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Sayfa 
I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 545 

I I . - GELEN KÂĞITLAR 546 
ffl.-YOKLAMALAR 548,640,674 
TV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 549 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 549 
1. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, 20 Kasım Dünya Çocuk 

Haftası ve Çocuk Hakları Sözleşmesine ilişkin gündemdışı konuşması 549:551 

2. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, deprem mühendis
liği ve müteahhitliğine ilişkin gündemdışı konuşması 551:553 

3. - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, Muğla İlinin sorunlanna ilişkin 
gündemdışı konuşması ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 553:557 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 557 
1. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in (6/210) esas numaralı sözlü so

rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/58) 557 
2. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın (6/213) esas numaralı söz

lü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/59) 558 

V.-SEÇİMLER 558 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 558 
1. - (10/57, 24, 28, 29, 50, 90, 91) esas numaralı Meclis Araştırması Ko

misyonuna üye seçimi 558:559 
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Sayfo 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 559,641,675 
1. - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/432) (S. Sayısı: 198) 559 
2. - 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen 

Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tari
hine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/525) (S. Sayısı: 159) 559:640,641:674, 

675:709,736:759 

3. - 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) İşaretli Cetvel
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/524) (S. Sayısı: 158) 709:723,760:783 

4. - Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sana
yi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Bor
saları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyon
ları Raporları (1/424) (S. Sayısı: 191) 723 

VII.-SORULAR VE CEVAPLAR 724 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 724 
1. - Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun bedelli askerlik uygulama

sına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı 
(7/670) 724:726 

2. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, borsa işlemlerine şaibe karış
tırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan'ın cevabı (7/646) 726:729 

3. - Tokat Milletvekili M. Ergüri Dağcıoğlu'nun, milletvekillerinin maaşla
rından depremzedeler için zorunlu kesinti yapıldığı yolunda basında çıkan haber
lere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un 
cevabı (7/782) 729:731 

4. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, esnaflara verilen kredi faiz 
oranlarının düşürülmesine ve alınan teşvik kararlanna ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan'ın cevabı (7/791) 731:735 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 
Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, 
Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin ve, 
Samsun Milletvekili Şenel Kapıcı'nın, 

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yaptıkları gündemdışı konuşmalara Millî Eğitim 
Bakam Metin Bostancıoğlu cevap verdi. 

Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığında İstanbul Milletvekili Bülent 
Akarcalı'nın istifasıyla boşalan üyelik için, Anavatan Partisi Grubu tarafından aday gösterilen Kars 
Milletvekili İlhan Aküzüm'ün üyeliği, 

Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, öğretmenliğin yeniden say
gınlık kazanması ve öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi için alınacak önlemlerin belir
lenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) ile, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 1999 Aylan Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/5), 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergesinin gündemde yerini alacağı ve 
öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun, 20-22 Ekim 1999 tarihlerinde Bosna-Hersek Fede
rasyonuna yaptığı resmî ziyarete Ankara Milletvekili Hayrettin Özdemir'in iştirak etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Ka

nun Tasansı (1/432) (S. Sayısı: 198), komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklann-
dan ertelendi; 

2 nci sırasında bulunan, 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civannda Meydana Gelen 
Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıplan Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı 
Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlannda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sının (1/525) (S. Sayısı: 159) 3 üncü maddesine kadar kabul edildi; 3 üncü madde üzerindeki bir 
önergenin oylanması sırasında karar yetersayısı bulunmadığı için ara verilen birleşimin açılışında 
komisyon yetkilileri Genel Kurul salonunda hazır bulunmadıklanndan; 

25 Kasım 1999 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.12'de son verildi. 

Nejat Arseven 
Başkanvekili 

Hüseyin Çelik 
Van 

Kâtip Üye 

—o 
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Cahit Savaş Yazıcı 
İstanbul 

Kâtip Üye 
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No. :35 
GELEN KAĞITLAR 

25.11.1999 PERŞEMBE 

Kanun Hükmünde Kararnameler 
1. - Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/582) 

(Millî Savunma ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.1999) 
2. - Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/583) (Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.1999) 

Teklifler 
1. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Kon

ya Milletvekili Ömer îzgi ve 7 Arkadaşının; Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Bü
yüklerinin Mezarları Hakkında Kanun Teklifi (2/360) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe ve İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.1999) 

2. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; 743 Sayılı Türk Medenî Kanununun 170 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/361) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.11.1999) 

3. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkın
da 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/362) 
(Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.11.1999) 

4. - izmir Milletvekili Yıldırım Ulupınar'ın; Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/363) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.1999) 

5. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumlan Teşki
lâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/364) (Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.1999) 

6. - izmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın; izmir İlinde Uzundere Adı ile Bir il
çe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/365) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23.11.1999) 

7. - izmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın; izmir ilinde Karabağlar Adı ile Ye
ni Bir İlçe, Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/366) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.1999) 

Raporlar 
1. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 

Kalkınma idaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 inci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/119) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 
25.11.1999) (GÜNDEME) 
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2. - Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların 
Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun Süresinin Uzatılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı: 215) (Dağıtma Tarihi: 
25.11.1999) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, YÖK Dokümantasyon Merkezinde yolsuzluk yapıl

dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.1999) 

2. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, ÖSYM sınavına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/298) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.1999) 

3.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, YÖK ve İstanbul Üniversitesi hakkındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.1999) 

4. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesinde garanti kapsamında bulu
nan araçların yüksek fiyata tamir ettirildiği ve sosyal tesislerden elde edilen gelirin öğrenci yararı
na kullanılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/300) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 24.11.1999) 

5. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, YÖK Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.1999) 

6. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesi Rektörünün bazı yolsuzluk
lara karıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi: 
24.11.1999) 

7. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesinde ihalelere fesat karıştırıldı
ğı ve bazı yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 6/303) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.11.1999) 

8. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesinde ihale yasalarına uyulma
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.1999) 

9. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay denetim elemanla
rınca hazırlanan raporların YÖK Başkanı tarafından dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/305) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.1999) 

10. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesinde öğrenci harcamaları için 
aynlan ödeneğin rektörün seyahat harcamalarında kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/306) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.1999) 

• 1 1 . - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, YÖK Başkanı hakkında bir işlem yapılıp yapıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.1999) 

12. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinden elde edi
len gelirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/308) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.1999) 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

25 Kasım 1999 Perşembe 
BAŞKAN : BaşkamrckUi Aü ÎLIKSOY 

KÂTİP ÜYELER : Hüseyin ÇELİK (Van), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 

• • — © " — • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşimini açıyo-

III.- YOKLAMA 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağım. 
Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız yoktur. 
Sayın grup başkanvekilleri?.. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - 10 dakika... 
BAŞKAN - Saat 15.20'de toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 15.07 

; © _ •' 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.20 

BAŞKAN : Başkanvctcili Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER : Hüseyin ÇELİK (Van), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, az önce yoklama yaptık, yeterli sayıya ulaşılamadı. 

