmış bulunan vatandaşlarımızın büyük ölçüde kıyama kalkmaları iş
ten bile olmaz. Hepimiz sıkıntıya gireriz, bu müessese de sıkıntıya girer. 

Değerli milletvekilleri, hulasa, Hükümete, vergi konusunda çok tavsiyelerde bulunduk, çok 
telkinlerde bulunduk; nazarı itibara alınmadı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Cümlenizi tamamlayın lütfen. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) -: Tamamlıyorum. 

Ama, Türkiye'yi getirdiğiniz nokta meydandadır. İşçiler işlerinden çıkarılıyorlar, hem özel 
sektörde hem belediyelerde. Çiftçiler, verdiğiniz taban fiyattan fevkalade şikâyetçi, büyük ıstırap 
içerisindeler. Emeklilerin maaşını zamanında ödeyemiyorsunuz. Esnaf, bir çift ayakkabı satmadan, 

, bir tişört satmadan kepenk kapatmak mecburiyetinde kalıyor; siftah etmeden dükkânını kapatan es
naf var. Memleket sıkıntıdadır, vatandaş sıkıntıdadır. Siz de, üstüne üstlük, normal vergilerinizi 
alamazken, ilave vergi kanunları getiriyor ve buradan geçiriyorsunuz. Akıbetiniz hayır değildir,. 
doğru da değildir. Yapacağınız en iyi iş, bir an evvel istifa edip, bu memleketin meselelerine ger
çekten sahip olacak bir hükümetin kurulmasına zemin hazırlamaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan... (RP sıralarından "ANAP demediniz!.." sesleri) 
Hayır... Neyse... Yani, bazen dil sürçmesi oluyor; ama gerçeği de ifade ediyor yani!.. Neyse... 

Sayın Keçeciler'le biz eski dostuz. 

Buyurun Sayın Ayhan. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, yani "İntak-i Hak" diyor
sunuz, öyle mi? 

BAŞKAN - Efendim?.. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - "İntak-i Hak" diyorsunuz yani. Sürçü lisan ama... 
BAŞKAN - Herkes aslına döner efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Tabiî, siz de döneceksiniz; hepimiz Hazreti Adem'den geli

yoruz. 
BAŞKAN - Tabiî, tabiî efendim, döneceğiz. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) - Siz de askerî idareden geldiniz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Danışma Meclisinden bir tek siz kaldınız. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Cevat Bey, bu Meclis kürsüsü nutuk kürsüsü idi, muhab
bet kürsüsüne çevirdiniz. 
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CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Balyalı; biz de sizi zevkle dinliyoruz 
burada!.. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler, görüşülmekte olan 659 sıra sayılı, vergi kanunlarında ta
dilat yapan kanun tasarısının 22 nci maddesi... Sayın Başkan, 22'yi mi, 21 'i mi konuşuyoruz? Evet, 
21 inci maddesi üzerinde... 

BAŞKAN - Evet, 21 inci madde efendim "kaçakçılığa teşebbüs..." 

Sayın Keçeciler hiç maddeyle ilgili konuşmadı; o, genel politikayla ilgili konuştu; ama, ister
se, ben kendisine gündem dışı söz veririm; çıksın, Türkiye'nin genel politikasını tenkit etsin. Ney
se... 

Buyurun. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - 21 inci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu görüştüğümüz tasarının 13 üncü maddesiyle başlayan ve devam 
eden maddelerinde, kaçakçılıkla ve kusurla ilgili yeni tarifler getirilmekte, bunlarla ilgili cezalar 
yeniden düzenlenmekte, bazı cezalar -para cezası ve hapis cezası olarak- artırılmakta, bu yönde 
müeyyideler getirilmektedir. 

Görüştüğümüz 21 inci maddede ise, "1 aydan 1 yıla kadar" olan hapis cezası "3 aydan 1 yıla 
kadar" şeklinde değiştirilmiş bulunmakta ve ayrıca, kaçakçılığa teşebbüs suçu nedeniyle verilen ha
pis cezasının paraya tahvili halinde de, hapis cezasının her bir günü için asgarî ücretin yarısı ka
dar para cezası uygulanması hükmü getirilmektedir. Benden evvel konuşan arkadaşlarımızın da ifa
de ettikleri gibi, bu ceza, epey ağır bir ceza olmaktadır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Olsun. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Olsun, hayhay da; yani altından kalkılamayacak noktaya da 
getirmemek lazım. 

Ayırca, 19 uncu maddede, kaçakçılığa teşebbüs suçuyla ilgili olarak, ikinci bentte tarif edilen 
şekliyle, sürücüye bunu yüklemek yerine, sürücü ile birlikte malın asıl 'sahibine yani nakledilen 
malın asıl sahibine de, asıl mükellefe de rücu eden bir sistem getirilmesi gerekirdi. Zira, sürücü, bu
rada, asgarî ücretle veya onun biraz üzerinde bir ücretle çalışan, kamyon veya kamyonet şoförüdür; 
bunlar için bu ceza, yıkım bir ceza olur diye endişe ettik; arkadaşlar bunu dile getirdiler. Bu, dü
zelmeden, bu şekilde geçmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, şüphesiz, vergi tahsil etmek için, ceza da getirmek şarttır, vergiyi ceza
sız tahsil etmeniz çok zor. Zira, insanlar, tabiatları icabı, parayı severler, bu, devlete verilecek de 
olsa, amme hizmetleri için verilecek de olsa, birçok kimse bunu vermekten geri durur, geri durmak 
ister, vergi kaçırmak ister. Görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz, birçok vergi mükellefi, fatura kesmek
te, faturaların kendinde kalan nüshalarını yırtıp atmakta, ciltleri olduğu gibi imha etmekte veya 
naylon fatura almakta, bu şekilde vergi kaçırmaktadır. Bunların üzerine de bir disiplin halinde gi
dilmesi gerekir; ancak, benim endişem, hapis cezasına, ağır para cezalarına rağmen, Maliye Bakan
lığı eğer sıkı bir kontrol sistemi kuramazsa, yani mükellef, her an, centilmence gelen; ama, mües
sir şekilde kontrol yapan vergi denetçilerinin denetimi altında olmazsa, vergi kaçakçılığını önleme
miz mümkün olmaz. 

Tabiî, burada şu husus da var: Vergiler yüksek, cezalar da yüksek; yani mükellefler, Maliyey
le devamlı ihtilaflı hale de gelebilirler. Vergiler yüksek; zira, vatandaşın ödeme gücü yok. Bilhas
sa aralık ayında çıkarılan vergi kanununda, nisan ayında çıkarılan Ekonomik Denge Vergisi ve Net 
Aktif Vergisinde ve bu kanun tasarısında da her vesileyle arz ve ifade ettim ki, esnafa yüklenen ver-
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gi ağırdır. Esnafın çalışarak geçinmesi ve tezgâhını devam ettirebilmesi için, bu vergiler adaletli 
hale getirilmeli, hayat standardı esası kaldırılmalı, işçi ve memurlar için olduğu gibi esnafa da as
garî geçim indirimi uygulanmalıdır ve bunun da bu Koalisyon Hükümetinin kuruluşu sırasında, da
ha evvel de seçim kampanyalarında taahhüt edildiği gibi, en azından asgarî ücret seviyesine yük
seltilmesi gerekmektedir. 

