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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Kuşadası'nda meydana gelen son olaylara, 
Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ülkenin enerji sorunu ve Artvin-Deriner Barajı

na, . ' 
Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, memurların öğlen izin saatlerine, 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri cevap verdi. 
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong-Kong ve Endonozya'a gidecek olan; 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirle'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo-

ruk'un vekâlet edeceğine; 
Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in; 
Bosna-Hersek ile Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dö

nüşünekadar, Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 
Bulgaristan'a gidecek olan İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'ye, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Necmettin Cevheri'nin, 
Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'a, dönüşüne kadar, Maliye Ba

kanı İsmet Attila'nın, 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne, 
İlişkin Cumhurbaşkanı tezkereleri; 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda boş bulunan üyelik için, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca, Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün aday gösterildiğine 
ilişkin Başkanlık Tezkeresi; .,'""' 

TBMM ünitelerinin (5/20) (S. Sayısı: 835) ve, 
Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve ona bağlı köşk ve kasırların (5/21) (S. Sayısı: 836) 
1993 yılı faaliyetleri hakkında, TBMM Hesaplarını İnceleme Komiyonunun, İçtüzüğün 153 ve 

müteakip maddelerine göre yaptığı denetimlere ilişkin raporları; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Gündemin "Kanun, Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 168 

inci sırasında yer alan 668 sıra sayılı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının, bu kısmın 48 inci sırasına alınmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi; 

Genel Kurulun, 23.5.1995 Salı günü 20.30 - 24.00 saatleri arasında da çalışmalarını sürdürme
si ve bu birleşimde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek yalnızca kanun ta
sarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 24.5.1995 Çarşamba günü 14.00 - 19.00,20.30 - 24.00 saatleri 
arasında çalışması ve bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; 25.5.1995 Perşembe günü 
10.30 - 13.00, 14.00 -19.00 saatleri arasında çalışmasına ilişkin DYP Grubu önerisi ve, 

Temaslarda bulunmak ve ülkemizin onur konuğu olduğu Houston Uluslararası Festivalinin 
açılışına katılmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Başbakan Tansu Çiller'e 
refakat edecek üyelere ilişkin Başbakanlık tezkeresi; 

Kabul edildi. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan : . 
İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, KİT'lerce Üretilen Temel Gıda Maddelerinin 

Fiyatlarının İki YılSabit Kalması (2/1326) ve, 
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Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, 2022 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi 

(2/755), 
Hakkında Kanun Tekliflerinin, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 

alınmasına ilişkin önergeleri reddedildi. 
Gündemin "Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 
18 inci sırasında bulunan 691, 
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, 
27 nci sırasında bulunan 66, 
28 inci sırasında bulunan 201, 

. 29 uncu sırasında bulunan 699, 
30 uncu sırasında bulunan 798, 
S. Sayılı kanun, tasan ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurul'da 

hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 
31 inci sırasında bulunan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/838) (S. 
Sayısı: 813) Kanun Tasarısının görüşmelerine devam edilerek, 31 inci maddenin oylamasından ön
ce istem üzerine yapılan yoklama sonucunda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Alman karar gereğince, 24 Mayıs 1995 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, 
22.23'te birleşime son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanvekili 

Abbas İnceayan Kadir Bozhırt 
Bolu Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

. " • ' . . ' • . . • - — _ - © - — . ' 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Birleşimini açıyorum. 
II -YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bu-
lunduklannı yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(İstanbul Milletvekili Emin Kul'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşa gündem dışı söz vereceğim. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesindeki illere yaprian 

ekonomik yatırımlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam Necmettin Cevheri'nin ce
vabı 

BAŞKAN - Sayın Sadi Pchlivanoğlu, Karadeniz Bölgesinde yapılan ekonomik yatırımlar 
mevzuunda; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ŞADI PEHLlVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üyeleri, sözlerimin başında hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Doğu Karadeniz illerinde toprağın dar oluşu ve devlet tarafından ekonomilerine tesir edecek 

sınaî yatırımlar yapılmayışı, insanları, mütemadiyen göçe zorlamaktadır. Adeta, gurbet, Doğu Ka
radeniz insanı için bir vatan olmuştur. 

Kaptana sormuşlar "Rize'nin nüfusu ne kadar" diye; kaptan demiş ki: "Herhalde 5 milyon ka
dar var." Demişler ki: "Kaptan, İstanbul'un nüfusu 5 milyon değil, Rize'nin nasıl oluyor?!" Kap
tan "ben otuz senedir kaptanım; otuz seneden beri Rize'den İstanbul'a adam taşıyorum, yine de, bu 
mübarekler bitmedi" demiş. 

Bu göçle, insanlar, mütemadiyen, Karadeniz Bölgesini terk etmektedirler. Ben hatırlıyorum; 
1961 seçimlerinde, Ordu, Giresun ve Trabzon'dan 8'er milletvekili çıkıyordu. Şimdi ise, nüfusun 
azalmasından dolayı, bu illerdeki milletvekili sayısında düşme olmuştur. Mesela, Rize milletveki
li sayısı 4'ten 3'e, Artvin milletvekili sayısı 3 'ten 2'ye düşmüştür. 

Bugün, İstanbul'un nüfusu 15 milyona dayanmıştır ve İstanbul'dan çıkan milletvekili sayısı 
50'yi bulmuştur. Nerede ise, Yüksek Meclisimizin tamamı İstanbul'dan gelen milletvekillerinden 
müteşekkil olacaktır; eğer, tabiî, tedbir alınmazsa. Bu tablo, başta hükümetler olmak üzere, herke
si kara kara düşündürmelidir. 

Elbette ki, bunun tek çaresi, bölgenin ekonomik seviyesini yükseltecek ve insanlarına ekme
ğini verecek sınaî ve sosyal tesislerin bir an önce yapılmasıdır. Her zaman, devletin, diğer bölgele
re nispeten, güneydoğuya daha az yatırım yaptığı ve bu sebepten, bölücü terör hareketlerinin ço
ğaldığı söylenegelmektedir. Acaba, bunun gerçekle bir ilgisi var mı diye merak ettim; Doğu Kara
deniz ile güneydoğudaki beş vilayetin mukayesesini huzurunuzda yapmaya çalışacağım. 

- 6 -
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1991 senesinde, Artvin'e yapılan kamu yatırım tahsisleri 17 milyar, Gaziantep'e 115 milyar, 

Giresun'a 30 milyar, Kars'a 89 milyar, Ordu'ya 44 milyar, Elazığ'a 109 milyar... 

. DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Hangi yıldan bahsediyorsun? 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Sayın Bakan, 1991'den bahsediyorum. Hesaplar tam
dır; yani, resmî rakamlardır. 

...Rize'ye 39 milyar... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-1989'da mı?.. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla)-1991'de... 
...Diyarbakır'a 223 milyar -tabiî, hepsini söyleyecek değilim- bütçeden yatırım tahsisi yapıl

mıştır. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - 1989'da bu oran neydi?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Kaşınıyorsun!.. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Yahu! politika yapmıyorum, particilik yaptığım yok; 

sen de, yani, kaşınma... 
...1995'te ise Artvin'e 559 milyar, Gaziantep'e 2 trilyon... 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Hangi yıl efendim? 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - 1995. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - O da kaşınıyor, o da... 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Hayır efendim... Sayın Bakanla aramızı bozma. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Benimle bozulursa, ben doktorum, düzeltirim. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - ...Giresun'a 224 milyar, Kars'a 429 milyar, Ordu'ya 

628 milyar, Elazığ'a 829 milyar, Rize'ye 223 milyar, Diyarbakır'a 4 trilyon... 
Bu rakamlar, o yıl, o vilayetlere, bütün kamu yatırımları için bütçeden ayrılan paylardır. Bu 

rakamları mukayese edince, devletin, güneydoğuya ayırdığı bütçe dilimi karşısında, Doğu Karade-
nize ne kadar haksızlık yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Tabiî, bu rakamlara, devletin GAP'a ödediği 
paralar dahil değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, bağlamaya gayret edelim. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Zaten az... 
Sayın Başkan, onu diyeceğinizi biliyordum; bitirmeye gayret edeceğim. 
BAŞKAN - Yok, yine 2 dakika süre verdim. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Sağ olun Sayın Başkan. 
GAP için 30 milyar dolar harcama planının 12 milyar doları, bugüne kadar bilfiil harcanmış 

ve yatırıma dönüşmüştür. Elbette ki, bu yatırımların, doğu ve güneydoğu halkına büyük bir ekono
mik potansiyel yaratacağı ortadadır. 

Yüksek Meclisinize bu tabloyu anlatmamdan maksat, bir ayırım yapmak değildir; çünkü, bi
zim anlayışımıza göre, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyiyle vatanımızın her parçası eşdeğer kutsallı
ğa sahiptir. Bugünlerde güneydoğudaki terör hareketlerini ekonomik nedenlere bağlayarak haklı çı
karmaya çalışanları -Doğu Karadenizin mağduriyetini hatırlatmak suretiyle- insafa davet etmek 
maksadını taşımaktayım. Karadeniz, ekonomik bakımdan her zaman ihmal edilmiştir. Benim hatır
ladığım, Adalet Partisi zamanında, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Doğu Karadenize bir ra
fineri tesisi öngörülüyordu; fakat, maalesef, o günlerde Trabzon ve Samsunlu politikacılar, sende 

- 7 -
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olsun, bende olsun diye kavga ederken, Karadeniz rafinerisi, Orta Anadolu rafinerisi haline dönüş
müş ve Kırıkkale!ye gitmiştir. 1968 yılında, Bütçe Komisyonu üyesiyken, Samsun-Sarp yolunun 
asfalt yapılmasını istemiştim; evet, bugün asfalt yapılmıştır; fakat, bakımı dahi doğru dürüst olma
yan, delik deşik bir köy yolu haline gelmiştir. Bu yol, Karadeniz trafiğini katiyen kaldıramıyor. 

Karadeniz insanının hareketli oluşu, Avrupa'yı, Orta Asya'ya bağlayan en mühim güzergâh 
oluşu, petrol ve doğal gaz borularının bu istikamette döşenme düşüncesi... 
. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Hemen bağlıyorum Sayın Başkanım, 
... artık, Karadeniz otoyolunun bir an önce gerçekleşmesini zarurî kılmaktadır. ANAP zama

nında, memleketin çehresini değiştiren otoyollar yapımı içinde Karadeniz otoyolunun yapılması da 
düşünülmüştü; fakat, o zaman, ANAP'ın buna ömrü vefa etmedi. Sonradan, Samsun-Sarp yolunun 
programa alınması hesaplanmış ve 1993 senesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun
da, Hükümet adına, Murat Karayalçın "1994 senesinde Karadeniz Otoyoluna başlanacak" demişti. 
Murat Karayalçm'ın da, bu makamdaki ömrü, maalesef, yetmediğinden, kendisine bu hususu sora
cak durumda değilim. 

Hükümet, her parlak vaadi gibi, bunu da unutmuş; hatta daha ileri gitmiş ve projenin çok pa
halı olacağı düşüncesiyle, böyle bir yatırıma lüzum yoktur diye, Dünya Bankasını ikna etmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Son cümlem. 
Bu durumda, Doğu Karadeniz halkı adına, Hükümetten bir sorum var: Doğu Karadeniz'e reva 

görülen bu üvey evlat muamelesinin sebebi, Doğu Karadeniz insanının, her zaman, Türk Devleti
ne ve Türk vatanına bağlılığı ve vatanperverliği midir? 

Bu vesileyle, Yüksek Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyurun. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, değerli milletveki

li arkadaşlarım; Ordu Milletvekilimiz Sayın Sadi Pehlivanoğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesindeki 
yatırımlarla ilgili olan gündem dışı konuşmasına cevap arz etmek üzere huzurlarınızdayım; saygı
larımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, aslında, eski ve kıymetli arkadaşımız, bize, bazı şeyleri 
burada ifade etmek ve bazı hatırlatmaları da yapmak imkânını sağladı. Bunun için, kendilerine te
şekkür ederim. 

Geçtiğimiz yıllarda, yine bu Parlamentoda, hep beraber, doğusunu, batısını, kuzeyini ve güne
yini ayırmadan ülkeye hizmet etmeye çalıştığımız yıllarda -Sayın Pehlivanoğlu çok iyi hatırlarlar-
hep beraber o Karadeniz şeridini birbirine bağlamaya çalıştığımız yıllarda, Karadenizdeki sevgili 
ve sevimli ilimiz Giresun'un Şebinkarahisar İlçesinden kendi iline gitmek için, Sivas, Tokat, Amas
ya ve Samsun dolaşılarak gidilirdi. Yine, değerli arkadaşımın otoyollar konusundaki kıymetli be
yanlarında, böyle bir ayırımın olmadığını, olmayacağını ve düşünülemeyeceğini söylemek istiyo
rum. k 

Otoyollar meselesi, değerli arkadaşımızın mensubu bulunduğu partinin iktidar dönemlerinde 
ele alınmıştır; ama, demek ki, her şeyin, bir hizmet gereği içerisinde, hizmetin icapları veyahut ön
celikleri veyahut da imkânlarıyla birlikte yürütülmesi gerektiğinden, belki bir güneydoğuya, İran'a 
veya Irak'a gidecek bir otoyol; yani, bir kuzey güney diyagonal bağlantısı, muhakkak ki ülkenin ve 
ekonominin gerekleri itibariyle öne alınmış. 
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Burada, elimde, vilayet vilayet bütün yatırımlar var. Ben, değerli arkadaşımızın mütalaalarına, 

daha doğrusu mukayeselerine, şunu cevap olarak söylemek isterim: Burada görünen yatırımların 
büyük bir kısmı, o bölgede, Güneydoğu Anadolu Projesi ile yürütülmekte olan ve yalnız o bölge
nin değil, ülkenin töpyekûn malı olduğuna hep beraber inandığımız projeler dolayısıyladır. Bir Ata
türk Barajına 4 milyar dolar harcanmıştır. Bugüne kadar da, yapacağı sulamalar hariç olmak üze
re, 1,8 milyar dolarlık elektrik üretilmiştir bu barajdan. Bunu, sadece, o bölgenin, Adıyaman'ın ve
yahut Gaziantep'in veyahut Urfa'nın yatınmı diye anlamak doğru değildir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Karadeniz otoyolu da Türkiye'nin yatırımı olacak. Sayın 
Karayalçın, 1993 bütçesinde konuşma yaparken burada söz verdi... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Tabiî... Tabiî... 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, gündem dışında bu usul yok. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Hatırlatma yapıyorum. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Ben de onu söylüyorum; Karade
niz otoyolunu, niye siz yapmadan, gittiniz, anlamında söylemedim; ben, hizmetlerin, gereklerine 
göre, bir öncelik dizisi içerisinde bulunması gerektiğini ifade etmek için söyledim. Yoksa, Karade
niz Bölgesi insanımızın'cezalandırılması veya devlete sadakatinin, bir mahrumiyet sebebi olarak 
düşünülmesi gibi bir şeyi, ben öyle sanıyorum ki, değerli arkadaşım da, düşündüğünden dolayı de
ğil, o şekilde ifade etti. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Sayın Bakanım, Karadeniz otoyolu için, Sayın Tansu Çiller 
de, meydanlarda söz verdi, maalesef gerçekleştiremedi. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Efendim, müsaade buyurun, ben 
arzı cevap edeyim; katılmadığınız hususlar olursa, yarın tekrar buraya getirirsiniz. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen, Sayın Bakanın konuşmasını kesmeyelim. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Zevkle dinliyoruz Sayın Bakanın konuşmasını. 
DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Karadeniz 

illeri, Akdeniz illeri diye bir ayırımı doğru bulmadığımı; hele, özellikle Doğu Karadeniz, Batı Ka
radeniz diye bir ayırımı kabul edemediğimi, arkadaşımın ve Yüce Heyetin müsamahasına sığına
rak ifade etmek istiyorum. Çünkü, şu var: Altınkaya Barajı, Hirfanlı Barajı, Kızılırmak'ın üzerinde 
yapılmıştır; Kızılırmak, Karadeniz'e aktığı için orada yapılmıştır. Bir Atatürk Barajı, bir Karakaya 
Barajı ve bugünlerde başlaması kararlaştırılan, yine 1986'larda çalışmalarına başlanılmış olan bir 
Birecik Barajı, Fırat nehrinin üzerinde yapılmak mecburiyeti dolayısıyla güneydoğuda yapılıyor. 
Nasıl ki, Ayvacık-1, Ayvacık-2, Suat Uğurlu, Almus barajları, ancak Yeşilırmak'ın üzerinde yapı
labiliyorsa, nasıl ki, bir Sarıyar Barajı, ancak Sakarya nehri üzerinde yapılabiliyor, Göksu ırmağı
nın üzerinde yapılamıyorsa, bunun, işin tabiatından kaynaklanan birtakım sebeplerden olduğunu, 
başka yerlerde aranmaması gerektiğini; değerli arkadaşımızın da mutlaka böyle düşündüğünü; 
Anayasanın gereği olarak, hepimizin, Karadeniziyle, Akdeniziyle bütün ülkenin temsilcisi bulun
duğumuzu ve Karadenizimize, Allah'ın verdiği en büyük ikramı, yani bir su imkânını, bir yağış im
kânını başka yerlerde, Konya Ovasında bulamamışsak, tabiatıyla ki, oraya da bir Beyşehir sulama-, 
sı, şunu bunu getirmek mecburiyetinde olduğumuzu ifade ediyorum. Yani, bunlar, sadece işin ta
biatından kaynaklanan farklılıklardır. 

Değerli arkadaşımızın kıymetli mütalaasına cevap arzıyla, teşekkürlerimi ve saygılarımı suna
rım. • 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. ( 
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2. - Malatya Milletvekili Metin Emiroğlu'nun, meslekî eğitimdeki sorunlara ilişkin gündem 

dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'in cevabı 

BAŞKAN - Gündem dışı, ikinci olarak, meslekî eğitimdeki gelişme üzerine, Sayın Metin 
Emiroğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Emiroğlu. 

METlN EMİROĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; meslekî eğitim konu
sunda meydana gelen birtakım gerilemeleri, uygulama yanlışlıklarını ve sistemi tamamen ortadan 
kaldırmaya matuf gelişmeleri huzurlarınızda ifade etmek zaruretini hissettim. Değerli Başkana, ba
na söz verdiği için teşekkür ediyorum. 

Birkaç gün Önce, basında bir yazı çıktı. Değerli arkadaşlarım, bu yazı, fevkalade vahim bir ge
lişmeye işaret ediyor, bir neticeye işaret ediyor. Yazıda "stajyer çırak maaşları kalktı" deniliyor. 
Yazı şöyle: "Başbakan Tansu Çiller'in emriyle, kamu kuruluşlarında staj yapan meslek lisesi öğ
rencisi çırakların maaşları kaldırıldı. Maliye Bakanlığının gereken paraları sağlamaması üzerine, 
100 binin üzerinde öğrenciye staj ücreti adı altında verilen, asgarî ücretin üçte biri tutarındaki pa
ra ödenmemeye başlandı." Bu ne demektir değerli arkadaşlarım?.. 

Şimdi, İktidarın birçok eksikliklerini burada dile getiriyoruz. Ekonomik tablonun vahameti or
tadadır. Hayat pahalılığı, ezilen işçinin,.çiftçinin, esnafın, emeklinin, yüzde 20'lere varan işsizlerin 
durumu ortadadır. İşçiye sıfır zam önerisi bile gündeme getirilmek durumunda kalınmıştır. Sonra 
bundan vazgeçildi; ama, işçilerin biriken paralan ödenmedi. Çiftçiye gereken sübvansiyonlar za
manında yapılmadı; çiftçi tohumunu ekemedi, gübre bulamadı, mazotunu traktörüne koyamadı ve 
bu sene Türkiye'de yağmurlar çok iyi; ama, nadasa bırakılan araziler yüzde 20 oranında arttı. Tür
kiye bu zor şartlardan geçerken, ekonomide gelinen yıkımın son perdesi, işte, bu gazetede çıkan 
ufacık haberde gizlidir. Hükümet, işçinin, emeklinin, çiftçinin, memurun hakkını, hukukunu bir ta
rafa bırakmıştır ve artık sıra, çırakların, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşındaki öğrencile
rin asgarî ücretin üçte biri tutarında aldıkları, alın terlerinin karşılığı olarak aldıkları paralara gel
miştir; öyle mi?! İşte bu haber, bunun delilidir ve Hükümetin iflas belgesidir bu, değerli arkadaş
larım. Böyle bir şey olamaz! Nasıl olur da, Sayın Başbakan, Maliye Bakanına böyle bir talimat ve
rebilir; gerçekten,.bunu anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim sorunları, bu kürsüden, çok defa dile getirilir; ülkenin en önemli 
meselesi eğitimdir denir; eğitimde darboğazı nasıl aşacağız diye düşünülür. Bunun için bir çare bu
lunmuştur; genellikle üzerinde ittifak edilen bir çare vardır. Nedir bu çare; ortaöğretimin yapısını 
değiştirmek, ortaöğretimi, meslekî eğitim ağırlıklı, teknik eğitim ağırlıklı bir yapıya kavuşturmak. 

Gelişmekte olan bütün ülkelerde, ortaöğretimin yapısı, yüzde 65-70 oranında meslekî eğitime, 
yüzde 30-35 oranında akademik eğitime yönlendirilmiştir. Bizde, liseyi bitiren öğrencilerin yüzde 
20'si üniversiteye gider, yüzde 20'sinin ne olacağını kimse düşünmez. İşte, bunun önüne geçebil
mek için, üniversite önüne yüzde 35 oranında öğrenci gitmelidir; yüzde 5 veya yüzde İ0 oranında 
bir fire verilmelidir ve bu öğrencilerin yüzde 25-30'u üniversiteye girmelidir, yapı buna göre ayar
lanmıştır. 

Türkiye'de de, bu reform, Anavatan İktidarı döneminde 3308 sayılı Kanunla getirilmiştir; ama, 
bu kanunun başına gelenlere bakınız: Kanunun meydana getirdiği eser, altından taşları teker teker 
çekilerek çökertilmeye çalışılmaktadır. Bunun bilinçli olarak yapıldığını söylemiyorum; ama, bi
linçli olarak yapılmıyorsa, en önemli davamız olan eğitimdeki bu neticeyi nasıl izah edeceksiniz... 

Sayın Bakan büyük bir gayretin içerisinde, bu sistemi kurtarmak için çaba sarf etmektedir. 
Ben, hatırlıyorum, İstanbul Valiliği sırasında da, bu meslekî eğitim sisteminin oturması için büyük 
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gayretler gösterdi; ama, Maliye Bakanlığına yazı yazıyor, 24 milyar lirayı Maliye Bakanlığı ver
mediği için, öğrencilerin ve çırakların, asgarî ücretin üçte biri kadar olan paralarına göz dikiliyor... 
Bu nasıl bir umursamazlıktır, nasıl bir sorumsuzluktur değerli arkadaşlarım; bunu anlamak müm
kün değildir. 

Sosyal demokrat ortak da buna ses çıkarmıyor; yani, o tüyü bitmemiş yetimin, teri henüz al
nında olan işçinin emeğinin karşılığını vermek idealini taşıyan sosyal demokrat ortak da, iktidarda, 
çırakların ücretleri karşısında, verilmeyen emeği karşısında hiç sesini çıkarmıyor. Değerli arkadaş
larım, bu, olacak iş değildir. 

Sayın Bakanın bu konudaki çabalarını takdir ediyorum; ama, sonradan o da pes etmiş ve bir 
yazı yazmak suretiyle; efendim, kamu kesiminde (Devlet Su İşlerinde, Karayollarında, Köy Hiz
metlerinde) çalışmakta bulunan öğrencilerden muvafakatname almak suretiyle bu ücretleri verme
yebilirsiniz... Öğrenciler "bu eğitime ancak bu şekilde devam edebiliriz" yolunu tercih etmek mec
buriyetinde bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bu çırakların ve öğrenci
lerin ücretleri gençliğin hakkıdır; bunu ödemek mecburiyetindesiniz. İşçinin hakkından, çiftçinin 
hakkından önce, bu öğrencilerin, bu çırakların ücretlerini ödemek mecburiyetindesiniz; ama, görü
yorum ki, beni burada dinleyen yok. Sayın bakanların hepsi, yanlarına birer partner almış, başka 
meseleleri görüşüyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda salonda, 30-40 kişisiniz; bari buradaki konuşmayı dinleyiniz... 
İstirham ediyorum... Bu derece mühim bir hadise karşısında, bu derece duyarsız olamazsınız. Çı
rağın hakkını vermeyen, 8-9 yaşındaki çırağın ücretine göz diken bir İktidarın da buralarda otur
maya hakkı yoktur! Dinlemiyorsunuz; bari, hiç değilse, bu meseleler karşısında duyarlılık gösteri
niz değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, bakınız, neler yapıldı?.. Bu kanun çıktıktan sonra, Gelir ve Kurumlar Vergisinden, yüz
de 1 oranında, meslekî ve teknik eğitim için, fona para kesiliyordu. Bundan iki sene evvel bir ka
nun çıkardınız, Meslekî ve Teknikeğitim Fonunu Savunma Fonuyla birleştirdiniz, ondan sonra, 
onu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Emiroğlu, lütfen bağlamaya gayret edin. 
METİN EMİROĞLU (Devamla) - ....bütçeye attınız. 
Şimdi soruyorum Değerli arkadaşlarım, bugünün savunması, teknoloji olmadan olabilir mi; 

teknikeğitimle desteklenmeyen bir savunma, görevini yapabilir mi; teknikeğitimle desteklemediği
niz F-16'yı uçurabilir misiniz; dürbünlerinizi kullanabilir misiniz; tanklarınızı, mekanize piyadele
rinizi hareket ettirebilir misiniz? Bunu ihmal ettiniz ve bu yüzde l'lik fonu kaldırdınız. Dünyanın 
hiçbir yerinde, eğitime ayrılan kaynaklar, Millî Savunmaya aktarılmaz; ama, bunu, yaptınız. 

Arkasından, lise 2 nci ve 3 üncü sınıflarda uygulanmakta bulunan bu dual sistemi; yani, ülke
nin en önemli problemini halledecek ve orta kademe teknik insan gücünü yetiştirecek olan dual sis
temi bir seneye indirdiniz. 

Arkasından, şimdi de, çalışmakta olan... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, bağlamanızı rica ediyorum. 
METİN EMİROĞLU (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
... işçilerin, öğrencilerin ve çırakların ücretlerini vermiyorsunuz. Aslında, kanunen, vermeme

niz mümkün değildir; onu, size hatırlatmak istiyorum; çünkü, kanunun 24 üncü maddesi var. 24 ün
cü maddeye göre, eğer, üçte birini ödemezseniz, üçte ikisini fona yatırmak mecburiyetindesiniz. 
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Karayolları, Köy Hizmetleri, Devlet Su işleri diyor ki, ben, bu öğrencileri okullarına gönderece
ğim. Okullarına gönderemezler; çünkü, eskiden beş gün okula gidilirken, sistemi, haftada iki gün 
okula, üç gün işletmeye gitme olarak çevirince, biz, oradaki boş kapasiteleri öğrencilerle doldur
duk; yani, orada boş kapasite yoktur; öğrencileri okullara gönderemezsiniz. Bu öğrencilerin para
sını kanunen vermek zorundasınız. Eğer vermezseniz, yüzde 100 oranında cezalı olarak ödeyece
ğinize dair, yine kanunun 24 üncü maddesinde hüküm vardır. 

Şimdi, kanunun bu derecç açık olan hükmünü de hiçe sayıyorsunuz değerli arkadaşlarım; is
tirham ediyorum... 

Sayın Başbakan eğer bunu düzeltmezse, gençliğe karşı olan bu politikasını, demokratik her ze
minde, bundan böyle anlatacağız ve bu tutumunu, bu tavrını ortaya koyacağız. Lütfen, bu mesele
yi, vereceği bir talimatla halletsinler; Sayın Bakanın, bu konudaki çabalanna da değer versinler ve 
son derece güzel olarak kurulmuş bulunan bu meslekî eğitim sistemini temellerinden yıkmasınlar. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Kime söylediniz dinlemedi diye; Sayın 

Millî Eğitim Bakanımız harfiyen dinledi sizi. 

METİN EMÎROĞLU (Malatya) - Dinlediyseniz, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Cevap vermek üzere, Sayın Millî Eğitim Bakanı, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı)- Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın 
Emiroğlu'nun, meslekî teknikeğitimle ilgili görüşleri konusunda bilgi sunmak üzere huzurunuzda
yım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası, Sayın Emiroğlu'nun bakanlığı döneminde çı
karılmış olan ve hakikaten, ülkemizde, çıraklık ve meslekî eğitim konusunda yapılan eğitim ve öğ
retimin belli bir düzen içerisinde ve başarıyla sonuçlanması amacıyla çikanlmış bir yasadır. Sayın 
Emiroğlu'nun, hakikaten, bakanlığı döneminde, yasayı çıkarma yolunda yapmış olduğu çabaları da, 
ben, şahsen, yakinen biliyorum. O nedenle de, kendi eserleri olarak kabul ettikleri bu yasa üzerin
deki hassasiyetlerini de, tabiî ki, normal karşılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz, millî eğitim konusunda, bilindiği gibi, 2Q00'li yıllara girerken Türk 
millî eğitiminin nasıl olması gerektiği yolundaki bir reform çalışmasını son safhaya getirmiş bulu
nuyoruz. Bakanlar Kuruluna intikal eden bu çalışma içerisinde, özellikle üzerinde durmuş olduğu
muz konu, Türkiye'de meslekî eğitimin gelişmesi konusudur. Sayın Emiroğlu'nun ifade ettikleri gi
bi, sekiz veya dokuz yıl olarak gerçekleşmesini hedeflediğimiz ilköğretim sisteminin altıncı yılın
dan itibaren, gençlerimizi belli bir istikamette, yani kabiliyetleri istikametinde yönlendirme faali
yetlerinin başlatılması esas alınmaktadır. 6,7 ve 8 inci sınıflarda yapılan bu yönlendirmelerin -ye
ni bir görüşe göre; ki, şûrada görüşülecektir- dokuzuncu yılda tümüyle yöndendirme şeklinde ta
mamlanması suretiyle, öğrencilerin hem bir beceri sahibi olmaları hem de bu beceri ve kabiliyetle
ri istikametinde ortaöğretimde gidebilecekleri okulları seçmeleri imkânının yaratılması düşünül
mektedir. Ortaöğretim, üç yıllık lise öğrenimi olarak, tümüyle -üç yıl boyunca- yönlendirme istika
metinde faaliyetini sürdürecek ve esas itibariyle, liselerimizde, ortaöğretimde, öğrencilerimiz, mut
laka kabiliyetleri istikametinde bir meslek ve beceri sahibi olma imkânına kavuşacaklardır; istika
met bu yöndedir. Dolayısıyla, bir üniversite mezunu olmak ve ancak üniversite mezunu olarak bir 
meslek sahibi olabilmek gibi, bugünkü düşünce tarzının dışına çıkılmaktadır. Dolayısıyla, gençle
rimiz, ilköğretimden başlayarak bir meslek sahibi olma yönünde yönlendirilecek ve belli bir bece
ri sahibi kılınacaklardır. 
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Biz, yine, meslekî ve tekniköğretime vermiş olduğumuz önem istikametinde, bir taraftan da -

ki, bir kısmı bunların, Sayın Emiroğlu'nun döneminde veya o iktidar zamanında başlamıştır- devam 
etmekte olan projeleri uygulamaktayız. Bunlardan birisi, endüstriyel okullar projesidir. Hükümeti
miz ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 1985 yılında imzalanan bu projeyle ilgili 
çalışmalar devam etmekte ve özellikle, son iki yıldan bu yana, sonuna gelinmiş olan bu projenin 
ciddî şekilde uygulaması çalışmaları yürütülmüş ve bu kapsamda, endüstri meslek liseleriyle ilgili 
olarak, 253 okula çeşitli makine ve teçhizat sağlanmış, 42 yabancı teknik ders kitabı tercüme edil
miş, 250 endüstri meslek lisesine (20 artı 1) bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Ayrıca, 1992 yı
lında, biri Kocaeli-Gebze'de, diğeri de İzmir'de olmak üzere, üniversite boyutunda, normal öğretim 
süresi 4 yıl, lisansüstü süresi 6 yıl olan iki teknoloji enstitüsü de kurulmuştur. Üst düzeyde eğitim, 
öğretim ve araştırma yapmak amacıyla kurulan bu enstitülerde, bilimsel kadroların sağlanabilmesi 
için lisansüstü eğitime ağırlık verilmekte ve dolayısıyla, sistem yürütülmeye çalışılmaktadır. Ayrı
ca, yine Almanlarla müşterek yürüttüğümüz Türk-Alman meslekî eğitim projesi de -ki, Türkiye Es
naf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ve Alman Ekonomik İşbirliği Kurumu arasında, Bakanlığımız 
da dahil olmak üzere, 1983 yılında imzalanmış ve Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Eskişe
hir, Zonguldak, Diyarbakır İlleri ile Marmaris'te yürütülmekte olan bu proje de- devam etmektedir. 

Bunun yanında, Meslekî ve Teknikeğitimi Geliştirme Projesi (METGE) Türkiye'de teknoloji
nin gelişmesine ve değişmesine uygun olarak, değişik bölgelerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik eği
tim modelleri geliştirmek ve niteliği yükseltmek amacıyla 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. Proje
nin temel amacı, meslek okullarının çevre ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirilerek, okullara, böl
gesel kurumların katkılarını sağlamak; uluslararası düzeyde meslek standartlarına ulaşarak mal ve 
hizmet üretmek; okulların, örgün ve yaygın eğitim hizmetlerini, bulundukları çevreye daha etkili 
ve verimli götürebilmeleri için, yetkiyi, belirli oranda, merkezden yerel düzeye kaydırmaktır. 

Projenin birinci dilimiyle ilgili çalışmalar, pilot olarak tespit edilen 7 ildeki 7 okulumuzda yü
rütülmüştür. Projenin ikinci diliminde il sayısı 9'a, okul sayısı da 1 l'e çıkarılmıştır. Proje kapsamın
daki illerde, okulların eğitim süresi, yaz tatilleri de dahil, günde 16 saate çıkarılmış, her ilin nüfus 
ve eğitim durumunun araştırılması ve mezunların izlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bütün bunların yanında, biz, meslekî ve tekniköğretimin gelişmesi istikametinde "Tam Gün 
Tam Yıl Eğitim Projesi" uygulamasına da başlamak üzereyiz. Bunda amacımız şudur: Türkiye, bi
lindiği gibi, nüfusu süratle artan bir ülkedir. Özellikle, meslek okullarımıza son yıllarda büyük ilgi 
vardır. Meslek okullarımıza girmek için müracaat eden gençlerimizin, ancajcjüzde 50'si civarında 
olanları okullara alınabilmektedir. Okullarımızın kapasitesi buna yeterli olmamaktadır. Bunu önle
yebilmek, kapasiteyi artırmak amacıyla, Tam Gün Tam Yıl Eğitim Projesini hazırlamış bulunuyo
ruz. Bu projeyle, okullarımız, sabahtan itibaren gece saatine kadar çalışacaklar ve günde, bir yeri
ne iki öğrenim yapma suretiyle, yüzde 50'si dışarıda kalan, bahsettiğim öğrencilerin, okullara alı
nabilmesi imkânını sağlamış olacağız. 

Tabiî, meslek liselerimizin artırılması ve özellikle, küçük yerleşim birimlerinde, çok program
lı lise sisteminin devam etmesi yolundaki çalışmalarımız sürüyor; ama, her şeye rağmen, yeni ya
pılacak okullarla açığı hemen kapatma imkânı olmadığı için, arz ettiğim Tam Gün Tam Yıl Eğitim 
Projesiyle, arzu eden her öğrencinin, gençlerimizin meslekî eğitime girebilmesi imkânının da sağ
lanmasına çalışılmaktadır. 

3308 sayılı Yasanın uygulaması devam ederken, elbette, bazı eksiklikleri Ve aksaklıkları da 
görülmüştür. O nedenle, bu eksikliklerin ve aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla bir yasa tasarı
sı da hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur; bunun, ayrıca takibi yapılmaktadır. 