III . -YOKLAMA 

BAŞKAN - Şu anda ikinci kere yoklama yapacağız. 
Bu yoklamada da gerekli sayı elde edilemezse, saat 20.00'ye kadar birleşime ara vereceğiz; bu

nu bilmenizi isterim. 
Yoklama işlemini için 5 dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Tabiî, yoklamaya katılamayan arkadaşlar, Başkanlığımıza yazılı vesikalarını gönderebilirler. 
Geçen hafta kaybettiğimiz, Parlamentomuzun değerli bir üyesi ve aynı seçim bölgesinde ol

maktan gurur duyduğum rahmetli Sayın Mehmet Bedri Incetahtacı'ya Allah'tan rahmet diliyorum, 
kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Değerli arkadaşlar, gündemdışı ilk söz, 20 Kasım Dünya Çocuk Haftası münasebetiyle söz is

teyen Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'e aittir. 
Buyurun Sayın Günbey. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
Gündemdışı konuşacak arkadaşlarımdan, süreye itibar etmelerini özellikle rica ediyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR . 
1. - Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, 20 Kasım Dünya Çocuk Haftası ve Çocuk Hak

ları Sözleşmesine ilişkin gündemdışı konuşması 
SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Gaziantep Milletvekilimiz Mehmet Bedri İncetah-

tacı kardeşimize Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 
Ayrıca, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda çocuk haklarına 

dair sözleşme benimsendi. 1996 yılına kadar, sözleşme, 187 ülke tarafından onaylandı. Sözleşme, 
Aralık 1994 tarihinde, Türkiye tarafından da onaylandı. Sözleşmeyle, doğum öncesinden 18 yaşı-
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na kadar çocukların yaşatılması, korunması ve geliştirilmesi konulannda gerekli tedbirlerin alına
cağı, eldeki kaynakların olabildiğince geniş tutulacağı Türkiye tarafından da taahhüt edilmiştir; an
cak, bu sözleşmenin şartlarına, taahhüt edildiği şekilde riayet edildiğini söylemek mümkün değil
dir. Ekonomik, sosyal ve kültürel olumsuzluklardan en kolay etkilenen kesim çocuklardır. Savaş
lar, göçler, tabiî afetler, fakirlik, ahlak erozyonu, en çok, çocukları etkilemektedir. 

Bugün, dünyada fakirlikten ve açlıktan zarar gören milyonlarca çocuk vardır. Bu sebeplerden 
her gün binlerce çocuk hayatını kaybetmektedir. Bu çocuklarda ağır derecede malnutrisyon... 

Sayın Başkan, sükûneti temin edebilir miyiz acaba. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibin dikkatini dağıtıcı davranışlardan ve konuş

malardan kaçınmanızı rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Günbey. 
SACtT GÜNBEY (Devamla) - Bu sebeplerden, her gün binlerce çocuk hayatını kaybetmek

tedir. Bu çocuklarda ağır derecede malnutrisyon, bulaşıcı hastalıklar, aşılanamama, bedensel, zi
hinsel ve ruhsal kapasitenin gelişememesi gibi sağlık problemlerine bağlı ölümler ortaya çıkmak
tadır. Aynca, eğitim hakkından yararlanamama, iyi bir gelecek elde edememe, ağır işlerde çalışma, 
sokaklarda yaşama, suç işlemeye uygun bir ortamda yaşantı, uyuştucu ve cinsel taciz tehdidi altın
da bulunma, sevgisizlik, topluma kırgın olma gibi sosyopsikolojik problemlerin bulunduğu bir ha
yat sürmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, tüm bu olumsuzluklann en önemli nedeni, ekonomik yetersizlikler ve 
dengesizliklerdir. Ülkemizde, her gün biraz daha ağırlaşan ekonomik paylaşımdaki dengesizlikler, 
bir uçuruma dönüşmüştür. Kaynaklanmızın yüzde 80-90'ı mesut bir azınlık tarafından sömürülür
ken, ancak yüzde 10-20'si 65 milyon tarafından bölüşülmektedir. 

Ülkemizde açlık sınınnın altında yaşayan 15 milyon civannda vatandaşımız olduğu söylen
mektedir. Bu, nüfusumuzun dörtte l'ine tekabül etmektedir ve büyük bir sayıdır. Bu sayının üçte 
l'ini çocuk olarak kabul edersek, ülkemizde en az 5 milyon civarında korunmaya muhtaç çocuk var 
demektir. 

200 000'in üzerinde sokak çocuğu vardır. Bunlann bir kısmı, her gün Meclise gelip giderken 
bizlere sakız satmaya çabalarken tarafımızdan görülmektedir. 

Ülkemizde her gün 150-200 insan boşanmaktadır; yılda 2 000 civarında intihar vakası söz ko
nusudur. Bu sosyal hastalıklann sebepleri çok iyi araştınlmalıdır. 

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketiyle, korunamayan binlerce çocuk, soğuktan hasta
lanmakta ve ölüm tehdidiyle baş haşadırlar. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, terör dolayısıyla kısa sürede sayıları 3-4 milyona ulaşan bir 
göç olayı yaşadık. Bu göç olgusundan en az 1 milyon çocuk zarar görmüştür. 

Binlerce çocuk, onbeş yıldır eğitim hakkından yoksundur. Bu çocuklann büyük bir kısmı so
kakta yaşamaktadır; ancak, şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, şu anda hiçbir yetkili, ülkemizde ko
runmaya muhtaç ne kadar çocuk ve ne kadar sokak çocuğu olduğunu tam olarak bilmemektedir. Bu 
çocukların eğitim düzeyleri, sağlık durumlan, bu olumsuzluklann nedenleri konusunda ciddî bir 
çalışma da yoktur. Bu sebeple, sokak çocuklannm profilini ortaya çıkaracak bir Meclis araştırma
sı istedik. Bu araştırmanın öncelikle görüşülmesi için hepinizin desteğine ihtiyacımız vardır. 

Sayın milletvekilleri, Çocuk Esirgeme Kurumunda korunmaya alınan çocukların da sıcak bir 
aile ortamı içinde yaşadıklarını söylemek mümkün değildir. Oradaki çocuklarımızı fazla rahatsız 
etmemek için daha fazla konuşmak istemiyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Günbey, 1 dakika süre veriyorum; lütfen toparlayınız. 
SACİT GÜNBEY (Devamla) - Teşekkür ederim efendim. 
Zaman zaman basma intikal eden ciddî olumsuzlukları burada sayacak değilim. Bu kurumla

ra bakanlığım döneminde temin edilen, çocuklarımızın dinî ve manevî değerlerini öğrenmelerini 
sağlayacak kitaplar, birtakım saçma iftiralarla imha edilmiştir; kurumdaki mescitler kapatılmış, na
maz kılınması ve oruç tutmak yasaklanmıştır; din görevlilerinin tayinleri, çocuk yurt ve yuvaların
dan huzurevlerine çıkarılmıştır. Oysa, Çocuk Haklan Sözleşmesinde, çocukların dinlerini öğren
melerine yardımcı olunması konusunda devlete sorumluluk verilmiştir. 