İşçi ve memur, nihayet, güvenli -az veya çok- bir gelir imkânı içindedir; ama, bugün sayıları 
4 milyona yaklaşan esnaf için de -ki, bunun yüzde 90'ı küçük esnaftır, küçük sanat erbabıdır, kü
çük ticaret erbabıdır, her gün dükkânının kapısını açar ve rızkını bekler, ne aylığından ne yıllığın
dan, bir teminatı ve güvencesi yoktur- bu insanlar için de, vergi yükünü, taşınır hale getirmek ge
rekir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, Türkiye'de maalesef denetleyemediğimiz temel mesele, devletin 
israflarıdır. Bakın, 300 bin lojman ve sahillerdeki şu kadar kamplar, eğitim tesisi adı altındaki din
lenme tesisleri, 4 veya 5 yıldızlı otel seviyesindeki bütün bu yatırımlar, milletin ödediği vergi ge
lirlerinden çıktı. Bunların satılması için çıkarılan kanun veto edildi; ama tekrar Meclise gelmedi. 
Bu tesislerin süratle satılması lazım. Evet, memleketin paraya ihtiyacı var; doğrudur, ama paraya 
ihtiyaç olunca hemen vergiye yüklenmek, memlekette hem sosyal, hem de iktisadî bakımdan bir
takım tahribata sebep olur. İktisadî ve sosyal bakımdan bu tahribatı önlemenin yolu, vergi yükünü 
artırmak değil, azaltmaktır. Vergi yükü arttıkça, vergiden bunalan vatandaşlarımız, maalesef çare
sizlik içinde başka yollara düşerler ve başka sahalara yönelirler. Bu, devlet için de, millet için de, 
sosyal barış bakımından büyük bir tehlike ve tehdit olur. Bunun iktisadî bakımdan tahribatı ise, 
milletten alınan vergiler çoğaldıkça, milletin yatırıma yöneltebileceği, iktisadî yönden üretim sa
hasında kullanabileceği kaynaklar azalır, daralır ve fakirleşme başlar. 

Bakın, önümde, bundan bir hafta önce verilen, Alman Bundesbank'ın başında bulunan zatın 
beyanatı var : "Bundesbank'tan, ekonominin geleceğiyle ilgili uyarılar" başlıklı beyanat şu : "Al
man Merkez Bankası yetkilisi Otmar Issing, özel gelirlerin sıkıntısının rekor düzeye ulaştığını be
lirtirken, faizlerin ve vergilerin sürekli olarak yükseltilmesiyle hiçbir ekonominin yaşayamayaca
ğını söyledi." 

Türkiye bu felaketi yaşamaktadır; giderek, tasarruf edilen gelirler azalmakta, kamu harcama
ları artmakta ve maalesef, kamu harcamalarının içinde de iç ve dış faizler, bütçenin ve devlet ge
lirlerinin aşağı yukarı yüzde 60-70'ini süpürüp götürmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, biz bir günde, bir ayda, bir yılda bu noktaya gelmedik; yıllar için
de ihmal ede ede, israf ede ede, nihayet altından kalkılmaz bir noktaya geldik. Hükümet çok sıkış
tığı için, buradan, nisan ayında ek bir vergi kanunu paketini geçirdi; bununla... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, cümlenizi tamamlamak için size ek süre veriyorum, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Devamla)-Teşekkür ederim. 
Bununla 70 trilyon mertebesinde vergi toplayacağı umuduyla bu kânunu uygulamaya koydu. 

Temenni edelim, sıkıntısını giderecek bir vergi toplasın; ama, asıl, Hükümetin harcamalarında ta
sarrufa gitmesi ve milletin ödediği vergileri, çok zarurî olan.yerlerde -üretim, sağlık, eğitim gibi 
temel meselelerde- çok dikkatle kullanması gerekir. Biz bu harcama disiplinine gelmezsek, ne ka
dar vergi alırsak alalım, bir noktada, içine düştüğümüz sıkıntıdan kurtulmamız mümkün olmaya
caktır. ' • ' . ' . . . 

Bu vesileyle, hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkü rederim Sayın Ayhan. 

Şahsı adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Teşekkür ederim Sayın Başkan; ama, biraz evvelki hareket
lerinize değil elbette!.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarının 21 inci maddesi üzerinde şah
sım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, cezalar zincirine bir zincir daha kattık; bakalım nereye varacağız?! Bu Hü
kümetin zaten iktidara geldiğinden beri hep işi gücü, ceza verme, hapse atma, tutuklama ve buna 
benzer çeşitli icraatlar yapmak oldu. Şimdi bunlar yetmiyor, bir de, iş yapan vatandaşlar vergisini 
vermediği için cezalandırılacak. 

21 inci maddede, yani "Kaçakçılığa Teşebbüste Hapis Cezası" başlığı altında konan madde
de, 358 inci maddedeki fiilleri işleyenlere üç aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bir ön
ceki maddede de, üç yıla kadar hapis cezası vardı. Biz sanki, hapisle, vatandaşı cezalandırmakla, 
üretimi artırıyoruz, ihracatı artırıyoruz, döviz sıkıntısını gideriyoruz, işçiye iş buluyoruz, hastayı te
davi ediyoruz; ne güzel bir usul bulmuşuz yani!.. Ne kadar ceza varsa, hepsini getirip buradan çı
karalım, 60 milyonu böylece kurtaralım!.. 

Bir de, duyduğumuza göre, Bağ-Kur'lular, primini ödeyemediği için hapishaneye atılıyormuş, 
köylüler atılacak, memur ve işçiler de atılacak -zaten memur dövülüyor- kim bu memleketi idare ede
cek, kim çalışacak, kime hür vatandaş diyeceğiz; yani, 60 milyonu cezalandırıyoruz böylece. Adliye
de sicillere bir baksak, herhalde 60 milyon vatandaşın tamamı suçludur, hepsinin bir dosyası vardır!.. 

Bir de, herkese bir vergi numarası veriyoruz ya, şimdi herkes suçlu görünüyor; çünkü, bu ida
renin emrinde çalışan her insan suçludur; memursa suçludur, işçiyse suçludur, esnafsa suçludur; 
suçlu suçlu... Şimdi, doğan çocuklar da maalesef suçlu doğuyorlar; böyle, nereye varacağız?! 

Bu gidiş, felakete gidiştir; gelin, üretim yapalım; gelin, fabrikası kapanan işadamlarına para 
verelim, kredi verelim, fabrikayı çalıştıralım, dükkânı kapanan esnafa kredi verelim. 

Türkiye'de kredi sistemi öyle yanlış ki; bir esnaf kredi alıyor; ne için; dükkânını kapatmak 
için. Faiz yüksek olduğu için, aldığı krediyi ödeyemiyor, ondan sonra icra marifetiyle dükkânını 
kapatıyor. Halbuki, kredi, bir esnafı zengin edip, kâra geçer hale getirene kadar verilir; yoksa, 3 ay 
sonra ödemek üzere aldığı krediyi ödeyemeyen esnafın dükkânına, evine haciz gitmez. Bu sistemi 
değiştirmemiz lazım. Batı'da bu böyle değil. 

İnşallah biz iktidara geldiğimizde, bir sanayiciye, bir esnafa kredi verdiğimiz zaman, esnaf kâ
ra geçip, ne zaman ki kendini geçindirir duruma gelirse, o zaman, verdiğimiz krediyi, kârından ge
ri alacağız. Krediden maksat, işini yürütemeyen işadamına imkân sağlamaktır; malzeme alsın, işi
ni yürütsün ve sonra da onu çalıştırmak suretiyle kâra geçsin. Bu sistemi getirmeden, bu cezalarla, 
vergilerle, faizlele bir yere varamayız. 