Şimdi, Sayın Emiroğlu'nun, özellikle burada konuşmasına neden olan konu üzerinde kısa bir 
bilgi sunmak istiyorum: 3308 sayılı Yasa gereği, Sayın Emiroğlu'nun da ifade ettiği gibi, öğrenci
ler, 25 inci madde muvacehesinde, işletmelerde meslek eğitimi görmekte, yaşına uygun olarak, 
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aday çırak veya çırak olarak, asgarî ücretin yüzde 30'undan aşağı olmamak üzere ücret almaktadır
lar. Bugüne kadar devam etmekte olan bu sistemde, 1994-1995 öğretim yılında, Karayolları gibi, 
Devlet Su, İşleri gibi kamu kuruluşlarımızda eğitimlerini gören, stajlarını yapanöğrencilerimize, bu 
yüzde 30 civarındaki ödemenin, yeterli ödenek konulmamış olması dolayısıyla yapılamadığı yo
lunda vilayetlerden, millî eğitim müdürlüklerimizden bilgiler aldık; konu üzerinde süratle çalışma
ya başladık ve Maliye Bakanlığı nezdinde hem şifahî hem de yazılı -ki, yazılı müracaatımızı Sayın 
Emiroğlu ifade ettiler, zannediyorum ellerinde bulunuyor- müracaatımızla -ki, hakikaten bu yıl içe
risinde düşünülen miktar, genel olarak 20 milyar civarındadır- bunun süratle sağlanması yolunda 
teşebbüste bulundum. Bizim, yazımızın sonunda belirtmiş olduğumuz, kanunen verilmesi zorunlu 
olan bu.paraların verilmemesi yolundaki önerimiz, paranın tümüyle verilmemesi değil, temin edi
linceye kadar para alınmadan devam etmesi /para temin edilince alacaklarının kendilerine ödenme
si istikametindedir; yani, parayı mutlaka alacağız. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) - Ama, muvafakatname alırsa, alamaz; almayacağım diyor. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) -Efendim, hayır; temin edilinceye ka.. 

dar tabiri vardır; bunu öğrenciye mutlaka vereceğiz. 
Bunun, kanunen, verilmemesi*mümkün değil ve yine, belirtildiği şekliyle, kurumlar bunu öde

medikleri takdirde, yasaya göre, ayrıca fona fazlasıyla para ödemek mecburiyetindedirler. Binaena
leyh, Maliye Bakanlığının ben bunu ödemem veya ödemesine engel olurum gibi bir düşünce için
de olmasını kabul etmiyoruz. 

Ayrıca, bir başka hususu da ifade edeyim : Bu husus gazeteye nasıl geçmiştir, bilmiyorum; 
ama, Sayın Başbakanımızın bu konuda kesin olarak verilmiş bir emri söz konusu değildir, olamaz 
da. Sayın Başbakanımız, 20 milyar gibi bir paranın öğrencilere ödenmemesi yolunda talimat ver
me durumunda kesinlikle olamaz, olması da söz konusu değil ve yasal olarak da esasen öyle bir yo
la tevessül edilmesi de mümkün değildir; bunu özellikle düzeltmek istiyorum. 

Maliye Bakanımızla, dün ve önceki günlerde de burada yine görüştüm; takip ediyoruz; mutla
ka bu paralar alınacak ve öğrencilere ödenecektir. Bu aksaklığın; elbette, kabul edilir bir aksaklık 
olduğunu ifade etmek de istemiyorum; yalnız, her halükârda, yasa, mutlaka uygulanacak ve bu pa
ralar öğrencilere mutlaka ödenecektir. Maliye Bakanlığı nezdinde, biz, bu takibimizi hiçbir şekilde 
bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Bu konuda -tekrar ediyorum- Başbakanlığın bir talimatının olması 
da söz konusu değildir, 

Meslek okullarıyja, ilgili, Sayın Emiroğlu'nun hassasiyetine teşekkür ediyorum. ,Aynı hassasi
yet çerçevesinde, Bakanlık olarak, faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ve buna de
vam edeceğimizi ifade ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. - Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'in, Hükümetin, birtakım ilçeleri il yapma vaadine 

ilişkin gündem dışıkonuşması ve İçişleri Bakanı NahitMenteşe'nin cevabı 
BAŞKAN - Gündem dışı son söz, Hükümet vaatleri hakkında, Sayın Mahmut Ahnak'a veril

miştir; buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başkan, başvu

rumun içeriğini "Hükümetin vaatleri" olarak Genel Kurula sundu; ama, benim başvurum, özü iti
bariyle, Hükümetin birtakım ilçeleri il yapma vaatleriyle ilgiliydi. Bu nedenle, konuşmam da bu 
çerçevede olacaktır. 

Sözlerime başlarken, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Halkı oyalamak, göz boyamak ve yapay gündemler yaratmak, siyasal iktidarların, dünyada ve 

Türkiye'de, öteden beri başvurdukları taktiklerdendir. Başbakan Çiller'in, neredeyse, uğradığı her 
ilçeyi il yapma vaatleri de bu klasik taktiklerdendir. Hükümet, yaklaşık 25 ilçeyi il yapacağı va
adinde bulunmuştur. 
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Sayın milletvekilleri, Şırnak halkı da, il olduğunda, buna çok büyük ümitler bağlamıştı; daha 

sonra il olan Kars'ın İğdır ve Ardahan ilçeleri, ile Aksaray, Bartın, Batman, Bayburt, Karaman ve 
Kırıkkale İlleri gibi. 

Peki, il yapılan bu kentlerin ve çevresindeki ilçelerin ve köylerin-ekonomik durumlarında, sos
yal durumlarında ne değişti; lütfen, hep birlikte bakalım. 

Ne yazık ki, bu şehirlerin girişlerindeki, il olduklarını gösteren tabelalardan başka değişen hiç-' 
bir şey olmadı. Bir de, hakkını teslim etmek gerekir ki, vali konakları yapıldı, polis ve asker loj- . 
manian yapıldı. Oysaki, halk, iş ve aş gelecek, hizmet gelecek, devlet bürokrasi sindeki işleri için 
çok uzak mesafelerdeki il merkezlerine taşınmaktan kurtulacakları ümidiyle, ilçelerinin il olması
nı istiyorlardı; ancak, siyasal iktidarlar, bugüne kadar, bu ümitlerle yüklü olan halkın beklentileri
ni kötüye kullanarak, il yapma vaatlerini -ne yazık ki- sürdürdüler; halkı sömürdüler ve bu vaatle
riyle halkı kandırdılar; ama, il olan kent halkı ile bağlı ilçe ve köyler çpk geçmeden gördüler ki, il 
olmak hiç de çözüm değilmiş ve insanlar, hizmet gelecek diye beklerlerken, illerine bir tek çivinin 
dahi çakılmadığının dehşetiyle sarsıldılar, hayal kırıklıklarına uğradılar. 

Son birkaç yıl içerisinde il yapılan kent insanlarının yaşadıkları trajikomik durumlar, hepini
zin bilgisi dahilindedir, ortadır; fabrika deseniz yok, hastane deseniz yok, altyapı âdına hiçbir şey 
yok. Peki, söyler misiniz; madem böyle, bu kentleri, ilçeleri niçin il yapmaktasınız? Diyarbakır da 
ildir, Ankara da, İstanbul da, Kars da, Şırnak da. Bu illerin halkı, öteki illerin halkları çok mu mut
lu? İşsizliğin, yoksulluğun, baskı ve haksızlığın hüküm sürdüğü bu kentlerin yoksul halkları için 
gerekli olan, acaba, il tabelaları mı, yoksa, ekonomik ve sosyal sorunlarını çözebilmiş, huzur ve gü
ven içinde yaşadıkları yerleşim birimleri mi? 

Şırnak il oldu da ne oldu değerli arkadaşlarım, söyler misiniz, ne değişti Şırnak'ta? Şırnak kal-
kınabildi mi? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) - Vali gönderilmedi mi? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) -Evet, vali gönderildi, vali konağı yapıldı, polis ve asker loj

manları yapıldı; Şırnak'ta başkaca hiçbir şey olmadı. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Bir de şehrin girişindeki tabela "Şırnak İli" olarak değişti. 

Evet, yine soruyorum, Şırnak il oldu da ne değişti? Köyleri yakılanlar, yıkılanlar ve topraklarından 
sökülüp atılanlar, zorla göç ettirilenler, bugün, Irak'ta, Mersin'de, Adana'da ve İzmir'de, açlık ve 
yoksulluğun yol açtığı dehşet verici bir insanlık trajedisi yaşıyorlar. 

Bugüne kadar il olanlar ne kazandılar ki, bundan sonra il olanlar ne kazansınlar. Halk, az ön
ce de ifade ettiğim gibi, aş, iş... ' - . ' • . . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen, bağlamaya gayret edelim. 
MAHMUT ALINAK (Devamla)-Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - ...ekmek, demokrasi, özgürlük ve insanca yaşam istiyor. İc-

rasız Hükümet, halk için icraatı olmayan Hükümet olarak anılacak bu Hükümetin halka yapacağı 
tek iyilik, halkın yakasından düşmesidir. 

İl yapma vaatleriyle, lütfen, halkı kandırmayınız; çünkü, yukarıda da ifade ettiğim gibi, il yap
sanız dahi, bu kent insanlarının hiçbir kazancı olmayacaktır. Yapılması gereken, halk için işkence
ye dönüşen resmî işlemlerin en aza indirilmesi, iş alanlarının kurulması; yani, fabrika ve baraj ya
pımına hız verilerek işsizliğin sona erdirilmesi, özgürlüğü esas alan, işsizliği sona erdirmeyi esas 
alan halkçı bir demokrasinin kurulmasıdır. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Son cümle Sayın Başkanım. 
Bunları yapacak olan da bu Hükümet olmayacağına göre, bu Hükümete çağrıda bulunuyorum: 

Gölge etmeyin; halk, sizden, başka ihsan istemiyor. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Cevap vermek üzere, Sayın İçişleri Bakanı; buyurun efendim. 

MAHMUT ALINAK (Sımak) - Sayın Başkan, yine, PKK terör örgütüyle başlayacak, PKK 
terör örgütüyle bitirecek. , 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Şır-
nak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın, Hükümetin bazı ilçeleri il yapma Vaatleri konusunda 
yapmış olduğu konuşmayı cevaplandırmak üzere huzurunuzdayım; bu vesileyle, Meclisin değerli, 
Başkanını ve değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 inci maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye, merkezî idare 
kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, iktisadî şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine gö
re, illere, iller de ilçelere ve ilçeler de bucaklara ayrılmıştır. 

Bu esaslara bağlı kalınmak koşuluyla il kurulmasıyla ilgili esaslar, aynı kanunun 2 nci madde
sinde düzenlenmiş olup, il kurulması, kaldırılması, adlarının, merkez ve sınırlarının belirlenmesi 
hususlarının kanunla olacağı belirtilmiştir. Ülkemizde kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir 
şekilde yürütülebilmesi, coğrafî yapı özelliklerinin yanında ekonomik gelişmelerin ve sosyal yapı
daki değişikliklerin değerlendirilmesi bakımından, zaman zaman, mülkî idare taksimatımızda de
ğişiklikler gerekli hale gelmektedir. 

Bu çerçevede, Bakanlığımızca, il olabilecek ilçelerin tespiti için nüfus, gelişmişlik durumu, 
ekonomik ve sosyal yapı, mevcut imkânlar, bağlanabilecek birim sayısı, ulaşım durumu, idarî iliş
kiler gibi kriterlere göre gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, il olma talebiyle kurum ve 
kuruluşlar ile vatandaşlardan çeşitli istekler gelmektedir. Şırnak Milletvekili Sayın Alınak'ın söy
lediğinin aksine, Bakanlığımıza, il olmak için yoğun talepler intikal etmektedir. Bunları da az ev
vel belirttiğim kriterler doğrultusunda değerlendirmekteyiz. 

MAHMUT ALINAK (Sımak) - Halkı yanıltıyorsunuz... Halk sefil, halk yoksul, halk, il ol
makla sorunlarının biteceğini zannediyor. 

BAŞKAN - Sayın Almak, Sayın Bakan sizi dinledi; lütfen... Onun da hakkıydı; ama, sırasın
dan hiçbir şey demedi size. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Diğer yandan, ekonomik yönden geliş
memiş ve gelişme imkânları kıt olan bazı yörelerimizde idarî yapıyı değiştirecek yeni cazibe mer
kezleri oluşturulması veya bunun tersi olarak, ekonomik yönden gelişmiş olması nedeniyle, bu ge
lişmenin getirdiği zorunluluğun gereği olarak idarî yapıda değişiklik yapılması icap eden yöreleri
mizde yeni yönetim birimlerinin kurulmasını da faydalı görmekteyiz. 

Sayın Alınak, buraya geldi konuştu; polemik de yaptı. Biz, gayet teknik konuşmamızı sürdü
rüyoruz; ama, nedense, Sayın Alınak, her zamanki huyunu bırakamamış bir türlü. v 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sen Şırnak'ı anlat; Şırnak'a ne kazandırdınız? 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Anahatlarıyla belirtmek gerekirse; il 

kurulmasıyla ilgili kriterlere uygun hareket etmek kaydıyla, ülkemiz imkânlarının elverdiği ölçüde 
ve sürede, şartları müsait bulunan ilçelerimizi, bu yıldan başlamak üzere, önümüzdeki yıllara da si
rayet edecek şekilde, il yapacağız; bu konuda çok ciddî olduğumuzu içtenlikle belirtmek istiyorum. 
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MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Tabelalann yerine fabrika kursanıza... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Nitekim, Bakanlığımızca hazırlanarak 
Başbakanlığa arz edilen İl ve İlçeler Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı, Bakanlar Kurulun
da 17 Mayıs 1995 tarihinde görüşülmüş, kabul edilmiş, müteakiben, Meclis İçişleri Komisyonuna 
intikal.ettirilmiş ve bugün de, bu yetki kanunu tasarısı, İçişleri Komisyonunda görüşülerek kabul 
edilmiştir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Bakan, bu iller seçimlerden sonra mı olacak? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bu kanun tasarısıyla, ülkenin coğrafî 
durumuna, ekonomik şartlarına ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre yeni il ve ilçeler kurulma
sını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin verilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Tasarının kanunlaşmasıyla çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnameler, yeni il ve ilçele
rin kurulması ve buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin belirlenmesi, yeteri kadar kad
ro ihdas edilmesi ve yeni.il ve ilçelerin faaliyete geçebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılma
sı hususlarını kapsayacaktır. 

Ayrıca, kanun tasarısında, Bakanlar Kurulunun kendisine verilen bu yetkiyi kullanırken, ülke
nin coğrafî durumunu, ekonomik şartlarını, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde 
yürütülebilmesi hususlarını göz önünde bulundurması gerektiği yolundaki ilkeye açıklıkla yer ve
rilmiştir. 

Sayın Almak, burada daha önce il yapılan Şırnak -yani, kendisinin milletvekili olduğu il- Bat
man, Ardahan, İğdır, Bartın, Bayburt, Aksaray, Kırıkkale ve Karaman illerine hizmet bakımından 
hiçbir şey getirilmediğinden bahsettiler. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak)-Tek çivi çakılmamış. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Bu arada Şırnak'tan da bahsettiler. Ben 
daha ötesini söylüyorum: "Vali konağı" dediler, değil değerli arkadaşlarım; orada, henüz daha, Şır
nak İline yakışır bir vali konağı ikmal edilmemiştir; ama, hizmet devam etmektedir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yapamadığınız doğru. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Herhalde, orada bir terörle mücadele
nin olduğunu Sayın Alınak biliyorlardır. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Gördünüz... Sayın Bakan, terör demeseniz açıklayamazsınız; 
yani, PKK demeseniz açıklayamazsınız... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Tabiî... Bugün, terörle mücadele, belki 
sizin için değil; ama, ülke için, gerçekten yapılması icap eden bir mücadeledir. Orada (Şırnak'ta) 
masum insanların katledilmesine karşı acaba, bu Mahmut Almak arkadaşımız nasıl reaksiyon gös
terdi? Orada, bugün, yavaş yavaş, terörün beli kırılmıştır. Beli kırıldıktan sonra da, hizmet imkân
ları oraya götürülmektedir. Acil Destek Fonundan hizmet götürülmüştür. Şırnak'taki bazı vatandaş
larımız bu sayede işe kavuşmuşlardır. Gönül istiyor ki, terör... 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Kömür ocakları... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Elbette, kömür ocakları var, sosyal ko
nutlar var. Bunların hepsi getirilmektedir. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Bahanelere sığınmayın; iş yapın... Çarpıtıyorsunuz. 

BAŞKAN- Sayın Alınak, söz verdiğimize.pişman etme. 
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İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Devlet, imkânlarını buraya teksif et

mektedir; ama, sizin arkasında durduğunuz terör, götürülen iş makinelerine karşı tahribatta bulun
maktadır. Götürülen hizmetlere karşı, âdeta reaksiyon duymakta orada terör. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Doğru... Doğru... 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) -Hadise bu değil mi? PKK terörünün 

yaptığı bu değil mi? Orada sadece masum vatandaşları öldürmekle yetinmiyor, asfalt götürmek için 
giden makineleri parçalıyor, yakıyor. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)-Ambulansı yakıyorlar. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Ambulansı yakıyorlar. Hadise bu. 

Elbette, cumhuriyet hükümetleri, hizmet götürmek için çırpınmaktadır, çırpınacaklardır da; 
çünkü, biz, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunuyoruz; vatandaşlanmız arasında hiçbir tefrik 
olmadığını, olamayacağını savunuyoruz. "Türkiye bir bütündür, bütün etnik gruplar âdeta birbiriy
le kucaklaşmıştır" diyoruz. Nitekim, terörün beli kırıldıkça, orada -Şırnak'ta- vatandaşlarımız, o yö
re vatandaşlanmız, âdeta bayram yapmaktadırlar. Terörün beli tamamen kırılsın, inşallah, Şırnak 
bugünkü halinden çok daha ilerilere gidecek, tanınmayacak hale gelecektir. Bizim hedefimiz, he
pimizin hedefi,'o yöreyi mamur hale getirmek, insanları refah içinde tutmak ve korkusuz yaşatmak
tır, terör korkusundan uzak yaşatmaktır. Bakınız, trilyonlar terörle mücadeleye gidiyor. Yapmaya
lım mı bu terörle mücadeleyi? Soruyorum size; bu mücadeleyi yapmayalım mı? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) - Değerli arkadaşlanm, millet, Parlamen

to, bizim bu mücadeleyi yapmamızı istiyor. Hepimizin kalbi, bu vatanın birliği, beraberliği içirt çar
pıyor; o yöreler zenginleşsin istiyor. Benim Hakkâri dağlarım niye turizme açılmasın, o güzel dağ
lar niye turizme açılmasın? Tunceli'nin o güzel tabiatı niye turizme açılmasın, niye insanlar orada 
rahatlıkla gezmesin? İşte, bütün amacımız bu. 

Onun için, il yapılmıştır: İl yapanları kınamıyorum. Elbette, ihtiyaçlar hasıl olmuştur, bu yö
relere il götürülmüştür. Politik amaç yoktur, hizmet amacı vardır. 

Bu vesileyle, tekrar, Yüce Meclise saygılarımı sunuyor, değerli arkadaşlarımı saygıyla selam
lıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündeme geçiyorum. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, lütfen, beni buradan dinler misiniz... Ne hak

kınız var... Hemen gündeme geçme hakkını nasıl buluyorsunuz! 

BAŞKAN - Efendim, benim hakkım var; siz, daha usulü öğrenememişsiniz. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, ben usulü biliyorum. Siz, usulü kendinize gö

re yorumluyorsunuz, İçtüzüğü kendinize göre yorumluyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın Alınak, burada, gündem dışı konuşmalara dört senedir şahitsin. Oraya ged

mek istiyorsan, ben o televizyon kamerasını 15 dakika sana doğru tuttururum. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, öteden beri izliyorum; ben sekiz seneden beri 

buradayım; son dört yıldır, benim haklarım söz konusu olduğunda, maalesef, zatı âliniz, İçtüzüğü 
ve Anayasayı ayaklar altına alıyorsunuz. 

BAŞKAN - Bu sözü, bugün, size ben verdim; ona bile itiraz ediyorsunuz. 
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MAHMIJT ALINAK (Sımak) - Nasıl olmuş da vermişsiniz!.. 
BAŞKAN - Hakkın değildi... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) •- Ben altı aydır gündem dışı söz istiyordum. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Tamam; artık yerine otur Mahmut! (Gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Allah'tan korkun, Allah'tan... 

Bir saniyenizi istirham edebilir miyim... (Gürültüler) 

Sayın Başkanım, Sayın Bakan "terörün arkasına sığınarak" şeklinde bir söz kullandı; bu bir sa
taşmadır ve bundan dolayı söz istiyorum. (Gürültüler) 

Efendim, zabıtlara geçsin; siz "Ben, size söz veremiyorum" deyin, eyvallah... 

BAŞKAN - Efendim, talep edersiniz... Sataşma nerede, yazın, bakayım. 

IV.'-, ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

-1. - Yeni İl ve İlçeler Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının, Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki görüşmelerinin zamanına ilişkin DYP Grubu Önerisi 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grup Başkanlığının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre veril
miş bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 24 Mayıs 1995 Çarşamba günü yapılan toplantısında siyasî parti grupla
rı arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Nevzat Ercan 

DYP Grubu Başkanvekili 

Öneri: "İl ve İlçeler Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının, Başkanlığınızca havale edil
diği Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine 48 saat geçmeden başlanmasının, İçtüzüğün 37 
nci maddesi gereğince Komisyona tavsiye edilmesi önerilmiştir. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, nerede sataşma varsa, yazarsınız; getirtirim zabıtları, bakarım, söz hak
kınız varsa, size söz veririm. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Efendim, sataşmasında "terör örgütünün arkasındasmız, terö--
rün arkasındasmız" dedi; ben o konuda sataşmaya yanıt vereceğim. 

BAŞKAN - Peki, zabıtları getirtip bakacağım. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Sayın Başkan, terörün arkasındasmız de
medim; ben genel konuştum, terörün arkasında olanlara söyledim. 

BAŞKAN - Sayın Esat Bütün, Sayın Abdüllatif Şener, önerinin aleyhinde söz istiyorsunuz. 

Sayın Keçeciler, kişisel mi ? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Grup adına. 

BAŞKAN - Lehinde mi? 

ÜLKÜ GÜNEY( Bayburt) -Lehinde. 
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BAŞKAN - Affederseniz "kişisel" dedim; kişisel söz iki arkadaşımızca alındı. 
Bir dakikanızı rica edeceğim... Şimdi, lehte ve aleyhte ikişer kişiye söz vereceğim. Yalnız, 

aleyhte Sayın Esat Bütün ile Abdüllatif Şener daha evvel müracaat ettiler. Lehinde ise... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) - Efendim, öneri okunmadan önceki müracaat sayılmaz, öner

ge okunduktan sonra söz alınır. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN - Hem Abdüllatif Şener, hem siz;?..-. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Grup adına söz istenmez, herkes şahsı adına ister. 
BAŞKAN - Efendim, aynı gruptan lehte ve aleyhte... Çatıştı da, onun için hatırlattım. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Ben de lehinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Başka söz hakkı yok. Sizi de kaydediyorum; eğer vazgeçerlerse size de söz veri

rim Sayın Hatinoğlu. 
Sayın Bütün, buyurun. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yeni İl ve İlçeler 

Kurulması Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum... (Gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, okuttuk; konuşacağız ve oylayacağız! 
Buyurun efendim. -
ESAT BÜTÜN (Devamla) - Sizi ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye'nin idarî bakımdan yeniden yapılanmasına gerçekten ihtiyaç vardır. Bu konuda, dev

letin bütün kriterleri alınarak, Türkiye'nin idarî yapısının, günümüzün şartlarına, 21 inci Yüzyıla 
göre yeniden düzenlenmesi gerekir. 

Bugün, Türkiye'de 3 bine yakın b' >diyelik yer vardır; bunlardan bine yakını il ve ilçe, geri 
kalanı da beldedir. Bu beldeler ve ilçeler, gerekli kriterler alınmadan hazırlandığı için, bugün, âde
ta bir KİT konumuna gelmiştir. Bugün, 2 binin üzerindeki beldeye, ayda ortalama 500 milyon lira 
para gitmektedir. Bunu 2 bin belde belediyesiyle çarptığımız zaman, yaklaşık 1 trilyon etmektedir; 
bu da yılda 12 trilyon yapar. 12 trilyon, buralarda neye harcanmaktadır; her belediyede 15-20 işçi 
veya memur, belediye başkanı, makam arabası, 1-2 tane hizmet aracı ve bu çalışanlann sigorta 
primleri... Emekli Sandığı ödemeleri dahi yapılamamaktadır. Bunlar, halka hizmet için düşünülen 
ve görevlendirilen belediyeler, âdeta, orada çalışanlara bir hizmet haline gelmiştir. Bunların, zaten 
hizmet yapabilecek imkânları da yoktur; ne teknik elemanları vardır ne hizmet araçları vardır ne de 
bunları istihdam edecek imkânları ve kaynakları vardır. Onun için, Türkiye'nin idarî yapılanması 
rtın yeniden düzenlenmesi gerekir. 

Bakın, bugün, bir ilde, halka hizmet etmekle görevli, bölgeye, ile hizmet etmekle görevli bir
çok kuruluş vardır ve bunların başında gelen 4 kuruluş ise, Karayolları, Köy Hizmetleri, Devlet Su 
İşleri ve belediyelerdir. Bunların hepsinin makine parkı vardır, hepsinin idarî binaları vardır, çalı
şanları vardır, işçileri vardır; ama, bu makinelerin çalışması için gerekecek para ve asfalt buluna
madığı için halka hizmet gitmemektedir. Köy Hizmetlerinde, işçiler, ancak 3 ay çalışmakta, maki
neler 9 ay yatmaktadır. Belediyelerde para olmadığı için, mahallelere hizmet gidememektedir, 
onun için, coğrafî, ekonomik şartlar ve hizmetin halka gitmesi dikkate alınarak, Türkiye'nin, idarî 
bakımdan yeniden yapılanması ve birtakım belediyelerin hizmet noktasında birleştirilmesi gerekir. 
Öyle ki, bir belediyenin mahallesi olması gereken bir köy -aralarında bir kilometre bile yok- bele
diye haline getiriliyor ve o belediyeye yeni bir kadro kuruluyor. İnanın, o belediyeye giden bir yıl
lık parayla, yakındaki büyük belediye hizmet götürse, oranın yolu da, asfaltı da, parkı da, bahçesi 
de yapılır; ama, bu olmuyor; o belediye de kendi kaderince bir şeyler yapmaya çalışıyor. 
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Benim kendi kasabam, yirmi senedir belediye. Ne var; hiçbir şey yok. Belediyenin getirdiği, 

bir bina, kadro, bir kamyon... Ki, onun da lastikleri eskidi, onu dahi alamıyorlar; hiçbir şey yapıla
mıyor. Onun için, gerçekten, Türkiye'nin idarî bakımdan yeniden yapılanması ve hizmet birimleri
nin birleştirilmesi lazım; çünkü, büyük israflar yapılmaktadır. Ücretini ödediğimiz işçiler, hizmet 
olarak halka götürecekleri asfalt olmadığı için, malzeme olmadığı için, mazot olmadığı için, âde
ta yatmakta, aldığımız makineler garajlarda durmakta; o nedenle, Türkiye'nin idarî bakımdan yeni
den yapılanması gerekmektedir. Burada da, halkın çıkartan, milletin çıkarları* devletin çıkarları 
esas alınmalıdır, il yapılmasında, ilçe yapılmasında, siyasî kriterler değil, idarî, ekonomik, coğrafî 
kriterlerin alınması gerekir ve bunu da devletin yapması lazım. Seçim meydanlarında verilen söz-

. lerle, devlet, inanılırlığını, güvenilirliğini yitirmektedir. Kendi bölgemde bir Tanır var; 1987'den 
beri buranın ilçe yapılacağı vaadiyle sürekli oylar alınmakta; ama, bugün, hâlâ ilçe yapılmamakta
dır ve hiçbir şey de değişmemektedir. 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) - 6 bakan geldi, söz verdi. 

ESAT BÜTÜN (Devamla) - Şimdi, altı defa gelinip, yedi defa söz verilmesi önemli değildir. 
Burada, devletin devamlılığı esastır. Kim söz verirse versin -devlet adına bir bakan verdiğine gö
re- burada yıpranan devlet olmaktadır ve devletin, bunu bir kritere, bir esasa bağlaması gerekir. Bu, 
esasa bağlanmadığı müddetçe, işte böyle plakalar dağıtılmakta ve neticesinde de yıpranan devlet 
olmaktadır ve vatandaşın, devlete, devlet adamına, siyasetçiye güveni kalmamaktadır. Bugün de 
aym şeyle karşı karşıyayız. 

Şimdi, Meclisimizde ilçelerin il olmasıyla ilgili 77 tane kanun teklifi vardır. İçişleri Bakanlı
ğı, önce 33 ilçe üzerinde, daha sonra da 25 ilçe üzerinde il çalışması yapmaktadır ve bunlar bay
ramdan önce kamuoyuna ayıklanmıştır. Burada, devletin kriterlerinin dikkate alınması gerekirken, 
hizmetin dikkate alınması gerekirken, coğrafî durumun dikkate alınması gerekirken ve ülke yararı
nın dikkate alınması gerekirken; illerin, siyasî gerekçelerle, oy gerekçeleriyle yapılması, ülkeye za
rar vermekte, siyasete zarar vermekte ve halkın iradesine zarar vermektedir. Halkın iradesinin üze
rinde hiçbir ipoteğin olmaması gerekir. Burada "Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir" yazmakta
dır. Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletin olunca, millet iradesinin esas alındığı Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, devletin kriterleri dikkate alınarak, ilçelerin, bu kriterler doğrultusunda il yapılma
sı gerekir. 

Bakın, kendi bölgemde olan Elbistan da, il olmaya aday ilçelerden bir tanesidir. Sadece aday 
değil, devletin kriterleri de bunu istiyor ve Elbistan'ın il olmasına şimdiden huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. 

Belki hiçbir ilde yoktur; birinci bölgede; yani, Maraş bölgesinde kalan milletvekillerimiz, Sa
yın Selahattin Karademir, Sayın Ökkeş Şendiller ve bölge milletvekillerimizin hepsi destek ver
mektedir. Bazı yerlerde, bir ilçenin bir ilden ayrılmasına, birtakım milletvekilleri engel olmaya ça
lışırken, ayrılmasın derken, buranın il olmasını devlet istediği için ilk listede Elbistan vardı. Bugün, 
Maraş'tan Elbistan'a gitmek 4,5 saat sürmektedir; ekonomik ve coğrafî yönden de bu ilçemizin il 
olması gerekmektedir. Devlet eski Bakanımız Sayın Akın Gönen, daha önce yaptığı bir açıklama
da, Elbistan'da olayların durdurulabilmesi için buranın il olması gerektiğini söylemiştir ve Sayın 
Bakanlığın "33 ilçe il olacak" diye devletin kriterleriyle yaptığı çalışmada Elbistan da vardı ve ilk 
10'un arasındaydı; ama, daha sonra gelen, il olacak 25 ilçe adının bulunduğu bir listede -ki, bu kri
terler yoktur- Elbistan yoktur. 

Ben, devletin kriterleri, ülkenin menfaatları, coğrafî şartlar, ekonomik durumlar dikkate alınarak, 
Türkiye'nin idarî bakımdan yeniden yapılanması gerektiğine inanıyorum. Birtakım ilçelerin il yapılma
sı, yeni ilçelerin kurulması ve birtakım küçük hizmet birimlerinin de birleştirilmesi gerektiğine inanı
yorum. Bunun da, geniş araştırmalarla, devlet kaynaklarının, imkânlarının kullanılarak yapılması 
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gerektiğine inanıyorum. Bir yetki yasasıyla bu olmaz; çünkü, o zaman bu şantaja dönüşür, birtakım 
baskıya dönüşür, millet iradesinin üstünde -daha önceki birtakım tecrübelerden biliyoruz- vaade 
dönüşür. Onun için, devletin, bütün kaynakları, imkânları değerlendirilerek... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ESAT BÜTÜN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
...bununla ilgili kanun tasarısının hazırlanması ve bu çalışmalarda da doğru ekonomik kriter

lerin dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. 
Genel Kurula saygılar sunuyorum. (BBP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Sayın Abdüllatif Şener; buyurun efendim. v 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Danışma Kurulunda 
oybirliği sağlanamayan öneri üzerinde, aleyhte görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu öneriyle Hükümet, bazı ilçelerin il, bazı nahiye ve beldelerin de ilçe ya
pılmasına ilişkin bir yetki istemektedir. Ancak, bu yetki kanunuyla ilgili tasarı, daha önce içişleri 
Komisyonunda görüşülmüştür. İçtüzük hükümleri gereğince, 48 saat beklenmesi ve ondan sonra, 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelere başlanması gerekmektedir. Bu öneriyle, İçişleri Ko
misyonundan geçen bu yetki kanunu tasarısının, 48 saat geçmeden Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülmesi talep edilmektedir. 

Ancak, burada sürekli belirtiğimiz bir husus var: Böylesine önemli konulan, İçtüzükte belirle
nen süreleri aşacak şekilde ihlal ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirmeye çalışmak, 
iktidar açısından bir zaaftır. Bu zaafı kendi üzerlerinden silebilmeleri için, Meclise gelen tasarı ve 
tekliflerinin, İçtüzükte belirtilen süreler içerisinde görüşülmesi, tartışılması gerekmektedir. Sağlık
lı bir tartışma ve sağlıklı bir sonuç, ancak, böylesine usulüne uygun bir prosedür işledikten sonra 
gerçekleşebilir; ama, maalesef, şimdi "48 saat geçmeden Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüle
cektir" deniliyor. 

İçişleri Komisyonunun raporu dahi henüz yazılmamıştır; hangi üyeler muhalefet etmişlerdir, 
muhalefet şerhlerinde ne yazmışlardır; bunların hiçbirisi belli değildir. Ama, böylesine bir belirsiz
lik ortamı söz konusuyken, iktidar ortağı bir partimiz, hemen, grup önerisi olarak Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 48 saat geçmeden görüşülmesini talep etmektedir. Böylesine yanlış tutumlardan 
vazgeçilmediği sürece, bu Meclisteki görüşmelerin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi mümkün 
değildir. <' . 

Bir kere şunu belirtmek istiyorum her şeyden önce: Bir yetki istiyor Hükümet, bu yetkiyle de 
bazı yeni ilçeler ve iller kurulacağını belirtiyor; ancak, il ve ilçelerin yeniden tesisi, kurulması, böy
lesine alınan yetkilerle, kararnamelerle yapılabilecek bir iş değildir. Bir. kere, bu konuda yetkinin 
devredilmesi olayı, Anayasaya da aykırıdır; Anayasanın 7 nci maddesi açıktır: Yasama yetkisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisine aittir ve bu yetki devredilemez. 

Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisiyle ilgili birtakım düzenlemeler de vardır Anaya
sada; ancak, hiçbir zaman, bir yeni il kurulmasıyla ilgili olarak, bu Mecliste, böylesine bir yetkiden 
hareketle prosedür tamamlanmamıştır; yani, hükümetlerin daha önce aldıkları yetki kanunlarına is
tinaden yeni iller, yeni ilçeler kurduğu, Meclis teamüllerinde görülen ve sürekli izlenen bir olay de
ğildir; ama, özellikle iller konusunda, bir de Hükümet Programını açın bakın, Doğru Yol Partisi-
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet Protokolünde en fazla tenkit edilen konulardan biri de, Anava
tan Partisi İktidarı döneminde, bu yetkilerin fazla kullanılmış olmasıdır. Halbuki, yeni iller tesisi 
konusunda, geçmiş iktidarlar, sizin şu yapmaya çalıştığınızı yapmamışlardır. 
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Dolayısıyla, sağlıklı sonuç alınabilmesi için dahi, hangi ilçe il yapılmak isteniyorsa, tasarısı 

veya teklifi getirilir, Meclise takdim edilir, Meclisin huzurunda konu tartışılır ve ondan sonra, Yü
ce Meclis neye karar verirse, o gerçekleşir. Aksi takdirde, alınacak genel bir yetkiden hareketle, 
rasgele, Hükümetin keyfine göre birtakım düzenlemeler yapılması, demokrasinin sağlıklı işleyişi
ne de aykırı bir durumdur; ama, bu noktada şunu da belirtmek istiyorum, bazı yeni ilçelerin ve ba
zı yeni illerin kurulması bir ihtiyaç olarak önümüzde durmaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel se
beplere istinaden bazen yeni il ve ilçelerin kurulması zarureti gerçekten ortaya çıkmaktadır. 

Ben, seçim bölgemle ilgili olarak hemen şunu ifade edeyim; Sivas'ın güneyinden kuzeyine ka
dar, güneyindeki bir köyden kuzeyindeki bir: köye kadar aradaki mesafe 400 kilometre civarında
dır. Böylesine uzun bir mesafenin bulunduğu ve coğrafî şartların çok ağır olduğu bir ilde, cihette
ki bazı yeni ilçelerin kurulmasına ihtiyaç vardır. 

İktidar partisinin, özellikle bu konuda, daha önceden, seçim meydanlarında söz verdiği halde, 
bugüne kadar yerine getirmediği, Suşehri'nin il olma meselesi vardır. Bu gibi durumların ihtiyaç
lara da uygun olarak çözülmesi zaruretine inanmaktayız; ancak, İktidarın yapmış olduğu bir yanlış 
vardır, her uğradığı ilçeye il sözü vermektedir ve sürekli olarak il sözü verilen yerlerle, ilçe sözü 
verilen yerlerle seçimlere girilmektedir ve bugüne kadar da bu İktidar, DYP-CHP Koalisyon Hü
kümeti, il ve ilçe yapma konusunda vermiş olduğu sözlerden hiçbirisini yerine getirmemiştir; an
cak, seçim zamanı geldiğinde, tekrar bazı yeni iller tesis edeceğini ifade etmekte, ilçelere il sözü 
vermektedir. 