Çocuklarımızın korunmasıyla ilgili acilen alınması gereken birkaç tedbiri burada sayacağım: 
1.- Kış gelmeden, sokak çocuklarının tümünü sıcak bir ortama almalı ve hemen psikososyal 

sorunları tedavi edilmelidir. Bunun için ülkenin fizikî kapasitesi fazlasıyla vardır. Örneğin, Kemer
burgaz'da bir holdinge ihalesiz ve usulsüz verilen çok büyük kapasiteli tesis, sokak çocuklarına tah
sis edilebilir. Birçok ilimizde düşük kapasiteyle çalışan huzurevleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Yeter artık, yeter!.. 
BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri... 
Buyurun Sayın Günbey, süreniz sona erdi. 
SACİT GÜNBEY (Devamla)-Teşekkür ederim. 
Arkadaşların da tahammüllerini rica ediyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Günbey. 
Gündemdışı konuşmaya yanıt verecek sayın bakan var mı? Yok. 
Gündemdışı ikinci söz, deprem mühendisliği ve müteahhitliği konusunda söz isteyen, Kasta

monu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'na aittir. 
Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 
2. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun, deprem mühendisliği ve müteahhitliği

ne ilişkin gündemdışı konuşması. 
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime 

başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Geçirdiğimiz deprem felaketlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, 

geride kalanlarına uzun ömür diliyorum. 
Ayrıca, aramızdan ayrılan üç değerli milletvekilimizi de, huzurlarınızda, Allah'tan rahmet di

leyerek anıyorum. 
Değerli milletvekilleri, bölgemizde ve dünyada ekonomik ve politik etkinliği olan, güçlü ve 

güvenilir bir ülke olma gereğimiz ve sorumluluğumuz vardır. Bu sebepledir ki, bu tabiî afetlerin 
yaşandığı şu üzüntülü günlerimizde, millî bir bütünlük içerisinde yaralan sararak ve birbirimizi da
ha hoşgörülü bir şekilde kucaklayarak, güçlü ve lider Türkiye sevdamızda daha hızlı yol almamız 
için, bu afetlerin bir vesile olacağı hayrına inanmalıyız. 

Geçirdiğimiz deprem felaketlerinde, binlerce vatandaşımız şehit olmuş, onbinlerce vatandışı-
mız maddî ve manevî kayıplara uğramıştır. Gerek merkezî idare olarak ve gerekse mahallî idareler 
olarak eksiklerimiz ve ihmallerimiz nedeniyle, deprem sonrasında her manadaki rakamlar yüksek 
olmuştur. 
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Gerek can ve gerekse maddî kayıpların nedenleri çoktur. Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde 
olduğu bilinen bir gerçek olmasına rağmen, yapılaşırken bu durumu göz önünde bulundurmadık ve 
maalesef bunu halkımıza anlatamadık. Mühendislerimiz, müteahhitlerimiz, belediyelerimiz ve ba
zı siyasîlerimiz, bu konuda gayri ciddî bir tutum sergilediler. 

Üzülerek ifade edeyim ki "alırım parayı, atarım imzayı" diyen mühendislerimizin sayıları cid
dî boyuttadır. Üniversitlerimizden teorik bilgileri ajan mühendislerimizin tatbikat tecrübeleri yok
tur; okul dönemi stajları kontrolsüzdür ve formalitedir. Mühendislerimiz, mezuniyetleriyle birlik
te, kendilerini, serbest proje ve teknik uygulama sorumlusu olarak iş ve aş rekabetinin içinde bul-
maktalar ve bu sebeple de, mesleklerinin icrasında yetersiz kalmaktadırlar. Örneğin, İngiltere'de 
okulu bitiren bir mühendis, deneyimli ve tescilli bir mühendislik firmasında belli süre çalıştıktan 
sonra, sınava tabi tutularak bir belge almaktadır ve müteakiben de, gelişen teknoloji ve mevcut bil
gi birikiminin devamıyla ilgili sınavlara tabi tutulmaktadır. Böyle olsun iddiasında olmayabiliz; an
cak, bazı şeyleri de yeniden keşfe gerek yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de özellikle yap-sat müteahhitliği ciddî bir ba
şıbozukluğun içindedir. Eline sermaye temin eden her kişi yap-sat müheahhitliği yapabilmektedir. 
Yap-sat müheahhitliği yapanlardan, devlet, hiçbir belge istemediği gibi, bugüne kadar hiçbir ön-
şartı da ortaya koyamamıştır ve inanın, bunda büyük bir vebal vardır. 

Belediyelerimiz ise, maalesef, devletin devamındaki kurum olamamaktadırlar. Belediyeleri
mizde bir imar kargaşası yaşanmaktadır; özellikle son yıllarda İstanbul'daki belediyelerimizde, 
imar planlarımn dışında ilave katlar yapılmıştır. İlave kat ve imar planlarının dışında uygulama 
yaptıran bütün belediyelerin -başta başkanları olmak üzere- yetkilileri hakkında, görevi ihmal ve 
görevi kötüye kullanma suçundan dava açılmalı, mutlaka yargı önüne çıkarılmalıdırlar ve bunlar 
için birçok şeffaf ve somut deliller vardır diyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; deprem kuşağı üzerinde yaşadığımızı bilerek, hiç olmaz
sa bundan sonraya sahip çıkmak durumundayız. 

Birkaç konuya değinerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Zemin mekaniği mühendisliğine 
önem verilmelidir. Zemindeki en küçük hareketin, binanın statiğini zorladığını bilmek durumunda
yız. Bugüne kadarki imar planları, deprem riski yönüyle tekrar gözden geçirilmeli ve master plan
lar yapılmalıdır. -

BAŞKAN - Sayın Serdaroğlu, 1 dakika içinde lütfen toparlayınız. 
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Türkiye'de binaların yapımı, tamamıyla beton yapı

lara bağlı kalmıştır; ahşap ve çeliği, alternatif olarak ortaya koymak durumundayız. 
Değerli milletvekilleri, önümüzdeki zaman süreci içinde, depreme karşı en riskli şehrimizin İs

tanbul olduğu gözükmektedir. Ülkemiz insanlarının beşte Tinin yaşadığı bu güzel şehrimizde, bu
günden itibaren, yarma bırakmadan, acil önlemlerin mutlaka alınması gereği vardır; bu konuda, 
üniversitelerimize, bilim adamlarımıza, belediyelerimize, hükümetimize ve bu Yüce Meclise bir
çok görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

Bu vesileyle, her iki deprem sonrasındaki çalışmalarından dolayı, başta Bayındırlık Bakanlı
ğımız olmak üzere, bütün bakanlıklarımızı ve bakanlıklarımız yetkililerini, kurum ve kuruluşları
mızı, sivil toplum örgütlerimizi ve nihayet, büyük milletimizin hayırsever vatandaşlarını kutluyor, 
hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Serdaroğlu. 
Gündemdışı konuşmaya yanıt verecek sayın bakan?.. Yok. 
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Gündemdışı üçüncü söz, Muğla İlinin sorunları hakkında söz isteyen, Muğla Milletvekili Ha
san Özyer'e aittir. 