Şimdi, faiz oranları düşüyor. Niye düşüyor; tabiî, 3 aylık vadeli bonoyla topladığınız paraya 
yıllık yüzde 406 faiz verdiniz, o ödeme günü yaklaşana kadar, faizleri düşürc düşüre, alacaklılara 
ne diyeceksiniz : "Faiz yıllık yüzde 200'e düştü, ben size 3 ayda yüzde 25 vereceğim." Hani yüz
de 50'ydi ya?.." diyene de, "baksana, geçer faiz yüzde 25" diyeceksiniz. Kolayını buldunuz şimdi,. 
düşüreceksiniz, düşüreceksiniz... Yani, kimi kandırıyorsunuz? Aslında vatandaş size kanmıyor, siz, 
kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Faizler ne güzel düşüyor; çünkü, ödeme zamanı yaklaşıyor, 3 ay
lık zaman doluyor. 
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Bu vergi kanunlarıyla, cezalarla bir yere varılmaz. Şahsen, bu ceza usullerine değil de, vatan
daşa yardım eden, kredi veren, yol gösteren bir hükümetin olması ve o şekilde onları teşvik eden 
kanunları getirmesi taraftarıyım. 

Daha önce özelleştirme kanununu getirdiniz, özelleştirmeden sonra da satma işlemini getir
diniz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Biraz evvel, kıymetli arkadaşım Sayın Cevat Ayhan loj
manların satışından söz ettiler; ama, lojmanların satışı da gene bir oyuna gelir, buradan kanun ola
rak çıkmış olabilir, belki lojmanlar da satılır, biz de yarın kiralık ev aramaya başlarız. Çünkü, bu 
Hükümetin ne yaptığı belli olmuyor. Ne zaman ne yapacağı, nerede ne konuşacağı belli değil.'Ta-
biî, o bakımdan millet de ne yaptığını bilmiyor, kendileri de bilmiyor. 

Bu tasarının kanunlaşmasını ben istemiyorum; inşallah daha iyi bir kanun tasarısı getirilir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

Sayın Cengiz Bulut, buyurun. 
Sayın milletvekilleri, kürsüye her çıkan milletvekili, maddeyle ilgili hiç konuşmuyor; ben de 

çok sabırla dinliyorum. 
Arkadaşlar, rica.ediyorum, biraz maddeyle ilgili konuşursanız, hiç olmazsa, biz de sizin güzel 

bilgilerinizden yararlanırız. 

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Başkan 
bizim önümüze yazılı bir metin verse de onu okusak; yani, onun dediği gibi bir şeyler söylesek!.. 

BAŞKAN - Benim yazılı metin vermeme gerek yoktur. Maddenin başlığı, "Kaçakçılığa Te
şebbüste Hapis Cezası" şeklinde. Maddede deniyor ki, şu kadar hapis cezası verilir, paraya çevri-
Iirse şu kadar ücret ödenir. Bu miktar fazla mıdır, az mıdır, bunun üzerinde konuşacaksınız; yoksa, 
Türkiye'nin genel politikasını bu maddenin üzerinde tartışamazsınız. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Başkan, siz, daha doğmamış çocuğa don diker gibi ko
nuşuyorsunuz. Ben daha ağzımı açmadım, bir şey söylemedim... Durun bakalım. 

BAŞKAN - Dinleyelim, peki... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Daha evvel diktiklerini... 

BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Sayın Ahmet Sayın, geçen gün sizi zevkle dinledik. Size ka
tılıyoruz yani... Bakınız, vaktim geçiyor; hakem sonra inkıtaları oynatmıyorl.. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, geçen gün, değerli milletvekillerimiz de bahsettiler, Bağ-
Kur'a prim ödememe nedeniyle onbinlcrce insanımız hapse atılmış. Daha evvel de kanunlar çıkar
dık. Şimdi bu çıkaracağımız kanuna göre, acaba kaç bin kişi hapse girecek? Burada gerçek mana
da kaçakçı mı ceza görecek; yoksa, bugün binbir sıkıntı içinde olup da vergisini ödeyemeyenleri de 
kaçakçılar sınıfına mı sokacağız, bunların hepsini hapse mi atacağız? 

Tabiî, burada Hükümet bazı tedbirler aldı, yeni vergiler getirdi; biraz evvel bahsettim, Net Ak
tif ve Ekonomik Denge Vergileri ve buna benzer ek taşıt vergileri getirdi. Bunlarla netice almak is
tiyor; ama, baktı ki, cidden, Türkiye'de ekonomi bozuk, ne yapacak; düşündü ve bu paraların nor-
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mal şekilde ödenmeyeceğini anlayınca, abanın altından sopa göstermeye başladı; ceza kanunları 
getiriyor, "yakarım çıranı, seni hapse atarım" diyor! Bir kasıt yok, ancak bence, Hükümet, yavaş 
yavaş, katı bir iktidar şeklini ortaya getiriyor; cezalar, yeni ağır müeyyideler getiriyor. Tahmin edi
yorum ki, bundan da çok kişinin canı yanacak. Yeni vergilerle de netice alamadığınızı anlayınca, 
"acaba vatandaşı nasıl korkutacağım; bu yeni vergilerle nasıl netice alacağım?" diyorsunuz. Adam 
normal vergisini ödeyemiyor, perişan. Biraz evvel de bahsettik, vatandaşımız cidden perişan, sif
tah yapamayan çok esnaf var. Peki, neden para cezası değil de hapis diyoruz? 1 

îkinci sebep olarak da şunu söyleyebiliriz : Hükümet, yine kendi aldığı bazı kararların tuzağı
na düşüyor. Eğer, yüzde 400 faizle bono satarsa, burada biz hapis cezasının dışında ne kadar para 
cezası koyarsak koyalım, yüzde 400'e yakın bir para cezası da koyamayacağımıza göre, büyük es
naf -küçük esnaf öldü, bitti- büyük para kazanan kişi ne yapacak, gidecek, yüzde 400 faizli bono 
alacak; sizin ona uygulayacağınız ceza yüzde 100 olsa dahi, o adam, yüzde 300 gene kazanmış ola
cak!.. 

İşte, Hükümet bunu anladığı için, para cezasından -yüzde 5-10'dan veyahut da bilmem kaç 
milyondan- vazgeçti, "hapis cezası" demeye başladı. Birincisinde, Hükümet, esnaf bitap düştüğü 
için, sıkıntıya düştüğü için, vergisini ödeyemeyecek hale düştüğü için ve bugün artık hemen hemen 
ticaretin sıfırlandığı bir durumda kimsenin alışveriş yapamadığını bildiği için, "bitap düşen bu 
adamlardan, bu esnaftan bana hayır gelmez" dedi. İkincisinde de, biraz evvel de bahsettiğim gibi, 
"eyvah, kendi kazdığım kuyuya düşüyorum; ben ne kadar ceza versem, gene de, verdiğim bono fa
izinin üstünde ceza veremem" demeye başladı. Şimdi biraz evvel, yüzde 100 dedim; yüzde 150 de 
ceza verseniz, adam bono aldığı zaman, yine yüzde 150 veyahut 250 nispetinde kazanıyor. 

İşte, Türk yatırımını veyahut da sanayi sektörünü öldüren o yüzde 400 faiz bir faciadır. O fa
cianın altından kalkabilmek için hapis cezası getiriliyor, abanın altında sopa gösteriliyor. Onbinler
ce insan Bağ-Kur'dan dolayı hapse gönderiliyor, bundan sonra onbinlerce insana yine hapis yolu 
gözüküyor. Ama, bunlar kim; büyük esnaf mı; hayır, küçük esnaf. Kim bunlar; o bizim, elinde ke
seri, çekici olan kunduracı, o bizim bakkal... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen sözünüzü tamamlar mısınız Sayın Bulut? 

CENGİZ BULUT (Devamla) - Peki Sayın Başkanım. 