Bu sözlerinin de daha önce vermiş olduğu sözler gibi yerine getirilemeyecek olan sözler oldu
ğu şu ana kadarki uygulamalardan anlaşılmaktadır. 

Böyle bir yetkiyi, bu Hükümet niye istiyor; yeni birtakım iller kuracağı için değil, yeni birta
kım ilçeler kuracağı için değil; doğrudan doğruya sanki yeni ilçe ve illerin kurulması yolunda adım 
atıyormuşcasına bir görüntü verebilmek niyetiyle böylesine bir yetki kanununu buraya getirmiş bu
lunmaktadır. 

Yoksa, üçbuçuk yıl öncesi söz verdiği yerler vardı; Sayın Başbakan seçimler öncesinde Yalo
va'ya il sözü vermişti; Yalova il olacaktı; ne oldu? Şimdiye kadar söz verdiğiniz hiçbir yeri il yap
madınız, ilçe yapmadınız. 

SELAHATÎİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Olacak, olacak; biraz sabret... 

MUSTAFA PARLAK (Rize) - Seçime yakın yaparlar... 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Seçim var, seçim... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Şimdiye kadar yerine getirmediğiniz sözler varken, 

özellikle de seçimler öncesinde sanki yetkiyle bir şeyler yapılacakmış gibi, bir havaya girmenin 
hiçbir anlamı yoktur. Bunu şunun için ifade ediyorum, açıkçası, bu.yetki kanunu tasarısı da doğru
dan doğruya bir aldatmacadan, seçmeni yanıltmadan ibaret bir oyalama taktiğidir; yoksa, böylesi
ne yetkilerle veya yetki dışı birtakım yapıyoruz, ediyoruz gibi verilen sözlerle bu İktidarın hiçbir 
ilçeyi il yapmaya niyetli olmadığı, buna gücünün yetmeyeceği, bu konuda kararlı ve iradeli olma
dığı da, şu ana kadarki uygulamalarından anlaşılmıştır. Dolayısıyla, doğrudan doğruya seçime yö
nelik bir görüntü sergileme niyetiyle buraya getirilmeye çalışılan bu yetki kanunu tasarısının, bu
radan oylanarak geçmesini doğru bulmuyoruz, 48 saatlik süreyi beklemeden Plan ve Bütçe Komis
yonuna intikalini doğru bulmuyorum ve bu görüntüleri sebebiyle de, bu önerinin aleyhinde oldu
ğumu belirtir, Yüce Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Abdüllatif Şener. 
Sayın Ülkü Güney, lehinde... 
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ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, lehinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Lehinde; Salih Kapusuz, Süleyman Hatinoğlu ve sizi de yazıyorum. 
Buyurun Sayın Güney. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bugün, burada, görüş
mekte olduğumuz konu, yeni il ve ilçelerin kurulması için, Hükümetin talep ettiği bir yetkidir. 

Ben, son yıllarda yeni il olmuş bir vilayetin milletvekiliyim. Biz, il olmak için çok uğraş ver
dik ve 1989 yılında Anavatan Partisi İktidarı döneminde il olduk. Özellikle Anavatan Partisi İkti
darı döneminde il olmanın avantajlarını ve imkânlarını kullandık ve devletten alabileceğimiz bütün 
imkânları aldık; bunu burada ifade ediyorum. İl olmanın, ilçe olmanın, bizim gibi, özellikle kırsal 
yörelerde ekonomik açıdan da önemli olduğunu yaşayan bir arkadaşınızım. Bu nedenle, ülkemiz
de yeniden iller ve ilçeler yapılması taraftarıyım ve yapılmalıdır. Arkadaşlarımızın, Hükümetimi
zin bu tür niyetlerini biz destekleriz. 

Burada, çok önemli bir konuyu unutmamamız lazım. Hepimiz milletvekiliyiz; bizler milletve
kili olarak burada yapılacak yanlışları da bu kürsüden, her ne şekilde olursa olsun ifade etmek mec
buriyetindeyiz. Önümüze getirilen yetki yasasında hangi ilçelerin il olacağı, nerelerin ilçe olacağı 
belli değil; sınırsız bir yetki isteniyor. Muhterem arkadaşlarım, böyle sınırsız bir yetkiyi, bu Mec
lisin Hükümete vermesi kanaatimce yanlıştır, hem de son derece yanlıştır. Ben Hükümetimizin bu 
konuda artniyetli olduğunu ifade etmek istemiyorum; ama, Yüce Meclis, bu yetkiyi Hükümete ve
recek, Hükümet de sınırsız bir şekilde, ne kadar ilçeyi il yapacağına kendi halinde karar verecek; 
böyle bir şey olmaz arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir il teşekkülü, kanun hük
münde kararnameyle geçmemiştir. Bunları burada tartışalım, buraya kanun teklifi şeklinde getire
lim; il olacak ilçe sayısı 10 olsun, 20 olsun, 30 olsun, getirin destekleyelim. Şahsım adına burada 
söz veriyorum; getirebildiğiniz kadar teklif getirin, yapalım, edelim; ama, bunu sel önünden kütük 
kaçırırcasına, aman efendim bir an evvel yapalım, 48 saati de beklemeyelim şeklinde olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, ülkemizde şu anda il ve ilçe yapmak, bu süreleri de beklemeyecek 
kadar bir aciliyet mi kesbediyor; ben bunu anlayamadım; bunu anlamamız lazım. Burada bunu böy
le süratle yapmak yanlış bir olaydır, bunu yapmayın; bunu yapmak bize herhangi bir şey getirmez, 
Meclisin itibarını zedeleriz. Getirin, burada adam gibi yazalım, edelim, çizelim, münakaşa edelim, 
istediğimiz kadar sayıda il veya ilçe yapalım. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi olayın esasının yanındayım, lehindeyim, işin doğrusu da budur 
diyorum; ama, uyguladığımız yöntem yanlıştır. Bir milletvekili olarak sizi uyarmak benim göre
vim; katılırsınız veya katılmazsınız; ama, inanıyorum ki, burada oturan benim değerli arkadaşlarım 
aksini düşünmüyorlar. Bunun aciliyeti yok, bunun kanun hükmünde kararname ile çıkmasının bir 
anlamı da yok. Getirin, bunu birlikte tartışalım, komisyonda sayı ilave edelim; ama, bunu böyle bir 
an evvel yapmanın anlamını çözmek mümkün değil. 

NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Seçim var, 
ENGİN GÜNER (İstanbul)-4 Haziranda seçim var. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Arkadaşlar, sonra bir de bunun hesabı kitabı var. Bugün burada 

bir arkadaşımız gündem dışı bir konuşma yaptı. Çıraklık eğitimi görenlerin asgarî ücretinin üçte bi
rini bugün devlet ödeyemiyor; yani, düşünün bu kadar küçük paralar; yekûnu 20 milyarı bulmu
yor... 

NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - 1 trilyon efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - Bugün bir ilin teşekkülü asgarî 500 milyar lira; biz bunu gördük 

ve yaşadık, şimdi trilyonlara varıyor; o, ayrı konu. Yani, böyle, hesapsız kitapsız, böyle, Meclisin 
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gündeminden, tartışmadan kaçırarak, bana göre son derece yanlış bir yöntemle, bunu getirip Mec
lisin önüne koymayı uygun bulmuyorum; bu yanlıştır arkadaşlar. 

NEVZAT ÇOBANOĞLU (İzmir) - Doğacak çocukların hakkı var efendim bunda. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - İnanıyorum ki, bu teklifi getiren çok değerli arkadaşlarım, bu 
konuşmamdan sonra, belki kendileri de böyle düşünürler veya işi, bir de, o yönden mütalaa eder
ler; bunu geriye çekerler; il ve ilçe sayısını da artırırlar; biz de bunu Danışma Kurulunda görüşüp, 
Genel Kurul gündemine, bütün işlerin önüne geçirecek şekilde koyarız ve biz, burada istediğimiz 
yerleri il yaparız, ilçe yaparız; ama, şimdi, ister istemez, benim aklıma geldiği gibi -iyi niyetle ko
nuşuyorum, itimat edin bana- bütün vatandaşlarımızın da aklına şu gelecek: " Hükümet bunu ala
cak, orada tutacak, istediği zaman... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Şantaj... Kilis gibi, İnebolu gibi... 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) - ...seçim vaadi manasında "burayı il yaparım, benim elimde yet
ki var; istediğim zaman burayı il yaparım, istediğim zaman ilçe yaparım" diyecek; bu yanlıştır ar
kadaşlar. 

Bu Yüce Meclisin, bu yetkiyi, bu şekilde Hükümete vermesinin karşısındayım, yanlıştır; ama, 
il, ilçe ne kadar istiyorsanız yapın; buna varım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Kapusuz... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Biz de konuşalım o zaman, Sayın Başkan. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Bize, savunma hakkı vermiyorsunuz; bize de savunma 

hakkı verin o zaman. 

BAŞKAN - Efendim, lehte söz isteme hakkınız vardı, niçin istemediniz? 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Lehte söz isteyecek arkadaşlarımız ayrı, aleyhte konuşa

caklar ayrk 
CENGİZ BULUT (izmir) - Sayın Başkan, uzatabilirsiniz; bir onlara, bir bize verebilirsiniz. 
BAŞKAN - Bunda, bir onlar, bir biz olmaz efendim; bu, millî bir mesele. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Bir grubun değerli temsilcilerinden, Danışma Kuruluna bir önerge intikal ettirildi. Talep, bir 

yetki yasasıyla ilgilidir; bu yetki yasasının da ihtiva ettiği konu, yeni yapılmak istenilen il ve ilçe
lerle alakalıdır. Danışma Kurulunda ittifak sağlanamadığı için, olay, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Genel Kurulunun gündemine intikal ettirilmiştir; bendeniz de bunun lehinde söz almış bulunu
yorum. 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Görelim bakalım, nasıl lehinde?!. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Göreceksiniz!.. 
Şimdi, konuyu saptırmamak ve kamuoyunun konuyu daha iyi anlayabilmesi ve doğru bir ka

rara varabilmesi için olayı tahlil etmek istiyorum. Olay nedir; malumlarınız olduğu üzere, Türki
ye'de, yıllardan beri bir talep var; nedir bu talep; ülkenin genelindeki sıkıntılar, özellikle iktisadî sı
kıntılar, vatandaşımızı bir arayışa yöneltmektedir. Nedir vatandaşın talebi; kişisel olarak bir ilçe
nin, bir ilin meydana gelmesinde, fertlerin şahsî çıkarları yoktur. Ne yapıyorlar; o ilçenin veyahut 
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da o ilin onu yakalamış olmasının sonucu, birtakım imkânlara, birtakım hizmetlere ulaşabilir miyiz 
ümidi ve arzusu söz konusudur. Dolayısıyla, bütün ilçelerimiz, hatta, bütün beldelerimiz ve köyle
rimiz, nüfus yönünden birazcık gelişmişse, yıllardan beri böyle bir talebin içerisinde olmuştur. Bu
nun asıl sebebi, bu memlekette iktidar olan siyasî kadroların, bu memleketin insanlarının ihtiyaç
larını yerine getirememiş, layıkıyla hizmet verememiş olmalarıdır. Dolayısıyla, vatandaşımızın 
böyle bir talebini, arzusunu siyasî iktidarlar, zaman zaman yerinde adımlarla, birçok zaman da ma: 

al esef, siyasî istismar konusu yaparak, o bölgelere böyle bir hak vermekle, âdeta, onların seçme 
haklarından gelen oy verme haklarına baskı kurmaktadırlar. Dolayısıyla, bu, çok yanlıştır. Bunun, 
yine, temel sebebine inerseniz, şunu görürsünüz: Maalesef, genelde olduğu gibi, bu idarî yapılan
mamızda da, kısa.orta ve uzun vadeli bir hesabımız söz konusu değildir. Türkiye, birçok yönüyle, 
nüfusuyla, gelişmişliğiyle büyüyen bir konum arz etmektedir. Bunun yanında, bölgesel ve özellik
le vatandaşlarımızın gelir dağılımındaki dengesizliklerin sonucu, birtakım merkezlerde büyüme, 
gelişme, birtakımında ise göç ve sıkıntılar meydana gelmektedir. 

Bütün bu vakıaları göz önünde bulundurarak, bu önergeyle ilgili şunu arz etmek istiyorum 
efendim: Elbette bu yapılmalı; fakat, her iş, Anayasaya, kanunlara ve İçtüzüğe uygun, bir cje yasa
ların özüne uygun yapılmalıdır. Siz, eğer, bugün işbaşına gelmiş bir İktidar olsaydınız, kati surette 
şimdi söylemek istediğim konulara girmek istemezdim; dördüncü yılına girmiş bir siyasî İktidar 
var. Bu, il olma konusu da Türkiye'nin gündemine sonradan girmiş, zaruretlerle meydana gelmiş 
bir olay değildir, 199İ seçimi öncesi söz verilmiştir; şu anda dört yıldır İktidardasınız. Peki, il ya
pılacaktı, bunun da yolu bellidir, kanunla yapılacaktır ve zaten -Başkanlık Divanı da açıklayabilir, 
ben de söylerim- birçok ilçenin il olmasıyla ilgili kanun teklifleri de var. Mesela, bendeniz, Kayse
ri Develi'nin il olması konusunda -geçmişteki Hükümetin vaatleri, Başbakanın istekleri doğrultu
sunda- bir kanun teklifi verdim; benzeri diğer ilçelerimiz için de aynı şey söz konusudur. Peki, bu 
kanun teklifleri varken, niye?.. Bu kanun tekliflerinin -hatta hükümet tasarısı olarak- gündeme gel
mesi yerine, alelacele, 4 Haziran seçimleri öncesinde bir yetki talebi oluyor; hatta onda da o kadar 
geç kalıyorlar, bu Hükümet o kadar gerici ki... Şu manada: Durmuş durmuş, seçimlere iki hafta gi
bi kısa bir zaman kalmış, "efendim yetki yasası çıkaracağız." Ne olacak; "ilçeleri il yapmak için." 
Ee, peki, komisyonlarda, bu yetki yasanızı normal sürede görüşün, onu da görüşmüyorsunuz* ne 
yapıyorsunuz; Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bu kadar olaylar varken ve müdaha
le edilmesi arzu edilirken, Genel Kurula "efendim, biz, yetki yasasını görüşeceğiz; ama, komisyon
da 48 saat beklemeden önce görüşelim" diyerek bir talepte bulunuyorsunuz. 

İşte, arkadaşlar, benim lehinde olduğum konu, bu memlekette lüzumlu olan ilçelerin il yapıl
masıdır; ancak, onun dışında, bu işin alelacele bir yere taşınması doğru değildir. 

Biraz.sonra, bir mesele daha gündeme gelecek; o da Anayasaya aykırılık meselesidir. 

Siz, Türkiye'nin gündemini, şu seçim atmosferi öncesinde, etkilemek istiyorsunuz; hatta, va
tandaşa, oyları itibariyle tehditte bulunacaksınız ve şantaj uygulayarak, oyunuzu bana verirseniz -
görüyor musunuz, ben yetkiyi aldım, bu almış olduğum yetkiye göre- sizin ilçenizi il yaparım, ver
mezseniz il yapmam. Bu, demokratik bir ülkede, medenî bir ülkede, Türkiye gibi çok önemli bir 
ülkede artık istismar konusu olmamalıdır. Ben, arkadaşlarımı anlıyorum; bakanları ve Başbakanı 
da anlıyorum. Lütfen, geçici olan, sadece bugünkü-yaklaşık 90 bin- oyla değişecek bir şeyin olma
dığını düşünerek, yanlış bir adım atmak yerine ne yapmalıyız; doğru adımlarla, hakikaten gerekli 
olan çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaparak, ihtiyaç duyulan ve gerekli olan ilçele
rimizi il yapmalıyız. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, bugün, işçi, memur, emekli, Bağ-Kur'lu ve Türkiye'de yaşayan di
ğer bütün vatandaşlarımız sıkıntı içindedirler. Böyle bir ortamda, gündemi, bir mahallî ara seçimin 
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sonuçlanyla ilgili olarak... Yarın daha büyük sıkıntılara sebep olabilecek bir yolun açılmaması için, 
bu konu mutlaka, ister teklif şekliyle olsun ister tasarı şekliyle olsun, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin gündemine getirilmelidir. Burada, değerli milletvekili arkadaşlarımızın da kıymetli fikirle
rinden istifade edilmek suretiyle, ülkemizde, atılması gerekli olan adımı atmalıyız ve il olmak mec
buriyetinde olanları -söz verilenleri de tabiî, bu arada, dışlayarak değil, onları da göz önünde bu
lundurarak-mutlaka il yapmalıyız. 

Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN - Lütfen, bağlayalım... 
SAÜH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım bağlıyorum. 
Bakınız, Millî Güvenlik Kurulunun bile, il olması konusunda tavsiye ettiği ilçeler var; coğra

fî ve kültürel birtakım gerekçelerden dolayı il olması gerekli olanlar var. Biz, Parlamento olarak, 
milletimizin de beklentilerini göz önünde bulundurarak, mutlaka, buraları il yapalım; aksi takdir
de, böyle yetki yasalarıyla, vay Anayasa Mahkemesi bozacaktı, bozmayacaktı, doğruydu yanlıştı 
gibi birtakım mülahazalara fırsat vermeksizin ve siyasî istismar meselesi yapmaksızın, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, görevini usulüne uygun olarak yapmalıdır diyor; dolayısıyla, il yapılması ge
rekli olan ilçelerimizin il yapılması konusunda, özellikle, Refah Partisi ve şahsım olarak destek Ve
receğimizi açıklıyoruz... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Yalova'yı da söyle... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Usul yönünden de, tekrar hata yapılmaması konusunda uya

rılarda bulunuyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, usul hakkında bir arzım var... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkanım, değerli hatipler konuştular. İçtüzüğü

müze göre, iki lehte iki aleyhte konuşma olması gerekiyor; ancak, yapılan konuşmaların hepsi 
aleyhte idi; bu nedenle de, lehte konuşmak isteyen iki grup temsilcisinin hakkı burada gasp edil
miştir; bundan dolayı, bu hakkımızın Sayın Başkanlık tarafından iadesini arz ediyoruz efendim. 

B AŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Yalova'yı mı savunacaksın, Kilis'i mi savunacaksın; nereyi savuna

caksın Sayın Ateş... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Grup Başkanvekilinin kastı, maalesef bizim anlatmak 

istediğimiz özü kavrama noktasında olduğu için, biz, lehinde konuşmuşuzdur. İlçelerin il yapılma
sı konusundaki fikrimizi açıkça ifade ettik, kimsenin de hakkını gasp etmedik, kanunî yollardan 
hakkımızı kullandık. 

BAŞKAN - Efendim, bu gibi olaylarda kimin ne konuşacağını tahmin ettiğim zaman, arka
daşlarımızın bu kürsüde eskimemeleri için ufak bir ihtarda bulunuyorum; her iki arkadaşıma da ih
tarda bulundum; çünkü, zaten burada konuyu dağıttılar. Önümüze gelen konu "A" ilçesinin il ya
pılma meselesi değildir. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Değildir tabiî efendim.' 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir öneri bu. 
BAŞKAN - Bir öneridir; ona sonra geleceğiz; ama, ne yapalım ki, İçtüzük iki lehte iki aleyh

te konuşur diyor ve arkadaş buraya lehinde konuşacağım diye geliyor, böyle.,. 
Efendim, Doğru Yol Partisi Grup önerisi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
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II. YOKLAMA 

BAŞKAN - Yoklama talebi vardır; oylamaya geçeceğim zaman salonda ekseriyetin olmadığı 
iddia edilmiştir. Şimdi, yoklama talebinde bulunan 10 sayın milletvekilinin salonda bulunup bulun
madıklarını arayacağım. 

Sayın Güner?.. Burada. 

Sayın Haşefe?.. Burada. 

Sayın Aksöz?.. Burada. 

Sayın Mustafa Parlak?.. Burada. 

Sayın Emiroğlu?.. Burada. 

Sayın Balcılar?.. Burada. ' 

Sayın Hüsamettin Örüç?.. Burada. 

Sayın Doğancan Akyürek?.. Burada. 

Sayın Selçuk Maruflu?.. Burada. ' 

Sayın Gürhan Çelebican?.. Burada. 

Efendim, yoklamada varım diyen arkadaşlar dışarı çıkmasın; salonda bulunanlar göz doldur
madığı zaman, biz, zan altında kalıyoruz, durup durup sayıyoruz; yapmayın bunu... 

KADRl GÜÇLÜ (Bursa) - Öğretmenlik yapmayın Sayın Başkan, öyle bir mecburiyet yok ki. 

BAŞKAN - Öğretmenliğim çok iyi de talebelerim iyi değil. Kolay... Yani, öğretmenlik yapı
yorum; ama, bir şey öğretemiyorum. 

Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

MUSTAFA PARLAK (Rize)-115 kişi var... 

BAŞKAN - Sonradan gelen arkadaşlarımız var. 

HASAN BASRÎ ELER (Edime) - Sayın Başkamın... 

BAŞKAN - Buyurun. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Sayın Başkanım, bir konuyu bilgilerinize ve buradaki bü
tün milletvekili arkadaşlarımın takdirine arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, biraz otursanız iyi olur. Neden; söyleyeyim... 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne)-Ben söyleyeyim, ondan sonra... 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Efendim, ben, size söyleyeyim, bir dakika oturur musunuz... 
Yerinize oturur musunuz... Lütfen... 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Efendim, ben, komisyondan koşarak geldim. 

BAŞKAN - Efendim, konuşarak geldiniz; ama, konuşarak da bu kapılardan gidilip bir daha 
gelinmiyor. Bunu ben otuziki senedir gördüm. Lütfen, oturur musunuz.... 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Efendim... 

BAŞKAN - Oturur musunuz!.. 

Efendim, salonda ekseriyetin olmadığı iddia ediliyor. Ekseriyet var demeden, size nasıl söz ve
ririm... Lütfen... 

Efendim, çoğunluğumuz vardır. -
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MUSTAFA PARLAK (Rize) - Kaç tane kâğıt geldi, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, kâtip, arkadaşınız... Bize de, herhalde itimat ediyorsunuzdur. 
Buyurun. 

HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Sayın Başkanım, yanlış anlaşılma oldu; benim bir itirazım 
yok. Şu anda, burada, ben, hem İçişleri Komisyonu üyesiyim hem KİT Komisyonu üyesiyim ve 
gündemde de görüldüğü gibi 7 komisyonun çalışmaları var, o komisyonların üyesi olan milletve
kili arkadaşlarım var. Yukarıdan buraya koşarak, kan ter içinde geldim; siz, bize "konuşarak" di
yorsunuz. Ben üçe dörde nasıl aynlayım; Meclisteki arkadaşlann takdirlerine sunuyorum. Tüzük 
mü değişecek ne yapılacaksa, bu konuda grup başkanvekillerine yetki verilsin. Komisyonda çalı
şan bir kişi Meclis çalışmalannı yürütüyor. Ben, üç yerde nasıl olacağım; bunu lütfen düzeltelim. 
(Alkışlar) Ben, her toplantıda buraya koşarak geliyorum, oradaki, KİT Komisyonundaki çalışmam 
da aksıyor, İçişleri Komisyonundaki çalışmam da aksıyor. Gündemi de burada siz yaptınız, tadil et
tiniz; okuyorum: Anayasa Komisyonu, İçişleri, Millî Eğitim, Çevre, Dışişleri, Adalet Komisyonu 
çalışmalan var. (Alkışlar) 

Şimdi, efendim, bunu lütfen... 

BAŞKAN - Anlaşıldı efendim. 

Şunu bir oylayalım... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkanım, özür dileyerek kapatıyorum. 
Naklen yayın yapılıyor, herhalde yüksek sesle ilk defa konuştunuz. Benim bu haklılığımı. Tü

zük değişikliğini lütfen burada izah ediniz. 
IV. - ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1.- Yeni İl ve İlçeler Kurulmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının, Plan ve Bütçe Komisyo

nundaki görüşmelerinin zamanına ilişkin DYP Grubu Önerisi (Devam) 
BAŞKAN - Efendim, Doğru Yol Partisi Grubunun, 19 uncu maddeye göre okuttuğum, üze

rinde müzakere açtığım önerisini oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Eler, eski Tüzüğümüzde, komisyon başkanlan, Divana komisyondaki üyelerin varlığım 
bildirirdi ve biz bu yoklamalarda bunlan var yazardık; ama, ne yapalım ki, şimdi geçerli Tüzüğü
müzde bu yoktur. Tüzükle uğraşan arkadaşlanmız inşallah buna bir kolaylık getirir. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - (10/218, 219) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 

görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1853) 
BAŞKAN - Efendim, şimdi, Bosna-Hersek Araştırma Komisyonu Başkanlığının bir tezkere

si vardır; okutuyonım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.12.1994 tarihli ve 46 ncı Birleşiminde, Bos
na-Hersek olayları konusunda araştırmalar yaparak millî siyasetimizin uygulanmasında icra ma-
kamlanna destek sağlamak amacıyla kurulan Komisyonumuz; Bosna-Hersek faciasının sona erdi
rilmesi, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışmalannı muntazam bir şekilde sürdür
müş olmasına rağmen, fevkalede önemli yurtdışındaki temaslarını tamamlayamaması sebebiyle 
araştırmasını çalışma süresi içinde bitirememiş bulunmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesi bulunan tüm siyasî parti temsilcilerinin ortak bildiri

sinde tespit edilen görüşleri yurtdışındaki karar odaklanna anlatmak, bu konuda dünya kamuoyu 
oluşturmak ve araştırmanın sonuçlandırılabilmesi amacıyla, Komisyonun çalışma süresinin 
2.6.1995 tarihinden geçerli olmak üzere dört ay daha uzatılması, Komisyonumuzun 23.5.1995 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. ' 

Karar gereğince, 2.6. İ995 tarihinden geçerli olmak üzere, Komisyonumuza dört aylık bir ça
lışma süresi daha verilmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Vehbi Dinçerler 
• • • • . . . ' • ' • Ankara 
Bosna-Hersek Araştırma Komisyonu 

Başkanvekili 
BAŞKAN -Sayın milletvekilleri, okuttuğum öneri Bosna-Hersek Araştırma Komisyonu Baş

kanlığının süre istemesine ilişkindir. . 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
2. - Başbakan Tansu Çiller'in, Azerbaycan'a yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1851) 

BAŞKAN - Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş tezkereleri vardır; 
okutuyorum: , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in, Azerbaycan petrollerindeki TPAO payının artırılması için 
Bakü'de yapılacak imza törenine katılmak üzere, bir heyetle birlikte 12 Nisan 1995 tarihinde adı 
geçen ülkeye yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de katılmaları uy
gun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr.Tansu Çiller 

. • ' • ' , " ' Başbakan 
Timurçin Savaş Adana Milletvekili 
Ali Dinçer Ankara Milletvekili 
İsmail Köse Erzurum Milletvekil 
Rifat Serdaroğlu İzmir Milletvekili 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul,edenler (RP sıralarından' "karar yetersayısı" sesle

ri)...Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
Efendim biraz evvel 150'yi aradım ve buldu; yani, olur mu? (RP sıralarından gürültüler) 

İkinciyi okutuyorum: • 
ENGİN GÜNER (İstanbul)-Sayın Başkan, müsaade eder misiniz efendim... 

Şimdi, bu okunan tezkerede iki nokta var : Birincisi; 12 Nisan tarihinde yapılan bir seyahatin 
tezkeresi bugün, 24 Mayısta okunmaktadır; bunu dikkatinize arz ediyorum. 

İkinci husus : Giden milletvekili heyetindeki milletvekillerinin hepsi iktidar partilerindendir; 
muhalefet partilerinden milletvekili yoktur. Petrol konusu gibi önemli bir konuda Azerbaycan'a gi
den bir heyette, gönül arzu ederdi ki, muhalefet partilerinden de temsilciler olsun; bunu da dikka
tinize arz ediyorum. 
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BAŞKAN-Teşekkür ediyorum; zabıtlara geçti. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN-Buyurun efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, siz "biraz evvel 150 kişi vardı" dediniz; 150 

kişi toplantı için gerekli sayıdır. Halbuki, toplantıda 150 kişi olsa, sizin sunduğunuz karara yarı ya
rıya katılsalar, kararyetersayısı olmuş olur mu? 

BAŞKAN - Ona bakıyoruz işte; kabul edenler, kabul etmeyenler diye... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Karar yetersayısı aranması isteyince, "150 kişi var" diyorsu

nuz; nasıl oluyor?!. ' • , • 
BAŞKAN— Efendim, bu konuları, ben, burada defalarca izah ettiğim halde, biraz önce de din

lediniz; biraz evvel, öğretmenlik yapma dediler; ama, kimseyi oturtamıyoruz ki... 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Arkadaşlar burada Sayın Başkan.... 
BAŞKAN - Efendim, dön sen de bir arkana bak! Yapmayın Allah aşkınıza!.. Buraya seçildik 

diye kimseye alet olamam. Lütfen... 
3. - Kültür Bakanı Ercan Karakaş'ın, temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik 

Devletlerine yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/1852) 

BAŞKAN - Şimdi, bir Başbakanlık tezkeresi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kültür Bakanı M. Ercan Karakaş'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Houstan Şehrinde düzen
lenecek 1995 Uluslarası Houston Festivalinin açılışına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere bir 
heyetle birlikte 18-24 Nisan 1995 tarihlerinde adı geçen ülkeye yapacağı resmî ziyarete, Ankara 
Milletvekili Ali Dinçer'in de iştirak etmesi uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Prof. Dr.Tansu Çiller 

; Başbakan 
(ANAP ve RP sıralarından "karar yetersayısının aranmasını istiyoruz" sesleri) 
BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... (Gürültüler) 
İSMET KAYA ERDEM (İzmir) - Konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeceğim... 
Sayın Erdem, yazılı müracaatınızı aldım. Yalnız, biliyorsunuz, bu konular ileriden be

ri...(ANAP ve RP sıralarından "oylamayı tamamla" sesleri) 
Efendim, eski bir Meclis Başkanı söz istiyor, ayakta mı tutayım!.. Yapmayın bunu! 
İSMET KAYA ERDEM (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Erdem, biliyorsunuz, bunun müzakeresini yapmıyoruz. Biraz evvel de ar

kadaşlarımız zapta geçirdi. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Arkadaşların dışarıdan gelmelerini bekliyorsunuz. 
BAŞKAN - Onu beklemiyorum efendim; Sayın Erdem ayaktadır... 
Buyurun efendim. 
İSMET KAYA ERDEM (İzmir)- Sayın Başkan, bu karâr, Anayasanın 82 nci maddesine ay

kırıdır ve Başkanlığın bunu oya sunmaması lazım. Bundan evvel, Başkanlığım sırasında da bir mil
letvekilinin bir bakanla beraber bu şekilde gitmesinin Anayasa yönünden aykırı olması dolayısıy
la, ben bunu Genel Kurulun oyuna sunmamıştım. 
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. Mecliste yanlış bir uygulama yapılıyor/Anayasanın 82 nci maddesine uymadığını sayın Ge

nel Kurula arz etmek istiyorum. Bir oylama yapılıyor, söz hakkımın olabileceğini düşünüyorum. 
Müsaade ederseniz, Hükümetin ve Sayın Başkanlığın Anayasaya aykın bir işlemini önlemek için 
söz istiyorum; verilirse, bundan sonrası için hiç olmazsa, faydalı olacağına inanıyorum. 

BAŞKAN - Efendim, teşekkür ederim. 

Zabıtlara geçti. Bundan sonra, bunu okuyarak, Divan; herhalde bir karara varır. 
Teşekkür ederim. • 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

. HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Zaten, yeteri kadar zaman verdiniz; dışarıdakiler salo
nu teşrif ettiler! 

BAŞKAN - Efendim, sizin maksadınız oylamada ekseriyet değil mi; veriyorlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Saymadınız ki... 
ABİT KIVRAK (Konya)-Sayın Başkanım, bu tavır size yakışmıyor!.. 
BAŞKAN - Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar

dan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 
Şimdi, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

V, - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

. 1. ~ Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (J1343) (S> Sayısı: 71) 

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

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

4.— 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) 

5."•— İnsan Hakları Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine Dair Yetki Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11720) (S. Sayısı: 691) 

6. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; Özelleştirme Kanunu Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sayısı: 699) 

7. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 
29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11744, 2/1095) (S. Sayısı: 798) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 71, 82, 139, 201, 691, 699 ve 798 sıra sayılı tasarı.ve tek
liflerle ilgili Komisyon yetkilileri burada mı? Yok. 

Müzakereleri ertelenmiştir. 

8. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin 'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
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9. - 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 - 134 ve 66 sıra sayılı teklif ve tasarıyla ilgili Komisyon yetkilileri burada mı? Yok. 
Müzakereleri ertelenmiştir. 

10, — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Saydı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (1) 

BAŞKAN - 813 sıra sayılı, bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının görüşmelerine başlıyoruz 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Burada. 
MAHMUT ALINAK (Sımak) - Sayın Başkan, bana, sataşma nedeniyle söz verecek misiniz? 
BAŞKAN - Sayın Alınak, şimdi zaptı getirttim; size, aynı oturumunbelli bir noktasında söz 

vereceğim. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde, 31 inci maddenin oylamasında kalmıştık. 
31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'32 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 32. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 20 nci mad

desinde yer alan "12 numaralı bendinin" ifadesi "4 numaralı bendinin" şeklinde değiştirilmiş ve 
anılan Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 23. - a) 1.1.1994 - 31.12.1998 tarihleri arasında uygulanmak üzere, tam 
mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan kazan
cın, satışın yapıldığı yılda kurum sermayesine ilave edilen kısmı, kurumlar vergisinden müstesna
dır. Şu kadar ki, vadeli satış halinde, satışın yapıldığı hesap dönemini takip eden ikinci hesap dö
neminin sonuna kadar tahsil edilen kazançların tutarı, ilgili yıl kurum kazancından indirilir. Bu ta
rihten sonra yapılacak tahsilat için bu hüküm uygulanmaz. İlk yapılan tahsilatın iştirak hissesi ve
ya gayrimenkulun maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edilir. 

Bu hüküm, kurumların üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerinin tamamı
nın veya bir kısmının, teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak olan bir sermaye şirketine ve
ya yeni kurulacak yabancı ortaklı bir anonim şirkete ayni sermaye olarak konulması halinde de uy
gulanır. Bu durumda yeni kurulacak şirketin tam mükellef ve yapacağı yatırımın asgarî 5 milyon 
A.B.D. Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası olması şarttır. Bu şartlara ilave ola
rak yabancı ortaklı sermaye şirketinde yabancı ortağın sermaye payının 1 milyon A.B.D. Dolan ve
ya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası ve % 20'den az olmaması ve kambiyo mevzuatı ge
reğince Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi gerekir. 

Bu kazançların sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz. Kurumlar vergisinden müstesna tu
tulan kazançlar, bu Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre % 20 kurumlar vergisine ta
bi tutulmaz. Üretim tesislerinin ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmı
nın teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir sermaye şirketine veya yeni kurulacak ya
bancı ortaklı bir anonim şirkete aynî sermaye olarak konulmasından doğan ve bu maddeye göre 

(1) 813 S. Sayılı Basmayan 29.3.1995 tarihli 92 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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vergiden müstesna tutulan kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkra
sının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre vergi teykifatına tabi tutulmaz. Bu hüküm uyarınca 
vergiden istisna edilen diğer kazançlar için ise bu vergi tevkifatı % 10 olarak uygulanır. 

Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan iştirak hisselerinin veya gayrimenkulle-
rinin satışından elde ettikleri kazançlar ile menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğraşan ku
rumların ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar, istisna kapsamı dı
şındadır. 

Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen hisse senetleri ile iştirak edilen kurumun ihtiyat 
akçeleri, banka provizyonları ve Vergi Usul Kanununa göre ayrılan yeniden değerleme fonlarının 
sermayeye ilavesi dolayısıyla bedelsiz alınan hisse senetlerinin en az iki yıl öncesinde iştirak edi
len şirketlere ait olması halinde, rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle edinilen veya bedelsiz alınan 
bu hisse senetleri iki yıl önce iktisap edilmiş sayılır. 

i Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekilmesi ve
ya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi 
tutulur. 

| 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlara göre kurulan kooperatifler, ortağın 
sahip olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satı
şından doğan kazanç istisnasından yararlanırlar. Ancak, iştirak hisseleriyle gayrimenkullerin satı
şından doğan kazanç; sermayeye eklenmeyerek özel bir fon hesabında gösterilir ve hiç bir şekilde 
ortaklara dağıtılmaz, kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin bu suretle gerçekleştirilecek sermaye artırımına 
aykın hükümleri uygulanmaz. 