Buyurun Sayın Özyer. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 

3. - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, Muğla İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuş
ması ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı 

HASAN ÖZYER (Muğla) - Yüce Meclisin değerli Başkanı ve değerli üyeleri; hepinizi sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. 

Muğla İlimizin sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi arz etmek üzere gündemdışı söz 
almış bulunuyorum. 

Muğla İlimiz, 700 000 nüfuslu, 11 ilçesi olan, ekonomik yaşamı tarım ve turizme dayalı, ha
len gelişmekte ve kalkınmakta olan, ancak, yıllardır çözüm getirilemediği için sorunları giderek bü
yüyen bir ilimizdir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin dünyaca tanınan turizm merkezlerinden Fethiye, Bodrum, 
Marmaris, Turgutreis, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Datça'ya yılda ortalama 1-1,5 milyon yaban
cı turist gelmektedir. Halen 304 otel, turistlerimize en iyi şekilde hizmet sunmak için tüm gayreti
ni göstermektedir. Yabancı turistler yılda ortalama 2 milyar dolar döviz bırakmaktadır ve bu rakam, 
ülkemiz turizm gelirinin yaklaşık yüzde 20-25'ini oluşturmaktadır. Ülkeye gelen yabancı turistle
rin yaklaşık yüzde 15-20'sini Muğla'daki turizm merkezleri ağırlamaktadır. Muğlalı, dünya turist
lerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden gelen bütün çabayı sarf etmekte, turistlerimizin rahat ve 
mutlu bir tatil geçirmeleri için gece gündüz çalışmaktadır. 

Görüldüğü üzere, Türkiye ve dünya, Muğla İlini bu özellikleriyle tanımaktadır; ancak, bu ka
dar önemli turizm merkezlerinin bulunduğu ilimizde halen, altyapı, turistik yollar ve yat limanla
rıyla ilgili büyük sorunlar yaşamaktayız. Denizyolu, bölge için, yabancı ziyaretçilerin geliş ve gi
dişlerde kullandığı 2 numaralı yol olduğu halde, gerekli yat limanları çok yetersizdir. Fethiye, Da
laman yat limanı projeleri hayata geçirilmeli; Milas-Güllük gemi yanaşma iskelesi yatırımı bir an 
önce ihale edilmelidir. Halen, Datça-Marmaris yolu, Bodrum-Milas havaalanı, Didim-Akbük bağ
lantı yolu yapılmamıştır. Göcek tünelinin yapımı ise yılan hikâyesine dönmüştür; turizme katkısı 
ciddî şekilde düşünülseydi, bu kadar uzatılmazdı. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye ekonomisine turizmden bu kadar büyük girdi sağlayan bu vi
layete bu kadar az yatırım yapılması reva mıdır? Kaldı ki, bölgedeki turizm şirketlerinin şirket mer
kezleri genellikle İstanbul'da olduğu için, Muğla İlimizin ülke ekonomisine katkısı, bilinenden çok 
daha fazladır. Muğla, acaba, verdiği katmadeğerin karşılığını alabilmekte midir? En kısa zamanda, 
turizmden gelen bu girdiden, bölgenin, hak ettiği payı almasının, hakkaniyete uygun olacağı kana
atindeyim. Ayrıca, mevcut turizm gelirlerinde de çok ciddî artış sağlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Muğla İli, sadece turizm merkezlerinden oluşmamaktadır; bir de, Muğ
la'nın, iç kesimlerde ilçeleri, kasabaları, köyleri vardır. Herkes, Muğla'yı, bilinen bu turizm mer
kezleri nedeniyle, çok zengin, halkı refah içinde olan, sıkıntısı olmayan bir il diye düşünmektedir. 
Oysa, mevcut durum hiç de öyle değildir. Gelin, bir de, Muğla Merkez, Ula, Yatağan, Milas ve Ka
vaklıdere gibi ilçelerimize ve yerleşim merkezlerimize bakalım. Hâlâ 60 köyümüzün içmesuyu 
yoktur ve diğer birçok köyün içmesuyu şebekesi ise yetersizdir; hatta, o bahsedilen önemli turizm 
merkezlerinin bir kısmında dahi, hissedilir derecede içmesuyu sorunu yaşanmaktadır. Üzülerek be
lirtirim ki, 61 belediyemizin sadece 9'unda kanalizasyon ve arıtma tesisi vardır. 
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Tarım ve turizmde ülke ekonomisine önemli katkıları olan Muğla'nın, zengin il sanılarak, ih
tiyaçlarının karşılanması gerektiği zaman, bu kadar gözardı edilmesi, gayri adil bir durum yarat
maktadır. 

Koskoca ilde lOO'den fazla işçi çalıştıran fabrika sayısı -Devlet İstatistik Enstitüsünden veri
len bilgiye göre- sadece 2'dir. Sizce, böyle bir ilde lOO'den fazla istihdam sağlayan fabrika sayısı 
sadece bu mu olmalıdır? 

tş ve işçi Bulma Kurumundan alman rapora göre, işsiz sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 13 
artmıştır. Muğla gibi yüksek potansiyelli ve atıl zenginlik imkânına sahip, fakrü zaruret halinde bu
lunan ikinci bir bölgemiz yok gibidir. 

İşsizlik, bir kâbus gibi Muğlalının belini bükmektedir. Çalışılacak iş, kazanılacak gelir, işleti
lecek mekân bulunmadığından, insanlarımız, atalete, yoksulluğa ve fukaralığa sürüklenmektedir. 
Bu işsizliği yok etmek için, en azından, yatırım programında öngörülen Muğla, Fethiye, Milas, Ya
tağan organize sanayi bölgelerinin yapım çalışmalarına bir an önce başlanmalı; Ula, Datça, Dala
man ve Köyceğiz'e de acilen küçük sanayi siteleri kazandırılmalıdır. 

Muğla çiftçisi ve köylüsünün durumuna gelince: 
Muğla İlinde çok sayıda tütün çiftçisi bulunmaktadır. Tütün çiftçisi, zaten, uygulanan 150 ki

logramlık kota sonucu darboğaza sürüklenirken, bir de ürünün bedelini bir yıl geç alması, onu iyi
ce perişan hale sokmaktadır. 

Dikkatinizi çekerim; bir aile, 150 kilogramlık ürünün bedeliyle bir yıl geçinmek zorundadır. 
Bu da demek oluyor ki, tütün üreticisi, aylık 20-25 milyon Türk Lirası gibi bir gelirle hayatını sür
dürmeye çalışmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özyer, size 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen toparlayınız. 
HASAN ÖZYER (Devamla) - Türkiye ortalamasıyla mukayesesi mümkün olmayan bu veri

ler, Muğla çiftçisinin açlık sınırının altında olduğunun kanıtıdır. Buralardaki çiftçinin bir an önce 
sulu tarıma geçmesi için, bölgeye, sulu tarımın realizesi amacıyla göletler ve barajlar gerekmektedir. 