Yani gene küçük esnaf perişan, gene küçük mükellefler perişan olacak. Buradan malı götüre
cek olan büyük mükellefler yüzde 400'le parayı yırtarken, biz yine ufak esnafa, "vurun abalıya" 
misali vuracağız, yine Bağ-Kur'lu onbinlerce küçük esnafı içeri atacağız. Bence, yanlış bir yoldur. 

Teşekkür ederim, saygılarımla... 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut. 

21 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

III.-YOKLAMA 
BAŞKAN - Madde oylamasına geçmeden önce, yine, arkadaşlar tarafından bir yoklama iste

mi vaki olmuştur. 
Sayın milletvekilleri, ben deminki uygulamalarımı ezbere yapmadım. İçtüzüğün 58 inci mad

desinde, "İşarî oylamaya geçileceği sırada ya on milletvekili ayağa kalkacak veyahut da yazılı be
yanda bulunmak suretiyle yoklama yapılmasını isteyecek" denmektedir. Ama, ondan sonra ne ola
cağı belli değil. Yine, İçtüzüğün 119 uncu maddesinde, "İşaretle oylamaya tabi olan konularda eğer 
15 milletvekili açık oylama isterse, açık oylama yapılır" denmektedir. Yalnız, yapılan oylama so-
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nucunda, açık oylama isteyen herhangi bir milletvekilinin oylamaya katılmadığı anlaşılırsa, açık 
oylama istemi düşer. Burada, yoklama da böyledir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Biri yoklama, diğeri oylama. 

BAŞKAN- Bir dakika... Rica ediyorum... 

Şimdi, burada biz tespit ediyoruz, arkadaşlarımız görüyorlar; yoklama yaptığımız zaman, ba
zen, yoklama isteyen arkadaşlarımız, kendi ilinin yoklaması sırasında burada bulunmuyor ve yok 
sayılıyor. Bu itibarla bunu önlemek için, benim de Başkanvekili olarak uygulamam böyledir. Di
yorum ki, yoklama isteyen sayın milletvekili arkadaşım, kendi ilinin yoklaması sırasında salonda 
bulunsun. Benim uygulamam böyledir, tartışma açmak istemiyorum. . 

Şimdi, arkadaşlarımın yeniden bir yoklama istemi vardır; yoklama isteğini havi önergeyi okuyup, 
daha sonra, yoldama isteminde bulunan arkadaşların salonda olup olmadıklarını tespit edeceğim : 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulta toplantı yetersayısı yoktur. 

Yoklama yapılmasını arz ediyoruz. 
Ömer Faruk Ekinci 

Ankara 

. Ahmet Derin 

Kütahya , 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 

Şaban Bayrak 

Kayseri 

Şinasi Yavuz 

Erzurum 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Ali Oğuz 

İstanbul 

Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Cevat Ayhan 

Sakarya 
Zeki Ergezen 

Bitlis" 

Şimdi de, önergede imzası bulunan bu arkadaşların salonda olup olmadıklarını tespit edece
ğim. 

Sayın Ekinci?.. Burada. 

Sayın Bayrak?.. Burada. 

Sayın Oğuz?.. Burada. 

Sayın Derin?.. Burada. 

Sayın Yavuz?.. Burada. 

Sayın Erdal?.. Burada. 

Sayın .Arıkan?.. Burada. 

Sayın Hatip?.. Burada. 

Sayın Ayhan?.. Burada. ' • 

Sayın Korkutata?.. Burada. 

Sayın Ergezen?.. Burada. 
Ben bu listeyi önümde tutacağım. Uygulamam böyle arkadaşlar. Başkası değişik şekilde uy

gulayabilir. Yoklama isteyen milletvekili kendi ilinin yoklaması sırasında burada bulunmadığı tak
dirde, burada bulunanlar 10 kişiden aşağı düşerse, yoklama istemi düşmüş kabul edeceğim. İçtüzü
ğün 119 uncu maddesinde de bunun benzeri hüküm vardır. 
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FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Yeni yapıldı; yoklamaya gerek yok. 

BAŞKAN - Yoklamayı yapmadım; çünkü, yoklama istemi düşmüştü. Burada ne gerekiyorsa, 
hak ve hukuk neyse onu uyguluyoruz. Belki Refah Partili arkadaşlarımıza da hak ve hukuku da bu 
yolla öğretmiş oluruz. 

SALÎH KAPUSUZ (Kayseri) - Sen bunu öğrenirsen yeter; ilk defa sen uyguluyorsun 

BAŞKAN - Bir de latife yapalım, hep ciddî mi konuşacağız efendim!.. 

Yoklamaya Adana ilinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Şu anda bize pusulaları intikal eden ve yoklamada bulunan arkadaşların sayıla

rına göre, toplantı yetersayımız yok. Tabiî, çalışma süremiz saat 24.00'e kadar devam ediyor. 

Sayın grup başkanvekilleri, 10 dakika mı ara verelim? 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, 10 dakika ara versek bile, yoklama 25 dakika 

sürüyor, geriye 30 dakika kalıyor. Onun için, siz de uygun görürseniz, yarına bırakalım. 

BAŞKAN - Yani, aslında, usule uygun değil ama... Biliyorsunuz, ben, içtüzüğü harfiyen uy
gulayan bir kişiyim. (Gürültüler) 

Genel arzu üzerine, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 23 Haziran 1994 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.00 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik İlinde bulunan Yüksek Öğretim Kurumları

nın bağlı olduğu üniversiteye ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 'in 
yazılı cevabı (7/3780) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Soru : Bilecik'te bulunan Meslek Yüksekokulu ile Bozüyük'te bulunan Meslek Yüksekokulu, 
Anadolu Üniversitesine bağlıdır. 

Bilecik merkezdeki İktisadî İdarî Bilimler Fakültesi, Dumlupınar Üniversitesine bağlıdır. 
1. Bir ildeki yüksek öğretim kurumlarının iki ayrı ildeki iki ayrı üniversiteye bağlı olmasının 

mantığı nedir? 
2. Yoksa öğrenci başına küçük bütçe alan İ.İ.B.F. gelişmemiş bir üniversiteye kasıtlı olarak 

bağlanırken, daha fazla bütçe imkânı olabilecek yüksekokullar Anadolu Üniversitesine ikram edil
miş midir? 

3. Bu sorumun halledilmesi için, Bilecik'te, yeni bir üniverseti mi kurulmalıdır veya Bile
cik'teki tüm Yüksek Öğretim Kurumları Anadolu Üniversitesine mi bağlanmalıdır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 22.6.1994 
Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı: B.0&OAPKO.03.Ol.(XM)22/1653 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 gün ve-
106/5874/1948 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve 7/3780-8287/31952 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve ken

dileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen ilgi (b) deki soru önergesi incelenmiştir. 
1. Bir ildeki yükseköğretim kurumlarının iki ayrı üniversiteye bağlı olması 3386 ve 3387 sa

yılı yasalardaki düzenlemelere dayanmaktadır. 
2. Önergede sözü edilen fakültelerin iki ayrı üniversiteye bağlanmasında bütçe imkânları ba

kımından bir ayırım düşünülmemiştir. 
3. Bilecik'te yeni bir üniversite kurulması yasal düzenleme ile mümkündür., 
Arz ederim. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 
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2. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Anadolu Üniversitesi eski rektörünün aylık ücret ve 
gelirleri ile görevi sırasında kullandığı makam arabalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın yazılı cevabı (7/3870) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Mehmet Seven 
. Bilecik 

Soru 1. Yılmaz Büyükerşen'in aylık ücret ve gelirlerinin, üniversite ve bağlı vakıflardan di
rekt ya da dolaylı olarak 300-400 milyon civarında olduğu doğru mudur? Doğruysa bu gelirlerin 
kaynağı ve hukukî dayanağı sizce nedir? Herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? 