Bu hükümden yararlanan kurumların gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan ka-: 
zancın tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu madde kapsamında yapılacak tescil işlemleri 
tapu ve kadastro harcından istisnadır. 

b) Bu Kanunun 8 inci maddesinin 5 numaralı bendi ile geçici 11 inci maddesine göre kurum
lar vergisinden müstesna tutulan kazançlar, 1.1.1994 -31.12.1998 tarihleri arasında 25 inci madde
nin ikinci fıkrasında öngörülen % 20 kurumlar vergisine tabi tutulmaz. Anonim şirketlerin kuruluş
larında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üze
rinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre tevkifata tabi tutulmaz. Vergiden istisna 
edilen diğer kazançlar için ise bu tevkifat % 10 olarak uygulanır." 

BAŞKAN - Geçici 23 üncü madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Gürhan Çe-
lebican; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBÎCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
çok değerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı kanun tasarısının 32 inci maddesiyle, 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 23 üncü madde hakkında gö
rüşlerimizi ifade etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum; hepinize Grubum ve şahsım adına saygı
lar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddeyle ilgili olarak özellikle tebarüz ettirmek istediğim husus, 
dördüncü fıkrasının şimdi belirteceğim şekilde değiştirilmesidir: Fıkrada "Kurumların iki tam yıl 
süreyle aktifinde yer almayan iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından elde ettikleri 
kazançlar ile menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğraşan kurumların ellerinde bulundur
dukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır" denilmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, bakınız, kurumların gayrimenkullerinin ve iştirak hisselerinin satışından 

elde edilen kazançlara vergi istisnası getirilirken, gayrimenkul ticareti yapan kurumlarla, menkul 
kıymet ticaretiyle uğraşan kurumları bu hakdan yararlandırmamanın haklı bir gerekçesi yoktur. 

Sadece, söz konusu şirketlerin ticarî emtiası mahiyetinde olan gayrimenkullerin ve menkul 
kıymetlerin satışından elde edilecek kazançlann istisna dışında tutulması, mantığa ve hakkaniyete 
uygun olacaktır. Örneğin, turizm işiyle uğraşan bir (A) şirketinde, tekstil sektöründe faaliyette bu
lunan (B) şirketinin yüzde 40 oranında, inşaat sektöründe faaliyette bulunan (C) şirketinin yüzde 
40 oranında iştirakleri bulunduğunu ve bu, her iki şirketin de, söz konusu hisse senetlerini, bir (D) 
şirketine sattığını düşünürsek, bu (C) şirketinin elde ettiği kazancın aynı istisnayı taşımadığını, (B) 
şirketinin elde ettiği kazanca vergi istisnası kabul edilirken, böyle bir yanlışlık yapıldığını tespit 
ediyoruz. Zira, her ikisi de, söz konusu kazançları aynı tür faaliyetten elde etmişlerdir. Ülkemiz 
ekonomisinde lokomotif görev yapmakta olan, başta inşaat taahhüt sektörü ve yap-sat firmalarını 
bu istisnadan yararlandırmamak, sektörün yatırımcı ruhunu, bir nevi frenlemek manasına gelmek
tedir. 

Keyfiyeti takdirlerinize sunuyor, Yüce Meclisi, tekrar saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebican. 

Grupları adına başka söz talebi?.. Yok. 

Şahısları adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 813 sıra sayılı, vergi 
yasalarında değişiklik yapan yeni vergi tasarısının, yeni şekliyle 32 nci maddesi üzerinde, kişisel 
olarak söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, Türkiye'de, biz, bir yandan vergi konusunu görüşürken, çok da 
ilginç şeyler oluyor. Mesela, bu sabah, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Başbakanlıktaki müşavirlerin 
sürgüne gönderilmesiyle ilgili bir yasa tasarısı kabul edildi. Yani, Sayın Başbakan veya yardımcısı, 
hoşuna giden müşavirleri orada tutacak, hoşuna gitmeyenleri Hakkâri'ye, Van'a sürecek. 

AHMET KABİL (Rize) - Özer Çiller'in talimatıyla. . . 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Tabiî, gerekli talimatları alarak. 

Biraz evvel de, burada, bazı ilçelerin il yapılmasına ilişkin bir politik kanun tasarısının ön
celikle gündeme alınmasını kabul ettik. Aslında, bazı ilçelerin il yapılması, iyi kriterler uygulan
dığı takdirde doğru olabilir; ama, burada tamamıyla politik şantaj kokmaktadır. Zaten, Sayın Baş
bakan, bazen otobüsün üzerinde soruyor "sizi il yapalım mı?" diyor. Hatta, bazen şaşırıyor, il olan
lara da soruyor, yine "sizi il yapalım mı?" diyor 

Şimdi, biz, burada, vergi yasalarında bazı yeni düzenlemeler yapıyoruz; vergi sistemini iyileş
tirmeye çalışıyoruz. Burada maksadımız, devletin iki yakasını bir araya getirmek. Öte yandan, bazı 
ilçeleri il yapmak suretiyle, hesapsız kitapsız... Yoksa, ben de biliyorum ki, Türkiye'de bugün il ol
ması gereken, il olmaya hak kazanan birçok ilçe var ve biz, prensip olarak bunları da destekliyoruz; 
eğer kriterleri uygunsa, bunların il olması lazım; ama, bunun, bu vergi kanunları çerçevesinde top
lanacak olan vergilerle yapılacağını da unutmamak lazım. Zaten, bugün, devletin iki yakası bir 
araya gelemiyor. 

Bakınız, şu, elimdeki, Sayın Maliye Bakanımızın 1995 yılı bütçe sunuş konuşması. Bütçeler, 
bir hükümetin ciddiyetini gösteren ve ekonomik programları, öngörüye bağlı olarak düzenleyen 
çok değerli belgelerdir. Bu düzenlemeden, bu bütçeden bugün eser kalmış mı?! Zaten, Hükümet, 
Şubat 1995'te IMF'ye verdiği niyet mektubuyla, bütçede yer alan birçok hedefleri değiştirmiş. 
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Yani, bugün, Türkiye'de, ilk verilen bütçenin yerinde yeller esiyor. Mesela, 1994 yılında daralan 
ekonominin büyüme hızı yüzde eksi 6; 1995 yılında öngörülen büyüme hızı, burada, yüzde 4,4 
yazılmış; IMPye verilen niyet mektubunda yüzde 3,8; ama, Hazinenin aldığı büyüme hızı yüzde 
3,1. Şimdi, üç tane farklı rakam var; hangisine inanacaksınız!.. 1995 yılı için, enflasyonun yüzde 
40 olması öngörülüyor; ama, yine, DPT ve Hazine tarafından yapılan hesaplamalara göre yüzde 
80'den aşağı olmayacağı ifade ediliyor; hangi rakama inanılacak!.. 

Nihayet, yine, burada revizyon yapılarak, gayri safî millî hâsıla 5,9 katrilyondan, 6,9 katril
yona yükseltilmiştir. Vergi gelirlerinde -ki, bunu olumlu karşılıyoruz- öngörülen rakamlar, alt 
rakamlar olarak kabul edilebilir; 997 trilyona çıkarılmıştır. Benim temennim, bu yaptığımız düzen
lemelerle, bunun daha da yükselmesi ve bütçe açığının da daha az olmasıdır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - ...çünkü, bütçe ne kadar az açık verirse, memleketimizin, 

özellikle, vergi ödeyen kesimleri, daha az mağdur olacak demektir. 

Ben, bu düşüncelerle görüşlerimi ifade etmiş oldum; saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Marufla 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, buyurun çfendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Sayın Başkan, 

geçici 23 üncü maddenin birinci satırında 1.1.1994ten sonra gelen 21 rakamının, 31 olarak redak-
te edilmesini; onbirinci paragrafta "...kadastro harcından istisnadır" ibaresindeki "istisnadır" 
kelimesinin "müstesnadır" şeklinde redakte edilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Rakamı 31 olarak okuduk. 

Sayın Uluç Gürkan, buyurun efendim. 
H.ULUÇ GÜRKAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, Kurumlar Ver

gisi mükellefi kuruluşların, işletmelerin, iştirak hisselerini veya gayrimenküllerini satmaları halin
de elde ettikleri kazancı, eğer, satışı yaptıkları yıl kurum sermayesine ilave etmişlerse Kurumlar 
Verğisiden bağışık tutulmalarıyla ilgili bir düzenlemeyi görüşüyoruz. 

Bu düzelemenin, ilginç olan bir yanı var, özellikle vurgulanması gerektiğine inandığım bir 
yanı var; geriye dönük bir vergi düzenlemesi yapılıyor, Birbuçuk yıl geriye gidiliyor; 1.1.1994, 
yani, 1994 yılı başından itibaren uygulanması öngörülen bir vergi düzenlemesi yapılıyor. Vergi 
tekniği, vergi adaleti bakımından olağanüstü sakıncalı bir durumdur. Çünkü, biraz sonra ayrın
tılarıyla göstermeye, anlatmaya çalışacağım gibi, 1994 yılında, bir kurum» eğer, iştirak hisselerini 
ya da gayrimenkulunu satmış, bunu kurum sermayesine ilave etmiş ise, Nisan 1995 sonuna kadar 
bununla ilgili beyannamesini vermiştir ve tahakkuk eden verginin de -eğer dürüst mükellef ise- ijk 
taksitini ödemiştir. Dolayısıyla, bu maddeyle -adını açık koyalım- bir vergi affı getiriyoruz; hangi 
hakla değerli milletvekilleri, hangi hakla? 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Doğru... 
H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Bu Hükümet, hangi hakla ve kimin hatırına, ödenmiş bir 

vergiyi, ilk taksidi alınmış bir vergiyi iade etmek üzere, buraya bir yasa tasarısı getiriyor? Bu soru
nun yanıtını vermemiz lazımdır. Bu durumda, şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmeye dönük, 
sermaye artırımını teşvike dönük böyle bir düzenlemeyi, mevcut enflasyon ortamında anlayışla 
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karşılayabiliriz; Hükümetin, enflasyonla mücadeledeki başarısızlığını tescil eder, bir kenarı 
koyarız; bu mücadelede onlara bir yardım olsun diye, ileriye dönük olarak yapacakları -bu konuda
ki- bir düzenlemeyi anlayışla karşılayabiliriz; ama, bakın, geçmişte, ANAP'ın getirdiği ve -hafızam 
beni yanıltmıyorsa- 1986'dan 1993 yılı sonuna kadar uygulanan bir aleti, kapsamını genişleterek 
önümüze getiriyorsunuz. 

Şimdi, bu ortamda diyebilirsiniz ki, bu Kurumlar Vergisi istisnası 1993 yılı sonuna kadar uy
gulandı. Biz, ekonomiyi rayına soktuk hayaliyle kaldırdık, vazgeçtik; ama, hayalimizin, hayal ol
duğunu biz de anladık, ekonomi bozuk, yeniden bu yola tevessül ediyoruz, arada bir tek 1994 yılı 
kalıyor, gayrimenkulunu, iştirak hissesini satmış olanın günahı ne? Ee, peki, ben soruyorum şim
di; 1994 yılının geçerli yasalarına göre, vergi işlemine uygun davranan mükellefin günahı ne... 
Yani, hangi hakla geriye gidiyorsunuz; bunu anlamak gerçekten mümkün değildir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Doğru... ' 

H.ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, sermaye artırımı filan konusunda, 
eğer bir teşvikten söz ediyorsanız, şunu bilelim: Ana kuraldır; teşvik geriye dönük olarak uy
gulanamaz, geriye dönük teşvik olmaz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - O, affa girer. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - Geçmişin nesini teşvik ediyorsunuz; gelecek teşvik 
edilebilir ancak. Burada, çok açık, çok net bir kayırmacılık vardır, bir vergi affı vardır. Bu vergi af
fını yapmaya, bu Hükümetin de hakkı yoktur, bu Meclisin de yoktur. Maliyenin tahsil ettiği ver
gileri, bir yasa düzenlemesiyle dikkatlerden kaçırıp, kısmî düzeltme adı altında, nakit olarak iade 
etmeye de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) - 1 dakika izin verir misiniz Sayın Başkan. 

...tahsil edilmiş vergilerin iadesi için burada el kaldırmaya da, vergi ödemeyi, eğer kutsal bir 
vatandaşlık görevi sayıyorsak, hiçbirimizin hakkı yoktur diyorum ve hepinizi saygıyla selam
lıyorum. -

Sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

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

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Divan Kâübi yok, Divan eksik. 

BAŞKAN - Sayın Bakan, söz mü istediniz? 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Divan eksik, Bakan konuşamaz. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Bakan, her zaman konuşur. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bakan, konuşabilir; ama, Divan eksik. 

BAŞKAN - Efendim, arkadaşımız telefonla konuşuyor, lütfen... 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) - Acil bir durum var. 

BAŞKAN - Evet, acil bir durum... 

Sayın Bakanım, mikrofonu açtım; buyurun. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, bu maddeyle bir kayır
macılık söz konusu değildir. Biz, bugüne kadar hiç kimseyi kayırmadık, bundan sonra da kayır
mayız. Tamamen... 
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AHMET KABİL (Rİze) - 1992'de çıkan vergi affı hariç... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Dikkatli dinlerseniz, ben, şahsım itibariyle ve 
uygulamalar itibariyle konuşuyorum. Yaptığımız uygulamalarda... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - 1992'de de kayırmadınız mı Sayın Bakan? 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, lütfen... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - ... Maliye Bakanı olarak hiç kimseyi 

kayırmadık, böyle bir niyetimiz de yok, Hükümet olarak da yok. Doğrusu neyse onu yapıyoruz. 

AHMET KABİL (Rize) - 1992'de limit getirmediniz Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Devamla) - Konuşmaması gereken arkadaşlarımız 
konuşmaz, dinlerlerse iyi olur; yoksa, bizim de rahatlıkla söyleyeceğimiz laflar var. O sebeple, lüt
fen, dinleyin. 

Aslında, bu tasarı, Genel Kuruldan gecikmeyle çıkıyor. Zamanında çıkmış olsaydı, sayın söz
cünün söylediği hususlarda olmayacaktı. Biz, aslında hazırlığımızı ona göre yaptık. Genel Kurul
da, muhtelif şekilde engellemeler dolayısıyla gecikmeler oluyor; bunun kusuru da bize ait değil. 
Dolayısıyla, şu anda, hem. yatırım diyeceğiz hem üretim diyeceğiz; ülkemizin içinde bulunduğu 
durum dolayısıyla, üretimi artırmak için yatırım yapmamız gerekir diyeceğiz, işsizliğin ortadan 
kalkması için yatırımların teşviki gerekiyor diyeceğiz; ama, burada da, başka şekilde, özellikle de 
"üretim" diyenlerin, ters şekilde "kayırmacılık var, vergi affı var" gibi sözlerine muhatap olacağız!.. 

Tekrar ediyorum, bu, tamamen, üretimin, yatırımın, işsizliğin azaltılması, özel sektörün güç
lendirilmesi amacına matuftur. Hiç kimsenin korunması, kayınlması gibi bir düşüncemiz yoktur. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, söz alıp konuşmuştur, "son 

söz milletvekilinindir" kuralına göre söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakan, oradan bir noktayı aydınlattı; yani, kendisine söz ver

medim, buraya gelerek konuşmadı; ama, buyurun Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; DYP-SHP 

Koalisyonu döneminde, dördüncü vergi tadilatını görüşüyoruz. Bu vergi tadilatlarıyla -kanun 
demiyorum- af çıkarıldı. O zaman, biz, çok büyük bir mücadele verdik, şimdi de veriyoruz. Gece 
geç saatlere kadar, bu milleti ezen aflarla mücadele ediyoruz. 

Çıkarılan bu aflar, hiçbir zaman, köylünün, çiftçinin, esnafın, dargelirlinin lehine olmadı. Bu 
çıkarılan aflarda bir tavan getirilmedi. Bazı kişileri kollamak için, korumak için bu aflar çıkarıldı. 
Yine, buradan rakam veriyorum -ben, o zaman, bu Hükümeti, 70 bin kişiye şikâyet etmiştim- o 
çıkarılan aftan 1 milyon 568 kişi, toplam 5,5 trilyon lira istifade ederken, sadece 1 047 kişi 9,5 tril
yon lira istifade etmiştir; ama, ne olmuştur, yararlı olmuş mudur, tahsilat yapılmış mıdır... Bakınız, 
af çıkarıldığı zaman, dolar 6 500 lira idi ve 130 trilyon lira gibi bir para heba edildi. Bu para, şunun 
bunun, o 1 047 baba kişinin üzerine bırakıldı; ama, gelin görün ki, bugün, o baba kişiler yine ver
gilerini ödemiyorlar; yine böyle gizli bir af bekliyorlar. İşte, bu tasarıda da gizli bir af vardır. 

Ondan sonra ne yapıldı; işte ondan sonra, fakir için, fukara için, çiftçi için, köylü için bir sal
ma vergisi getirildi. Ömründe 10 milyon lirayı görmeyen bir küçük berbere, 10 milyon lira salma 
vuruldu; borç alan kişiye, bir defa ödediği vergiyi, borcu aktifine yazıldığı için, ondan net aktif ver
gisi alındı. İşte, bu, bir salma vergisi; bu, alındı. Patagonya'da böyle olay olmaz. 

Şimdi, bu Hükümet iktidara geldiğinde, bu Koalisyon iktidara geldiğinde, ne SHP ne DYP bir 
çalışma göstermemiştir. Biri on sene muhalefetteydi, öbürü otuz sene muhalefetteydi "iktidara gel
diğimizde ne yapacağız" diye bir hazırlıkları olmamıştı. İşte, o zaman, Anavatan Partisi döneminde 
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getirilen kanunları bozmakla uğraşıldı. Şu anda Reisicumhur olan Sayın Demirel "eğer, biz iktidara 
gelirsek, Anavatan ne yapmışsa, onun aksini yapacağız" diyordu. Gerçekten de öyle yaptılar; 
fakirin KDV'sini artırdılar, bu baba kişilere paraları bağışlarken, fakirin KDV'si arttı. 

Şimdi, burada, bakıyorsunuz -Sayın Uluç Gürkan doğru diyor- 1.1.1994'e gidiyorsunuz -dik
katinizi çekiyorum- 1.1.1994'deki gelirin vergisi ödenmiştir, dürüst insanlar bu paraları ödemiştir; 
ama, bu parayı ödemeyen kimdir? Kanunlara karşı gelen, devleti soyan kişiye, burada gizli bir af 
çıkarıyorsunuz, bu gizli afla,.yine 5-10 baba kişi, bu fakirin, fukaranın, işçinin, köylünün, emek
linin, esnafın paralarını cebine atacak. 

Buradan seslenmek istiyorum; bu tarihi değiştirin, eğer, bu tarihi değiştirmezseniz, burada, 
vebal altında kalırsınız, hem DYP'liler vebal altında kalır hem sosyal demokratlar vebal altında 
kalır. . . 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HALÎT DUMANKAYA (Devamla) - Konuşma sürem bittiği için, Yüce Heyetinize saygılar 
sunuyorum 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çerçeve madde 32'ye bağlı geçici madde 23 üzerindeki 
müzakereler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde verilmiş... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Ne yaptım, ne dedim de?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Tamam, önergeleri okutacaksınız... Yani, sıra at

lamayalım diye hatırlatma yapıyorum Sayın Başkan. , 
BAŞKAN - Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır; şimdi, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Görüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci maddesiyle, 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 23 üncü maddenin (a) fıkrasının dördün
cü bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Refik Arslan Mehmet Sağdıç Gürhan Çelebi can 

Kastamonu Ankara İstanbul 

Nevşat Özer Süleyman Hatinoğlu Abbas İnceayan 

Muğla Artvin Bolu 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Geçici Madde 23.- a) Dördüncü fıkra: Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan iş
tirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından elde ettikleri kazançları ile menkul kıymet 
ticaretiyle uğraşan kurumların menkul kıymet satışından, gayrimenkul ticaretiyle uğraşan kurum
ların satış amacıyla ellerinde bulundurdukları gayrimenkullerin satışından elde ettikleri kazançlar, 
istisna kapsamı dışındadırlar. 
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Gerekçe: Kurumların gayrimenkullerinin ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazanç

lara vergi istisnası getirilirken, gayrimenkul ticareti yapan kurumlarla, menkul kıymet ticaretiyle 
uğraşan kurumları bu haktan yararlandırmamanın haklı bir nedeni yoktur. Sadece, söz konusu şir
ketlerin ticarî emtiası mahiyetinde olan gayrimenkullerin ve menkul kıymetlerin satışından elde 
edilecek kazançların vergi istisnası dışında tutulması, mantığa ve hakkaniyete uygundur. 

Örneğin, turizm işiyle uğraşan (A) kurumunda, tekstil sektöründe faaliyette bulunan (B) şir
ketinin yüzde 40 oranında, inşaat sektöründe faaliyette bulunan (G) şirketinin yüzde 40 oranında 
iştirakleri bulunduğunu, her iki şirketin de söz konusu iştirak hisselerini (D) şirketine sattığını 
düşünürsek, bu satıştan (B) şirketinin elde ettiği kazanca vergi istisnası tanınırken, (C) şirketinin 
elde ettiği kazanca aynı istisnayı tanımamanmhaklı bir nedeni olamaz. 

Zira, her ikisi de söz konusu kazancı aynı tür faaliyetten elde etmişlerdir. Ülkemiz 
ekonomisinde lokomotif görevi yapan, başta turizm sektöründe olmak üzere, çeşitli üretim sektör
lerinde büyük ölçüde yatırım yapan inşaat, taahhüt ve yap-sat kuruluşlarını istisnadan yararlandır
mamak, sektörün yatırımcı ruhunu frenlemek sonucunu doğuracaktır. 

BAŞKAN-.İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçeve 32 nci maddesinde yer alan geçici 23 üncü mad
denin (a) bendinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan Abdülkadir Ateş Cemal Özbilen 

Sakarya Gaziantep Kırklareli 

Hacı Filiz Mustafa Zeydan 

Kırıkkale Hakkâri 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu madde kapsamında yapılacak tescil işlemleri 
kapu ve kadastro harcında; lehe alman paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstes
nadır. 

Gerekçe: . . ' , , ' 
Bu madde kapsamında yapılan satışlar sonucu lehe alınan paraların Banka ve Sigorta 

Muameleleri Vergisine tabi tutulmaması suretiyle bağlı değerlerin nakde dönüştürülerek ser
mayeye eklenmesi teşvik edilmektedir. 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, önergeleri, aykırılık derecesine göre tekrar okutup, işleme koya
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı kanun tasarısının 32 nci maddesiyle 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 23 üncü maddedin (a) fıkrasının dördün
cü bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Gürhan Çelebican 

(İstanbul) 

, ve arkadaşları 

Geçici Madde 23-a) Dördüncü fıkra: Kurumların iki tam yıl süreyle aktifinde yer almayan iş
tirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından elde ettikleri kazançlar ile menkul kıymet 
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ticaretiyle uğraşan kurumların menkul kıymet satışından, gayrimenkul ticaretiyle uğraşan kurum
ların satış amacıyla ellerinde bulundurdukları gayrimenkullerin satışından elde ettikleri kazançlar 
istisna kapsamı dışındadır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, önergenin oylanmasında karar yetersayısının aranması istenmiştir. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulu-
namamaştır. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.11 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 17.25 

BAŞKAN : Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCE A YAN (Bolu), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

• • • - • ; • • • ; @ ; ' _ • • • ' . ; . . 

BAŞKAN - 114 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

10. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Geçici 23 üncü madde üzerinde verilen önergeleri geçen oturumda okutmuş; aykırılık derece

sine göre işlem yaptığım ilk önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştı. 
Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Karar yetersayısıyla kapandı Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Efendim, karar yetersayısı var. 
AHMET KABİL (Rize)-Hani, nerede var?! 
BAŞKAN - Efendim, kaçıp gitmedi, ikinci önerge var. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) -Kararyetersayısı yok. "Kabul edenler... Etmeyenler" 

dediniz, saymadınız ki... Bir saniye de mi saydınız? 
BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Olur mu efendim, birinci önerge nasıl oylandı?! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, birinci önerge oylanmadı; karar yeter

sayısının aranmasını istemiştik. "Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir" dediniz; sayma
dınız, bir saniyede mi saydınız? ' 

BAŞKAN - Efendim, oturun, şimdi sayalım; ikinci önergeyi okutuyorum... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - İkinci önergeyi nasıl oylarsın Sayın Başkan?! Ayıp 

yani... 
BAŞKAN - Efendim, ikinci önergeyi de ben saymayacak mıyım?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Efendim, birinciyi nasıl saydınız?.. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-Birincisi nasıl oylandı?.. 
BAŞKAN - Çoğunluğu gördüm; öyle geçti. 
AHMET KABİL (Rize) - Hani, nerede çoğunluk?! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Saydın mı?! 

BAŞKAN - Buyurun, okuyun efendim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçeve 32 nci maddesinde yer alan geçici 23 üncü mad
denin (a) bendinin son fıkrasınının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevzat Ercan 

(Sakarya) 
ve arkadaşları 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu madde kapsamında yapılacak tescil işlemleri ta
pu ve kadastro harcından, lehe alınan paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstes
nadır. 

BAŞKAN -Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN'VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALAETTİN KURT ((Kocaeli) -Çoğunluğu
muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeye, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılmıyor, Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Say bakalım... 

BAŞKAN-Sayalım efendim... 
Önerge kabul edilmiştir. 
AHMET KABİL (Rize) - Hani, nerede?.. Kaç kişi saydın?.. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kabul ettiğiniz önerge doğrultusunda geçici 23 üncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici 23 üncü madde kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yoksa, Divanı terk et Sayın İnceayan... Kâtibin biri, 

çoğunluk olmadığını ifade ediyor. 
BAŞKAN - Efendim, tabiî, yukarının sıkıntısını aşağısı bilmiyor. Tüzüğü zorlamak istemiyo

rum. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Nasıl zorlamak istemiyorsun?.. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ . - Sımak Milletvekili Mahmut Almak'in, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin, kendisine 

sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN - Sayın Alınak, diğer maddeye geçmeden evvel, bundan önceki oturumda, sizi ko

nuşturacağım dediğim için ve emsal olmamak şartıyla, size söz vereceğim; çünkü, elimizde olma
yan sebepler bizi sıkıştırdı; zorlamam oradan. 

Yalnız, Sayın Bakan, sizin aşağıdan müdahele etmenize karşılık olarak dedi ki: "Ben, terörün 
arkasında siz varsınız demedim; ben genelleme yaptım." Buna rağmen, eğer, iddia ediyorsanız, si
ze söz vereceğim. 

Lütfen, yeni bir sataşma yaratmamak üzere; buyurun. 
Siz, terörün arkasında olmadığınızı söyleyeceksiniz. 
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MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tutanaklardan da belli ol

duğu gibi, yaklaşık bir birbuçuk saaat önce yaptığım konuşmamda, Hükümetin, birkısım ilçeleri il 
yapma vaadinin, halkın çıkarlarına denk düşmediğini; bu vaatlerin, halkı kandırma amacına yöne
lik olduğunu ve esas olarak, halkın, iş, aş, ekmek, demokrasi^ özgürlük ve insanca yaşam istediği
ni ifade ettim ve Şırnak'ı il yaptınız, Karaman'ı, Bartın'ı, Kırıkkale'yi, Batman'ı, İğdır'ı, Ardahan'ı 
ve sair birçok yerleşim birimini, ilçeyi il yaptınız da ne yaptınız; yani, il yaptınız da bu illere ne gö-
türdünüz, hangi hizmetleri götürdünüz diye sormam üzerine, Sayın Bakan kürsüye çıktı, PKK ağır
lıklı bir konuşma yaptı. Şimdi, PKK'nın bu işle ilgisi ne, doğrusu onu bilmiyorum. Düşünüyorum, 
niçin PKK ağırlıklı bir konuşma?.. Yani, bu, şuna benzer bir şey; tıp biliminden söz ederken ya da 
tıp bilimi konuşulurken, birilerinin kalkıp, arkeolojiden ya da astrolojiden söz etmesine benzer bir 
şey. Niçin peki bu, bu tartışma niçin; çünkü, istenen şu: Dikensiz gül bahçesi yaratılmak isteniyor; 
susmam, konuşmamam isteniyor; birtakım gerçeklerin üstünü açmamam isteniyor; birinci neden 
bu. İkinci neden, Hükümetin, siyasal iktidarın başarısızlıklarının üstünü örtmek; yani, işsizlik var, 
enflasyon var, yoksulluk var, var da var... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Cevap ver, cevap!.. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Cevap veriyorum işte, cevap veriyorum... 
Şimdi, PKK'ya sığınmadığı zaman Sayın Bakan, PKK'ya sığınmadığı... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Arkasında mısın değil misin?.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Beyim, beyim... Ne olursun, izin verin, 5 dakika sonra ine

ceğim. 
BAŞKAN - 5 dakika konuşma hakkı vardır; doldursun insin efendim. Lütfen... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - ...sığınmadığı zaman, gerçeklerin üstünü örtemeyecektir. 
Gerçeklerin üstünü örtmek zorunda olduğu içindir ki; PKK tartışmasını başlattı burada. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, Sayın Bakan beni suçlarken, sanki kendisini tarif ediyormuş gibi 
sandım; yani, sanki, kendisini tarif ediyordu; çünkü, PKK'yı yaratan politikalar benim ürünüm de- ' 
ğil. PKK gökten inmemiştir, zembille inmemiştir ya da durup dururken ortaya çıkmamıştır. PKK'yı 
yaratan, bu ve benzeri siyasal iktidarlann oluşturdukları politikalardır. Bu nedenle, bir sorumluluk 
var ise eğer, Sayın Bakan ve Sayın Bakanın çizgisinde olan politikacılar, bu politikacıların oluştur
dukları politikalar, asıl olarak bu işin nedenidir ve PKK'yı...-. 

ÂRSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - İn aşağı oradan terbiyesiz herif!.. 

BAŞKAN-Lütfen, bağlayalım... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Terbiyesiz senin babandır! Tamam mı... 
BAŞKAN - Lütfen, bağlayalım... 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Bugüne kadar hep sustum ben. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Konuşma ulan it!.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Gel buraya bakalım!.. Ben burada gerçekleri konuşmaya 

çalışıyorum. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Böyle konuşamazsın sen, it!.. Devletin Bakanı

na böyle söyleyemezsin!.. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Terbiyesizoğlu terbiyesiz!.. Küfür edemezsin bana!... Kü

für edemezsin bana!.. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Bir bakana söylüyorsun; o, seni temsil ediyor. 
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MAHMUT ALINAK (Devamla) - Ben burada halkın ifadesini temsil ediyorum. 
ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Bir bakana söyleyemezsin! 
MAHMUT ALINAK (Devamla) - Susacaksın sen!.. Beni dinlemek zorundasın. Bugüne ka

dar indirdiniz buradan, bundan sonra indiremeyeceksiniz. 
BAŞKAN - Sayın Alınak, konuşmanızı kestim; lütfen, kürsüyü terk edin. 

MAHMUT ALINAK (Devamla) - Sizi protesto ettiğim için konuşmuyorum; sizi tarihin yar
gısıyla başbaşa bırakıyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, sataşmaya cevap vermesi için söz verdiniz, baş
ka şeyleri söylüyor orada. 

BAŞKAN - Şimdi efendim, niçin Başkanlık Divanını anlayamıyorsunuz; arkadaşımız burada 
bunu yaratmak için çıktı; biraz sabırlı olsanız ne olurdu yani. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) - Sayın Almak'ı burada dinledim, sesimi de çıkar
mıyorum, saygı da duyuyorum; ama, burada, hepimizi temsil eden devletin bir bakanına "PKK'yı 
siz yarattınız, siz yaptınız, PKK'yı temsil eden sizsiniz" diyemez; ben buna karşı geldim; yoksa, Sa
yın Alınak'ı dinledim, ben kendisine karşı değilim; ama, devletin bakanına bunu söyleyemez, söy-
lememeli; çünkü onun da bakanı. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim, ben oralarını dolduracaktım, bana müsaade etmediniz. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)-Bok herif... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) - Sensin!.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Gelirsem oraya... 
MAHMUT ALINAK (Şırnak)-Gel bakalım, gel!.. 
(Burdur Milletvekili Ahmet Şeref Erdem'in, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'a doğru yürü

mesi) 
BAŞKAN-Lütfen... Rica ediyorum oturalım. 

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

10. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Geçici madde 24'ü okutuyorum: 
"GEÇİCİ MADDE 24. - Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmet

lerden sağlanan ve 1.1.1994- 31,12.1998 tarihleri arasında Türkiye'de genel netice hesaplarına in
tikal ettirilen kazançlar, bu işlerle ilgili hasılatın en az % 15'inin kambiyo ve mevzuatı gereğince 
Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi şartıyla kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Vergiden müstesna tutulan bu kazançlar, Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin 
ikinci fıkrasına göre % 20 oranlı Kurumlar Vergisine tabi tutulmaz. Gelir Vergisi Kanununun 94 
üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b) alt bendine göre bu kazançlar üzerinden 

- 4 5 -



T.B.M.M. B:114 24 .5 .1995 0 : 2 
yapılacak tevkifat oranları, halka açık anonim şirketlerde % 5, diğer kurumlarda ise % 10 olarak 
uygulanır. Yurt dışında elde edilen bu kazançlara mahallinde uygulanan vergilerin oranının % 
25'inin üzerinde olması halinde, bu oranın üzerinde uygulanan her bir puan için % 0.75 oranında 
indirim yapılmak suretiyle uygulanır. Yurt dışında uygulanan vergi oranının halka açık şirketlerde 
% 28.75, diğer kurumlarda ise % 32.5 oranında olması durumunda bu tevkifat oranları "0" sıfır ola
rak uygulanır. Ancak indirimli vergi tevkifat oranından yararlanabilmek için yabancı memleketler
de inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlara uygulanan vergi oranının o 
ülkenin yetkili makamlarından alman ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa ma
hallinde Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik 
olunan vesikaların aslı ile yapılan işe ilişkin sözleşmenin bir örneğinin Türkiye'de bağlı bulunulan 
vergi dairesine yıllık beyanname verme süresi içinde ibraz edilmesi şarttır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Sayın Gürhan Çelebican'ın grubu adına, Sayın Engin Güner'in 
şahsî söz talebi vardır. 

Buyurun Sayın Çelebican. 

ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; görüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı kanun tasarısının 30 uncu maddesi -yeni nu
marasıyla 32 nçi maddesi- içinde yer alan geçici 24 üncü maddesi hakkında görüşlerimizi ifade et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum; hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, dikkat buyurunuz, bu maddenin birinci fıkrasında, hasılatın yüzde 
15'inin Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsiki şartı konulmakta; ama, getirilecek dövizin 
şekli ve özellikle zamanı belli edilmemektedir. Bilindiği üzere, firmalar, yurtdışında yaptıkları iş
lerden avans ve hakediş olarak elde ettikleri dövizleri, makine, teçhizat, malzeme, hizmet alımları, 
işçilikler gibi maliyetlerini karşılamak için kullanmakta, maliyet ile hâsılat farkı da kâr olarak oluş
makta, kârın vergisi ödendikten sonra kalan kısım ise, net kâr olarak ellerinde kalmaktadır. 

Tasarıda, Türkiye'ye getirilmesi şart koşulan yüzde 15 oranıyla, net kâr kastediliyorsa, bu şar
tın karşılanması pek mümkün görülmemektedir. Zira, hâsılatın yüzde 15'inin net kâr olarak Türki
ye'ye getirilebilmesi için, söz konusu işten, ilgili ülkelerdeki vergi oranının yüzde 50'nin üzerinde 
olduğu göz önünde tutulduğunda, hâsılatın asgarî yüzde 30'u oranında bir kâr elde edilmesi gere
kir ki, bu da, gerçekleşmesi oldukça zor bir durumdur. Amaç, elde edilen hâsılatın bir bölümünün 
ülkemiz ekonomisine aktarılmasını sağlamaksa, döviz olarak Türkiye'ye getirme şartının kapsamı 
geniş olarak tutulmalı ve tahakkuk eden hâsılatın değil, fiilen tahsil edilen hâsılatın belli bir oranı 
olarak belirlenmeli ve bu hususlara kanun metninde açıkça yer verilmelidir. 

Ayrıca, maddeye ikinci fıkra olarak "ilgili ülkeye yapılmış ihracat bedeli, o ülkede çalıştırılan 
Türk uyruklu işçilere yurt dışındaki ücret alacaklarına mahsuben Türkiye'de yapılan -döviz olarak 
ödenenler dahil- ödemeler ile yurtdışı işler için Türkiye'deki kişi ve kuruluşlardan sağlanan mal ve 
hizmetler için -Türkiye'de döviz olarak ödenenler dahil- yapılan ödemeler karşılığı olarak Türki
ye'ye getirilen dövizler de yüzde 15 oranının tespitinde göz önünde tutulur" şeklinde bir ilave ya
pılmalıdır. 