Pamuk üreticisinin durumu da pek farklı değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, domates üreticisinin halini anlatmaya dilim varmıyor. Kısacası çift
çimiz, faiz ve borçla yaşamaya mahkûm edilmiş durumdadır. 

Devletin yeni pazarlar bulamaması, eski pazarları koruyamaması ve özellikle ihracatçıyı nav
lunla desteklememesi, bir başka aksayan yönümüzdür. İlimiz, diğer meyve ve sebze ürünlerinde 
geniş bir yelpazeye ve üretim potansiyeline sahiptir. 

Bunca güçlü tarımsal altyapısına rağmen, DPT'nin yaptığı sıralamada tarım ekonomisinde 23 
üncü sırada olan Muğla İlimizin, TYUAP (Tarımsal Yayım-Uygulama ve Araştırma Projesi) kap
samına dahil edilmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Muğla İlimizin bu sorunlarına karşın, imkânları daha büyüktür. 
(Mikrofon otomotik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASAN ÖZYER (Devamla) - Son cümlemi söylüyorum. 

BAŞKAN - Söyleyin efendim, buyurun, konuşun siz. 
HASAN ÖZYER (Devamla) - Bu düşüncelerle, Muğla İlimizin kendi imkânlarını kullanma

sı, önündeki engelleri kaldırıp, üretime, istihdama, altyapıya ve teşebbüse dair fonksiyonlarının teş-
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vik edilmesi halinde devlete ve ülke ekonomisine katkılarının daha da artmasıyla birlikte, bölge in
sanının rahatı, huzuru ve mutluluğu söz konusu olacaktır. 

Muğla halkı ve şahsım adına, sizleri saygılarımla selamlıyorum. (ANAP, DSP ve MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 

Gündemdışı konuşmaya, Turizm Bakanımız Sayın Erkan Mumcu yanıt verecek. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TURİZM BAKANI ERKAN MUMCU (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz
lerime başlamadan önce, sizleri saygılarımla selamlıyorum ve Muğla Milletvekili arkadaşımız Sa
yın Hasan Özyer'e, kendi ilinin turizm meselelerine göstermiş olduğu duyarlılık dolayısıyla,.huzur-
larınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki, aynı duyarlılık, ülkemizin her bir köşesi 
cennet olan tüm illerinin temsilcisi olan arkadaşlarım için de önümüzdeki dönemde hepimizin mü
şahede ettiği bir duyarlılık haline gelir; zira, turizm meselesi fevkalade önemli. 

Evvelemirde, Sayın Başkanım, değerli arkadaşıma hak verdiğimi ifade etmek istiyorum. Hak 
vermek istiyorum; çünkü, ülke ekonomisine son derece önemli katkılarda bulunan turizm gibi bir 
sektörün yatırımlar kaleminden aldığı pay, maalesef, Türkiye'ye kazandırdıklanyla mukayese edi
lemeyecek kadar küçük. Turizm sektörü, bu ülkenin döviz gelirlerinin yaklaşık yüzde 31'ini getiri
yor; turizm sektörü, bu ülkenin gayri safî millî hâsılasının yaklaşık yüzde 5'ini bu ülkede üretiyor; 
ama, turizm sektörünün yatırımlar kaleminden aldığı pay, onbinler düzeyinde; yani, yüzdeyle ifa
de edemiyoruz, bindeyle de ifade edemiyoruz, ancak onbinli oranlar içerisinde, turizm sektörünün 
yatırımlar kaleminden aldığı payı ifade edebiliyoruz. 

• Tabiî, şurası muhakkaktır ki, yatırım yapmazsamz, yatırımlarınızı yenilemezseniz, yatırımla
rınızı sürdürmezseniz, yürüyemezsiniz, ilerleyemezsiniz. Türkiye, geçtiğimiz onbeş yirmi yıllık sü
reç içerisinde, 1983'ten 1998 yılına kadar, dünyada başka hiçbir ülkeye nasip olmayan bir turizm 
performansını ortaya koyabilmiş bir ülkedir. Özellikle 1983 yılında benimsenen turizm politikasıy
la, dünyanın başka hiçbir ülkesine nasip olmayacak şekilde, yıllık turist sayısını, 240 000'den, yıl
lık 9,5 milyon turiste ulaştırabilmiştir; bu hızla büyüyebilmiş bir dünya ülkesi yoktur; ama, takdir 
edersiniz ki, bu, bisiklete binmeye benzer; pedal çevirmediğiniz takdirde düşersiniz; durduğunuz 
yerde durabilmeniz diye bir şey söz konusu değildir. Bulunduğunuz bölgede, sizin deneyimleriniz
den de yararlanarak, başka ülkelerin deneyimlerinden de yararlanarak sizinle rekabet eden ve sizi 
geride bırakmak, kendi pazarına daha çok talep yaratmak için çok değişik ürünler hazırlayan, çok 
değişik yatırımlar yapmakta olan ülkeler gerçeğini gözardı edemezsiniz. Onun için, yatırım mese
lesi, Türkiye'nin turizm yatırımlarına devam etmesi meselesi, fevkalade önemlidir. 

Sayın milletvekilimiz Hasan Özyer'i burada memnun edecek bir haber vereyim: Geçtiğimiz 
birkaç gün içinde, bazı belediyelerin ve Muğla Belediyesinin projeleri için, il özel idaresine, vali
lik emrine yaklaşık 400 milyar liralık kaynak aktardık. Bu kaynağın bir kısmı, Turgutreis Belde
sinde arıtma tesisinin yapılabilmesi için ilk adımdır. 

Onun dışında, belediyelerimizin kaynak talepleri vardı, onlara belli kaynaklar aktarabildik; 
ama, bu, tabiî, Turizm Bakanlığının son derece mütevazı imkânları içerisinde yapılabilmiş bir şey
dir. Önümüzdeki dönem içerisinde, bize sağlanan bütçe imkânları çerçevesinde, bu yatırımlara de
vam edeceğimizi, güçlendireceğimizi söylemek istiyorum. 

Özellikle arıtma projeleri bizim için fevkalade önemlidir. Zira, üstyapı yatırımları yaptığımız 
bölgede -değerli milletvekili arkadaşlarımın bu hususa dikkatlerini çekmek istiyorum- turizm alt
yapısının yetersiz planlanmış olmasından dolayı değil, ancak, turizm planlaması yapılan yerlerin 
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çevresinde, turizm yatırımından uzaklaştırılmış, koparılmış; geçtiğimiz dönemin "bütün bu kıyılar, 
turizm adı altında yağmalanıyor, talan ediliyor, falancaya, filancaya falanca parti tarafından peşkeş 
çekiliyor" lafları arasında, turizmden kurtarılıp, mesela Özel çevre koruma bölgesi ilan edilen alan
larda yapılaşmış olan ikinci konutlar dolayısıyla turizm çevremizi katletmemek için, biz, turizm alt
yapısı yeterliyken, artık, turizmcilerin de paralarıyla, turizmcilerin de doğrudan katkılarıyla, çevre
deki ikinci konutlar için altyapı yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Yapmaya mecburuz; çünkü, 
turizm yatırımları yaptığımız yerlerdeki otelleri korumak için, çevreyi korumak için sorumsuzca 
yapılmış binlerce ikinci konutun, yazlık konutun ürettiği pisliği arıtmak, maalesef, turizmcilerin so
rumluluğu haline gelmiş. 