Soru 2. Yılmaz Büyükerşen'in rektör olduğu dönemde 13 adet lüks makam arabası kullandı
ğı ve bu araçları halen kullandığı, üniversite matbaasının şahsî afişlerini bastığı, bez afişler hazır
ladığı doğru mudur? 

Soru 3. Türkiye Gazetesinin 13 Aralık 1993 Pazartesi günü yayınlanan haberinde belirtilen ve 
iddia olunan konularda derhal araştırma ve soruşturma başlatılacak mıdır? 

Soru 4. Sayın Büyükerşen'in kendisine muhalif olan öğretim üyelerini Osmangazi Üniversi
tesine topluca naklettiği ve kendisine muhalif grubu üniversiteden uzaklaştırdığı konusunda ne gi
bi bilgi ve tedbirlere sahipsiniz? Bu konuda bir inceleme ve soruşturma tarafınızdan başlatılmış mı
dır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 22.6.1994 
Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı: B.(E0APK0.03.01.00022/1653 
Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 2.3.1994 gün ve 106-
6050/2242 sayılı yazısı. 

b) TBMM Başkanlığının 15.2.1994 gün ve 7/3870-8479/32617 sayılı yazısı. 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Seven tarafından Sayın Başbaka'nımıza yöneltilen ve ken

dileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesi incelenmiştir. 
1. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesiyle işbirliği halinde olan ve olmayan 

vakıflardan hiçbir ücret almamıştır. 
2. Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen rektör olduğu dönemde 2 resmî araç kullanmıştır. Ha

len Üniversitece kendisine tahsis edilmiş resmî araç yoktur. 
3. Türkiye Gazetesinin 13 Aralık 1993 günü yayınlanan haberinde yer alan iddialarla ilgili 

herhangi bir soruşturma ve araştırma başlatılmamıştır. 
4. Anadolu Üniversitesinden bazı yükseköğretim kurumlarının yeni kurulan Osmangazi Üni

versitesine devri Kanun Hükmünde Kararname gereği gerçekleştirildiğinden, bu yüksek öğretim 
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kurumlarında görev yapan öğretim elemanları da Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Osman-
gazi Üniversitesine geçmişlerdir. 

Nevzat Ayaz 
Millî Eğitim Bakanı 

3. - Ankara Milletvekili H. Uluç Gürhan 'in, Emlak Bankasının dövize endeksli yuva kredisi 
uygulamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'm yazılı cevabı (7/4202) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Aykon Doğan tarafından yazılı olarak yanıtlan

ması için gereğini dilerim. 
Saygılarımla. 

UluçGürkan 

Ankara 

Sorular: 
1. Emlak Bankasından kaç yurttaşımız "dövize endeksli yuva kredisi" almıştır? 

2. Başlangıçta kredi taleplerini kişilerin geri ödeme kabiliyetine göre belirleyen Emlak Ban
kası, yaşadığımız son döviz krizi sonrasında bu kredileri Türk Lirasına dönüştürme seçeneği, 
ortaya atarken kimsenin geri ödeme kabiliyetini hesaba almaması sizce bir Devlet bankası için 
doğal mıdır? 

3. Emlak Bankasının bu olayda ortaya koyduğu döviz kredisini Türk lirasına dönüştürme 
seçeneği geri ödemesi başlamış dövize endeksli kredini yalnızca kendisini değil, tahakkuk etmiş fa
izini de kapsayan bir yekûn üzerinden Türk Lirası borcuna çevrilmeyi ve bu borca yeniden, bir baş
ka deyişle tekrar faiz uygulamasını içermektedir. Faize faiz uygulayan bu anlayış sizce yasalara ve 
bankacılık teamüllerine uygun mudur? Sorumluluğunuz altındaki bir Devlet bankasının tefeci an
layışıyla yurttaşlarımızı hiç de hak etmedikleri bir biçimde mağdur etmesine boyun eğebilir .miyiz? 

4. Yurttaşların mağduriyetlerini gidermek için borçlarının tespiti için mahkemeye başvurma
ları halinde Emlak Bankasının zor durumda kalacağını hepimiz biliyoruz. Mahkemeler, yasal ve 
doğal olarak dövize endeksli kredinin ana parasını esas alacaktır. Borcu, buna eklenmiş olan faiz
den arındıracaktır. Bu durumda açılacak yeni bir davayla Emlak Bankasının yurttaşlarımıza zorla 
biçtiği geri ödeme planı yurttaşlarımızın lehine düzelecektir. Mahkemelerin yerine getireceği bir 
hakkın sizin tarafınızdan idarî olarak gerçekleştirilmesini ve böylece yurttaşlarımızın mahkemeler
de sürünmekten kurtarılmasını düşünmez misiniz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 20.6.1994 

Sayı :B'.02.0.011(35)331 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7.3.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/4202-9251/35061 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın yazılı soru önergesi TBMM Başkanlığınızın ilgi yazı

sı ile Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 
Soru önergesinin cevabı ektedir. 
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Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 

T.C Devlet Bakanlığı 

(A. Aykon Doğan) 

İlgi: 8.3.1994 tarih ve B.020011 (35) sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Sayın H. Uluç Gürkan'ın tarafınıza tevcih ettiği ilgi yazınız ekinde yer 
alan Bankamızca kullandırılan dövize endeksli konut kredilerine ilişkin soru önergesi ile ilgili Ban
kamız görüş ve yanıtları aşağıdadır : 

1. Bilindiği üzere Emlak Bankası 15.10.1992 tarihinden itibaren kapsamda yaptığı değişiklik
lerle Yuva Kredisi Uygulamasını genişletmiş olup, Bankanın bu kredi uygulamasından toplam 47 
914 kişi istifade etmiştir. Yine belirtmek gerekir ki konut edindirme talebinin önemli bir bölümü
nü de TL. veya dövize endeksli kredi yöntemiyle diğer bankalar karşılamışlardır. 

Emlak Bankamından yuva kredisi kullananlar arasında USD ve DEM bazında olmak üzere 
dövize endeskil TL. kredi kullananların sayısı 31.12.1993 tarihi itibariyle 21 552'dir. 

2. Döviz kurlarında ocak ayı ortalarında meydana gelen ani değişimden ötürü T. Emlak Ban
kası, dövize endeksli kredi kullanan müşterilerinin olumsuz yönde etkilenmemesi ve mağdur olma
maları için 1993 yılı sonuna kadar rahatlıkla ödeyebildikleri dövize endeksli kredilerin taksitlerine 
eşdeğer ödeme imkânları getirmiştir. 

Şöyle ki; 

a) 31.1.1994 tarihinde USD kuru 17 350 TL., DEM kuru ise 9 940 TL. iken bu kredisini ka
patmak veya TL. krediye dönüştürmek isteyenlere banka kârından oldukça büyük bir fedakârlık ya
pılmak suretiyle döviz kurlarının ani artışa geçmesinden önceki (Devalüasyon öncesi) 17.1.1994 
kurlan (USD'de 15 805 TL., DEM'de 8 995 TL.) uygulanarak müşteri lehine oldukça önemli bir 
avantaj yaratılmıştır. 

b) Bu şekilde 9 ayrı ödeme seçeneği bu kredi kullananlara sunularak, carî piyasa faizlerinin 
dahi altında 1993 yılı ve öncesinde TL. kredi alanlara uygulanmış faiz oranı yani aylık ortalaması 
% 5,5'a gelen faiz uygulanmış ayrıca geçmişte verilen kredilere uygulanan faiz oranlarında da art
tırma yönünde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Aynı dönemde piyasadaki carî faiz oranlarının ay
lık % 8,5 - % 9 düzeylerde olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bankamızın döviz kredilerinden TL.'ye dönüş için sağladığı 9 ayrı ödeme seçeneği irdelendi
ğinde açıkça görüleceği gibi sanılanın aksine kişilerin geri ödeme kabiliyetleri dikkate alınmış; baş
langıç taksitlerinde farklılaştırma yapılarak herkesin ödeme gücüne uygun, sabit ödeme seçeneğin
den başlayarak yıllık % 20-70 artan ile 6 ayda bir % 20-30 ve 3 ayda bir % 15 artan oranlı olmak 
üzere ödeme imkânları getirilmiştir. 