Diğer taraftan, bu maddenin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesindeki mevcut ifade, elde edilen 
kazançlar üzerinden, elde edildiği ülkede vergi ödenmiş olması halinde, vergi oranında indirim ya
pılabileceği şeklinde bir anlayışa yol açacak durumdadır. 

Oysa, bilindiği üzere, yabancı ülkelerde -örneğin Rusya ve Libya'da- inşaat taahhüt işlerinden 
elde edilen kazançlar, genel olarak ülke mevzuatında öngörülen oranlarda Kurumlar Vergisine ve 
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Gelir Vergisine tabidir; ancak, uluslararası ihaleye çıkarılan bazı işler için vergi istisnası öngörüle-
bilmekte, firmalardan, genellikle, aynı iş için vergili ve vergisiz seçeneklerine göre iki ayrı teklif 
alınmakta, bu tekliflerden uygun olanı işveren tarafından seçilmektedir. Bu durumdaki işler için, 
vergiden istisna seçeneğine göre verilen teklifler, vergili seçeneğe göre verilen tekliflere nazaran 
önemli ölçüde düşük tutulmaktadır. Diğer bir ifadeyle, vergisiz seçeneğe göre verilen teklifler, ver
gili seçeneğe göre ödenmesi gerekecek tahminî vergi tutarı kadar daha.düşük verilmektedir. 

İşveren ülke açısından bu uygulamanın temelindeki mantık, ülkenin vergi mevzuatına göre, o 
işten elde edilecek kazancın muhtemel vergisini ihale bedeli üzerinden peşinen ve götürü olarak al
mak suretiyle, yabancı müteahhitlerle olan işlemleri ve vergi sorunlarını asgariye indirmektir. Bu 
anlayışın müteahhit firmalar açısından tabiî sonucu ise, müteahhit firmaların vergiden istisna söz
leşmelerle aldıkları işlerin kazanç vergilerinin, işin alımı -yani teklif verme- sırasında düşük teklif 
vermek suretiyle ödenmiş sayılmasıdır. 

Bugün için, firmalarımızın iş yaptığı ülkelerden hem Rusya'da hem de Libya'da, inşaat taah
hüt işleri, kazanç vergisine tabidir; ancak, belirttiğim bu anlayış içinde, bazı projelere ilişkin söz
leşmelerde vergi istisnası öngörülmüş iken, diğerlerinde böyle bir istisna söz konusu değildir. Ay
nı ülkede birden fazla iş almış herhangi bir firmamız, mesela, bir (A) işinden elde ettiği kazanç üze
rinden vergi öderken, diğer bir B işinden elde ettiği kazanç üzerinden vergi ödememektedir. 

Bu nedenle, tasarıdaki ifadenin, iş yapıldığı ülke mevzuatında o tür kazançlar için vergileme 
öngörülmesine rağmen, sözleşmeleri gereğince vergiden istisna tutulmuş işlerin ihale bedelinden 
indirim suretiyle peşinen ödenmiş sayılan vergileri de kapsayacak şekilde düzeltilmesi gerekir. Ay
rıca, yurtdışından temini gereken belgelerin ibraz edilme şartı da kaldırılmalıdır. 

Mükellefleri teşvik amacıyla, uluslararası rekabet koşullan ve ülkemizin ekonomik ve sosyal 
durumunun etkisiyle getirilen istisna hükmünü, özellikle yabancı kurum ve kişilerden elde edilecek 
belgelerin sınırlı bir zaman içinde ibrazı şartına bağlamak gerçekle bağdaşamaz. Mükellefler, bu 
belgeleri, vergi dairesinin veya inceleme elemanlarının talebi halinde, beyanname verme süresin
den sonra da ibraz etmek suretiyle, indirimli vergi oranından yararlanabilmelidirler. 

Keyfiyeti bilgilerinize ve takdirlerinize sunuyor, hepinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. , 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebican, 
Gruplar adına başka söz talebi yok. 
Şahısları adına, Sayın Engin Güner; buyurun. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçici 24 üncü madde üze

rinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Geçici 24 üncü maddede "Yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmet
lerden sağlanan, 1.1.1994 ve 31.12.1998 tarihleri arasında Türkiye'de genel netice hesaplarına in
tikal ettirilen kazançlar, kambiyo mevzuatı gereğince, Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik 
edilmesi şartıyla, Kurumlar Vergisinden müstesnadır" denilmektedir. Bu, son derece yerinde bir 
karar. 

Biraz önce", Sayın Bakan cevap verirken "hem buna itiraz ediyorsunuz hem de yatırımların 
durmasından, işsizliğin artmasından şikâyet ediyorsunuz" dedi. Bence, son derece haklı; gerçekten 
de, 1994 rakamlarına baktığımız zaman, imalat sanayiinde ve bütün sektörlerde yatırımların durdu
ğunu, üretimin yavaşladığını görmekteyiz. Bu bakımdan, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, yatı
rımların da bundan etkilenmediğini düşünmek mümkün değildir. İşin esası da zaten burada; yani, 
bu vergi kanununu getiriyoruz; ama, hangi ekonomik şartlarda getiriyoruz ve bundan ne sağlaya
bileceğiz; işin özü buradadır. 
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Beri bu maksatla, bugün, bir gazetemizde değerli bir köşe yazarımızın yazdığı bir yazıdan ba

zı alıntılar yaptım. Çok enteresan. 1994 rakamlarına bakıldığında, makine sanayii üretimi yüzde 
24,6. oranında düşmüş; yani, dörtte bir düşüş var; kapasite kullanım oranı da yüzde 60'a düşmüş. 
Çimento üretiminde yüzde 5,8'lik bir düşüş var; profil üretiminde yüzde 45,8'lik düşüş var; amon-
yumsülfat (gübre) üretimi yüzde 41,6 oranında azalmış; yani, bunlar, hem tarımı, hem sanayii et
kileyen ve üretimin, her iki sektörde de, ne kadar düştüğünü gösteren en somut örnekler. Tekstili
mizin candamarı olan pamukipliği üretiminde yüzde 19,8'lik bir düşüş var; yani, beşte bir oranın
da bir düşüş söz konusu. Küpşeker üretiminde, yine, yüzde 7,5'lik bir azalma söz konusu. Beyazeş-
ya üretimi rakamlarına, yani milletin tüketimini gösteren, bir yerde de refah seviyesini gösteren ra
kamlara baktığımızda; 1994'te, fırın üretimi -beyaz eşya kapsamında-, yüzde 28,8 oranında düşmüş; 
çamaşır makinesi üretimi yüzde 20 düşmüş; tçlevizyon üretimi yüzde 20 azalmış; otomobil üreti
mi yüzde 41 düşmüş. Demek ki, millette, ne alım gücü kalmış ne yatırım kalmış ne de üretim kal
mış. . 

Çiftçiye gelince; traktör üretimi, 1994'te, yüzde 27,2 azalmış. Bence, bütün bu rakamların en 
önemlisi bu ve tarımın ne hale geldiğini, çiftçinin ne hale geldiğini, çok güzel bir biçimde özetle
yen bir rakam. - ' , 

İmalat sektöründe yatırımlar yüzde 39,7 düşmüş; turizm sektöründe yatırımlar, yine, yüzde 37 
düşmüş; sağlık sektörü yatırımları yüzde 36,8 düşmüş, ulaştırma ve haberleşmedeki yatırımlar yüz
de 35,9 düşmüş; eğitim sektöründeki yatırımlar da yüzde 34,4 oranında düşmüş; yani, ekonominin 
içinde bulunduğu bu hazin tabloyu, bu rakamlardan daha güzel bir şey ifade edemez ve bu rakam
ları kim söylüyor; anamuhalefet partisi mi; hayır, bunu, Hükümetin en yakını olan bir şahsın başın
da bulunduğu Türkiye Odalar Birliği, raporunda söylüyor ve cumartesi günü yapılacak olan toplan
tılarına hazırlık mahiyetinde hazırlanan rapor, bu rakamları ifade ediyor. 

Sayın Başkan, hemen bağlayacağım. 
Görüşmekte olduğumuz vergi yasa tasarısının bu maddesi, yerinde bir maddedir. Ancak, tari

hin geriye dönük işlemesini anlamak mümkün değildir. Tarihin geriye dönük oluşu, zihinlerde, aca
ba, bundan kimler yararlanacaktır sorusunu doğurmakta, şüpheler uyandırmaktadır. 

Bir önceki maddede de, aynı şey söz konusuydu. Geriye dönük bir şeyi kabul etmek, geriye 
dönük teşvik uygulamak, gerçekten de kabili izah değildir. Bunun hiçbir mantıkî izahı olamaz. 

Bu hususa dikkati çektikten sonra, genel anlamda, dördüncü kez önümüze getirilen bu vergi 
değişikliklerinin, ekonominin genel gidişine bir katkıda bulunmaktan çok uzak olduğunu; Türki
ye'de ekonominin tümüyle çöktüğünü, çok kötü bir tablo içinde bulunduğunu, burada Yüce Heye
tinize arz ettiğim rakamlar, bizzat ortaya koymaktadır. Bu rakamlar, kesinlikle, abartılmış rakam
lar değildir; çünkü, bunlar, Hükümetin en yakını bir şahsın başında bulunduğu bir kuruluş tarafın
dan verilen rakamlardır. Bunların daha da yüksek mertebelerde olması söz konusudur. Bu bakım
dan, bu hususu, şahsım adına Yüce Heyetinizin dikkatine getirmek istedim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güner. 

Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum: 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 813 sıra sayılı kanunun 32 nci maddesinde yer alan geçici 24 üncü 

maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkranın eklenmesini, mevcut 
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ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin ise aşağıda ifade edildiği şekilde değiştirilmesini ve son fıkra
nın son satırındaki "yıllık beyanname verme süresi içinde" ibaresinin kanun metninden çıkarılma
sını tasviplerinize arz ederiz. 

Gürhan Çelebican M.Rauf Ertekin NevşatÖzer 

istanbul Kütahya Muğla 

Refik Arslan Murat Başesgioğlu Abbas înceayan 
Kastamonu Kastamonu Bolu 

Bülent Atasayan 
Kocaeli 

İkinci fıkra olarak ilave edilecek metin: 

"İlgili ülkeye yapılmış ihracat bedeli, o ülkede çalıştırılan Türk uyruklu işçilere yurt dışındaki 
ücret alacaklarına mahsuben Türkiye'de yapılan (döviz olarak ödenenler dahil) ödemeler, yurtdışı 
işler için Türkiye'deki kişi ve kuruluşlardan sağlanan mal ve hizmetler için Türkiye'de (döviz ola-
rak ödenenler dahil) yapılan ödemeler karşılığı olarak Türkiye'ye.getirilen dövizler de yüzde 15 
oranının tespitinde göz önünde tutulur." 

ikinci fıkranın üçüncü cümlesinin yeni şekli: 

"Gelirin elde edildiği ülkede, birinci fıkrada zikredilen tür kazançlara uygulanan vergilerin 
oranının yüzde 25'in üzerinde olması halinde, bu oranın üzerinde uygulanan her bir puan için yüz
de 0,75 oranında indirim yapılmak suretiyle uygulanır. 

Gerekçe: , 
Tasanda, hasılatın yüzde 15'ini Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsiki şartı getirilmek

le birlikte, getirilecek dövizin şekli ve özellikle zamanı belli edilmediği için, bu fıkra ilave edilmiş
tir. 

Tasarının ikinci fıkrasındaki üçüncü cümlesindeki mevcut ifade, elde edilen kazançlar üzerin
den elde edildiği ülkede vergi ödenmiş olması halinde vergi oranında indirim yapılabileceği şek
linde bir anlayışa yol açacak durumdadır. 

Son fıkrasının son satırındaki "beyanname verme süresi içinde" ifadesi kaldırılmaktadır. 
Çünkü, mükellefleri teşvik amacıyla uluslararası rekabet koşulları ve ülkemizin ekonomik ve 

sosyal gerçeklerinin zorlamasıyla getirilen istisna hükmünü özellikle yabancı kurum ve kişilerin de 
katkısıyla temin edilebilecek belgelerin sınırlı bir zamanda ibrazı şartına bağlamak gerçekçi olmaz. 
Mükellefler, bu belgeleri, vergi dairesinin veya inceleme elemanlarının talebi halinde, beyanname 
verme süresinden sonra da ibraz etmek suretiyle indirimli vergi oranından yararlanabilmelidirler. 

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

Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 24 üncü madde kabul edilmiş

tir. 
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Geçici 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere geçici 25 inci madde ilavesiyle ilgili bir Öner

ge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının çerçeve 32 nci maddesine geçici 24 üncü maddeden son
ra gelmek üzere aşağıdaki geçici 25 inci maddenin eklenmesini ve müteakip geçici maddenin ge
çici 26 ncı madde olarak yeniden numaralandırılmasını arz ve teklif ederiz. 

İhsan Saraçlar Nevzat Ercan Abdüllatif Şener 

Samsun Sakarya Sivas 

Metin Emiroğlu YahyuUslu Nurettin Tokdemir 

Malatya Manisa Hatay 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 
Geçici Madde 25.- 1.1.1995 - 31.12.2000 yılları arasında uygulanmak üzere, Kurumlar Ver

gisi mükelleflerince, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, be
lediyelere, vakıflara veya köylere bağışlanan camilerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya 
camilerin inşası için alman kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut camilerin 
idamesi için yapılan her türlü maddî ve aynî bağış ve yardımlar, kurum kazancının tespitinde gider 
olarak hâsılattan indirilir. 

Gerekçe: 

Kurumlar Vergisi mükelleflerince eğitim, sağlık ve spor tesisleri ile kütüphane, müze, sanat 
galerisi, kültür merkezi, sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinlikle
rin sergilendiği tesislerin yapımı için yapılan bağış ve yardımlar, gider olarak vergi matrahından in
dirilmektedir. Bu kapsamda, Gelir Vergisi mükelleflerince camilere yapılan bağış ve yardımlar, gi
der olarak vergi matrahından indirilmesine rağmen, bu imkân, Kurumlar Vergisi mükellefleri için 
mevcut değildir. Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için hazırlanan önergeyle, Kurumlar Vergisi mü
kelleflerince camilere yapılacak bağış ve yardımların da gider olarak kurum kazancından indiril
mesi sağlanmaktadır. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Prensip ola

rak katılmakla beraber, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Efendim, Genel Kurulun takdirine bırakıyo

ruz. ; 
BAŞKAN - Önergeyi, geçici 25 inci madde olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, metindeki geçici 25 inci maddeyi geçici 26 ncı madde olarak okutuyorum:-
GEÇİCİ MADDE 26. - Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin bu Kanunla 

değiştirilen ikinci fıkrası hükmü, 1995 yılı hesap döneminden itibaren elde edilen kazançlara uygu
lanır" y 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)-r Sayın Başkan, Grubum adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 
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ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

çok kısa ve teknik bir madde üzerinde söz almış bulunuyorum; sözlerimin başında, Anavatan Par
tisi Grubu adına hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, yeni şekliyle bu geçici 26 inci maddede "Kurumlar Vergisi Kanunun 25 in
ci maddesinin bu Kanunla değiştirilen ikinci fıkrası hükmü, 1995 yılı hesap döneminden itibaren 
elde edilen kazançlara uygulanır" denilmektedir ki; hatırlanacağı üzere, 25 inci maddenin ikinci 
fıkrası şöyle değiştirilmişti "yukarıdaki orana göre hesaplanan vergi, indirim ve istisnalar düşülme
den önceki kurum kazancının yüzde 20'sinden az olamaz. Bu hesaplamada iştirak kazançları ile ya
tırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları dikkate alınmaz." Bura
da, yatırım indirimi, asgarî Kurumlar Vergisi hesabında dikkate alınıyordu. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu yasanın daha sonraki gelen maddelerinde ve biraz önce görüştü
ğümüz yeni şekliyle 32 ve 33 üncü maddelerinde birçok istisnalar getirilmektedir; yani, devlet, ala
cağından, belki, yatırımların artması ve sanayinin ve ekonominin canlandırılması açısından feragat 
etmekte, fedakârlık etmektedir. Tabiî, bunu, ekonominin şu anda içine girmiş olduğu felç durumu, 
mefluç durum çerçevesinde anlayışla karşılıyoruz; ancak, bunu yaparken; yani, devlet bazı feda
kârlıkları yaparken, burada bazı grupları düşünmemektedir. Hiç suçu olmadığı halde ve Hüküme
tin basiretsiz ve hatalı politikaları sonucunda, batırılan bankaların mağdurları ve mudileri ortalarda 
dolaşmaktadır. Bununla ilgili, Hükümetin hiçbir tedbiri yoktur ve 43 binin üzerindeki bu mağdur
lar ve mudiler, kendi iradesi dışında olan bir olay nedeniyle mağdur olmuşlardır. Diyebilirsiniz ki, 
efendim, bunlar, yüksek faiz almak için, batırılan Marmarabank, TYT Bank ve lmpexbank'a para 
yatırmasalardı; ama, bu bankalar, Türkiye Cumhuriyetinin meri kanunları çerçevesinde kurulan ve 
devletin kabul ettiği ve kuruluş müsaadesi verdiği bankalardır; vatandaş bunlara güvenmek mecbu
riyetindedir; güvendiği için de bu paraları yatırmışlardır. Faiz meselesi, o vatandaşla banka arasın
daki bir husustur; ama, bankaların batması, ekonomide gerçekten bir tahribatın başladığının işare
tidir. 

Aynı şekilde, adamın yolunu ve arsasını istimlak ediyorsunuz, birtakım devlet yatırımları, oto
yol veya diğer yatırımlar için; "sana istimlak bedelinden dolayı para vereceğim" diyorsunuz, ama 
bunları yapmıyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, burada, sanayi için yapılan, belli insanlar için yapılan -ki, bunları ge
nelinde eleştirmiyoruz; eğer, sanayi gelişecekse, hakikaten, bu yasa ekonominin canlanmasına kat
kıda bulunacak ise- bu değişiklikleri olumlu olarak gördüğümüzü, zaten yasanın başından beri de
vamlı olarak ifade ediyoruz; ama, devletin bu girdiği fedakârlıkların içerisinde, biraz evvel ifade 
ettiğim, kendi iradelerinin dışında, zarardide olan, mağdur olan banka ve istimlakzedelerin de dü
şünülmesi gerekir diye, burada ifade etmek istiyorum, bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Basri Eler, buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle, hepinize say

gılarımı sunuyorum. 
Bu yasa tasarısının diğer maddelerinde olduğu gibi bu maddesinde de birçok iyileştirmeler ge

tirilmiştir. Geçmişte ben -çok önceden- Kurumlar Vergisinin hafıfletilmesiyle ilgili olarak yasa tek
lifi vermiştim; yüzde 46'ya dönük. Örneğin süt birliklerinden, kooperatiflerden ve köylü vatandaşı
mızın kendi arasında kollektif olarak kurduğu bu birliklerden çok miktarda vergi alınıyordu. Oysa
ki, bu birlikler, bu kazançlarıyla, bilhassa Trakya'da, kendi yörem olan Edirne'de, Keşan'da olsun, 
Malkara'da olsun çok iyi örnekler vermektedir. Buradan, kazandıkları kârlarla, köy yolu, hatta as
falt yol, okul, lojman, su işleri yapmaktadırlar; yani, devletin yapacağı ana hizmetleri bu kârlanyla 
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yapmaktadırlar; bu çok iyi bir şeydir, özendiricidir, teşvik edicidir. Herkes devletten hizmet bek
lerken, bu vatandaşlar kendi aralarında kurdukları bu birliklerle, devletin yapacağı ana hizmetleri, 
elde ettikleri kârlarından yapmaktadır; bu yaygınlaştırılmalıdır, Türkiye genelinde bunun uy
gulamaları yapılmalıdır. 

Şimdi, bu kanun tasarısıyla vergi yükleri hafifletilmiştir. Benim verdiğim kanun teklifi de, 
Hükümetçe, iktidarın iki ortağı tarafından ele alınmış, hafifletilmiş, ayrıca ödeme kolaylıkları da 
getirilmiştir. Örneğin, bu ödeme kolaylıklarından, verginin 3 taksitte alınması sayılabilir ve yine 
Stopaj Vergisi yüzde 20 olarak 3 taksite indirilmiştir. O nedenle, bu maddenin de lehinde ol
duğumu belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında, bugünkü durumu da şu şekilde özetlemek istiyorum: 
Burada, sık sık, karar yetersayısı ve yoklama için talep yapılıyor; bu İçtüzük gereğidir; bir şey 
demiyorum; ama, elimizdeki, şu andaki gündeme bakarsak, hepinizin de göreceği gibi Anayasa 
Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Millî Eğitim Komisyonu, Çevre Komisyonu/Dışişleri Komis
yonu/Adalet Komisyonu ve KlT Komisyonu toplanmış vaziyette ve çalışıyorlar. Bunların çalış
maları da İçtüzük gereği bir Meclis çalışmasıdır ama ne yazık ki televizyon bu çalışmaları ver
miyor; vermediği için vatandaşlarımız bu çalışmaların farkında değil. 

Örneğin, şu anda KİT Komisyonu faaliyetleri devam ediyor; ben de KİT Komisyonunda üyey
im. Kendi Partim olan Cumhuriyet Halk Partisinden üyeler olduğu gibi, muhalefetten de iktidardan 
da birçok arkadaşımız şu anda orada çalışıyor; o faaliyetleri de yapmamız gerekiyor; fakat sık sık 
yoklama istendiğinden, buraya koşarak gelmek durumunda kaliyoruz ve buradaki yoklamada " 
Hasan Basri Eler nerede" denildiği zaman "yok" deniliyor; oysa -muhalefet de dahil- başka millet
vekilleri de, ben de, Meclisteyim. 

Edirneli ve Trakyalı seçmenim bana telefon açıyor "Hasan Basri Eler, seni yoklamada bula
madık" diyor. Seçmenin davranışı normaldir, kontrol edecektir, bu murakabedir, saygı duyuyorum 
ve bütün seçmen böyle davransın; buna bir şey demiyorum; ama, ben Meclisteyim; komisyon üyesi 
olarak, seçmenle, ülkemle ve yasalarla ilgili çalışmalar yapıyorum. 

Ben, İçişleri Komisyonunun da üyesiyim ve bugün çalışma vardı; iktidar ve muhalefetten ar
kadaşlarım da oradaydı; Sayın Keçeciler de oradaydı, konuştuk; illerle ilgili yetki yasası görüşül
dü. Bu durumda biz kaça bölüneceğiz, üçe mi bölüneceğiz; nasıl geleyim ve buraya nasıl yetişeyim; 
muhalefet milletvekili olan arkadaşlarım buraya nasıl yetişsinler ?.. 

Meclisin saygınlığını hepimiz korumak zorundayız. Buraya çıkıp da "dört kişi şu partiden var, 
altı kişi bu partiden var" diyen arkadaşım -burada şu anda yok; ben milletvekilliğine olan saygım
dan onun ismini vermiyorum- kulaklarımızı sağır edercesine, tırmalarcasına burada bağırıyor, 
şikâyet ediyor "İktidar Partisi yok" diyor ama şu anda muhalefet de yok; nerede peki; komisyonda 
çalışıyor. 

Ben yalan atmıyorum, muhalefet milletvekilleri şu anda komisyonlarda çalışıyor; sizlere say^ 
gı duyuyorum, yok değilsiniz, Meclistesiniz; artı, muhalefet milletvekillerinin boş olan sıralarında 
oturan arkadaşlarımızın çoğu da şu anda komisyonlarda çalışıyor. Niye kendi saygınlığımızı azal
talım?.. ••• 

Kamuoyu şu anda bizim komisyonda çalıştığımızı bilmiyor; burada şikâyet ediliyor "yok
sunuz, gelmiyorsunuz" deniliyor; ondan sonra toplumdan, kamuoyundan saygı bekliyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, bağlayalım lütfen. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Bu çok önemli; bence İçtüzük değişikliği yapılması gerekir. Şu anda, komisyonlarda ve Mec

lisin bütün birimlerinde çalışmalar yapılıyor. Bu gündemi, Meclis tayin etmiştir, partilerin grup 
başkanvekilleri tayin etmiştir. Komisyonlar çalışıyor; bence en faal.. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - ...çalışmalar, bu çalışmalardır. Komisyonda olmayan 
çalışma, hiç buraya, Genel Kurula gelir mi; gelemez. 

Muhalefet, gecikme sebebi olarak bizi gösteriyor, şikâyet ediyor. Komisyonda çalışıyoruz, 
beni komisyonda çalıştırmamak için, yoklama yapılıyor; kan ter içinde, bir maratoncu gibi, KİT 
Komisyonundan aşağıya iniyorum. Sonra, haydi Hasan Basri, KİT Komisyonuna; orası da. çalış
mıyor, oradan İçişleri Komisyonuna... Arkadaşlar, bu olmaz; ama, gerçek budur. 150 kişi burada 
var; aradan 10 dakika geçmiyor, karar yetersayısı istiyorsunuz; 150 kişinin olduğu yerde, 114 kişi 
olmaz mı? 

GÜRHAN ÇELEBÎCAN - 260 milletvekili olduğu yerde, karar yetersayısı da, toplantı yeter
sayısı da bulabilirsiniz. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Bunu topluma bırakıyorum. Muhalefetiyle, iktidarıyla, 
bu Meclis bizimdir; bunun saygınlığını korumak hepimizin görevidir. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Geçici 26 ncı madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Önerge yok. 
AHMET KABİL (Rize) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. Kürsüye çıkıp "bizi yal

nız bıraktılar" demek olmaz. 
BAŞKAN - Övdü efendim, muhalefeti övdü. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) - Yalnız bırakmadınız mı?.. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter

sayısı bulunamamıştır. 
10 dakika ara vermeden evvel, bir şeye açıklık getirmek isterim. 

Sayın Haşefe, yazınızı aldım. Sayın Bakan konuşurken "sizin arkasında bulunduğunuz terör 
götürülen iş makinalanna karşı tahribatta bulunmaktadır" demiş. Sayın Bakan "sizin arkanızda 
bulunan terör" deyince, Sayın Almak, ayn ayn zamanlarda iki yazı göndererek "bunun kendisine 
sataşma olduğunu, her türlü teröre karşı olduğunu, buna cevap vereceğini" söyledi. Sonra, ara ver
diğim zaman, bizzat geldi, cevap vereceğini tekrar söyledi. Ben de'kendisine, böyle şey söylersen 
büyürsün; sakin söyle, Meclisi de heyecana getirme dedim. O da kabul ettiği için, inandığım için 
söz verdim; ama, insan nasıl yaratılmışsa öyle oluyor... Özür dilerim. 

Efendim, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.13 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 18.25 

BAŞKAN: Başkanveküi Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 114 üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
10. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın

da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (17838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN-Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz, 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Çerçeve 32 nci maddeye bağlı geçici 26 ncı maddenin oylamasında karar yetersayısı istenmiş

ti, bulunamamıştı; ara vermiştim. 
AHMET.KABİL (Rize) - Karar yetersayısını yine arayacaksınız değil mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN - Karar yetersayısının aranmasında arkadaşlarımız ısrar ediyorlar. Şimdi, tekrar, 

oylama yapıp karar yetersayısı arayacağım. 
Geçici 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 18.28 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 18.35 
BAŞKAN: Başkanvckili Vefa TANIR 

KÂTİP ÜYELER-.Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Abbas İNCEAYAN(Bolu) 

' * • . ® • . ' • - • • 

BAŞKAN - 114 üncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
10. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın

da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (Sı Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Müzakerelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 
Çerçeve 32 nci maddeye bağlı geçici 26 ncı maddenin oylanmasında kalmıştık. 
Maddeyi oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Geçici 26 ncı maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır; kabul 

edilmiştir. 
AHMET KABİL (Rize)-Ayıptır, Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, çerçeve 32 nci maddeyi, kabul ettiğimiz geçici 23, 

24, 25 ve 26 ncı maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Çerçeve madde 32 kabul edilmiştir. 

Anlıyorum ki çok yoruldunuz. 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Siz devam edin; 20 dakika var. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, müzakereler devam etsin. 
BÜLENT.ATASAYAN (Kocaeli) - Devam edelim sayın Başkanım, bir madde daha geçire

lim lütfen. Evimize gitmekle bir şey olmaz. -
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Yemek de yemeyelim, çalışalım Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Peki efendim, çalışalım. Siz istiyorsunuz, biz sizi niçin üzelim. 
BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) - Çalışalım efendim; evimize gidip de ne yapacağız... 
BAŞKAN - Metindeki 31 inci maddeyi 33 üncü madde olarak okutuyorum: 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 33. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü 
maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis 
ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan de
niz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve 
inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde or
taya çıkan hizmetler. 

BAŞKAN - 33 üncü madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Maruflu; buyurun 
efendim. 

- 5 5 -



T.B.M.M. B:114 24 .5 .1995 0 : 4 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 813 sıra sayılı, vergi yasalarında değişiklik yapan yasa tasa
rısının Beşinci Bölümü, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunuyla ilgili değişiklikleri kapsa
maktadır. Bu kapsamda, 33 üncü maddede, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı -yani Anavatan Parti
sinin çıkardığı- Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (a) bendinde değişiklik ya
pılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, aslında, Türkiye, vergi konusunda gereken düzenlemeleri, son üç yıl 
içinde yapabilmiş değildir. Oysa, gerek DYP'nin ve SHP'nin seçim beyannamesinde gerekse 49 un
cu ve 50 nci Hükümetlerin Programlarında verginin adil ve yaygın olacağı vaat edildiği halde, re
form adı altında getirilen vergi yasaları gerçek reform ve yapısal düzenlemelerden yoksun olduğu 
için, vergi gelirlerinin gayri safî millî hâsılaya oranlan, düşük kalmıştır. Bu Hükümet zamanında 
herkesin her vesileyle eleştirdiği kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaya dönük, somut bir önlem 
alınamamıştır. Oysa, OECD ülkelerinin hemen hemen hepsinde alınan vergi oranlan gayri safî mil
lî hâsılanın yüzde 30'unu bulurken bu oran ülkemizde yaklaşık yüzde 19 düzeyindedir. Örneğin, 
Türkiye'de, vergi alma oranı bir an için yüzde 30 olabilseydi; yani, OECD ülkeleri düzeyinde ola
bilseydi, 1994 yılında 440 trilyon lira daha fazla ilave vergi toplanması söz konusu olabilecekti. 

1994 yılında, Maliye, gerek konsolide bütçe gerekse mahallî idareler ve fonlar aracılığıyla 732 
trilyon lira dolayında vergi toplayabilmiştir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Divan yok efendim, kapatalım... 
BAŞKAN - Hayır efendim, Divan orada. Sizin arzularınız yerine geldi, lütfen, rahat oturur 

musunuz. 
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, yeni karar yetersayısının aranmasını peşinen isteye

ceğiz ve doğru sayacağız. 4 

BAŞKAN-Bir dakika... Sayın Hatibi dinleyelim... Lütfen... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, tabiatıyla, vergi sistemindeki bu 

eksiklikler ve vergi toplamadaki bu noksanlıklar çerçevesinde, şimdi, buraya getirilen yasa tasarı
sıyla, Hükümet, bazı sektörlerde daha evvel de gördüğümüz gibi, özellikle müteşebbislerin yatırım 
gücünü artırabilmek için bazı istisnaları ve teşvikleri, yatırım indirimlerini kabul etmişti. 

Burada, faaliyetleri, kısmen veya tamamen, deniz, hava, demiryolu taşıma araçlarının, yüzer 
tesis ve araçların kiralanması, çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere ilaveten, bu araçların; 
yani, deniz, hava, demiryolu araçlarının imal ve inşaıyla ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler, 
bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler şeklinde kapsam genişletmesi ya
pılmaktadır. : 

Bunun, genelde, gerek denizcilik sektörümüzün gelişmesi gerekse havacılık sektörümüzün ge
lişmesi gerekse demiryolu sektörümüzün gelişmesi açısından iyi niyetli olarak konulduğunu düşün
mek istiyoruz. 

Burada, gemi, uçak vesaire yariımi ve bunların tadili, onarımı, bakımı da kapsama alınmakta
dır. Özellikle, ihracatımızın artması gereken durumda olduğu bir dönemde, deniz taşımacılığına yö
neltilen bu teşvikin, denizcilik sektörümüzdeki özellikle gemi yapım sanayiinin, tersanelerimizin 
geliştirilerek, tonaj itibariyle daha yüksek tonajlarda gemilerin yapılması, tersanelerin büyütülme
si, bu tersanelerin milletlerarası bazı siparişleri alarak faaliyetlerini geliştirmesi ve döviz kazandı
rıcı işlemler yoluyla ülkemize döviz kazandırması temenni edilmektedir. 

Aynı şekilde, hava ile ilgili tadil ve onarımın, Türkiye'de havacılık sanayiinin gelişmesine kat
kısı olması bakımından, gelişmiş bir ekonomi olmamız bakımından havacılık sektörünün de geliş
mesinin zarurî olduğuna inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, demiryolu sektöründe de, burada öngörülen teşvikin ve desteğin, bu 
sektörümüzü de canlandırma yoluna gireceğini ümit etmek istiyoruz. Türkiye'de, demiryollarının, 
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son zamanlarda, özellikle üçbuçuk yıl içinde tamamıyla ihmal edildiğini görüyoruz Bu Hükümet, 
mega projeler olarak gündeme getirdiği ve özellikle İstanbul-Ankara arasım 3,5 saate indirecek 
olan demiryolu sistemini bir türlü yürürlüğe koyamamıştır. Tabiî, bunlar hesapsız kitapsız birtakım 
vaatlerdir; bu nedenle bunların uygulama imkânları olamamıştır. Gelişmiş ekonomilerde kullanı
lan, özellikle -burada yüzer tesis denilen- yüzer havuzların ve bu havuzu kullanan firmaların teşvi
ki de yer almaktadır. Bu da, bu sektörde çalışanlara bir destektir, bir imkândır. Bu nedenle, bu mad
denin, ilerideki günlerde, hava, deniz ve demiryolu sektörümüze katkıda bulunacağını düşünmek 
istiyorum. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
33 üncü madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. Sıkıntı yok. 
AHMET KABİL (Rize) - Karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Refah Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin Erdal konuşacak Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN - Söz istiyorsunuz; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan 813 sıra sayılı bazı vergi yasalarında değişiklik yapan tasarının 33 üncü maddesi 
üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan madde, Katma Değer Vergisiyle ilgili bir maddedir. Benden önce konuşan 
Anavatan Partisi sayın sözcüsü, iftiharla "Katma Değer Vergisini biz çıkardık" dedi. Biz, Refah 
Partisi olarak, Katma Değer Vergisini, geldiğimiz zaman kaldıracağız. Biz, CHPyle Hükümettey
ken de, daha sonraki Milliyetçi Cephe Hükümeti zamanında da "Katma Değer Vergisi çıksın" di
ye bürokrasiden şiddetli istek geldiği halde reddettik; çünkü, Katma Değer Vergisi, fakir fukaradan 
alınan bir vergidir. Onun için, övünen Anavatan Partisi sayın sözcüsü, aleyhinde olduğunu bilme
den övünmüş oldu; ama, kendisini millete ihbar ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, burada, yatırımlarda Katma Değer Vergisi indirimi muafiyeti genişlemiş 
oluyor. Yani, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığında kullanılan vasıtaların inşası, kiralaması ve 
bazı konulardaki işlemlerine Katma Değer Vergisi muafiyeti getiriliyor, tabiî, az da olsa faydalı bir 
şeydir. Bu bakımdan, vergiyi kaldırdığı için, bu maddenin lehindeyiz; eğer, vergi konulsaydı, aley
hinde olurduk. -

Bu maddede, vergi kaldırıldığı için lehindeyiz. 
Sözlerimi burada tamamlıyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Efendim, 33 üncü maddeyi... 
AHMET KABİL (Rize) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Bir dakika efendim... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkanım, karar yetersayısının aranmasını iste

meden önce, bir şey söylemek istiyorum. 
Sayın Başkan, Sayın Başbakanımız, medyada, devamlı olarak -kendileri de şu anda buradalar-

Anavatan Partisinin, Meclis çalışmalarını engellediğini, özellikle ekonomiyle ilgili kanunları çı
karttırmadığını söylüyorlar; halbuki, gerek özelleştirmede gerekse PTT'nin T'sinde ve gerekse ver
gi kanunlarında engelleme yapmadık; ancak, Sayın Başbakanımız, medyada, devamlı olarak, Ana
vatan Partisinin, bütün yasaların çıkmasını engellediğini beyan etmektedir. (Gürültüler) 
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TURHAN TAYAN (Bursa) - Şu anda da engelliyorsunuz. 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Sayın Başbakan, bu konunun böyle olmadığını itiraf 

etsin, biz de, bundan sonra, karar yetersayısının aranmasını istemeyeceğiz. 
BAŞKAN - Efendim, böyle bir usul olmaz. 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Sayın Başbakan itiraf etmiyorlarsa, biz de karar ye

tersayısının aranmasını isteyeceğiz. 
BAŞKAN - Tamam efendim, anlaşıldı... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Olur mu öyle şey; perşembe pazarı mı burası?!. 
BAŞKAN - Şahsı adına Sayın Hasan Basri Eler; buyurun efendim. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başbakan gidiyor. Sayın Eler, sen kürsüye çıktın, Sa

yın Başbakan kaçtı! 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle, hepinize say

gılarımı sunuyorum. 
Biliyorsunuz, görüşülmekte olan bu yasa tasarısı, tüm maddeleriyle, şu anda bütün vatandaş

larımızca beklenmektedir; gerek Parlamentodaki görüşmelerde gerek şifahi görüşmelerimizde ge
rekse çeşitli parti merkezlerinde yaptığımız görüşmelerde, bu tasarının bir an evvel kanunlaşıp çık
ması, neticelendirilmesi konusunda istekleri olduğunu belirtmişlerdir. Bugün, ülkede tüm partiler, 
tüm halkımız, kazanç sahiplerinin vergi dışı kazançlarının vergilendirilmesi konusunda atılan 
adımları benimsemiştir; kazanç sahiplerinin kazancı nispetinde vergi vermeleri konusunda hemfi
kirdirler ve arzuludurlar. Görüldüğü gibi, bizler de, buradaki bütün milletvekili arkadaşlarımızın 
katılımından ve konuşmalarından anlaşıldığı.üzere, çıkacak olan bu yasanın yararlı olduğunu söy
lüyoruz; bu da sevindirici bir şeydir. 