Bu konuda çevre duyarlılığını ortaya koyması beklenen, başta o çevrede yaşayan insanlar, baş
ta bu "ikinci konut" dediğimiz konutlardan yararlanan insanlar olmak üzere, bölge belediyeleri hiç
bir ilgi göstermiyorlar; belki kaynakları çok yetersiz ama, hiçbir ilgi göstermiyorlar. Türkiye'de ka
nunların yetkili tayin ettiği birtakım mekanizmalar da, maalesef, çoğu zaman bir gerekçe bile ifa
de etmeden, ne kendileri yapıyorlar ne de başkalarının yapmasına müsaade ediyorlar ve bu ülke, 
maalesef, çok önemli tabiat varlıklarını, çok önemli kültür varlıklarını göz göre göre aşındırmaya, 
yıpratmaya devam ediyor. Onun için, bir an önce, bu konuda yüksek bir bilinç düzeyine ulaşma
mız gerekiyor. 

Hiç kuşkusuz, bu yüksek bilinç düzeyi, meseleleri yerinde gören, yerinde inceleyen, mesele
lere yerinde tanık olan milletvekili arkadaşlarımızın kendi bölgelerinden bize taşıyacağı bilgilerle 
ulaşabileceğimiz bir seviyedir, onların ısrarlı talepleriyle ulaşabileceğimiz bir seviyedir ve bu me
seleyi ancak bir millî mesele olarak görerek üstesinden gelebiliriz. Bu meseleyi, sözgelimi, bakan
lıklar arasında yaşanan ve daha çok bürokratların temsil ettikleri bir bürokratik taassubun ya da bir 
kurumsal taassubun alanı olmaktan çıkarmalıyız ve bunu "burada falanca yetkili, burada filanca 
yetkili, bu mesele şunun konusu, bu mesele bunun konusu" olmaktan çıkarmak zorundayız. Bura
da "falanca bakanlığın bütçesi az oldu, filanca bakanlığın bütçesi çok oldu" veya "bunu falanca par
tili istedi, filanca partili istemedi" anlayışından çıkarmaya mecburuz; çünkü, kaybetmekte olduğu
muz şeyleri, para ya da iktidarla ikame etmemiz, yerine döndürmemiz mümkün değildir. Kaybet
mekte olduğumuz şeyler, hepimize ait olan şeylerdir ve hiçbir şekilde, kesin olarak kaybedildikten 
sonra hele, hiçbir şekilde geriye döndürülmesi mümkün değildir. 

Bugün, Safranbolu elden çıkıyor; Safranbolu'yu kaybediyoruz. Safranbolu'da insanlara resto
rasyon yaptırmıyoruz, kendimiz yapmıyoruz, yapmaları için imkân vermiyoruz, ne bir çivi çakıyo
ruz ne bir çivi çaktırıyoruz ne de bununla ilgili yetkiliyi tayin ediyoruz; ama, bir taraftan, aşınma 
devam ediyor, yıpranma devam ediyor; kar yağdıkça, yağmur yağdıkça, rüzgâr estikçe, güneş vur
dukça, ısı farklılıklarından dolayı, çeşitli sebeplerle, olağanüstü bir tabiat varlığını kaybetmeye de
vam ediyoruz. Bugün, bir Nemrut'u kaybediyoruz; dünyanın sekiz harikasından biri olarak, insan
lığın ortak mirası olarak anılan bir Nemrut'u kaybediyoruz. Her geçen saniye bir şeyi kaybediyo
ruz ve bunu hiçbir şekilde ikame etmemiz, hiçbir şekilde bir daha yerine koyabilmemiz mümkün 
değildir. Dolayısıyla, bu meseleyi, sadece bir gelir meselesi olarak da görmeyip, bu meseleyi, bu
günkü nesillerin gelecek nesillere karşı olan sorumluluğu, borcu olarak görmek ve bir millî mese
le olarak anlamak, bir millî mesele yaklaşımı içinde çözümler üretmek zorundayız diye düşünüyorum. 

Bir turizm sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirdiği için değerli arka
daşıma çok teşekkür ediyorum; ben de bu vesileyle sizlere bu husustaki düşüncelerimi ifade ede
bilme imkânı buldum. Bakanlığımdaki bürokrat arkadaşlarımızla, sektörün mensuplarıyla ve aka
demisyenlerle şu anda ortaklaşa bir çalışma içerisindeyiz; bu çalışmayı -önümüzdeki dönemde, çok 
yakın bir dönemde- huzurianmza getirebilecek düzeye getirdiğimizde, huzurlarınıza çıkabilecek 
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bir olgunluğa getirdiğimizde, siyasî parti gruplarından başlayarak Meclis komisyonlarına, oradan 
da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna getirmek suretiyle bir çözüm arayışı içinde ola
cağız. 

Bu meseleye şöyle bakılmasını rica ediyorum, böyle bakılmasının doğru olduğu kanaatini ta
şıyorum: Türkiye, üzerinde yaşaması son derece pahalı bir ülke. Bu bedeli, bu coğrafyada yaşama
nın bedelini, atalanmız yüzyıllardır ödüyorlar, ödediler, çeşitli biçimlerde ödediler, çoğu zaman 
kanlarıyla ödediler ve biz bu coğrafyada yaşamanın bedelini, hâlâ çeşitli biçimlerde ödemeye de
vam ediyoruz; ama, bu coğrafyada yaşamanın bedeli, sadece bizim için pahalı olmadı, bu coğraf
ya üzerinde yaşayan herkes için son derece pahalı oldu; çünkü bu coğrafya, dünyanın en güzel coğ
rafyası; çünkü bu coğrafya, dünyanın en değerli coğrafyası; çünkü bu coğrafya, gerçekten "cennet 
nasıl bir şeydir" diye birileri sorsa, hakikaten "işte bunun gibi bir şey" diye gösterilebilecek bir şey. 
Bu coğrafyada, turizm ürünü olarak sunabileceğiniz olağanüstü değerleriniz var, tarihî değerleriniz 
var, kültürel değerleriniz var ve sizin sahip olduklarınızın binde l'ine bile sahip olmayan insanlar 
bir yılda 10 milyarlarca dolar turizm geliriyle ülkenin sahip olduğu potansiyeli buluştururken, si
zin böyle bir serveti son derece mütevazı rakamlarla buluşturabilmeniz, yıllık turizm gelirlerinizin 
7-9 milyar aralığında bir düzeyde seyrediyor olması, esasında bu değerlere karşı haksızlıktır. Ya
ni, bir taraftan koruma ve kullanma arasındaki sağlıklı dengeyi bulmak, tanıtma ve pazarlama ara
sındaki dinamik ilişkiyi kurmak, diğer taraftan da bu meseleyi, ısrarlı, istikrarlı bir millî mesele ola
rak, bir millî politika olarak, Türkiye'nin gelir meselesi olarak, Türkiye'nin bir kalkınma aygıtı ola
rak görmek, anlamak, hayata geçirmek sorumluluğumuz var diye düşünüyorum. 

Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde bir yasa ihtiyacıyla huzurlarınıza geldiğimde, belki size 
daha az şey söylemek ihtiyacı hissedeceğim. Diyorum ki, inşallah, önümüzdeki dönem içerisinde, 
yani içinde bulunduğumuz yasama yılında, ama yeni yılın başında, yeni bin yılın başında, yeni bir 
millî turizm politikasıyla huzurlarınızda olacağız; Yüce Meclisin tensipleriyle, bu politika hayata 
geçecek ve bu ülke, değerli milletvekilimizin ifade ettiği hususlardan, artık daha az şikâyet eder, 
daha az müşteki bir ülke haline gelecek. 

Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, ilginiz için şükranlarımı sunuyorum, 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşlarına geçiyoruz. 
Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair 2 önerge vardır; ilkini okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in (6/210) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/58) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 10 uncu sırasında yer alan (6/210) esas numaralı sözlü so
ru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Güzel 

İstanbul 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
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2. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın (6/213) esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (4/59) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 13 üncü sırasında yer alan (6/213) esas numaralı sözlü so
ru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V.-SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
1. - (10/57, 24, 28, 29, 50, 90,91) esâs numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN - YÖK, istanbul Üniversitesi Rektörü ve üniversite giriş sınavlarıyla ilgili olarak 

ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak üniversitelerde yaşanan sorunlara çö
züm bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Genel Kurulun 
16.11.1999 tarihli 20 nci Birleşiminde kurulan (10/57, 24, 28, 29, 50, 90,91) esas numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonu üyeliklerine, siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi bastırı
lıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım: 
YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Giriş Sınavları ile İlgili Olarak İleri Sürü

len Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarının Araştırılarak Üniversitelerde Yaşanan Sorunlara Çözüm 
Bulunabilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştır
ması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi 

(10/57,24, 28,29,50,90,91) 

Adı Sovadı 

Ayşe Gürocak 
Hasan Erçelebi 
Masum Türker 

Mustafa Gül 
Bozkurt Yaşar Öztürk 
Hasan Basri Üstünbaş 

13 

DSP (3) 

MHP (3) 

Seçim Çevresi 

Ankara 
Denizli 
İstanbul 

Elazığ 
İstanbul 
Kayseri 

FP(3) 
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Azmi Ateş İstanbul 

irfan Gündüz İstanbul 
Mehmet Bekaroğlu Rize 

ANAP (2) 

Ekrem Pakdemirli Manisa 
Mehmet Salih Yıldırım Şırnak 

DYP(2) 
Zeki Ertugay Erzurum 
Mehmet Sağlam Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Okunan listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...Kabul etmeyenler...Okunan 
liste kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 25.11.1999 Perşembe gü
nü, yani bugün, saat 17.00'de, Ana Bina, 2 nci kat Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Salonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyo
rum. 

Komisyonun toplantı yer ve saati, ilan tahtalarına da asılmıştır. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçi

yoruz. 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Tasarısının müzake

resine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VI. - KANUN TASAM VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/432) (S. Sayısı: 198) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Tasan ertelenmiştir. 
17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civannda Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı 

Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası ve 
Bazı Vergi Kanunlannda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu raporunun müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

2.- 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtı
ğı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası 
ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/525) (S.Sayısı: 159) (1) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

(1) 159 S. Sayılı Basmayazı 24.11.1999 tarihli 24 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Geçen birleşimde, tasarının 3 üncü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve maddey
le ilgili Konya Milletvekili Emrehan Halıcı ve arkadaşlannın önergesinin oylanmasında kalınmıştı. 

Şimdi, önergeyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN - Bir dakika... Önce, önergenizi okutayım. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Emrehan Halıcı Ömerîzgi Murat Başesgioğlu 

Konya Konya Kastamonu 
tsmail Köse Ahmet Kabil Zeki Çakan 

Erzurum Rize Bartın 

"Muaflıklar 
Madde 3.- Aşağıda yazılı mükellefler ek gelir ve ek kurumlar vergisinden muaftır. 
a) 17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihleri itibariyle; Sakarya ve Yalova İllerinin merkez ve ilçe

leri, Kocaeli İlinin Körfez, Gölcük ve Karamürsel İlçeleri ile Bolu İlinin Merkez, Düzce, Gürnüşo-
va, Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Yığılca, Mudurnu, Göynük ve Akçakoca İlçelerinde gelir ve ku
rumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar (depremde zarar görmediğini veya vergi ödemek istediği
ni beyan edenler hariç) ile bu illerdeki işyerlerinde fiilen çalışan ücretliler, 

b) 17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremde varlıklarının en az yüzde 
lO'unu (tevsik edilmek kaydıyla) eşini veya birinci derecede kan hısımlanndan birini kaybedenler. 

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, oylamada karar yetersayısının aranılmasını is
tiyorum. 

BAŞKAN - Bir dakika... Oylamaya geçmeden önce o konuyu dile getirirseniz... 

Buyurun Sayın Başesgioğlu. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkanım teşekkür ederim. 
Şu anda okumuş olduğunuz, gruplarımızla birlikte müştereken vermiş olduğumuz önerge, ma

lum, 3 üncü maddeyle, muaflıklarla ilişkili. 
Sayın Başkanım, biz, bu illerimizin ilçelerini de tadat etmek suretiyle bir önerge tanziminde 

bulunmuştuk. Bizim, gruplar olarak maksadımız, Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova İllerinde; ya
ni, hiçbir ilçe ayınmı yapmaksızın, bu saydığım illerin merkez ilçeleri ve diğer ilçelerinde bu mu
aflıklar hükmünün geçerli olması. 

BAŞKAN - Yani, önergenizin (a) bendinde "17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihleri itibariyle; 
Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu İllerinin merkez ilçe ve diğer ilçelerinde gelir ve kurumlar ver
gisi mükellefiyeti bulunanlar (depremde zarar görmediği veya vergi ödemek istediğini beyan eden
ler hariç) bu illerdeki işyerlerinde fiilen çalışan ücretliler" mi demek istiyorsunuz? 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Doğrudur efendim. 
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BAŞKAN - Peki, önergeyi bu şekilde işleme alacağız. (FP sıralarından "Sayın Başkan, anla
şılmadı" sesleri) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, dün verilen önerge, burada müzakere 
edilmişti. Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Kocaeli merkez, Bolu merkez, Düzce ve Kaynaşlı'nm 
da içerisine alınmasıyla ilgili bir talebimiz olmuştu. Bugün, görüyorum ki, iktidara mensup parti
ler, gerçekten vermiş oldukları önergelerde, ilin hudutları içerisinde bulunan... 