Örneğin; 

31.1.1993 tarihinde 50 000 USD kredi kullanan bir kişi borcunu; 

a) Dövize endeksli olarak ödemek istendiğinde 

Faiz oranı: % 1 

Vade : 10 yıl ' 

Kur: 17 350 TL. 
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Ödenecek taksit tutarı: 12 439 950 TL. (yani 717 USD). 
b) Aynı kredi TL.'ye dönüşünde (17.1.1994 kurları uygulanarak) 
Anapara borcu 47 235 USD X 15 805 = 746 549 175 TL. 
Eşit taksit esasında: 41 126 856 TL. 
Yıllık % 50 artan esasta : 20 164 039 TL. ^ 
Yıllık % 70 artan esasta : 13 616 131 TL. 
6 ayda•% 30 artan esasta : 12 348 879 TL. 
3 ayda % 15 artan esasta : 10 095 069 TL. 
Yukarıdaki örnekten de görüleceği üzere dövize endeksli kredi taksidi 12 439 950 TL. iken 

aynı krediyi yıllık % 70 artan esas ve 3 ayda % 15 artan esasta TL. ye dönüştürerek ödemek iste
yenlere, o tarihte ödemek durumunda kaldıkları dövize endeksli kredi taksidi kadar taksit ödeme 
imkânı getirilmiştir. Buradan da görüleceği gibi dövize endeksli kredilerdeki düşük tutarlardaki 
taksitlerle uygun ödeme imkânı sunulmaktadır. USD olarak devam eden müşteri 10.3.1993 tarihi
ne göre 15 666 450 TL. taksit öderken TL. 'ye dönen müşterinin 10 095 069 TL. taksit ödemesi ger
çekleşmektedir. Mevcut enflasyonist gelişmeler ile tüketici kredisi faiz oranlarının bile % 8,5-9'luk 
yüksek bir trend izlediği böyle bir ortamda büyük bir özveriyle % 5,5 faiz oranı üzerinden herke
sin ödçme kabiliyetine uygun 9 ayrı ödeme seçeneği sunulmakta Bankamızın kredi kullananların 
yanında hareket ettiğinin açık bir göstergesi olmaktadır. 

Ayrıca döviz kredilerinde ileriye dönük aylık taksit tutarlarında ve kurlarda tahmin yürütmek
te zorlanan bir kredi müşterisi TL. ödeme seçenekleriyle taksit tutarları önceden belli bütçesine uy
gun somut bir ödeme planı üzerinde karar verme imkânına da ulaşmış olmaktadır. 

3. Bankamızın döviz kredisini Türk Lirasına dönüştürürken, geri ödemesi başlamış dövize en
deksli kredinin yalnızca kendisini değil, aynı zamanda tahakkuk etmiş faizini de kapsayan bir top
lam üzerinden TL.'ye çevrilmesinin diğer bir ifadeyle faize faiz uygulanmasından söz edilerek bu
nun bankacılık teammüllerine uygun olup olmadığı sorulmaktadır. 

Bankamız özel ve diğer kamu bankaları ile birlikte aynı yasa ve teammüllere bağlı olarak fa
aliyet göstermektedir. Yasaların kendisine tanıdığı sınırların dışında işlem yapması düşünülemez. 
Kaldı ki Bankamızın tüm işlemleri, yasaların verdiği görevler kapsamında devlet denetim organla
rı, teftiş kurulları, yeminli malî müşavirlik ve müfettişlerimizce sürekli denetime tabi tutulmakta
dır. Her banka için geçerli kurallar Bankamız için de geçerlidir. 

Bilindiği üzere Bankamızın müşterilere başlangıçta verdiği ödeme planları aylık taksitin ne 
kadarının anapara ne kadarının faiz payı olduğunu göstermektedir. Başlangıç döneminde aylık tak-
sidin; faize giden bölümü, anaparaya giden bölümünden fazla olmaktadır. İleriki yıllarda anapara 
payı artarak faiz payı küçülmektedir. Diğer bir ifadeyle başlangıçta anapara borcundan düşüş kü
çük miktarlarda olmaktadır. Bu nedenle dövizden TL. 'ye dönüşen kredi müşterileri yaklaşık bir yıl
lık bir süredir ödeme yapmalarına karşın anapara borcunda çok önemli bir azalış olmadığından ve 
de kurlardaki artış doğrultusunda kredi borç tarihine göre tartış kaydetmektedir. Dövizden TL.'ye 
dönüşümler ödenen en son taksitten sonra kalan anapara bakiyesi üzerinden yapılmaktadır. Bu öde
me tabloları tüm kredi kullanan müşterilerimizin elinde mevcut olup her türlü kontrol olanağına da 
sahiptirler. Diğer taraftan ödenmeyen faizlerin mevcut yasa ve kredi, sözleşmelerine göre anapara
ya eklenerek faizlendirilmesi doğal bir bankacılık uygulamasıdır. 

Ayrıca dövize endeksli kredilerden TL.'ye dönmek isteyenlere Bankamızca kendi serbest ira
deleri doğrultusunda dönme imkânı yaratılmış; kendilerine sunulan 9 ayrı ödeme seçeneği ve aylık 
% 5,5 faiz oranına göre 6 786 kişi TL.'sına dönme isteminde bulunmuşlardır. 
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4. Yukarıda da değinildiği gibi 1994 yılı Ocak ayı içinde dövize endeksli krediden, borçlarını 
TL. 'ye çevirenlere "Emlak Bankasının yurttaşlarımıza zorla ödeme planı biçmesi" selinde yorum
lamaya katılmak mümkün değildir. 

Nitekim 31.1.1994 tarihinde oluşan carî kurlar yerine Bankamız kurlardaki ani yükselme 
öncesi 17.1.1994 kurları uygulayarak öncelikle vatandaşlarımız lehine hareket etmiş, ayrıca dövize 
endeksli kredi borçlarının tasfiye edilerek TL. krediye dönüştürülmesi için 9 ayrı ödeme seçeneği 
sunulmuştur. 

Bu şekilde kredi kullananların tamamen serbest iradeleriyle TL. krediye geçmeleri sağlanmış 
ve bu kişilerde yeniden kredi sözleşmeleri akdederek ipotek artırımında da bulunmuşlardır. 

Dövize endeksli kredi kullananlardan 6 786 kişi bu şekilde müracaat etmiş olup, böylelikle 
kredi kullananların % 32'si tercihlerini TL. krediye dönmek şeklinde kullanmışlardır. 

Ayrıca TL.'ye dönen kişilere 17.1.1994 kurlarının uygulanmasının yanı sıra piyasa faizlerinin 
altında bir faiz oranı olan aylık % 5,5 faiz oranı uygulanarak azamî 10 yıl vadede taksitlendiril-
miştir. Yurttaşlar lehine bu uygulama Bankamızca yapılırken aynı şekilde kredi kullandıran diğer 
bankalarda hiçbir uygulama değişikliği yapılmamıştır. 