Durum şunu gösteriyor: Yasa tasarısının maddeleri, halkın beklentisini ve isteklerini dikkate 
alacak şekilde kaleme alınmış ve kanunlaşması için tasarı halinde önümüze getirilmiştir. Bu neden
le, bunu hazırlayanları ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütün üye arkadaşlan öncelikle kutlamak 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel de burada ifade ettim; aynı konular bir çok yerde ele alındı
ğı için bu hususu gündeme getirmek istiyorum. Biliyorsunuz, ülkemizin deniz hudutları, kara hu
dutlarından daha fazladır. Ancak, bugün KİT Komisyonunda da gördüğümüz gibi, deniz işletmele
ri, 1991 yılına kadar, gerek limanlarda olsun gerek diğer çalışma sahalarında olsun, maalesef, kâr 
etmemektedir. 8 bine yakın personeli var; bu personel sayısı, 2 800 aşağı indirilmesine rağmen, ya
ni, 1991'den bu yana 2 800'e yakın personel -biliyorsunuz, personel istihdam kadrosu önemlidir-
azaltılmasına rağmen, ancak ve ancak çok cüzi miktarda kâr ettiğini, üzülerek görüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlamaya gayret edin; saat 19.00'dan evvel oylama yapacağım. 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) - Sayın Başkan, daha 2 dakika bile konuşmadı. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, geçmişte, karayolları ve 

metropol kentler arası bağlantıl yolları yapıldı. Bu, tartışılabilir; ben bir şey demiyorum; ancak, 
ben, sık sık Edirne'ye gidiyorum; tabiî, geçmiş iktidarın övündüğü o güzel yollardan, paralı yollar
dan gidiyorum; fakat, bayram olmasına rağmen, çok cüzi miktarda araç gördüm. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Kaç tane araç gördün? 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) - Saymadım; ama, benim dikkatimi çekti. 
Takdir edersiniz, bunlara yapılan harcamalar, vergilerden sağlanan kaynaklar, ülkemiz açısın

dan önemli miktarlardadır. Şimdi, burada değerli konuşmacılar da ifade ettiler, biz, havalimanları 
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olsun, deniz limanları olsun, bu konuda gerekli yatırımların kâr ederek çalışması, işlerlik kazanma
sı ve yoğunlaşması için, eğer bu limanları birbirine demiryollarıyla bağlamazsak -bilhassa Kara
deniz ve Akdeniz'deki hava ve deniz limanlarını demiryollarıyla birbirine bağlamazsak- bu işlet
melerin yararlı olacağını, istenilen şekilde, beklenilen şekilde faydalı olacağını zannetmiyoruz. O 
nedenle, şunu da belirtmek istiyorum; karayollarına yapılacak harcamaların, bundan sonra, ül
kemizin gerçekleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
YAHYA USLU (Manisa) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Efendim, konuşmanızı bitirin; sizden sonra oturumu kapatacağım; anlaşılıyor ki, 

bir kişi daha söz istiyor. 
Buyurun efendim, sözünüzü tamamlayın. 
HASAN BASRÎ ELER (Devamla) - Ben söz vereyim efendim, ineyim o zaman. 
BAŞKAN - Hayır efendim, 2 dakika verdim size; buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Ben, burada, vaktinizi almak için konuşmuyorum; yani, 

arkadaşlar, görüşlerini ifade edeceklerse... 
İktidar olsun, muhalefet olsun, amaç, olumlu şeyler vermektir; tenkit yapılabilir; ama, yapıcı 

olmak gerekir. Ben, geçmişte bunun örneklerini verdim; kendimi tanıtmak istemiyorum. 
Bakınız, şimdi, ben, tasarının bu maddesiyle ilgili olarak ne söylüyorum: Yüzer araçlarla il

gili, diğer araçlarla ilgili, alınan önlemlerin çok yerinde olduğunu ifade ediyorum ve tasarının bu 
maddesinin lehinde oy kullanılmasını bekliyorum. 

Onun ötesinde, yalnız karayolları yapmakla, metropol kentleri birbirine bağlamakla soruna ça
re bulamazsınız. Bu karayollarını yaparken, eğer, Anadolu'nun her tarafıyla ve Trakya'nın -neden
se, Trakya, bu kürsüde unutuluyor- ilçeleriyle illeri arasındaki bağlantıyı, yolların yapımını, onarı
mı yapmazsanız veyahut da köylerle ilçeler arasındaki, nahiyeler arasındaki yolları yapmaz, yalnız 
"ben, İstanbul-Ankara arasında paralı yollar yaptım" diye övünürseniz, hiçbir şey kazanamazsınız; 
aksine, şehirlere göçü zorlarsınız. Göçü zorladığınız için de, bugün, mahallî belediyeler, yolu ya
pılan yere gider; insanlar da, daimi olarak, aydınlığa, teknolojinin geliştiği, ekonomide atılım olan 
yer neresi ise oraya gider; yani, yolun yapıldığı yere gider; insan, ışığa gider; insanın tabiatı budur. 
Sen, şimdi, insana, göç etme... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfen bağlayın. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bağlatamazsınız efendim, mikrofonu açamazsınız. 
BAŞKAN - Hayır efendim, 1 dakikamız var. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Saat 19.00 efendim. 
BAŞKAN - Sayın Hasan Basri Eler, benim saatimle orası farklı,... 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) - Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, söz talebinde bulundunuz; ama, çalışma süremiz dolmuştur; 20.3O'da toplan

mak üzere, oturumu kapatıyorum; size, o zaman söz vereceğim. 
Kapannîa Saati: 19.00 

© — 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.35 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

. ' - — — ^ - © - — - • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açı
yorum. • . • ' [ • • ' ' 

. V* •- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

10. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (Sı Sayışı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Kapatırken, Sayın Komisyonun bir söz talebi olmuştu. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KÜRT (Kocaeli) - Şu anda bir lü

zum görmüyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Başka söz talebi yok. 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 33 üncü madde kabul 

edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE34. -25.10.1984tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Götürü Usulde Vergilendirme 
Madde 38. - 1. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve 

serbest meslek erbabı götürü usulde vergilendirilir. • 
2. Bu mükelleflerin yıllık katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre tespit edilen safi 

kazançlarına, bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen genel vergi 
oranının % 20 eksik olarak uygulanması suretiyle hesaplanır. 

3. Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin vergilendirme döneminden bir önceki takvim 
yılı içindeki alış ve giderlerine ait her bir fatura ve benzeri vesikada gösterilen katma değer vergi
lerinin % 30'u, bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan katma değer vergisinden indirilir, in
dirimden sonra ödenmesi gereken katma değer vergisi ikinci fıkraya göre hesaplanan tutarın % 
50'sinden az olamaz. 

İndirime esas olacak fatura ve benzeri vesikalara ait bildirimin tarh dönemi içinde vergi daire
sine verilmemesi halinde indirim hakkından yararlanılamaz. 

Bakanlar Kurulu, iş grupları ve yöreler itibariyle bu fıkrada yer alan % 30 oranını % 15 ila % 
45, % 50 oranını % 25 ila % 75 arasında belirlemeye yetkilidir. 
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4. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetki

lidir. 
BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun.-

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; gö : 

rüşülmekte olan 813 sıra sayılı, vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun tasarısının 34 üncü mad
desi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Bu madde, götürü usulde vergilendirmeyle ilgili yeni düzenlemeler getirmektedir. ''Gelir Ver
gisi Kanununa göre, kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabı götürü 
usulde vergilendirilir" denilmekte ve Katma Değer Vergisiyle ilgili bu madde, götürü vergi mükel
leflerinin, Katma Değer Vergilerinin düzenlenmesine ait hususları kapsamaktadır.. 

Muhterem arkadaşlar, götürü vergi mükellefleri, esas itibariyle, düşük gelirli mükelleflerdir. 
Bunlar, işyerinin vergi değeri veya kıymeti üzerinden birtakım sınırlamalarla götürü vergi kapsa
mına alman mükelleflerdir. 

Bu küçük mükellefleri korumak, şüphesiz, vergi yönünden gereklidir; ancak, geçen yaz yaptı
ğım bir seyahatim sırasında, Kütahya Gediz Sanayi Çarşısında esnafı ziyaret ettiğim bir sırada, ora
da bulunan birkaç esnaf şikâyette bulundular ve " Ben, bu atölyede kamyon motoru tamircisiyim. 
Bakın, karşımdaki şu dükkân aynen benim yaptığım işi yapıyor; ben, gerçek usulde vergi mükelle
fiyim, o da götürü usulde vergi mükellefidir. Ben, hayat standardına göre vergi ödüyorum, peşin 
vergi ödüyorum, o ise çok cüzî bir vergi ördüyor ve aramızda haksız bir rekabet oluyor" dediler. 
Yani, götürü verginin bir başka boyutunu nazarı dikkatinize arz etmek istiyorum. 

Götürü vergi, küçük mükellefleri veya geliri düşük olan mükellefleri korumak içindir; ancak, 
bunun da adaletle uygulanabildiği hususunda şüpheler var. Biraz evvel birkaç mükellefin beyaninı 
ifade ettim. 

Maliye Bakanlığımız ise, bütün vergi mükelleflerinin gerçek usulde vergilendirilmesini iste
mektedir. Bu da haklı bir taleptir. Yani, götürü vergi mükelleflerinin de, gerçek usule geçirilmesiy
le ilgilidir. Nitekim, daha önceki vergi kanunlarında onunla ilgili birtakım düzenlemeler yapılmış, 
bilahara geniş tepkiler olmuş ve yine birtakım ara çözümlere gidilmiştir. 

Benim, burada ifade etmek istediğim husus şu: Bizim, Gelir Vergisinde hayat standardını kal
dırmamız, götürü vergiyi de kaldırmamız; ama, gerçek usulde vergiyi uygularken, belli gelir mik
tarlarına kadar da sıfır tabanlı vergi uygulamamız gerekmektedir. Bu, bazı Batı ülkelerinde var. 
Mesela, 1995 yılı için, asgarî ücreti alabilirsiniz, asgarî ücretin üzerinde bir miktarı alabilirsiniz; bu 
miktara kadar, yıllık kazançlara uygulanacak olan vergi nispeti sıfırdır dersiniz. Nitekim, bu Hükü
metin, ortakların da, muhalefetteyken, asgarî ücretin vergiden muaf olacağı istikamette beyanları 
vardı. 

Benim dediğim, asgarî ücrete uygulanacak olan bu muafiyetin, uygulanabilirse, Gelir Vergisi 
mükelleflerine de uygulanmasıdır. Esnaf da emeğiyle geçinen insandır. İşçi ve memura uygulanan 
asgarî geçim indirimi şeklinde vergiden muaf olan gelirin -ki, bugün, bu, yanlış hatırlamıyorsam, 
900 bin liradır. 600 bin liraydı, 1995'te 900 bin liraya çıkarıldı; yüzde 50 artış sağlandı. Hüküme
tin taahhütü, asgarî ücret seviyesinde bir muafiyet getirmekti- esnafa da uygulanmasıdır. 

Bir ailenin geçimi için, zaruri ihtiyaçları için, en alt seviyede ihtiyaçları için elde edeceği ge
lirin vergiden muaf olması gerekir. Zaten, Hükümetin programında işsizlik sigortası da var. İşsiz
lik sigortasında, işsiz kalan kimseye, kifafı nefs edecek asgarî bir geliri, sigortadan temin ediyor
sunuz, belli çalışma süreleriyle. Aynı şekilde, esnafa da -vergi mükellefleri için söylüyorum- belir
li bir gelire kadar aylık, yıllık sıfır tabanlı vergi uygulamak lazım. Zaten, bizim, Gelir Vergisi 
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dilimlerimizde, 1980'e kadar ilk dilim yüzde 10'du; 1980'de yüzde 40'a çıkarılmış, yüzde 400 artı
rılmıştır. Bilahara, bu nispet, 1980'den günümüze kadar tedricen yüzde 25'e kadar düşürülmüş bu
lunmaktadır. Daha önce müzakere ettiğimiz maddelerde, Hükümetin, bu nispetleri 10 puana kadar 
düşürme yetkisi de vardır. Yani, bir taraftan bunları düşürmek, bir taraftan da belli bir gelire sıfır 
vergi uygulamak... Söylemek istediğim budur. Eğer, bu yapılabilirse, o zaman, götürü usulde ver
gi mükellefleriyle, gerçek usulde vergi mükelleflerinin hepsini aynı sepete koyarsınız, "ister Tür
kiye'nin en zengini olsun, ister en fakiri olsun, faraza, ayda 5 milyon lira, yılda 60 milyon lira net 
kazancı olan bir kimse sıfır vergi öder" dersiniz, herkes kazancının o ilk dilimi için sıfır vergi öder. 
Yani, memleketin malî yapısının takati varsa, iktisadî durumu müsaitse, ayda 5, yılda 60 milyon li
ralık net kazancı daha yukarıya çekebilirsiniz. Batı'da aşağı yukarı ayda bin mark mertebesinde bir 
gelire sıfır vergi uygulanır. Böyle bir uygulamaya geçmek fevkalade mühimdir. 

Dün, burada, bir arkadaşımızın, minibüs işletmeleriyle ilgili olarak, ticarî taşıt işletmeleriyle 
ilgili olarak bir talebi oldu; dedi ki : "Bir minibüse, bir ticarî taşıta, nakliyecilik yapan, taşımacılık 
yapan birkaç kişi birden sahip; bunların hepsi ayrı hayat standardı vergisine tabi olunca, bunlar için, 
bu, bir yıkım oluyor" dedi ve "bunlara tek hayat standardı uygulansın" teklifi geldi. Haklı olarak, 
Maliye Bakanlığı "Bu, hayat standardını'delmek olacaktır, mahzurludur" dedi. Onun yerine, hayat 
standardını yüzde 15 kadar düşürmeyle ilgili bir ara çözüm maddesi getirildi. 

Benim söylemek istediğim şu: Bizim sıfır tabanlı vergiyi mutlaka getirmemiz lazım, iktisadî 
güç arttıkça, Hükümetin vergi ve gelir-gider dengesi sıhhat buldukça, bu yükseltilip, ailelerin geçi
nebileceği asgari bir miktarın vergi dışı bırakılması gerekin Yani, bugün asgari ücret alan bir aile
nin, bir şahsın eline ayda ikibuçuk milyon lira geçiyor, biz, 4 küsur milyon lira asgarî ücretten, ay
da takriben 800-900 bin lira vergi kesiyoruz. Bu, haksızlıktır; yani, bu kadar dar gelirle geçinme 
durumunda olan, ister çalışan işçi ister memur isterse esnaf bunların gelirlerinin vergi dışı kalması 
lazım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu maddenin görüşülmesi vesilesiyle bunları arz edeyim dedim. Tabiî, aslında, Katma Değer 

Vergisini de tekrar gözden geçirmek lazım. Bakın, bugün, Katma Değer Vergisi sebebiyle mal ve 
hizmetlerden alınan vergi süratle yükseliyor ve doğrudan alınan vergilerin çok çok üzerine geçmiş 
durumda. Bu da, vergide ikinci bir adaletsizliktir. Alelacele getirilen böyle kanunların yerine, in
şallah, köklü bir vergi reformunu yapmak ve milleti de mühim sıkıntılardan kurtarmak mümkün 
olur. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

görüşülmekte olan 813 sıra sayılı vergi yasa tasarısının görüşmelerinin sonlarına gelmiş bulunuyo
ruz. Görüştüğümüz 34 üncü madde, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergi Kanunu
nun 38 inci maddesini değiştirmektedir. Bu maddenin birinci fıkrasında "Gelir Vergisi Kanununa 
göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabı götürü usulde vergilen
dirilir" denilmektedir. Bu 38 inci maddenin birinci fıkrası aynen muhafaza edilmektedir. Değişik
lik, 2 ve 3 numaralı fıkralarda yapılmakta ve bunda, bazı düzenlemeler getirilmektedir. 

Şimdi, tabiatıyla, vergi yasa tasarısını hazırlayan uzmanlar, Maliye Bakanlığı, konulara iyi ni
yetle yaklaşıyor ve.bu yaklaşım içinde de, vergiyle ilgili olarak bazı kolaylıklar sağlanmasına kar
şın, özellikle, hep şikâyet ettiğimiz, kayıtdışı ekonomi dediğimiz belgeye dayanmayan ekonomi 
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olarak nitelendirdiğimiz ekonomiyi de, bir ölçüde kayıt altına alıcı bazı hususları öngörüyor. Me
sela, değiştirilen ikinci fıkrada "Bu mükelleflerin yıllık Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Kanu
na göre tespit edilen safi kazançlarına, bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 
belirlenen genel vergi oranının yüzde 20 eksik olarak uygulanması, suretiyle hesaplanır" denilmek 
suretiyle, burada, bir vergi azaltılması yolu ve daha sonraki fıkrada "Götürü usulde vergilendirilen 
mükelleflerin vergilendirme dönemlerinden bir önceki takvim yılı içindeki alış ve giderlerine ait-
her bir fatura ve benzeri vesikada gösterilen Katma Değer Vergilerinin yüzde 30'u, bu maddenin 
ikinci fıkrasına göre hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilir..." denilmek suretiyle, burada 
da, bir özendirici husus vardır. 

Özetlemek gerekirse, fiş ve fatura almayı teşvik eden ve almaz ise yüzde 15; ama, alırsa yüz
de 20-30'lara inebilen bir indirim öngörülmektedir. Ancak, tabiî, burada bir taban konuluyor: 
"...İndirimden sonra ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi ikinci fıkraya göre hesaplanan tutarın 
yüzde 50'sinden az olamaz..." denilmektedir. İfade ettiğim gibi, bir ülkede, eğer, ekonomik işlem
leri belgeye, vesikaya dayandırabilirseniz -ki, bizde, bu, özellikle, fatura ve fış olarak nitelendirili
yor- daha esaslı bir vergi düzenlemesi yapmış olursunuz. Bu açıdan, bu tasarıdaki yaklaşımın iyi-
hiyetli olduğunu düşünmek istiyorum. 

Bu düşüncelerle, Anavatan Partisi Grubu adına^ Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

Şahsı adına, Sayın Abit Kıvrak; buyurun efendim. 
ABİT KIVRAK (Konya) - 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 

38 inci maddesinin değişikliği hakkında, şahsım adına görüşlerimi arz etmek için huzurlarınıza gel
miş bulunmaktayım; bu vesileyle, hepinize saygı ve hürmet sunuyorum. . -

Bilindiği gibi, bu madde, götürü usulde vergilendirilen ve küçük sermaye birikimine sahip 
olan bir milyonu aşkın esnafımızı ilgilendirmektedir. Bunlara, gerçek usulde vergilendirilen esna
fımızı da ilave ettiğimiz de bu rakam dört milyonu aşmaktadır. 

Götürü usul nedir; küçük sermaye birikimi olan, ekonomik ve teknik imkânlardan yoksun ki
şiler İle küçük sanat, tamirat, imalat, hizmet işlerini kapsayan, üretim ve hizmet itibariyle bir işve
ren ve bir de yardımcı işçiyi bünyesine alan veya sadece mükellefin bizzat çalıştığı, ticarî alımla
rında KDV ödeyen, fakat, KDV tahsil edemeyen bir mükellefiyet türüdür. 

Gerçek mükellefiyete geçmeleri öngörülen götürü mükelleflerin büyük bir bölümü, gerek mu
hasebe ücretlerini gerekse hayat standartlarını dikkate alarak, gelecek olan külfetin altından kalkar 
mayacakları için işyerlerini terk etmektedirler. Mükelleften daha fazla vergi almak düşüncesiyle 
alınan bir karar, eğer, mükellefi tamamen kaybettiriyorsa, bu kararı alanların büyük bir yanlışlık 
yaptıklarına dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu yanlışın nerede yapıldığı iyi hesap edilmelidir. 

Bugün, vergi dairelerine, işi bırakmak için müracaat edenlerin sayısı, yeni mükellefiyet tesis 
ettirenlerden çok daha fazladır. Bunun halk dilinde karşılığı "cepten yeme" dir; bunun neticesi ise 
iflastır. 

Bu yanlış kararlar, vergi gelirlerini azalttığı gibi, en büyük problemimiz olan işsizler ordusu
na yeni yeni katılımlar sağlamaktadır. Bu insanları, yalnız olarak düşünmek de yanlıştır; her biri
nin bakmakla mükellef olduğu insanları düşünecek olursak, olayın sosyal boyutunun ne kadar va
him olduğunu bilmemiz gerekir. 

Fiilî durum gösteriyor ki, bu insanlar, daha fazla ödeyebilecekleri halde, ödemezlik yapmıyor
lar; ödeyecek güçleri olmadığı için, yıllarca emek verdikleri, iyi kötü rızık kapısı olan dükkânlarına, 
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tezgâhlarına kilit vurmaktadırlar. Eğer, bu insanlar daha fazla vergi ödeyebjliyor olsalardı, işyerle
rini kapatmak durumunda kalmazlardı. Zaten, bu insanlar, vergi kaçırdıkları için de yat, kat, lüks 
araba sahibi olmuş değiller. Bunlardan büyük bir bölümü kirada oturmakta ve işyerlerine dolmuş
la gidip gelmektedirler. 

Ayrıca, hayat standardı, esasında, hem yanlış hem adaletsizdir. Yanlıştır; çünkü, vergi sistemi
miz, beyan esasına dayanıyor; hem vatandaşımıza beyanın esastır diyeceğiz hem de bu limitten aşa
ğı olmaz diye vatandaşı itham edeceğiz!.. ' 

Bu madde, yeni şekliyle, götürü mükelleflere, KDV açısından, eskiye göre, nispeten bir rahat
lama getiriyorsa bile, götürünUn kapsamının daraltılması için pek bir şey ifade etmiyor. Bununla 
beraber, kaldırılan götürülere tepkileri azaltmak için, âdeta elmalı şeker rolü oynamaktadır. Kaldı 
ki, maddenin bir önceki şeklindeki yanlışlık ve haksızlık, burada da tekrar edilmiştir. Hem, ne su
retle olursa olsun, belli bir KDV ödeme mecburiyeti aynen muhafaza edilmiştir. Halbuki, KDV'de-
ki temel espri şudur: Tahsil edilen KDV, indirilecek KDV'den fazla olursa ödeme yapılır; yoksa, 
ödeme olmaz. Denilebilir ki: "Götürü usulde vergilendirmede fatura kesmek olmadığına göre, 
KDV tahsilatından da bahsedilemez" Fakat, götürü usulde vergilendirilen mükellefe isabet eden 
derecede karşılığı, aynı zamanda, hâsılatıdır... • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kesildi) 
BAŞKAN-Buyurun, rahat konuşun. 
ABİT KIVRAK (Devamla) - Diğer işlemler, bunun üzerinde yapılmaktadır. Belli bir miktar

dan fazla hakkı olmayan mükellef, belli miktardan sonra fatura almaktadır. Bu da, geniş anlamda 
düşünüldüğü zaman, KDV ve Gelir Vergisi kaybına yol açmaktadır. 

Bu kanunları ilgililerin tekrar gözden geçirmelerini temenni ediyor; hepinize saygı ve hürmet 
sunuyorum. 

BAŞKAN - Sayın Kıvrak, teşekkür ederim. 
Sayın Özdemir, buyurun. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 813 sıra sayılı kanun ta

sarısının 34 üncü maddesi üzerinde, kişisel görüşümü açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddede, genellikle, KDV üzerinde durulmaktadır. Ülkemizde KDV, bir vergi türüdür. 
Kazanan insanlardan vergi alınması mecburiyeti vardır; ama, bugün, Türkiye'deki KDV oranlarına 
baktığımız zaman, vergi tahsili yerine, vergi kaçağının daha fazla olduğunu görüyoruz. 

Bugün, beyaz eşyayı lüks olarak kabul eden Maliye Bakanlığı yetkililerimiz, bundan yüzde 23 
oranında KDV almaktadır. Genel oran, yüzde 15'tir; ama, burada, götürü usûlde vergilendirilen va
tandaşlarımızı KDV'ye tabi tutmakla, onları, daha da özendirmek amacı güdülmek istense de, bu, 
vergi mükellefi olan vatandaşlarımızın, esnafımızın yakasına bir daha yapışmak demektir. 

Burada, Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ve hepimiz, vergilendirilmiş kazancın kutsal oldu
ğunu her vesileyle belirtiyoruz; kazancın ise, ne anlama geldiğini tarif edemiyoruz. Kazanç iıe de
mektir; esnafın veya memurun, bir yıllık gelirinden rriasrafları çıktıktan sonra elinde kalan net pa
ra, kâr demektir; kazanç budur. Halbuki, bugün, gerek götürü usûlde gerek gerçek usûlde gerekse 
bilanço usulüyle defter tutan esnafımız, giderlerinin bir kuruşunu bile masraf olarak göstereme
mektedir. Biz, esnafın üzerine çeşitli vergileri yüklemişiz -geçmişteki net aktif vergisi, malî denge 
vergisi, stopaj vergisi gibi- yakasına yapışmışız ve her daraldığımız yerde üzerine gidiyoruz; ama, 
bu insanların nasıl geçindiğini hesap eden veya soran birileri yok. Bugüne kadar, Maliye Bakanlı
ğımızın sayın yetkilileri, bir esnaf, çoluğunun çocuğunun rızkını nasıl temin ediyor diye bir hesap 
yaptılar mı acaba? Siz, 10 milyon geliri veyahut da 15-20 milyon lira sermayesi olan bir bakkal 
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dükkânı sahibine, Malî Denge Vergisi adı altında "net olarak şu kadar vergi ödeyeceksin" diyorsu
nuz. Zararı kabul etmiyorsunuz; kazansın veya kaybetsin bu vergiyi ödemek mecburiyetinde; ama, 
böyle olunca da, Katma Değer Vergisini ödeyemeyen insanlar işyerlerini kapatmak mecburiyetin
de kalıyor. 

Sayın yetkililere sesleniyorum; eğer, Katma Değer Vergisini gerçek manada almak ve.bunu ta
bana yaymak istiyorlarsa Katma Değer Vergisi oranlarını düşürmek mecburiyetindedirler. Bugün, 
yüzde 15 oranındaki Katma Değer Vergisini ödememek için hileli yollara başvurulduğu da bir ger
çektir. Hele hele, yüzde 8 kazancı olan ve yüzde 23 oranında Katma Değer Vergisi ödeyen beyaz 
eşya ve elektronik eşya satıcıları, artık bu işten tamamen vazgeçmektedir. Bir işyerinde, ticaret er
babı, tabiî ki para kazanacak ve çoluğunun çocuğunun rızkını temin edecektir. Bu manada, götü
rü usuldeki Katma Değer Vergisi oranlarının teşvik edici mahiyette olmasının yanında, Katma De
ğer Vergisi oranlarının düşürülüp, gerçekten... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Devam edin Sayın Özdemir. 
AHMET ÖZDEMİR (Devamla) - Gerçekten, esnafın da, bir devlet memuru gibi, çoluğunun 

çocuğunun rızkını temin edeceği, asgarî hayat standardını vergilerinden indireceği bir sistem geti
rilmediği müddetçe, vergiden gerçek manada verim alınacağını söylememiz mümkün değildir. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 
34 üncü madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 34 üncü madde kabul edilmiş

tir. 
35 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 35. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 40 mcı 

maddesine aşağıdaki 5 numaralı fıkra eklenmiştir. 
"5. Maliye Bakanlığı, bu Kanunun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuru

luşlara sadece vergiye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemler için beyanname verdirmeye, beyan
name yerine kaim olmak üzere işleme esas olan belgeleri kabul etmeye, bu mükelleflere ait 
verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." 

BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Maruflu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

813 sıra sayılı yasa tasarısının -yeni şekliyle- 35 inci maddesi üzerinde, Anavatan Partimizin gö
rüşlerini kısaca ifade etmek için söz aldım; saygılar sunuyorum. 

Bu madde de, diğer maddeler gibi, çok teknik bir madde. Bu madde, 3065 sayılı Katma De
ğer Vergisi Kanununun 40 inci maddesine bir beşinci fıkra eklenmesini öngörmektedir. Bu 40 in
ci madde, beyan esasını düzenleyen maddedir ve "Katma Değer Vergisi, bu kanunda aksine hüküm 
bulunmadıkça, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur" demektedir. 

Şimdi, buraya eklenilen -tabiî, maddenin diğer fıkraları da var; mesela, vergi kesintisi yapmak
la sorumlu tutulanları da burada öngörülmektedir- beşinci yeni fıkra -hemen, 40 inci maddenin dör
düncü fıkrasından sonra gelmek üzere- şunu öngörüyor: "Maliye Bakanlığı, bu Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara, sadece vergiye tabi işlemlerin bulun
duğu dönemler için beyanname verdirmeye, beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas olan 
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belgeleri kabul etmeye, bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." Burada, Maliye Bakanlığı, zaman zaman, vergi ödemede 
pratiklik sağlamak amacıyla belirli yetkileri üstlenmekte ve mükellefleri sıkıntıya sokan ve her ay 
beyanname verme yerine, işlemin olduğu olay ve yerlere itibar edilerek beyanname verilmesi ön
görülmektedir. Bu suretle, burada şu amaçlanmaktadır: Kırtasiyecilik önlenmekte; yani, Katma De
ğer Vergisi veya Katma Değer Vergisini doğuracak olay olmadığı takdirde, icabında boş beyanna
me verilmemek suretiyle kırtasiyeciliğin önlenmesi ve tabiatıyla mükelleflerin de rahatlaması ön
görülmektedir. 

Katma Değer Vergisi, hep söylediğimiz gibi, Anavatan Partisi döneminde büyük bir reform 
olarak devreye sokulan ve vergi sisteminde yapısal değişiklik meydana getiren bir vergi düzenle
mesidir. Tabiî, Anavatan Partisi bunu yaparken, özellikle, düşük gelir seviyesinde olan işçi, me
mur, esnaf ve emeklilerimizi düşünerek bir vergi iadesi sistemi de getirmişti. Bu vergi iadesi siste
mi, belli ölçülerde bundan yararlananlara bazı ek satın alma gücü, para temin ediyordu ve bu su
retle de, fış ve fatura alınmasını endirekt olarak teşvik ediyordu. Her ay ödenen vergi iadesinin, ar
tık, bu Hükümet zamanında, emekliler için üç ay, diğer kimseler için de yıl esası uygulanmak su
retiyle, avantajını ve cazibesini kaybettiğini görüyoruz. Eskiden, alışveriş yerlerinde, gerçekten, fış 
ve fatura alınması esastı; şimdi, vatandaşlarımızın çoğu bu işten içtinap etmektedir, vazgeçmekte
dir; çünkü, avantajları ortadan kalkmıştır. Aslında, vergi iadesi sisteminin, çok güzel ve kademeli 
bir şekilde işletilmesi yoluyla, bugün sıkıntı içinde bulunan, özellikle ortadirek ve düşük gelir se
viyesinde olan -özellikle sayıyorum ki- esnaf, işçi, memur ve emeklilerimizin bundan istifade sağ
laması düşünülmek durumundadır. Bunun cazibesini tekrar yaratmanın, özellikle, bugün, sıkışık ve 
sıkıntılı geçim şartlarının hüküm sürdüğü memleketimizde, küçük de olsa bir kurtarıcı olacağı dü
şüncesindeyim. 

Bunu da bu şekilde hatırlattıktan sonra, madde üzerindeki görüşlerimizi bu şekilde ifade etmiş 
oluyoruz^ 

Sözlerimin sonunda, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşmekte olduğumuz madde, Maliye Bakanlığına yetki verilmesiyle ilgili bir maddedir. Katma 
Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara iliş
kin olarak, bir yetkinin Maliye Bakanlığına verilmesini tanzim etmektedir. Buna göre, sadece ver-

. giye tabi işlemlerin bulunduğu dönemler için ilgili kuruluşlara beyanname verdirmeye, beyanname 
yerine kaim olmak üzere işleme esas olan belgeleri kabul etmeye ve bu mükelleflere ait vergilerin 
beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili 
kılınmaktadır. 

Bu kurumlar hangi kurumlardır; Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci 
fıkrasında sayılan bu kurumlar, kurumsal karakter taşıyan ve aslî amacı iktisadî olmayan organi
zasyonlardır; yani, kurumsal nitelikli olan ve aslî amacı itibariyle iktisadî fâaliyetleri bulunmayan 
organizasyonların, Katma Değer Vergisi yükümlülüklerini rahatlatmak amacıyla, Maliye Bakanlı
ğına, bu maddeyle bir yetki verilmektedir. 

Bu düzenleme, aslında, bir taraftan mükelleflerin yükünü hafifletmeye, diğer taraftan da ida
renin üzerindeki kırtasiye baskısını, işlem lüzumsuzluğunu ortadan kaldırmaya yöneliktir; çünkü, 
bu kurumlar, sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıfları gibi, doğrudan doğruya iktisadî faaliyet
lerde bulunmayan kurumlardır; fakat, işlemleri içerisinde, bazen, Katma Değer Vergisine tabi mu
amelelerde bulunmaktadırlar. Bu nitelikleri gereği de, Katma Değer Vergisinin genel hükümleri 
çerçevesinde, her beyan döneminde beyanname verme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmaktadır
lar. 

'• ' - 6 6 - .'• 



T.B.M.M. B:114 24 .5 .1995 0 : 5 
Halbuki, bu kurumların her ay beyanname vermeleri, lüzumsuz bir külfet halini almaktadır; 

çünkü, yılda bir veya iki kez beyanname vermeleri gerekirken, vergiye tabi matrahları hesaplanır
ken, kanunun diğer maddeleri gereği, her ay beyanname verme gibi bir külfetle lüzumsuz yere kar
şılaşmaktadırlar. Üstelik, vergi idaresi de, kanun maddelerini çok titizlikle uygulamaya alışmış ol
duğu için, beyannamenin verilmediği aylar için takibata geçmekte ve bu kurumların birtakım ceza
larla muhatap kalmasını gerektirecek işlemler yapmaktadır. Böylesine gereksiz ve vergi matrahının 
bulunmadığı dönemlere ilişkin beyanname verme zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik böy
le bir düzenlemenin faydalı olduğu kanaatindeyiz. Bu düzenleme, bir taraftan idareyi gereksiz iş
lemlerden kurtaracaktır; diğer taraftan da, aslî amacı iktisadî olmayan söz konusu organizasyonla
rı birtakım ek külfetlerden kurtarmış olacaktır. Bu maddenin uygulaması da, tabiî, Maliye Bakan
lığı tarafından yapılacağı için, her verilen yetkide belirttiğimiz endişeleri burada da belirtiyoruz; 
ancak, Maliye Bakanlığı bünyesindeki gelenekler dikkâte alındığında, Önemli bir sakıncanın doğ
mayacağına da inancımız vardır. 

Bu vesileyle, bu maddeye olumlu baktığımızı belirtir, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Söz talebiniz mi var Sayın Dumankaya?.. 

Madde üzerinde söz talebi yoktur. 

35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 35 inci madde kabul 
edilmiştir. 

. HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Karar yetersayısının aranmasını istemiştim Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN - Efendim, size, bir talebiniz mi var dedim... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, bakın, karar yetersayısının aranması iste
ğimi yazılı olarak göndermiştim oraya; size yakışmıyor... 

BAŞKAN - Efendim, bende, karar yetersayısının aranmasını isteyen bir yazı var; ama, altın
da hiç bir şey yok, imza da yok. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Altında imzam var benim. 

BAŞKAN - 36 ncı maddede dikkate alırız efendim. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 36. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin katma değer vergisi tarh süresi 
içinde ödenir. 

Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununun gö
türü vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri çerçevesin
de tarh ve tahakkuk ettirilerek, götürü gelir vergisinin ödeme süreleri içinde ödenir. 