Öte yandan, dövize endeksli TL. kredinin bakiyesi hesap kesim tarihinde o günkü kurlar 
üzerinden anapara bakiyesinin TL. karşılığını ifade etmektedir. Örnek verilecek olursa 31.1.1993 
tarihinde 10 yıl vadeli aylık ortalaması % 1 'e gelen faiz oranı üzerinden 50 000 USD dövize endek
sli kredi kullanan bir kişi aylık 717 USD'dan taksit ödemişse 31.1.1994 tarihli anapara bakiyesi 47 
235 USD olacaktır. 

Ancak dönüştürme tarihinde ödenmeyen taksitler ve faizleri tahsil edilemeyen bu taksitlerin 
faizleri de yukarıda da değinildiği üzere anaparaya eklenecektir. Bu uygulamanın hukuka ve 
mevzuata aykırı hiçbir yönü bulunmamaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla, 

T. EMLAK BANKASI A.Ş. 
Genel Müdürlüğü 

Prof. Dr. Aydın Ayaydın Ülfet Cinbiş 
Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Yardımcısı 

ve 
Genel Müdür Y. 

4. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nın, zor durumda olan bankalarla ilgili olarak 
hazırlanan rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan 'in yazılı 
cevabı (7/4446) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırmasına 

delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Başbakanlık döneminizde ülke ekonomisi Cumhuriyet döneminin en büyük krizi yaşamak
tadır. Merkez Bankası döviz stokları tükenme seviyesine gelmiş. Anavatan İktidarından 
devraldığımız 12 milyar doları tüketerek dokuz sene sonra IMF kapılarına muhtaç duruma düştük. 
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Soru 1. Bjanka yeminli murakıpları TYT Bank ve zor durumda olan diğer bankalarla ilgili bir 
raporu 1993 yılı sonunda Osman Unsal'a verdi mi? 

Soru 2. Osman Unsal zor durumda olan bankalarla ilgili olarak kamu bankalarını niçin uyar
ımdı? 

Soru 3. TYT Bankın Merkez Bankası denetimine alındığı 1994 Mart ayından sonra zor du
rumdaki bankaları kamu bankalarına bildirmekte ısrar eden Hazine yöneticilerinin bir kastı yok 
mudur? 

Soru 4. Kamu bankalarının trilyonlarını batıran bu batakçı yöneticiler hakkında ne işlem ya
pılmaktadır? Bunların derhal görevden alınıp mahkemeye verilme sebepleri nedir? 

Soru 5. Bir tahsildar zimmetine yüzbin lira geçirse hemen tutuklanırken devlet bankalarını tril
yon lira soyduranlar ellerini kollarını sallayarak dolaşmaları kamuoyunda devlete karşı bir güven
sizlik uyandırmaz mı? 

: ; T.C. •;. 
Devlet Bakanlığı 21.6.1994 

Sayı :B.02.0.011(35)345 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 9.5.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4446-106-6648/4593 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın yazılı olarak önergesi Başkanlığınızın ilgi a yazısı 

ile Başbakanlıka havale edilmiş, anılan soru önergesi Başbakanlık Makamının ilgi b yazılan ile Sa
yın Başbakan adına cevaplandırılması amacı ile Bakanlığıma intikal ettirilmiştir. 

Soru önergesinin cevabı ektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Aykon Doğan 
Devlet Bakam 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Sayın Başbakana tevcih ettiği 7/4446-9779 sayılı 
soru önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. Ülkemizde bankaların gözetim ve denetimi mevcut mevzuat çerçevesinde esas itibariyle 
Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankasının yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. T.C. 
Merkez Bankası bu işlevini, kuruluş kanunu ile kendisine verilen görevler çerçevesinde bankalar
la ilgili denetim, gözetim ve düzenleme yapma yetkisini elinde bulunduran aslî kurum konumun
daki Hazine Müsteşarlığı ile işbirliği yapmak suretiyle yerine getirmektedir. Bu süreç içerisinde 
bankaların Bankalar Kanununun 54 ve 56 ncı maddelerine göre düzenleyip her iki kuruma da gön
derdikleri bilanço, kâr/zarar cetvelleri, üç aylık hesap özetleri ve diğer malî bünyeye ilişkin tablo
lar bu kurumlarca incelenip değerlendirilmekte, banka denetim sisteminin esasını oluşturan banka
lar nezdinde yapılacak yerinde denetim ise Bankalar Yeminli Murakıpları vasıtasıyla Hazine Müs
teşarlığınca gerçekleştirilmektedir. Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nde (TYT 
Bank) de belirli dönemler itibariyle yapılan yerinde denetimler sonucu raporlar düzenlenmiş ve 
bunlar Müsteşarlıkça değerlendirilerek gereği yerine getirilmiştir. 1993 yılı sonunda TYT ve baş
ka bankalar hakkında bunların zor durumda olduğuna ilişkin düzenlenmiş herhangi bir rapor bu
lunmamaktadır. Esasen, 1993 yılı sonu itibariyle Türk Bankacılık Sisteminin genel malî yapısında 
herhangi bir olumsuzluk görülmemektedir. 31.12.1993 tarihi itibariyle sistemin aktif büyüklüğü 1 
027 108 milyar TL.'na ulaşmış olup, konsolide net kâr rakamı 27 924 milyar TL. düzeyindedir. 



T.B.M.M. B:121 2 2 . 6 . 1 9 9 4 0 : 5 

Aynı tarih itibariyle sistemin özkaynak büyüklüğü ise 68 743 milyar TL. dır. Bir kaç banka dışın
da özkaynak yetersizliği sorunu olan banka bulunmamaktadır. Ancak, 1994 yılı başında Türki
ye'nin uluslararası piyasalarda kredi notunun düşürülmesiyle başlayan süreçte, özellikle yurt dışın
dan sağlanan kredilerle kaynak yaratma politikası uygulayan bankalarda, sözkonusu kredi limitle
rinin daraltılması ve kapatılması sonucu kaynak yaratma sıkıntısı başlamıştır. Bu dönem içinde dö
viz kurlarında meydana gelen daha önceden öngörülemeyen oranlardaki artış, yabancı para ağırlık
lı kaynak yapısına sahip bankaların yükümlülüklerinin kısa bir süre içinde bir kaç kat artmasına ve 
yüksek miktarlarda kambiyo zararlarına maruz kalmalarına neden olmuştur. Tüm bunlara, banka
ların batacağı ve döviz tevdiat hesaplanna el konulacağı yolundaki söylentiler nedeniyle yaşanan 
yoğun mevduat çekilişleri de eklenince, sistem bir anda genel likidite krizi ile karşı karşıya kalmış
tır. TYT Bank da bu krizden etkilenmiş ve taahhütlerini karşılayamaz hale gelmesi nedeniyle ban
kanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni Bakanlar Kurulu Kararıyla kaldırıl
mıştır. 

2. ve 3. Bankalar Kanununun 83 üncü maddesi sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri ban
kaya ya da müşterilerine ait sırlan bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkası
na açıklayan banka mensupları ve diğer görevliler hakkında cezai yaptınm uygulanmasını öngör
mektedir. Bu nedenle, bankalann gözetim ve denetiminden sorumlu makamların herhangi bir ban
kaya ilişkin edinmiş olduğu bilgileri diğer bankalara bildirmesi mümkün bulunmamaktadır. 

4. ve 5. Bakanlar Kurulu Kararlan ile faaliyetleri durdurulmuş bulunan bankalara çeşitli şekil
lerde kaynak aktaran kamu bankalarının bu işlemlerinin mevzuata ve bankacılık esas ve teamülleri 
ile kaynaklann etkin kullanımı ilkelerine uygun olup olmadığı Başbakanlık müfettişlerince incelen
mektedir. 

B= 
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7 
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-
kıuda 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59*a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4,1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7,1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon 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 İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 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 : 6.7..1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındirlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (İ/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpmarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı 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 Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

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, İsmet 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 tarihi : 10.1.1994) 

15.— 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma: Ko
misyonu Raporu (1/574) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN BİĞER İŞLER 

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) 

17. — 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 Müsteşariığının 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. — İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/720) (S. Sayısı : 
691) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

X 21. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı: 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

22̂  — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıs,ı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

23. — insan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta-
sansıve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

24. — 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) 

25. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

26. — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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27. —• 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) 

28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Derişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 16.11.1992) 

29. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

X 30, — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Dam
ga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 6.12.1984 Tarihli ve 3100 Sayılı Ka
nunda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/641) (S. Sayısı : 659) (Dağıtma tarihi : 25.5jl994) 

X 31. — 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) 

32. — iskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

X 33. — 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) 

34. -— Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 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 
(1/667, 1/649) (S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 18.4.1994) 

35. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek-
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lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let ye Plan ve iBütçe komisyonları raporları (1/701) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1994) 

X 39. — 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) 

40. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

41. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
rnişonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

42. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Ellcatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Rapora (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.Î992) . 

43. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

44. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner vSermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
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Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

45. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/58.5) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

46. — 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) 

47. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

48. — 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) 

49. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

50. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 51. — 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) 

52. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993j f 

X 53. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 
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54. —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) 

55.: — 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) 

56. — 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) 

57. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekil t Zonguldak Milletvekili Güneş Müf* 
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'm, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzniir Milletvekili Halil Çul-
Haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

58. — 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) 

59. — 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) 

60. — îzmir 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) 

61. — 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 Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

62.™ Manisa Milletvekili Tevfik Dikerdin, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklif i. ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 
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63. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 3,1.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

64. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri 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) 

65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

66. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 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) 

67. — 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) 

68. — 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) 

69. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

70. — 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) 

71. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu 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) 
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72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S, Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

73. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri îç 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) 

74. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin*in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

75. — İstanbul Milletvekili Sabri Oztürk ve 9 Arkadaşının, 7ı2.1972 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) 

76 İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Baz* 
İşlemler ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı :176) (Dağıtma tarihi : 
5.Î0.1992) 

77. — 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) 

78. — 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) 

79. — 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) 

80. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gömşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 
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8L — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

82. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

83. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1.632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazj 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî I Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

84. — 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 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

85. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

86. — Şırnak Mületvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt-
ma tarihi : 19.11.1992) 

87. — 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, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

88. — 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) 

89. — 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) 

90. — 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) 
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91. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

92. — Cırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

93. — 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) 

94. — 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) 

95 a — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

96. — 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) . 

97. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İM Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

99. —- 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) Bendimin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 
290) (Dağıtma tarihi: 16.2.1993) 

100. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
ilaç 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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101. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

102. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun' Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S, Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3,1993) 

103. — 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) 

104. — İki 11 ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi.: 4.3.1993) 

105. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S, Sayıaı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

106. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, Imarj Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6,4.1993) 

107. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

108. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: 6.4.1993) 

109. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teldifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9,4.1993) 

110. — 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) 

111'.'— 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) 
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112. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

113. — 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) 

114. — 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) 

115. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, ti Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
incelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

116. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman veKöyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

117. —Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (Ş. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

118. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'm, 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) 

1194 — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
ilk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

120. — 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 : 
9.11.199?) 

121. — 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) 
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X 122. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticari 
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 123. — 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 124. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı : 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 125. — 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) 

126. — 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) 

127. — 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) 

128. — 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) 

129. — 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) 

130. — 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 131. — 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) 
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X 132; — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan. Gumhuriyeti 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 133. — 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. Sayıs,ı: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 134. — 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) 

135* — Eskişehir Milletvekili t. 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) 

136. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 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) (Dağıtma 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) (Dağ>tma tarihi : 8.2.1994) 

X 140. — Türkiye Cumhuriyeti, ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
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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 Koaınması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 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) 

145, — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

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 Djşişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556). 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

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 : 
10.2.1994) " 

150. _ 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) 
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151. — Şırnak Milletvekili xMahmut 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 : 17.2J994) 

152. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 153. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 154. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasmda 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 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
işbirliğinin Temel ilkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994) 

X 158. — 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 159. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
ilişkin 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) 

160. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
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Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S.-Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 161. — 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) 

162. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı 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 
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) 

163. — 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) 

164. — 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 165. — 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) 

166. — 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) 

167. — 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) 

168j— 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) 

169. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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170. — 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) 

171. — 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) 

172. — 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) 

173. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

174. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dik'ici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye îşletmderi Kânun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
.23.3.1994) , 

175. — 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 176. — 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) 

177. — 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) 

X 178. — 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) 

179. — 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 
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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) 

180. — 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) 

181. — 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) 

182. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Almak 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) 

183. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve Orhan Doğan'ın 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) 

184,; — 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) 

185. — 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) 

186. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanan Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24,3.1994) 

187. — 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). 

188. — 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. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

X 189. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyoîıiarı raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 
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X 190. — 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) 

191. — 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 192. — 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) 

193. — 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 194. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Boya Malzemelesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasar,ısı ve Millî Savunma ye Dışişleri komisyonları 
raporları (1/581) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

195. — 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) 

196. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayıcı : 647) (Dağıtma tarihi : 20.4.1994) 

197. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürelkli Kur'an Okunması ile 
İlgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesi Uyarınca Doğrudan Doğruya Günde
me Alınma Önergesi (2/30) (S. Sayısı : 649) (Dağıtma tarihi: 25.4.1994) 

X 198. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

199. — Ankara Milletvekili M, Tınaz Titüz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
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Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

200; — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ye İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Pağıtma tarihi : 13.5,1994) 

201. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 17.7.1964 Tarih ve 507 Sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapo
ru (2/1004) (S, Sayısı: 655) (Dağıtma tariki : 16.5.1994) 

202. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Müllî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı': 660) (Dağıtma tarihli : 3.6.1994) 

203. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 43 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/347) (S. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi : 
3.6.1994) 

204. — 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder ve 9 Arkadaşının; 1136 Sayılı Avukat
lık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/519, 2/8) (S. Sayısı : 668) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

X 205. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Da-
çe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
Vekili îstan'bul Milletvekili Ercan Karakaş ve 181 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci, 68 inci, 69 uncu, 76 ncı ve 133 üncü Maddelerinin 
Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi; Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 155 Arkadaşının 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi; ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/119, 2/541) 
(S. Sayısı : 306 ve 306'ya 2 nci Ek) (Dağıtma tarihleri : 24.2.1993 ve 9.6.1994) 

X 206. — Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/687)'(S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

X 207. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/685) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 
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X 208. — Patent İşbirliği Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/585) (S. Sayısı : 665) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 

209. — Balıkesir 'Milletvekili Sami Sözat'ın 7.6.1926 Tarihli ve 904 Sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/1077) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi : 10.6.1994) 
X 210. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/630) (S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 14.6.1994) 

211. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 5 Arkadaşının; 8 Mart 1950 Tarihli 
ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1087) (S. Sayısı : 670) (Da
ğıtma tarihi : 15.6.1994) . ' . ' . . 

212. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/711) (S. Sayısı.: 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 
X 213. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısıve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/642) (S. Sayısı :-673) (Dağıtma tarihi : 15,6.1994). 
X 214. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/686) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 16.6.1994) 

215. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/706) (S. Sayısı: 685) (Dağıtma tarihi : 17.6.1994) 

216.— Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Plan ve bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı ; 686) (Dağıtma tarihi.: 
20.6.1994) 

217. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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