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

. ANAP GRUBU ADİNA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
813 sıra sayılı vergi yasa tasarısının 36 ncı maddesine gelmiş bulunuyoruz. 

Bu maddede, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin 4 numaralı ben-— 
dinin değiştirilmesi öngörülmektedir. 3065 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi, Katma Değer Vergisi 
Kanununun Dördüncü Bölümünde, vergi ödenmesine ilişkin hükümlerini ihtiva eden maddedir. 
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46 ncı maddenin birinci fıkrasında "beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile 

vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergilerini, be
yanname verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar" şeklinde hüküm vardır; ikinci fıkrasında "it
halatta alınan Katma Değer Vergisi, Gümrük Vergisiyle Birlikte ve aynı zamanda ödenir" hükmü 
getirilmektedir ve üçüncü fıkrasında ise "Gümrük Vergisine tabi olmayan ithalatla ve ikametgâhı, 
kanunî merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunanlar tarafından, motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye 
ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığına ait Katma Değer Vergisi, 
bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir" denilmektedir. 

3065 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 4 numaralı bendinin "beyanname verme mecburiye
tinde olmayan mükelleflerin Katma Değer Vergisi, tarh süresi içinde ödenir" hükmü, burada, şu 
şekli alıyor: "Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin Katma Değer Vergisi, 
tarh süresi içinde ödenir" hükmü kalıyor, birinci bent olarak; ancak, şöyle bir ilave yapılıyor: "Gö
türü usulde vergilendirilen mükelleflerin Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Kanununun götürü 
vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri çerçevesinde tarh 
ve tahakkuk ettirerek, götürü Gelir Vergisinin ödeme süreleri içinde ödenir." Burada, götürü Gelir 
ve götürü Katma Değer Vergisini bir arada ödeyerek, bu şekilde, mükellef açısından bir rahatlama 
öngörülmektedir. Mükellefi rahatlatan bir husustur ve bunun, yine, götürü Gelir Vergisiyle irübat-
landırılması suretiyle, üç eşit taksitte ödenmesi hükmü de getirilmektedir. Bu, mükellefi rahatlatan 
ve özellikle götürü usuldeki mükellefi rahatlatan teknik bir maddedir. Bu da, diğer maddeler gibi, 
verginin alınması ve hâsılanın artmasıyla ilişkili bir maddedir; iyi işletildiği takdirde faydalı olabi-
l i r . - , ' • •' •.'. 

Ben, Anavatan Partisi adına, bu düşünceleri ifade ederek hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN—Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Önerge yok. 
36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 36 ncı madde kabul edil

miştir. 
Madde 37'yi okutuyorum: 
MADDE 37. - 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki ge

çici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇÎCÎ MADDE 10. -Tam mükellefiyete tabi kurumların 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka

nununun geçici 23 üncü maddesi kapsamındaki teslimleri vergiden müstesnadır. 
Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı dönemde in

dirilemeyen katma değer vergisi, bu hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gi
der olarak kabul edilir. 

Şu kadar ki; satış nedeniyle oluşan kazancın tamamının, teslimi takip eden hesap dönemi ba
şından itibaren ikinci hesap dönemi sonuna kadar ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde, 
satıştan doğan kazancın ödenmiş sermayeye dönüşmeyen kısmına ait katma değer vergisi, teslimin 
yapıldığı tarihteki katma değer vergisi nispetine göre hesaplanarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre tarh edilir." • 

BAŞKAN-Geçici madde 10 üzerinde söz talebi?.. 

RP Grubu adına, Sayın Ali Oğuz, buyurun. 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul)-Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 813 sıra 

sayılı kanun tasarısının, eski 35, yeni 37 nci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi sayğfyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, tasarının 28 inci maddesine bağlı geçici 10 uncu madde, biraz önce de 

okunduğu gibi, tam mükellefiyete tabi kurumların, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçi
ci 23 üncü maddesi kapsamındaki teslimleri, vergiden müstesna tutmuştur. Maddenin devamında 
şöyle denilmektedir:, 

"Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında (elde edilişinde) yüklenilen ve teslimin ya
pıldığı dönemde indirilmeyen Katma Değer Vergisi, bu hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi mat
rahının tespitinde gider olarak kabul edilmiştir. 

Şu kadar ki; satış nedeniyle oluşan kazancın tamamının, teslimi takip eden hesap dönemi ba
şından itibaren ikinci hesap dönemi sonuna kadar ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde, 
satıştan doğan kazancın ödenmiş sermayeye dönüşmeyen kısmına ait Katma Değer Vergisi, tesli
min yapıldığı tarihdeki Katma Değer Vergisi nispetine göre hesaplanarak 213 sayılı Vergi Usul Ka
nunu hükümlerine göre tarh edilir." Madde hükmü bu. 

Değerli arkadaşlarım, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23 üncü maddesindeki tam 
mükellefiyete tabi kurumların, aktiflerinde kayıtlı kıymetlerinin satışından doğan kazançlarını ser
mayelerine eklemeleri şartıyla, bu kazançların Kurumlar Vergi sinden istisna edilmesi hükme bağ
lanmıştır. Kurumlar Vergisi Kanununda öngörülen söz konusu istisna hükümlerine işlerlik kazan
dırmak, işletmelerin finansman sıkıntılarını gidermek ve şirketlerin aktifinde kayıtlı kıymetlerin sa
tışını kolaylaştırmak amacıyla Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 10 uncu maddeyle, 
şirketlerin aktifinde kayıtlı kıymetlerin satışı, Katma Değer Vergisinden istisna edilmek istenmiş 
ve bu hüküm böylece düzenlenmiştir. 

Bunu ifade ederek, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ali Oğuz. 

Geçici 10 uncu madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 10 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

37 nci maddeye bağlı geçici madde 1 l'i okutuyorum: 

"GEÇİCİ MADDE 11. - Götürü usule tabi mükelleflerden 1995 vergilendirme dönemine ait 
katma değer vergisi aranmaz." ' 

BAŞKAN - Madde üzerinde.RP Grubu adına Sayın Ali Oğuz; buyurun. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem'Başkanım, değerli arkadaşlarım; bi
raz önce de ifade ettiğim gibi, geçici 10 uncu maddeden sonra, geçici 11 inci madde olarak "götü
rü usule tabi mükelleflerden 1995 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi aranmaz" hük
mü getirilmiştir. 

Bundan da murat şu: Kanunun, Katma Değer Vergisinde götürü mükelleflerle ilgili hükümle
rinin 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, Katma Değer Vergisinde götürü mükelleflerle ilgili 
olarak, bu kanunla değiştirilen eski hükümlere göre, götürü mükelleflerin bir takvim yılına ait ver
gisi, eski yıl içinde beyan edilip ödenmekteydi. Değişiklikle tarh, tahakkuk ve ödeme, Gelir Vergi
sine paralel olarak cari yıla alınmıştır. Böylece, götürü mükelleflerin 1996 takvim yılına ait vergi
lerinin tarh, tahakkuk ve tahsili 1996 yılında yapılacaktır. Bu durumda, götürü mükelleflerin, 1996 
yılı içinde, hem eski hükümlere göre 1995 takvim yılına ait vergiye hem de yeni hükümlere göre 
1996 takvim yılına ait vergiye muhatap tutulmaları gerekmektedir. Aynı yıl içinde iki kere vergi 
ödenmesini önlemek bakımdan, götürü mükelleflerin 1995 takvim yılına ait vergilerinin aranma
ması uygun görülmüştür. Bu durumda, götürü mükellefler, 1995 yılı içinde, eski hükümlere göre 
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1994 takvim yılma ait vergilerini; 1996 yılında ise yeni hükümlere göre 1996 takvim yılma ait ver
gilerini ödeyecek, arada vergi ödenmeyen yıl kalmayacaktır. 

Saygılarımla yüksek huzurlarınızda görüşümüzü arz etmiş bulunuyorum; hürmetlerimi arz 
ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 

Geçici madde 1 l'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 11 ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, bir geçici madde 12 önerisi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının çerçeve 37 nci maddesine aşağıdaki geçici 12 nci maddenin ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Hacı Filiz Tevfik Türesin 
Bursa Kırıkkale Bolu 

İrfan Demiralp Ali Eser 

Samsun Samsun 
GEÇİCÎ MADDE 12.- 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası ile özelleştirme kap

samına alman iktisadî kıymetlerin, aynı kanun hükümleri çerçevesinde teslim ve kiralanması işlem
leri vergiden müstesnadır. Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi 
Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. 

Gerekçe: 
Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıyan özelleştirme işlemlerinin teşviki ve hızlan

dırılması amacıyla Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen bu hüküm ile 4046 sayılı Kanun kap
samında yapılacak teslim ve kiralamalar Katma Değer Vergisinden istisna edilmektedir. 

Öte yandan, bu şekilde Katma Değer Vergisinden istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen 
vergilerin indirilmesine yasal imkân tanınmıştır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTlN KURT (Kocaeli) - Çoğunluğu
muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. . 
MALİYE BAKANI İSMET ATTtLA (Afyon) - Katriıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi, geçici 12 nci madde olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, kabul ettiğimiz geçici 10, geçici 11, geçici 12 nci maddeleri çer

çeveleyen 37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 38.-İlgili merciler tarafından talih oyunları oynanmasına izin verilecek işletmeler

de, masalarda ve oyun makinalarında oynatılacak oyunların türleri ve nitelikleriyle bu masaların ve 
makinaların sayılarını, verim ve çıktı oranlarını belirlemeye, gerektiğinde işletmelerdeki oyun ma-
kinalarını kurulacak merkezi bilgisayar sistemine bağlamak suretiyle denetlemeye ve diğer gerek
li esasları tespite Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilidir. 
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Talih oyunları işletmelerini denetlemek üzere Maliye Bakanlığı ve Milli Piyango İdaresi Ge

nel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 
nci maddesinde belirtilen denetleme elemanları yetkilerine sahiptir. 

Maliye Bakanlığı veya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce yapılan denetimler sonu
cunda talih oyunları işletmelerine; 

a) 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine göre verilen uyarma cezası
na rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması ya da bir denetleme sırasında uyarma cezasını gerek
tiren aynı veya ayrı türden birden fazla fiilin tespiti, istenilen bilgi veya belgelerin süresi içinde ve
rilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi, müşterilerin oyun güvenliğini sağlayacak idari ve teknik 
önlemlerin alınmasında kusur ve ihmal gösterilmesi halinde her fiil için, ilgili işletmenin, Gelir 
Vergisi Kanununun mükerrer 111 inci maddesine göre, oyun makinası başına ödemesi gereken as
garî verginin on katı tutarında, 

b) Gerekli izin alınmadan oyun masalarının veya oyun makinalarının faaliyete geçirilmesi ha
linde, her bir masa oyunu veya makina için, o işletme veya benzeri işletmedeki oyun masası veya, 
oyun makinaları için, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 111 inci maddesine göre ödenmesi gere
ken asgarî vergi tutarında, 

İdari para cezası uygulanır. Bu para cezalarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik edilir. 

Talih oyunları işletme belgesi olmadan talih oyunları salonlarını faaliyete geçirenler, talih 
oyunlarının oynanmasına mahsus oyun makina araç ve gereçlerini bozanlar veya bunları bozuk ol
masına rağmen kullandıranlar veya talih oyunları ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun hile 
yapanlar hakkında ayrıca on milyon liradan ikiyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ve iki ay
dan iki seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Selçuk Maruflu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

kili arkadaşlarım; 813 sıra sayılı vergi yasa tasarısının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu, teknik ola
rak, beşinci bölümün son maddesidir ve yeni bir madde olarak vaz edilmiştir. Bu madde, daha ön
ce burada uzun uzun görüştüğümüz, oyun salonları ve kumar oynatan yerlerin bir sahibinin olma
sı, bunların disipline edilmesi ve kontrol edilmesi hususlarını öngören bir maddedir. Tabiatıyla, her 
şeyin, her müessesenin bir kontrol edeni olması gerekir. Bu nedenle, bu maddenin konulmasında 
isabet vardır. Belki, illerde valiler veya belediye yetkililerinin kontrolü olabiliyor; ama, burada işin 
sahibi belirtilmiştir; kumarhanelerin disipline edilmesi ve kontrolü hususlarında Millî Piyango İda
resi Genel Müdürlüğünün yetkili olduğu ifade ediliyor. 

Değerli milletvekilleri, bu oyun salonlarının Türkiye'de işletilmesi, tabiatıyla, başta bana ol
mak üzere, pek çok kişiye ters gelebilir; ancak, Turizm Bakanlığı yetkilileri, bu tür işletmelerin ve 
bu tür tesislerin olmasında, turizm açısından yarar görüyorlar. Bu nedenle, Türkiye'de de gelişme 
ve çağdaşlaşma hareketi içinde, özellikle, gelişen turizm hareketimiz içinde bunlar yer almış bu
lunmaktadır. Burada, dikkat edilecek husus, bu kumarhanelerden yararlananların mutlaka turistle
rin olması ve buralara giriş çıkışın ya özel bir kimlikle veya pasoportla kontrol altına alınmasıdır. 
Millî Piyango İdaresinin bu kontrolü ve bu disipline alma işlemini gerektiği şekilde yapacağına ben 
şahsen inanıyorum. Bu maddeyle, Millî Piyango İdaresinin, kumar felaketi gibi bir felaketi, geliş
tirmeden, yaş grupları itibariyle yaymadan ve toplumda daha derin yaralar açmadan disipline edip, 
kontrol altında tutmak için gerekli olan tedbirleri alacağına inanıyorum. 

Maddenin son fıkrası, talih oyunlarıyla ilgili olarak, oyun araç ve gereçlerini bozanları veya 
oyunlarda hile yapanları da zapturapt altına almıştır. Burada, 10 milyon liradan 200 milyon liraya 
kadar ağır para cezası ve 2 aydan 2 seneye kadar hapis cezası hükmedilmektedir. Belki, bu cezala
rın biraz daha ağır olması düşünülebilirdi; eğer imkân varsa, bunun yapılmasında fayda var. 
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Yine, bu paraların tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa 

hükümleri de meri kılınmaktadır. 

Maddenin, iyi bir madde olduğunu düşünüyorum. 

Bu düşüncelerle, Anavatan Partimiz adına, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Lütfü Esengün; buyurun. 
RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) -Muhterem Başkan, muhterem arkadaş

lar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Vergi kanunu tasarısının son maddesine geldik, inşallah hayırlı olur. Bu maddede tasarıdaki 

tabiriyle "talih oyunlarının" denetim altına alınması öngörülüyor ve bazı cezaî müeyyideler getiri
liyor. Talih oyunları müesseseleri... Aslında, buna, talih oyunları demeden, direkt, kumar demek, 
en doğrusu olur; kumarı, talih oyunu şeklinde telaffuz etmekle, zannediyorum, kendimizi kandın--

yöruz. 
Muhterem arkadaşlar, Türk Ceza Kanununda, kumar oynamak ve oynatmak suçtur; ama, öte 

yandan "gazino" adı altında, sözde turistlere, yabancılara yönelik, ama, zannederim, kapısı herke
se açık olan, büyük paraların döndüğü, zenginlerin müşteri olduğu yerlerde kumar oynamak ma
alesef serbest; Türkiye, böyle çelişkiler içinde yaşayan bir ülke. Sokak arasında "üç kâğıt" tabir edi
len en basit kumarı oynatan insanı, polis yakalar götürür ve bu, altı ay cezayı mucip olan bir suç
tur; ama, süslü mekânlarda, turistik, beş yıldızlı otellerde, gazino adı altında, en büyük paralarla ku
mar oynatmak, Türkiye'de yasal denetim ve güvence altına alınmıştır. Şimdi, bu konudaki deneti
mi de Millî Piyango İdaresine veriyor devlet. 

Bakınız, şunu buradan ve şimdiden söylüyorum: Yakın zamanda inşallah gerçekleşecek olan 
Refah Partisi iktidarında, ister gazinoda ister başka mahalde kumar oynatmanın her türlüsünü ya
saklayacağız, bir... 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) - Zor, zor... ' 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Millî Piyango İdaresini, spor totoyu, spor lotoyu, bu mem

lekette, ne kadar, fakir ve işsiz insanın umutlarını sömüren hususi ve resmî müessese varsa, hepsi
ni ilga edeceğiz Sayın Bakan; bugünden söylüyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

' Millî Piyango İdaresinin gelirinin şu kadarını şuraya, şu kadarını buraya verdik; spor totodan 
elde edilen gelirin şu kadarı sporun gelişmesine sarf edildi diye kendi kendimizi kandırmayalım. O 
spor totoya giden paralar, evdeki ekmek parasıdır; işsiz, çaresiz kalmış insanın, çocuğuna ekmek 
götürmeden oynadığı iki kolon spor totodur. , 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Kolonu sen de biliyorsun!.. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Kolonu herkese öğrettiniz, herkese; elhamdülillah ben oy

namadım ve siz, bu gidişle, bu gazinoları da öğreteceksiniz; ama, ne yazık ki, o gazinoya fakir fu
kara giremeyecek; holdingler, şunlar bunlar girecek. Şimdiden söylüyorum; bunların hepsinin kalk
ması lazım; ama, siz, bunu kaldıracak, bu kumar müesseselerini memleketten yok edecek güce sa
hip değilsiniz, bunu yapamazsınız, biz yapacağız. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - İran'da da çok oynuyorlarmış. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Sen İran'ı bir tarafa bırak, biz, Türkiye'yi konuşuyoruz, Tür

kiye'nin de halkı Müslüman. 
Üç kâğıt açan, sıradan iki kumarbazı adliyeye getirirsiniz; ama, onu yargılayan hâkim, gece 

yarısına kadar, şehir kulübünde belki kumar oynamıştır; Türkiye, böyle bir ülke maalesef. 
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FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Sen oraya sık gidiyorsun herhalde; kimlerin oynadığını biliyor

sun!.. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Şimdi, aşağıda yine bir madde var "müşterilerin oyun gü
venliğini sağlamak..." Can güvenliği sağlanmadı Türkiye'de; siz, gazinoda kumar oynayan insan
ların can güvenliğini sağlıyorsunuz bu maddeyle ve Millî Piyango Genel Müdürlüğü ve Maliye Ba
kanlığı, bu konuda personel görevlendirecek. Sayın Bakan, bu personelin niteliği ne olacak; kumar
bazın en iyisini mi, en ustasını mı, bu işi en iyi bileni mi alacaksınız? Yoksa, kumardan habersiz, 
normalde o makineleri bilmeyen bir personel, gidip orada neyin denetlemesini nasıl yapacak? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Bizde kumarbaz yok. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla) - Yok; ben de biliyorum; Maliye Bakanımız dahil* bütün per
soneli, hepsi birbirinden güzide insanlardır; ama, o güzide, terbiyeli, edepli insanlar vasıtasıyla bu 
kumarhaneler, nasıl denetlenecek; bir de o var. Denetleme görevini alan kurum, bu konuyu da 
düşünmek zorunda. Onun için, bırakın bu kumarı diyorum; denetleseniz de olmaz. Şu Millî Piyan
goyu, şu gazinoları, şu kumarhaneleri, gelin kapatalım; hem Allah'ın rızasına muvafık bir iş 
yapalım hem de Maliye Bakanlığını ve o Bakanlıktaki kardeşlerimizi bu sıkıntılara sokmayalım. 

Maddenin son fıkrasında "Talih oyunları işletme belgesi olmadan talih oyunları salonlarını 
faaliyete geçirenler, talih oyunlarının oynanmasına mahsus oyun makine araç ve gereçlerini bozan
lar..." vesaire deniliyor. Burada ne demek istiyor; harama hile katanlar, kısacası bu; harama hile 
katana "...oh milyon liradan ikiyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ve iki aydan iki seneye 
kadar hapis cezasına hükmolunur." Uygulamada bu da yürümez; belki, para cezası, göstermelik de 
olsa verilir. Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye'deki uygulamaları, Türkiye'nin şartlarını yakinen biliy
oruz. 

Muhterem arkadaş, buraya cezaî müeyyide getirmek... Burada, Millî Piyangonun hiçbir görev
lisi veya Maliye Bakanlığının hiçbir yetkilisi, beş yıldızlı bir otelin kumarhanesine gidip de bu 
cezayı yazmaya cesaret edemez; çünkü, orada kimlerin kumar oynadığını, oraya giden o kar
deşimiz görür. Hele, hapis cezası... Bu, meriyete girsin, zannederim, adalet tarihinde bu suçtan 
dolayı hapis cezası alan hiç kimse olmayacak. 

Netice itibariyle, kumardan hiç kimseye yarar gelmez; ne oynayana ne oynatana ne şahıslara 
ne de devlete... Gelin, şu kumar belasını, kumar illetini kökünden kazımanın çarelerini, tedbirlerini 
hep birlikte düşünelim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.(RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Esengün. 
Madde üzerinde başka söz talebi... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oğuz. (RP sıralarından alkışlar) 
ALİ OĞUZ (İstanbul ) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakere konusu ettiğimiz 38 

inci madde üzerinde grubumuz adına konuşan değerli arkadaşım Lütfü Esengün, bu maddedeki 
tenakuzları, ahlaka, adaba ve inançlarımıza aykırı durumları dile getirdi. Ben, birkaç cümleyle, 
içinde bulunduğunuz garabeti ortaya koymak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, öyle bir garabet içindesiniz ki, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Bir 
tarafta, dün, ekranlarda, Allah, peygamber, ezan, gazanız mübarek olsun, haydi Türkiye!.. Ar
kasından, haydi meyhaneye, haydi oyun makinelerine, haydi kumara, haydi fuhuşa, haydi içkiye! 
Yapmayın Allah rızası için; bir milletin tutarlı bir tarafı olur. (RP sıralarından alkışlar) Bir insan, 
ya inaçlıdır ya değildir. 
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Kilisedeki karga hikâyesini bilirsiniz; karga, kiliseden içeri girmiş, içeride susuz kalınca, 

oradaki mukaddes şarabı içmiş; ondan sonra da çanln üzerine çıkmış, orayı da kirletmiş. Papaz, 
sabahleyin gelmiş, bakmış, demiş ki "ulan karga, Müslüman karga diyeceğim şarap içmişsin; gâvur 
karga diyeceğim, haça bilmem ne yapmışsın; sen, ne biçim kargasın." Sizin haliniz de buna ben
ziyor; siz, nesiniz Allah aşkına! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ezan, Kur'an, bayrak, hadi Türkiye gazanız mübarek olsun! Arkasından, haydi bakalım oyuna, 
haydi bakalım Manukyan'a plaket, haydi meyhane, haydi fuhuş, haydi kumar!.. Yapmayın Allah 
aşkına; böyle şey olmaz; biraz tutarlı olun. Bunu hiç kimse kabul etmez, Cenab-ı Hak da razı ol
maz buna; çünkü, fuhuşla, meyhaneyle, kumarhaneyle bir millet âbad olmaz; zulüm ile âbad olanın 
akıbeti berbat olur. Anadolu'da "Kumar parasıyla alınan eşeğin ölümü sudan olur" diye güzel bir 
söz vardır. Kumar parası giren bütçeden de size ve millete hiçbir hayır gelmez; vazgeçin bundan. 

Saygılarımı arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Madde üzerinde başka söz talebi yok. 

Bir önerge var; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 38 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ye tek
lif ederiz. 

Nevzat Ercan Abdulkadir Ateş Yalçın Öğütcan 
Sakarya Gaziantep Adana 

Hacı Filiz Cemal Özbilen Fahri Gündüz 
Kırıkkale Kırklareli Uşak 

Şahin Ulusoy Bahattin Alagöz 
Tokat Gaziantep 

MADDE 38.- Turizm Bakanlığı tarafından talih oyunları oynatılmasına izin verilen işlet
melerde; masalarda ve oyun makinelerinde oynatılacak oyunlann türlerini, niteliklerini, bu 
masaların ve makinelerin sayılarını, makinelerin verim oranlarını belirlemeye, bu işletmeleri denet
lemeye ve diğer esasları tespite Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Talih oyunları,işletmeleri, Millî Piyango idaresi Genel Müdürlüğünün gerekli görmesi halin
de, oyun makinelerini kurulacak merkezî bilgisayar sistemine uyumlu hale getirmek ve bu sisteme 
bağlamak zorundadır. 

Talih oyunları işletmelerini denetlemek üzere, Maliye Bakanlığı ve-Millî Piyango idaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
35 inci maddesinde belirtilen denetleme elemanlarının yetkilerine sahiptir ve yazılı talepleri halin
de, Vergi.Usul Kanununun 7 nci maddesinde sayılan yetkililer, kendilerine gerekli yardımı yap
makla yükümlüdür. 

Maliye Bakanlığı veya Millî Piyango idaresi Genel Müdürlüğünce yapılan denetimler 
sonucunda, talih oyunları işletmelerine; 

a) 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine göre verilen uyarma cezası
na rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması, istenilen bilgi veya belgelerin süresi içinde verilme
mesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi, müşterilerin oyun güvenliğini sağlayacak idarî ve teknik önlem
lerin alınmaması, oyunlarda hileye başvurulması halinde, her fiil için ilgili işletmenin, Gelir Ver
gisi Kanununun mükerrer 111 inci maddesine göre, oyun makinesi başına ödemesi gereken asgarî 
verginin alt sınırının 10 katı tutarında, 
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b) Gerekli izin alınmadan faaliyete geçirilen her bir oyun masasına veya makinesine, o oyun 

masası veya makinesi için, her ay itibariyle, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 111 inci maddesine 
göre ödenmesi gereken asgarî verginin üst sınırının 2 katı tutarında 

îdarî para cezası uygulanır; 

Bu para cezalarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri tatbik edilir. 

Talih oyunları işletme belgesi olmadan, talih oyunları salonlarını faaliyete geçirenler, talih 
oyunlarının oynanmasına mahsus oyun makine, araç ve gereçlerini bozanlar veya bunları bozuk ol
masına rağmen kullandıranlar veya talih oyunlarıyla ilgili olarak, her ne şekilde olursa olsun, hile 
yapanlar veya bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında, ayrıca, 
10 milyon liradan 200 milyon liraya kadar ağır para cezası ve 2 aydan 2 seneye kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

Gerekçe: Son yıllarda, talih oyunları işletmelerinin sayısı ve bu işletmelere vatandaşlarımızın 
ilgisi giderek artmaktadır. Buna karşılık, Millî Piyango idaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş ve 
görevlerini düzenleyen 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaşmaması nedeniyle, 
bazı maddeleri yürürlüğe girmediğinden, söz konusu işletmeler etkin bir şekilde denetlenememek
tedir. 

Yapılmak istenilen değişiklikle, talih oyunları işletmeleri, daha etkin biçimde denet
lenebilecektir. Böylece, bu sektördeki vergi kayıpları giderilirken, talih oyunları işletmelerinde 
oyun oynayanların hakları da güvence altına alınmış olacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, okunan önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Çoğun

luğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeyi... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayısı yoktur. 
Saat 22.05'te toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 21.53 

-@ — 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 22.09 

BAŞKAN: Başkanvekili Vefa TANIR 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Abbas İNCEAYAN (Bolu) 

: ; m — — • -.;. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 114 üncü Birleşimin Altıncı Oturumunu açıyorum. 

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

10. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 813) (Devam) 

BAŞKAN - 38 inci madde üzerinde verilmiş bir önergenin oylamasında kalmıştık. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğimiz önerge doğrultusunda 38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 38 inci madde kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölümden; yani, 39 uncu maddeden evvel bir geçici madde teklifi vardır; okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ede-' 

• r i z -

İhsan Saraçlar İsmail Kalkandelen Nevzat Ercari 

Samsun Kocaeli Sakarya 

Ömer Lütfi Coşkun Haşan Namal 

Balıkesir ' Antalya 
GEÇİCİ MADDE 1. - 1994 takvim yılı kazançları için verilen yıllık Gelir ve Kurumlar Ver

gisi beyannameleriyle, muhtasar beyannamelere ilişkin olarak mükelleflerce münhasıran bu kanu
nun 6,25 ve 32 nci maddelerinin uygulanması nedeniyle birlikte verilecek düzeltme beyannamele
ri üzerine Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 6/b numaralı bendi uya
rınca yeniden hesaplanan gelir vergisi tcvkifatı tutarı da dikkate alınmak suretiyle yapılacak düzelt
me ve iade işlemlerinde ayrıca vergi inceleme raporu veya yeminli malî müşavir tasdik raporu aran
maz. . • • , ' . ' , • 

Gerekçe : Bilindiği üzere tasarının 6,25 ve 32 nci maddeleri hükümleri mükelleflerin 1994 yı
lı kazançlarına da uygulanacaktır; ancak, 1994 yılı kazançlarına ilişkin gelir, kurumlar ve muhta
sar beyannameleri vermiş olunduğundan bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, sözü edilen be
yannamelerde düzeltme yapılması gerekecektir. Düzeltme işlemlerine kolaylık sağlama açısından 
bu madde düzenlenmiştir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, usul hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim, hayrola?.. 
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ABDULKADlR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, özellikle bu geçici maddeler -belki de 

haklı olarak- Yüce Kurula arz ediliyor ve bir talepte bulunuluyor. Bu konuda, gruplar olarak, ko
nunun, daha detaylı bir biçimde -önergeyi veren arkadaşlarımız tarafından- açıklanmasını istiyo
ruz, buna fırsat verilmesini istiyoruz. Çünkü, yeni bir madde oluyor, her ne kadar "geçici madde". 
denilse de, yeni bir madde oluyor ve böylece, yasanın içerisinde en azından beş altı tane geçici 
madde oluyor ve yasanın mahiyeti değişiyor. 

Bu nedenle, Yüce Kurulun daha yakından bilgilenebilmesi için, önerge sahiplerinin açıklama 
yapması gereklidir. Gerekçe kısmı da çok kısadır ve yeterli değildir. 

BAŞKAN - Sayın Ateş, tabiî böyle bir usulümüz yok. Daha evvel de böyle bir uygulama ol
mamış; ama, eğer gruplar "bundan malumatımız yok" derlerse, tekrar 5 dakika ara veririm , bunu 
tezekkür etme imkânı bulursunuz. 

ABDULKADlR ATEŞ (Gaziantep) - Aksi takdirde, biz grup olarak... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, maddeyi müzakereye açacak mısınız? 

BAŞKAN - Hayır efendim, önerge muamelesi görecek. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - İlave madde koyuyorsunuz. 

BAŞKAN - Değil efendim, önerge muamelesi görecek. Sayın Ayhan; "Maddeyi müzakereye 
açacak mısınız" diyor; hayır, önerge muamelesi görecek. 

Efendim, geçici 1 inci maddeyi dinlediniz. 

Sayın Komisyon?.. (Gürültüler, "önerge anlaşılamadı" sesleri) 

Peki, bir daha okutayım efendim: 

"GEÇİCİ MADDE 1. - 1994 takvim yılı kazançları için verilen yıllık Gelir ve Kurumlar Ver
gisi beyannameleriyle muhtasar beyannamelere ilişkin olarak, mükelleflerce münhasıran bu kanu
nun 6,25 ye 32 nci maddelerinin uygulanması nedeniyle, birlikte verilecek düzeltme beyanname
leri Üzerine, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 6/b numaralı bendi uya
rınca, yeniden hesaplanan Gelir Vergisi tevkifatı tutan da dikkate alınmak suretiyle yapılacak dü
zeltme ve iade işlemlerinde, ayrıca vergi inceleme raporu veya yeminli malî müşavir tasdik raporu 
aranmaz. 

Gerekçe: 

Bilindiği üzere, tasarının 6,25 ve 32 nej maddeleri hükümleri, mükelleflerin 1994 yılı kazanç
larına da uygulanacaktır; ancak, 1994 yılı kazançlarına ilişkin, gelir, kurumlar ve muhtasar beyan
nameleri yerilmiş olduğundan, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, sözü edilen beyanname
lerde düzeltme yapılması gerekecektir. Düzeltme işlemlerine kolaylık sağlama açısından bu mad
de düzenlenmiştir." 

BAŞKAN - Efendim, anlaşıldı mı? 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Başkanım, Sayın Bakan bir açıklama yapacaklar efen
dim. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon katılıyor musunuz?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli) - Çoğunluğu
muz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Sayın Bakan açıklayarak katılacaksınız... 
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1 MALİYE BAKANI.İSMET ATTİLA (Afyon) -Efendim, aslında gayet açık; gerekçeyi, bir 

defa daha yavaş yavaş okuyayım; anlamayanlar da anlasın. 

"Bilindiği üzere, tasarının 6, 25 ve 32 nci maddeleri hükümleri, mükelleflerin 1994 yılı ka
zançlarına da uygulanacaktır; ancak, 1994 yılı kazançlarına ilişkin, gelir, kurumlar ve muhtasar be-

. yannameleri verilmiş olduğundan, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, sözü edilen beyanna
melerde düzeltme yapılması gerekecektir/Düzeltme işlemlerine kolaylık sağlama açısından bu 
madde düzenlenmiştir." 

Bu madde teknik bir maddedir, yeniden ek beyanname alacağız. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, burada eksik bir bilgi var. Muhterem Heyetin 
meseleyi tenevvür etmesi açısından, bu teknik açıklamaya bir şey ilave etmek lazım. Benim anla
dığım Kurumlar Vergisi için bildiğiniz gibi, bu ayın 20'sinde yüzde 20 teykifatın Ödenmesi gereki
yordu. Bu tasarıyla ise, üç taksitte ödeme imkânı getirildi. Tasarının bu maddesi, mükellefi cezalı 
durumdan kurtarıyor. Yeni bir beyanname verildiğinde, paranın bir kısmı geri alınıyor, üç taksitte 
ödeme imkânı getiriliyor. Halbuki, meri olan bu kanundan Önceki mevzuata göre 20 Mayısta ver
ginin tamamının ödemesi gerekiyordu. Getirilmek istenilen madde, bununla mı ilgilidir, diğeriyle 
mi ilgilidir; bu açıklamaların haklı olarak yapılması lazım. Yani, bu gerekçede net açıklama yapıl
mıyor. Ek beyanname veriliyor; ama ne getirecek ne götürecek; Heyeti Umumiye bunu merak edi
yor, ben de merak ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Ateş, buyurun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Şimdi, önerge sahipleri, dikkat ettiğiniz gibi, herhangi 

bir açıklama yapamadılar. Tabiatıyla bu konu, iki koalisyon ortağı arasındaki bir meseledir; sizi, 
Yüce Divanı, hiçbir şekilde ilgilendirmez. Şimdi, bir önerge veriliyorsa, geçici madde haline geti
riliyorsa bir sabrettik, iki sabrettik... Biz buna karşıyız. Bu nedenle, önerge sahibi olarak -bu, öner
ge değil aslında, bakanlık vermiştir- ilgili gruplara bilgi vermesi, ilgili grupların onayını alması ge
rekir. Sayın Bakan buna dahi tenezzül etmiyor; anlayan anlasın gibi, gayet rahat bir şekilde... 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Biz söyledik efendim, anlasâydınız... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep ) - Efendim konuşuyoruz, siz konuşurken biz bir şey de

medik... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Anlasâydınız... 
ABDULKADİR ATEŞ ( Gaziantep) - Sizin o önergeyi anladığınızı dahi sanmıyorum. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA(Afyon) - İmzanız olduğu zaman sormuyorsunuz, imza

nız olmadığı zaman soruyorsunuz. 
ABLDULKADİR ATEŞ ( Gaziantep) - Sizin o önergeyi anladığınızı dahi sanmıyorum. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Ne anladığımı zannediyorsunuz? Sizden iyi 

anlıyorum; siz anlamamışsınız. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, durum budur; benim arzım bundan 

ibarettir. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Siz, imzanız olduğu zaman kabul ediyor

sunuz, olmadığı zaman kabul etmiyorsunuz; anlayın, öğrenin... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Bakan, ayıp oluyor yani... 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - N e ayıp oluyor kardeşim, ne ayıp oluyor? 

İşinize geldiği zaman öyle, gelmediği zaman böyle; teknik bir konu diyoruz. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - Teknik ise bilmeydim mi? 
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MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Anlatıyoruz işte; siz anlamıyorsanız ben 

yapayım? 

BAŞKAN - Efendim, önergeyi oylarınıza sunacağım. 

II.-YOKLAMA 
(CHP sıralanndan bir grup milletvekili ayağa kalktı.) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, 10 kişiyiz; yoklama yapılmasını is-
tiyoruz.(DYP sıralarından "Bravo" şeşleri, alkışlar [!..]) 

BAŞKAN-Peki efendim. 

Yoklama isteminde bulunan arkadaşların isimlerini alıyorum. 

Sayın Ateş, Sayın Tutu, Sayın Kerimoğlu, Sayın Yılmaz, Sayın Alagöz, Sayın Dinçer, Sayın 
Köklü, Sayın Kaya, Sayın Ulusoy, Sayın Gündüz. 

Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Bundan sonra da, ara verdiğimde toplanma imkânı olmadığı için, alınan karar gereğince, 

kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 25 Mayıs 1995 Perşembe günü saat 10.30'da 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 22.41 

' . — ® ; •• .. 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nın, Savunma Sanayiine ilişkin Başbakandan sorusu 

ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/6349) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeyi amaçlayan Savunma Sanayimizi hükümetiniz iflas 
ettirmiş ve başta Yunanistan olmak üzere tüm düşmanlarımızı sevindirmiştir. 

Savunma sanayimizi sanki çökertmek için Hükümetiniz : 
Akaryakıttaki Savunma Sanayi Payını % 10'dan % 1,2'ye, 
Spor Toto'daki Savunma Sanayi Payını % 7,2'den, % 1,8'e, 
Spor Loto'daki Savunma Sanayi Payını % 14,4'dan, % 3,6'ya, 
Tekel'deki Savunma Sanayi Payını % 6'dan, %1,0'a, 
indirmiştir. 
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- Bu uygulamalarınızın gerekçesi nelerdir? 

- Türk Silahlı Kuvvetlerini çok büyük ölçüde zayıflatacak olan bu uygulamalar son derece 
tehlikeli değil midir? 

- Azaltılan paylarla ortaya çıkan paralar nerelere harcanmaktadır? 

• " ' • • . " ' " • , ' ' - T . C . . • . ' . ' • ' - " ' '-, 

Millî Savunma Bakanlığı 
Kanun: 1995/364-AÖ 23.5.1995 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Bşk. lığının 23 Mart 1995 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-7-
6349-13381/48579 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandırılması istenilen 
"Savunma Sanayii'ne ilişkin" Yazılı Soru Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen "Savunma Sanayii'ne İlişkin" 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. 3238 sayılı Kanunla 1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun gelirle

ri, her yıl artan bir seyir takip etmekle beraber, Silahlı Kuvvetlerimizin ciddi ölçüde artan ihtiyaç
larının tamamını karşılamakta yeterli, olamamaktadır. Bu durumu gidermeye yönelik ilk önemli 
tedbir olarak 1988 yılından beri Fon gelirlerinden Genel Bütçeye yapılan aktarma uygulaması ge
çen yıl kaldırılmıştır. Bu defa, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bir Kanun Tasarısı ile de, 
Fon kaynaklarından olup, tekel mamullerinin satışı üzerinden alınan Fon payının artırılması ön
görülmüştür. 

2. Halen Akaryakıt Tüketim Vergisi hasılatı üzerinden alman Fon payı % 5.18'dir. Bü oran, 
başlangıçtaki Fon payından az olmakla beraber, Akaryakıt Tüketim Vergisi oranındaki artışlar, 
akaryakıt tüketimi ve fiyatlarındaki artışlar nedeniyle aşağıdaki tabloda görüleceği gibi Akaryakıt 
Tüketim Vergisi hasılatından alınan fon geliri artmıştır. 

Akaryakıt T. V. hasılatından alınan 
Yıllar Fon Payı (Milyar TL.) 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

61.3 
71.5 
155.2 
255.1 
469.8 
104.7 

1 993.1 
2 102.8 
2957.1 
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3. 8.8.1986 tarih ve 86/10912 sayılı Bakanlar Kurulu Karan'na göre Spor Toto'dan elde edi

len hasılat üzerinden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü payı olarak ayrılması öngörülen tutarın, % 
30'u, Spor Loto'dan elde edilen hasılat üzerinden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü payı olarak 
ayrılması öngörülen tutarın % 60'ı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu Payı olarak ayrılmaktadır. 

Spor Toto ve Spor Loto, toplam hasılattan ayrılan iştirakçi payının düşüklüğü ve alternatif ta
lih oyunlarının artması gibi nedenlerle cazibesini kaybederek kapanma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalınca, oyunun cazip kılınması, iştirakçi sayısının artırılması için toplam hasılat üzerinden ayrılan 
% 40'lık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü payı 1.10.1993 tarihi itibariyle % 10'a düşürülmüş ve 
iştirakçilere dağıtılan pay yükseltilmiştir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü payı üzerinden ayrılan Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
payı oranlarında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, toplam hasılat üzerinden % 40 olarak 
ayrılan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü payı 1.10.1993 tarihi itibariyle kesintiler düşüldükten 
sonra kalan hasılatın % 10'u olarak belirlendiği için, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun top
lam hasılat içindeki payı Spor Toto'da % 7.2'den % 1.8'e, Spor Loto'da ise % 14.4'den % 3.6'ya 
inmiştir. 

4. Fon'un gelir-gider dengesinin sağlanması amacıyla mevcut kaynaklardan alınan Fon payla
rının arttırılmasına ve Fon'a yeni kaynaklar kazandırılmasına yönelik girişimler sonucunda; 

a. Bütçe Kanunları gereği Fon gelirlerinden 1988 yılından beri % 50'ye kadar yükselen oran
larda yapılan Bütçe kesintisi 1994 yılı başından itibaren kaldırılmıştır. 

b. Alkollü içki ve tütün mamulleri satışından alınan Fon payları, Bakanlar Kurulu Kararıyla, 
5 Nisan 1994 tarihinden itibaren 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile belirlenen azamî oranla
ra çıkarılmıştır. 

c." 21.5.1992 tarih ve 3802 sayılı Yasa ile sağlanan imkândan yararlanarak askerlik hizmetini 
bedelli olarak yapan yükümlülerden, 1992-1993 yıllarında yaklaşık 86 Milyon Dolar karşılığı kay
nak sağlanmıştır. 

d. 1993 ve 1994 yıllarında, diğer fonlardan Savunma Sanayii Destekleme Fonü'na yaklaşık 62 
Milyon Dolar karşılığı TL. aktarılmıştır. 

e. 1993-1994 ve 1995 yıllarında Millî Savunma Başkanlığı bütçesinden Fon'a yaklaşık 110 
Milyon Dolar karşılığı ödenek aktarılmıştır. 

f. 1995 yılı Millî Savunma bütçesine, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmak üze
re 10 Trilyon TL. ödenek konulmuştur. 

Fon gelirlerinin artırılması amacıyla yukarıda sayılan gelir artırıcı tedbirlerinin yanında, alkol
lü içki ve tütün mamulleri geliri üzerinden alman Fon payının nisbi hale getirilmesi hususundaki 
Kanun Tasarısı, 21.3.1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Kornişonunda ka
bul edilmiş ve Genel Kurül'a sevkedilmiş bulunmaktadır. 

5. Akaryakıt Tüketim Vergisi üzerinden alman Fon payının % 10'dan % 5.18'e düşürülmesi 
neticesinde hâsıl olan % 4.82 oranındaki fark, Genel Bütçeye gelir kaydedilmektedir. 

Spor Toto hasılatı üzerinden Fon'a aktarılan payın % 7.2'den % 1.8'e, düşmesi ve Spor Loto 
hasılatı üzerinden alınan Fon payının % 14.4'den % 3.6'ya düşmesi neticesinde hâsıl olan fark, iş
tirakçilere ikramiye olarak dağıtılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. * 
Mehmet Gölhan 

Millî Savunma Bakanı 



T.B.M.M. B:114 24 .5 .1995 0 : 6 
2. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Savunma Sanayiinin zayıflatıldığı iddiasına 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı (7/6426) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

îstanbul 
Türk Silahlı Kuvvetleri için hayati önem taşıyan projeler Hükümetiniz tarafından iptal 

edilmektedir. 
Sikorsky helikopterleri, Uçaksavar Topu Atış Kontrol sistemleri, Mayın Avlama Gemisi F-4 

ve F-5 Uçaklan Modernizasyonu, Tanker Uçaklan alimi, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemleri 
bunlar arasındadır. Terörle mücadelede önemli yeri olan Zırhlı araçlar üretimi ise durmak üzeredir. 

Balkanlar, Kafkasya gün geçtikçe istikrarsızlaşırken Ülkemiz savunmasını iflasa götüren bu 
politikadan ne zaman vazgeçeceksiniz? 

Bu durumu düzeltmek için ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? Türk Savunma Sanayiini iflasa 
götürmekten utanıp istifa etmeyi düşünüyor musunuz? 

: " T . C . . • ' ' • . 

Millî Savunma Bakanlığı 
Kanun: 1995/328-AÖ 23.5.1995 

Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Bşk. lığının 24 Mart 1995 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/6426-13526/49036 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen ve ilgi ile cevaplandınlması istenilen 
"Savunma Sanayii'nin zayıflatıldığı iddiasına ilişkin" Yazılı Soru Önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından verilen "Savunma Sanayii'nin zayıflatıldığı 
iddiasına ilişkin" Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle bazı savunma sanayii proje
lerinin, kaynak tahsisatında görülen darboğaza bağlı olmak üzere zamana yayıldığı doğrudur. Bun
lardan Mayın Avlama Gemisi, Helikopter, 35 mm. Uçaksavar Topu Atış Kontrol Sistemi ve F-5 
Modernizasyonu projelerinin; Ülkemizin ekonomik şartlarındaki iyileşmelere, Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu gelirlerinin artışına ve dolayısıyla kaynak tahsisine bağlı olarak önümüzdeki yıl
larda uygulamaya aktarılması planlanmaktadır. • 

Diğer taraftan, kaynak konusundaki ciddi darboğaza rağmen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Tanker Uçağı Tedarik Anlaşması imzalanmış ve F-4 Moder
nizasyonu projesine ilişkin kontrat çalışmaları ise başlatılmıştır. Dolayısıyla, anılan projelerin ipta
line ilişkin olarak önergede konu edilen tespit ve iddialann, bilgi eksikliğinden kaynaklandığı dü
şünülmektedir. Zırhlı Muharebe Aracı ile ilgili olarak ise, genel finansman yetersizliğinden kay
naklanan ödeme darboğazının aşılabilmesi amacıyla, kredi kullanılması da dahil olmak üzere alter
natif çözüm yollan üzerinde durulmaktadır. 
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2. Ayrıca, Savunma Sanayii Destekleme Fonu açığının kapatılması ve bu suretle savunma sa

nayii çalışmalanmızda finansman sorunundan kaynaklanan sınırlamaların asgariye indirilmesinin 
teminine yönelik kalıcı tedbirler üzerinde de yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Bu cümleden ola
rak, mevcut Fon açığının azaltılabilmesi amacıyla hazırlanan tekel ürünlerinden alınan Fon payının 
artırılmasını öngören kanun değişikliği tasarısı, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 
gündeminde bulunmaktadır. 

3. Gerek mevcut projelerin yürütülmesi ve mutasavver projelerin uygulamaya aktarılması ve 
gerekse bu amaçla ihtiyaç duyulan finansman kaynaklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar
dan da açıkça anlaşıldığı üzere; Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Savunma Sanayii 
Müsteşarlığınca, Türk Savunma Sanayiinin gelişimini teminen sürdürülen çalışmalar, bugüne ka
dar olduğu gibi bundan sonra da Hükümetimizin öncelikleri arasında yer almaya devam edecektir. 
Bakanlığımız, bir taraftan savunma sanayiinin gelişmesi istikametindeki faaliyetleri samimiyetle 
destekler ve yönlendirirken, diğer tarftan da bu alana tahsis edilecek kaynaklann millî ekonomiye 
ve sanayiye azamî katkıyı sağlayacak bir çerçevede artırılmasına büyük önem vermektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Gölhan 
Millî Savunma Bakanı 

3. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Atatürk Stadına ve bazı ilçelerin futbol 
sahası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in yazılı cevabı (7/6645) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Şükrü Erdem tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

na delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

7.4.1995 
Ahmet CemilTutiç 

• [ Elazığ 
Soru : 1 Elazığ İli Atatürk Stadı oturma gruplarının yapılması ne zaman gerçekleşecektir? 

2. Elazığ İli Atatürk Stadına ses yayın cihazı alınması ne zaman gerçekleşecektir? 
3. Elazığ İli Atatürk Stadının sulama tesisatı ne zaman yapılacaktır? 
4. Elazığ İline ne zaman Kapalı Spor Salonu yapılacaktır? 
5. Elazığ İli Ancak, Alacakaya, Baskil, Maden, Karakocan,Kovancılar ilçelerine ne zaman fut

bol sahası yapılacaktır? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 
Sayı: B.02.0.015.0.00.00.00.-08/0903 23.5.1995 
Konu : 7/6645-13873 Esas No.lu 

Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28.4.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/6645-13873/50156 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç'un 7/6645-13873 Esas No.lu Yazılı Soru Öner

gesine verilen cevaplanınız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Şükrü Erdem 
Devlet Bakanı 
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Soru 1. Elazığ İli Atatürk Stadı oturma gruplarının yapılması ne zaman gerçekleşecektir? 
Cevap 1. Atatürk Stadı oturma grupları tribün kapatılması için ihalesi yapılmış olup, bu ihale 

kapsamında şeref tribününün bulunduğu kısmın oturma grupları yapılacak olup, diğer kısımlar im
kânlar dahilinde ileriki yıllarda yapılacaktır. 

Soru 2. Elazığ ili Atatürk Stadına ses yayın cihazı alınması ne zaman gerçekleşecektir? 
Cevap 2. Anılan iş Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1995 yılı yatırım programında yer 

almamaktadır. Ancak, ileriki yıllar yatırım programında dikkate alınacaktır. 
Soru 3. Elazığ İli Atatürk Stadının sulama tesisatı ne zaman yapılacaktır? 
Cevap 3. Elazığ çim yüzeyli futbol sahası ıslahı ve sulama tesisatı için 1995 yılı yatırım prog

ramında 1 500 000 000 TL. ödenek ayrılmış olup, bu yıl içerisinde iş ikmal edilecektir. 
Soru 4. Elazığ İline ne zaman Kapalı Spor Salonu yapılacaktır? 
Cevap 4. 2 500 kişilik spor salonunun 4.5.1995 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Sayıştay tescilini 

müteakip inşaata başlanacaktır. 
Soru 5. Elazığ İli Ancak, Alacakaya, Baskil, Maden, Karakoçan,Kovancılar ilçelerine ne za

man futbol sahası yapılacaktır? 
Cevap 5. Anılan ilçelere futbol sahası yapımı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 1995 yı

lı yatırım programında bulunmamaktadır. Ancak, ileriki yıllar yatırım programlarımızda teklif dik
kate alınacaktır. 

4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Houston Festivaline ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/6728) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Erdal İnönü tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. 
• Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular: 
1. Türkiye'nin gündeminde Güven oyu ve Kuzey İrak Harekâtı dahil önemli ve ciddi olaylar 

var iken Sayın Başbakan'ın Houston Festivali'ne katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
2. Festivalin Türkiye ile ilgili olduğu doğru mudur? 
3. Doğru ise bütün uluslararası platformlarda Türkiye'ye karşı olumsuz bir tavır var iken 

"Bayram değil, seyran değil" kabilinden Houston'da gelişen bu Türkiye ilgisinin kaynağı nedir? 
4. Bu seyahatte Dışişlerinin devre dışı bırakılmasını nasıl yorumluyorsunuz? 
5. Bu gibi seyahatlere çıkılmadan önce ve sonra hedefler ve elde edilen sonuçlar hakkında 

TBMM neden bilgilendirilmemektedir? 
' / •' T.C. • " . - ' - . 

Dışişleri Bakanlığı 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı • 

Sayı: SPLD/55-5179 22.5.1995 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 1 Mayıs 1995 tarih ve A.Oİ.O.GNS.0.10.00.02-7/6728-14035/50767 sayılı yazıları. 
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Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu 

yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim. 

Erdal inönü 

Dışişleri Bakam 
Konya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünaldı'nın 

Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 

Uluslararası Houston Festivali 1970'li yılların sonlarından itibaren düzenlenmeye başlanmış
tır. Her yıl yapılan Festival'e birçok ülke katılmakta, ancak bir ülke "Onur Konuğu" olarak seçil
mekte ve Festival sırasında o ülkenin daha kapsamlı biçimde tanıtılması amaçlanmaktadır. Önceki 
yıllarda, İtalya, İspanya, Japonya, Meksika gibi ülkeler onur konuğu olarak festivale iştirak etmiş
lerdir. 

Ülkemiz, bu yıl 20-30 Nisan 1995 tarihleri arasında düzenlenen 1995 Uluslararası Houston 
Festivaline "Onur Konuğu" olarak davet edilmiş ve ülkemizin ekonomik ve kültürel yönleriyle 
ağırlıklı şekilde tanıtılmasına olanak sağlayan Festival Sayın Başbakanımız tarafından açılmıştır. 
Sayın Başbakan ayrıca, 20 Nisan'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile "Greater Houston Partners-
hip" tarafından düzenlenen iş seminerine katılarak, öğle yemeği sırasında bir konuşma yapmıştır. 
İki hafta sonu devam eden Festival'i günde yaklaşık 150 000-200 000 kişinin izlediği tahmin 
olunmaktadır. 

Houston Festivali Bakanlığımızın korodinatörlüğünde Kültür, Turizm ve Millî Eğitim Bakan
lıklarımız ile Hazine Müsteşarlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Başbakanlık 
Dıştanıtım Başdanışmanlığı, TRT, TOBB gibi kuruluşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Festival münasebetiyle Amerika'da bulunduğu sırada Sayın Başbakanımız, Vaşington'da, başta 
ABD Başkanı Clinton olmak üzere, ABD Yönetim ve Kongre yetkilileriyle ikili ve bölgesel 
konularda etraflı görüş alışverişinde bulunmuştur. 

E @ = 
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KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE, 
. KOMİSYONLARDAN GELEN DlĞER İŞLER 

I. — 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 Hülcmünde 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) 

2j) — Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik-
tik 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) 

3. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kamın 
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) 

4. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değh 
siklik 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) 

5. — 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) 

6. —- 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) 

X 7. T—-Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Flükmünde 
Kararname ile. Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 8. — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Meddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 

— 2 — . 



KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE ' 
KOMİSYONLARDAN. GELEN DİĞER İŞLER 

İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi :•13.10.1993) 

9. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi; 30.11.1993) 

10. — 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) 

11. — 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) 

12. — 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 13. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili işlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Ak'bulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, îsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı 
Lûtfullah 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 Rapora (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

14. — 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) 

X 15.— 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) 

16. — 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) 
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17. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş', ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 24.3.1994) 

X 18. — insan 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) 

19. — Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik işbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 22.6.1994) 

X 20. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 Arkadaşının, Hayalî İhracat 
iddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri 
ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla, 
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet 'Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük 
Eski Bakanı Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Ba
kam Yusuf Bozkurt özal Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir 
Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturma Komisyonu 
Raporu (9/22) (vS. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi :1,3.1995) 

XI 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) 

X 22. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

Q$t — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

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 idare 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. — 11 İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri 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 
Komisyonu Raporu'(1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 28. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 29. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın; 
özelleştirme Kanunu Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1142) (S. Sa
yısı •: 699) (Dağıtma tarihi: 27.7.1994) 

30. — Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanunu Tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ve 29 Arkadaşının Millî Ağaçlandırma Seferberlik Kanun Teklifi ve 
Tarım, Orman ve Köyişlerii ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/744, 2/1095) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 14.3.1995) 

X 31. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kuramlar Vergisi 
Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun.Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı : 813) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

32. — Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/722) (S. Sa
yısı : 771) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

33. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı vb İçişleri Komisypnu Rapora (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

34. — 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) 

35. — Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoğlu ve .12 Arkadaşı ile Çorum Millet
vekili Ateş Amiklioğlu, Muharrem Şemsek, Yasin Hatıboğlu ve Cemal Şahin'in; Yük
sek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 

— 5 — 



KANUN TASARI VE TEKlJFLERtYLE'. 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER . , > 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları"(2/851, 2/987) (S. Sayısı •: 757) (Dağıtma ta-' 
rihi : 10.1.1995) 

36. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/356) 
(S. Sayısı: 734) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 

37. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/822) 
(S. Sayısı: 795) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) . 

38. — Yabancıların Türkiye'de İkamet Ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1 /538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 1.7.1993) 

39. — Kadın ve Sosyal Hizmetler. Müsteşarlığının'Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı : 778) (Dağıt
ma tarihi : 13.2.1995) 

40. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) 

X 41. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) > 

42. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Mülî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi: 2,4.1993) 

43. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 

44. — 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı özel Dedektiflik Kanunu ile Anayasanın 
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı : 804) (Dağıtma 
tarihi : 28.3.1995) 

45. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 7 Arkadaşının, 24.5.1983 Tarihli 
vo 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmet Sürelerinin 
Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Çorum Millet-
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vekili Ateş Amiklioğlu'nun, 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/146, 2/604) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi : 16.3.1995) 

X 46. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tiioğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

47. — 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) 

48. —. 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) 

49.— Doğru Yol Partisi Grup . Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Mürtüoğlu, 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 komisyonları Raporu (2/382) (S. Sa
yısı •: 148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

50. — 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 Dışişler; Ko< 
misyonu Raporu (î/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

5K -~ Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı îcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı îcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

52. — 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) 

53. — 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-
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kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

54. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfifc Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 nci 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) 

55. — 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 : 2S4.1993) 

56. — 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) 

57. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 

151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 58. — 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) 

59, — 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
rihî : 26.1.1993) 

X 60. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S£ Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

61. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/Tl Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçlidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi /ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2,1993) 

62. — Çoöuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ye 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) 
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63. — 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) 

64. —• 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) • • • . ' ' 

65. — 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) (Si Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

66. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

67. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
11177 Saydı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raponı (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25*2.1992) 

İSS, — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına llişkm Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raponı (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

69. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

70. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta
yan'in, 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 : 9.1) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

ı71!. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fılcrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (Sâ Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 
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.72. ~ Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleni tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 

.-'Kanun .Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

73, — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 

•;(Ş, Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

74, .__ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'm, 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 
Raporu (2/114) (Ş. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21 £.1992) 

lSt — 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) 

76. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'mn, 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) (Si Sayısı : 137) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

.77. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 

. Komisyonu Rapora (2/264) (S, Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — 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) 

79. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

80. — 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) 

8 1 . — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayıü İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula-
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rm 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). . • 

82. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bîr Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

83. — 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) 

84. — 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) 

85. — 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) 

86. —• Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde 'Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

87. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

88. — 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) 

89. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları.(1/442. 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

• 90. — 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) 
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91. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) ' 

92. —Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ıh, 3628 Sayılı Mal Bildirimimde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun-Teklif i ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

93..— Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlü 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) 

94. — 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) 

95. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kantin Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

96. — 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) 

97< -—• 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 -Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde,'Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 

98.— Şırnak 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) 

99. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genelkurmay 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) 

100. —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) 

— 12 — 



7 
KANUN TASARI'VE TEKLİFLERİYLE' 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLEM 

101. — 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) 

102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayıh 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) 

103. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

104. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 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) 

105. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayıh 
Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sa
yısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

106. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönenin, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç.Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

107, —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) 

108d — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayıh 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) 

109. — 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 ye Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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110.— İki 1! ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Karnın Tasarısı ve iç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi •: 4.3.1993) 

111; — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve .20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eldenmesl Hakkında -Kanım Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

112. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzunou 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) 

113. — 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) 

114. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

115. — 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) 

116. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. 
Sayısı: 345) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

117. — 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) 

Î18d •— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, il Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle-Muhtarlarının'Nezarethanelerde," Ceza ve Tutukevlerinde İnce
lemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

119. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin, Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi "t 
22.9.1993) 

120. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 

• . — 1 4 — ' . .'•' 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER' tŞLER 

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) 

121. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

122 — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü 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) 

123. — 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) 

124. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 3.12.1993) 

125. — 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) 

126. — 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) 

127. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

f 
X 128. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

129. — Eskişehir Milletvekili 1. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke 
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek-
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; . . ' • - • • - ; - . • ; - . • 7 - , . • ; - . ; - , • ' ; . • - • • - . • • 

. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

lifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma ta
rihi : 31.12.1993) 

130,. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

X 131. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

132. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 553) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

133. — 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) - , 

134. .— Sımak Milletvekilli Mahmut Almak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve .3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında. Kanun-Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

135. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'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) 

136. » Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41'Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 564) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1994) -

137. —- Askeri Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania. 
Sınırlamaları Hakkında Kanım Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu, Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

138. — 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) 

. 139. — 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) 
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140. — 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) 

141. — îcra ve Mas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair,, 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

142,—• Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

143ı — Bölge îdare 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) 

144. — 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) 

145. — 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) 

146. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 23.3.1994) 

147. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye işletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi ; 
23.3.1994) 

148. — 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) 

149. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

150. — 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-
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yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince CLimhurbaşkanmca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları {t/653, 1/2) (S.'Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi...: 23.3.1994) 

15İJ, — 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) 

152.— 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) 

153. — Cırnak 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) 

154. — vŞırnak Milletvekili Mahmut Almak 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) 

155. —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) 

156. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair, 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

157. — 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) 

158. — Ticaret ve Sanayii 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 159, — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu.'Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi :, 
28.3.1994) 

160. — • 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) 
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.löl1, — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) 
(S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi: 20.4.1994) • 

X 162.— İsparta Milletvekili Ertekin , Durutürk'ün, Ayasofya Camiinin İbadete 
Açılması ve Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli 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) 

163. —Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 650) (Dağıtma tarihi : 4.5.1994) 

164. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/574) (S. Sayısı : 652) (Dağıtma tarihi : 
4.5.1994) 

. 165. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında. Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desi Uyarınca Doğrudan Doğmya Gündeme Alınma önergesi (2/822) (S. Sayısı : 656) 
(Dağıtma tarihi : 13.5.1994) 

166. — 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 tarihi : 16.5.1994) 

167. — Edirne Milletvekili Hasan Basrİ Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/895) (S. Sayısı : 660) (Dağıtma tarihi : 3.6.1994) 

168. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'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 : 
3.6.1997) . - • . 

X 169. — 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) 

170. —- 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) 
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171. — İş Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ye Ada
let Komisyonu Raporu (1/7İ1) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 15.6.1994) 

172. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleni 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 
20.6.1994) 

173. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ye Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/684) (S. Sayısı : 687) (Dağıtma tarihi : 20.6.1994) 

174. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in; İmar Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/723) (S. Sayısı : 702) (Dağıtma-tarihi : 3.10.1994) 

. 175.— Konya Milletvekili Osman Özbek ve 4 Arkadaşının, 6964 Sayılı Ziraat Oda
ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Madde, Bent ve Fıkralarının Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde, Fıkra ve Bent İlâve Edilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Tarım, Orman ve KÖyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/948) (S. Sa
yısı : 704) (Dağıtma tarihi.': 10.10.1994) 

X 176. — 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/746) (S. Sayı
sı : 706) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

177,— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı : 707) (Dağıtma tarihi : 13.10.1994) 

178. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkinda 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı : 708) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1994) 

179. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ncı Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/707) (S. Sayısı : 709) (Dağıtma tarihi : 19.10.1994) 

X 180. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Alanın-
de Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/693) (S. Sayısı: 717) (Dağıtma tarihi: 19.10.1994) 

X 181, — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 715) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
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182. — Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu (1 /734) (S. Sa
yısı: 718) (Dağıtma tarihi : 20.10.1994) 
[XI 183. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/745) (S. Sayısı : 716) (Dağıtma tarihi : 21.10,1994) 
X 184. — Diyarbakır eski Milletvekili Sedat Yurtdaş ve Siirt eski Milletvekili 

Zübeyir Aydar'ın; Askerî Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifleri ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/1037, 2/1038) (S. Sa
yısı : 719) (Dağıtma tarihi : 28.10.1994) 
X 185. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı : 723) (Dağıtma tarihi : 2.11.1994) 
X 186. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş

birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı : 721) (Dağıtma tarihi : 3.11.1.994) 

X 187. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı : 722) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 188. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/766) (S. Sayısı : 724) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 

X 189.— Türkiye Cumhuriyeti ye Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/764) (S. Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 190. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 5 Arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir' Ek Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/11.63) (S. Sa
yısı: 729) (Dağıtma tarihi : 3.11.1994) 
X 191. — Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/652) (S. Sayısı : 727) (Dağıtma ta
rihi : 4.11.1994) 
X 192. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/695) (S. Sa
yısı: 730) (Dağıtma tarihi: 14.11.1994) 
X 193. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanında 
İşbirliğine- ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair I Camın Ta-
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sarısı, ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/696) (S, Sayısı : 731) (Da
ğıtma tarihi : 14.İ 1.1994) 
X 194. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve Gü

zel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün-. Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/700) 
(S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihî : 14.11.1994) 
X 195. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/682) (S. Sayısı : 735) (Da
ğıtma tarihi : 14.11.1994) 

196. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 741) (Dağıtma tarihi : 15.11.1994) 
X 197, -— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/767) (S. Sayısı: 740) (Dağıtma tarihi : 18.11.1994) 
X 198. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli

ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışiş
leri 'komisyonları raporları (1/752) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma tarihi : 22.11.1994) 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10 000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 739) (Dağıtma tarihi: 22.11.1994) 

200. — Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayısı : 745) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1994) 
X 201. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden. Alınan Vergilerde. Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Uygun Bulunduğumı; Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1 / 747) (S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi: 1.12.1994) 

X 202. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/762) (S. Sayısı : 752) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 
X 203. —-'Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Deği

şikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 753) 
(Dağıtma tarihi: 26.12.1994) 
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204. — İstanbul Milletvekili Sabrı Öztürk ve 7 Arkadaşının 20 Temmuz 1966 Ta
rih ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 37 nci ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya 
Gündeme Alınması Önergesi (2/601) (S. Sayısı : 755) (Dağıtma tarihi : 26.12.1994) 

205. — Patent Kanunu Tasarısı ile Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal İşler, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/495) (S. Sayısı : 756). (Dağıt
ma tarihi : 10.1.1995) 

206. — İstanbul Milletvekili Gürol Soylıı'nun; Belediye Kanunu ile İl Özel İdaresi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1173) (S. Sayısı : 759) 
(Dağıtma tarihi : 16.1.1995) 

X 207 — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/787) (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 208. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Karşılıklı Büyükelçilik Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malı Veçhelerine İlişkin 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/672) (S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 209., — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 
Karşılıklı Büyükelçilik Açılması Hususunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişlerü ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/674) (S. Sayısı : 766) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 210. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/697) 
(S. Sayısı : 767) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

X 211. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gümrük İş
leri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/699) (S. Sayısı : 768) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

212. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 14 Arkadaşının; 219 Sayılı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1126) (S. Sa
yısı : 773) (Dağıtma tarihi: 10.2.1995) 
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213. — Afyon Milletvekili îsmet Attila'mn Sincanlı İlçesinin Adının «Sinanpaşa» 
Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/325) 
(S. Sayısı: 774) (Dağıtma tarihi : 10.2.1995) 

214. — İller Bankası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/805) (S. Sayısı : 776) (Da
ğıtma tarihi: 10.2.1995) 

215. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1995) 

X 216. — Edime Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Gö
rev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/1079) (S. Sayısı: 770) (Dağıtma tarihi: 24.2.1995) ... 

217. — Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi :; 
28.2.1995) 

X 218. — Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1995) 

219. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Itabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/765) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 16,3.1995) 

220. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/1340) (S. Sayısı : 794) (Dağıtma târihi : 16.3.1995) 

X 221. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/793) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

X 222. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbir
liği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 
X 223.; — Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve 

İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/792) (S, Sayısı : 784) (Dağıtma tarihi : 20,3,1995) 
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X 224.— Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/812) (S. Sayısı : 785) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

225. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 9 Arkadaşının; 30.12.1940 Tarih 
ve 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma. önergesi (2/416) (S. 
Sayısı: 789) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

226. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu .Raporu (1/751) (S. Sayısı : 790) (Da
ğıtma tarihi : 20.3.1995) 

227. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/736) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi: 20.3.1995) 

228. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; Toprak Reformu Kanunu Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan. Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/714) (S. Sayısı: 799) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

229. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; 5.1.1961 Tarih ve 237 Numaralı 
Taşıt Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1277) (S. Sayısı : 
800) (Dağıtma tarihi : 20.3.1995) 

230. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 16 Arkadaşının; Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan 
Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/564) (S. Sayısı: 801) (Dağıtma tarihi: 20.3.1995) 

X231. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stokl.anmasının ve Kul
lanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/797) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 24.3.1995) 

232. — Bayburt Milletvekili Bahaddin Elçi ve 18 Arkadaşının, 2860 Sayılı Yardım 
Toplama Kanununun 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 38 inci Maddesiine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/1106) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 28.3.1995) 
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233. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip ve 12 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih 
ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Mad
desine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/637) (S. Sayısı : 810) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1995) 

234. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 

235. •— Orman Kanununda ve Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, Antalya Milletvekili Adil'Aydın ve 3 Arkadaşının 
6831 Sayılı Orman Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun.Teklifi, 
Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 23 Arkadaşının Orman Kanunu ile Türk Ceza Ka
nununun Bürer Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Edirne Milletvekili 
Hasan Basri Eler'in Orman Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet ve Tarım,'Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları 
(1/775, 2/1147, 2/1155, 2/1156) (S. Sayısı : 806) (Dağjtma tarihi : 29.3.1995) 

236. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan ve 2 Arkadaşının; Her Yılın Mayıs Ayının 
İlk Haftasının Esnaf ve Sanatkârlar Haftası Olarak ilan Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/1259) (S. Sayısı : 808) 
(Dağıtma tarihi : 29.3.1995) 
X, 237. — icracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korun
masına Dair Roma -Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/819) 
(S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi: 29.3.1995) 

X 238. — Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde De
ğişiklik Yapan ve 1979'da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/820) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihli: 29.3.1995) 

239. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/840) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1995) 

240. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in; Gelibolu Yarımadasının ve Tarihî 
Değerlerinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Gö
re Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1221) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1995) 
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241. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 6 Arkadaşının 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 Arkadaşının, 
Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Manisa Mil
letvekili Tevfik Diker'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/697, 2/59, 2/285, 2/686, 2/865) (S. Sayısı : 817) 
(Dağıtma tarihi : 7.4.1995) 

242. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve 9 Arkadaşının Toplu Konut Kanu
nunun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtü
züğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1216) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 18.4.1995) 
X 243. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, Bi

lim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/789) (S. Sa
yısı : 819) (Dağıtma tarihi : 26,4.1995) 

244., — Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 98 Arkadaşının, Hükümran 
Bosna-Hersek Devletinin Nefsi Müdafaa İmkân ve Kabiliyetinin Takviyesi İçin Geçici 
Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (2/1308) (S. Sayısı : 820) (Dağıtma ta
rihi : 26.4.1995) 

X 245. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/795) (S. Sayısı: 821) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

X 246. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/826) (S. Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

247. — Manisa Milletvekili Akın Gönen'in, .1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 
Maddesinin 31 inci Fıkrası ile 70 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/1217) (S. Sayısı : 823) {Dağıtma 
tarihi : 26.4.1995) 

248. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın Çevre Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Melih Pabuçcuoğ-
lu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklif ve Çevre ve İçişleri komisyonları raporları 
(2/1085, 2/1098) (S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

249. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bağlı 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/1015) (S. Sayısı : 
825) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 
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250. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/801) (S, Sayısı : 
826) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

251. — Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, ve Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse ve 5 Arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dari Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/522, 2/1244) (S. Sayısı: 827) (Dağıtma tarihi: 26.4.1995) 

252. — Asker] Yasak Bölgeler vö Güvenlik Bölgeleri Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları ra
porları (1/759) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

253. — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 37 Arkadaşının, Er Kazanından İaşe 
Edileceklere İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/587) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma 
tarihi :ı 26.4.1995) 

254. —• Kütahya, Milletvekili H. Cavit Erdemir'ih, Emet İlçesi Dere Mahallesi Nü
fusuna Kayıtlı Mustafa Oğlu Hafize'den Doğma 1956 Doğumlu İsmail Fidancı'nın 
Cezasının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/İ309) (S. 
Sayısı : 830) (Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

255. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 5 Arkadaşının, 2380 Sayılı Be
lediyelere ve il Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Haki 
kında Kanunun İsminin ve 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 3 üncü Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Madde
sine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/1253) (S. Sayısı : 831) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1995) 

256. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Sakarya İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/1274) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tarihi ; 
26.4.1995) 

257. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 3 Arkadaşının; Büyükşehir Bele
diye Kanunu Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gün
deme Alınma Önergesi (2/1251) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 2.5.1995) 

258. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 8 Arkadaşının, 20.7.1966 Tarih ve 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/808) (S. Sa
yısı : 834) (Dağıtma tarihi: 3.5.1995) 
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259. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, 
Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş, Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan, Refah Partisi Grup 
Basjk'anvdkiıli Sivas Milletvekili A'bdullatif Şener ve 2 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Fuat 
Çay ve 5 Arkadaşının, Manisa Milletvekili Tevfik Diıker'in Kırşehir Milletvekili Sabri 
Yavuz'un, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Zonguldak Milletvekili Necdet Ya-
zıcı'nın, izmir Milletvekili Atilla Mutman'ın, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan 
ve 10 Arkadaşının ve Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/1376, 2/940, 2/974, 2/1009, 2/1044, 
2/1133, 2/1228, 2/1246, 2/1284) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 5.5Ü995) 

260. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 11 Arkadaşının, 24.2.1968 Tarih ve 
1005 Sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve 1 Fıkra 
İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi.ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/648) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1995) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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