BAŞKAN - Bütün ilçeleri kapsayacak şekilde oluyor. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Eğer, kasaba ve köyleri de içerisine alacak şekilde 

genişletiyorlarsa, buna biz de katılıyoruz. Eğer onun dışında bir şey getiriliyorsa, ki geçen gün ge
tirilen... 

BAŞKAN - Hayır efendim, bütün merkez... 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Dün getirdikleri önerge böyle değildi; o zaman, böy

le bir değişiklik yapma haklan olmadığından, buna muhalefet ediyoruz. 

ZEKl ÇAKAN (Bartın) - Merkez ilçeler ve diğer ilçeler dahil. 

BAŞKAN - Merkez ve ilçelerin bütününü kapsıyor. Yani, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu 
merkez ile bütün ilçeleri kapsayacak şekilde. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Kasabalar, köyler; yani, Kaynaşlı da dahil olmak 
üzere; hepsi dahil?.. 

BAŞKAN - Efendim, hepsini kapsıyor. 
Anlatılmak istenen bu, siz de katılıyorsunuz o zaman? 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Katılıyoruz. (FP sıralarından "biz de katılıyoruz Sa
yın Başkan" sesleri) 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın Komisyon, önergeye, bu düzeltilmiş haliyle katılıyor musunuz efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Bu haliy
le katılıyoruz efendim. 

OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Komisyonun sayısal çoğunluğu yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyon "katılıyoruz" diyor ama, sayısal çoğunluğu var mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Genel Ku

rulun takdirine bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, hükümet olarak katılıyor musunuz? 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, eğer mahzuru yoksa, önergeyi 

bir kere daha tekrar edebilir misiniz. 
BAŞKAN - Önergenin (a) bendinin "17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihleri itibariyle Kocaeli... 

(DYP ve FP sıralarından "veya olmaz, ve olması lazım" sesleri) 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, lütfen, önergede bir redaksiyon yapa

lım. "17 Ağustos ve 12 Kasım" diye yazılırsa daha uygun olur. 
BAŞKAN - Efendim, zaten maksat anlaşılıyor; 17 Ağustos ve 12 Kasımda meydana gelen 

depremleri kapsayacak şekilde düzeltiyoruz. 
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Tekrar okuyorum: 
17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihleri itibariyle, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu İllerinin mer

kez ve ilçelerinde gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar (depremde zarar görmediğini 
veya vergi ödemek istediğini beyan edenler hariç) ile bu illerdeki işyerlerinde fiilen çalışan ücret
lileri kastediyor. 

Önergenin bu haline katılıyor musunuz? 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (izmir) - Hayır. Sayın Başkan, sanıyorum, 233 sayılı 
Kanunun iktisadî teşebbüsler hakkında bir hükmü vardı, odur benim bildiğim. 

İSMAİL KÖSE (Emmim) - Onunla ilgili ek madde önergemiz gelecek Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, o ek maddedeki hükümle birlik
te, onun da olması kaydıyla katılıyorum efendim. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, o ek madde önergesinin kabul görüp görmeyeceğini bilemem. 
Siz, bu haliyle katılıyor musunuz? .. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılıyorum. 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz. Peki. Teşekkür ederim. 
Önerge, sahipleri, hükümet katıldığına göre gerekçeyi okumaya gerek var mı? 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Yok efendim. 
BAŞKAN - Önergeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öner

ge kabul edilmiştir. 
Bu önerge, maddenin tamamını değiştirdiği için diğer önergeleri işleme almıyoruz. 
Maddeyi, bu değişiklik gözetilmek suretiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
İstisnalar 
MADDE 4 - Bu Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen ücret gelirlerinin vergi 

matrahının oniki milyar lirası ek gelir vergisine tabi değildir. 
BAŞKAN - 4 üncü maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sa

yın Altan Karapaşaoğlu?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, Grubumuz adına Sayın Cevnt Ayhan konu
şacaklar. 

BAŞKAN-Peki. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 159 

sıra sayılı "deprem vergisi" olarak adlandırılan kanun tasarısının 4 üncü maddesinde, Fazilet Parti
si Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlar, bü madde istisnalarla ilgili bir maddedir. İki bent halinde düzenlenmiştir. 
Maddenin giriş cümlesi olarak "aşağıda yazılı gelirler ek gelir ve kurumlar vergisine tabi değildir" 
denilmiş. 
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Daha sonra 
"a) Bu kanunun 1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen ücret gelirlerinin vergi matrahının 12 

milyar lirası, 

b) 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fık
rasının 4 numaralı bendinin (a), (c) ve (d) alt bentlerinde belirtilen kazançlar" denilmiş. 

Bunlar istisnaya girmektedir. 

Değerli arkadaşlar, burada, bakınız, bu vergi kimlerden alınıyor, mükellefler kimler. Tasarının 
geçen 1 inci maddesinin (a) bendinde, 1998 yılı kazanç ve iratlarını yıllık beyanname ile beyan 
eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, (b) bendinde, 1998 yılı ticarî ve meslekî kazançları gö
türü usulde tespit edilen gelir vergisi mükellefleri, (c) bendinde de birtakım ücretliler sayılmış. İş
te, bu konuştuğumuz istisna, bu ücretlilerle ilgili. 

Benim ifade etmek istediğim husus şu: Biraz önce okuduğum 1 inci maddenin (b) bendinde, 
1998 yılı ticarî ve meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükellefleri... Kim 
bu, ticarî ve meslekî kazançları götürü usulde tespit edilenler ve bunlar için esas alınan matrah ne
dir? Bakın, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde, götürülük derecesi 1 olanlarda matrah 
318 900 000 lira. Bu mükellef, ne vergi verecek; bir yıl içerisinde, 15 945 000 lira vergi verecek. 
Götürülük derecesi 2 olanların matrahı 212 600 000 lira. Bunlar ne vergi verecek; 10 630 000 lira. 
GötürUlük derecesi 3 olanlarda matrah 106 300 000 lira -bu yıllık matrah, arz ediyorum- bunlar 
da, 5 300 000 lira vergi verecek; yani, bir adamın geliri 106 000 000 liraysa, biz ona diyoruz ki 
"sen, deprem için 5 000 000 lira vergi ver bakayım." 

Tabiî, bu büyük şehirlerde ve normal yörelerde farklı. Diğer yöreler hakkında da bilgi vere
yim. Götürü vergide 4 çeşit yöre var: 

1-Kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler. 
2- Diyarbakır, Erzurum ve Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olan yöreler. 
3- Diğer 12 büyükşehir belediyesi sınırlan içerisinde olanlar. 
4- Normal yöreler, diğer yöreler. 
En yüksek vergi -onu da söyleyeyim- diğer, 12 büyükşehir belediyesi sınırlan içerisinde olan

larda. Götürülüğün 1 inci derecesine girenlerin matrahı 850 000 000 lira, bunlar 42 000 000 lira 
vergi ödeyecek; yani, yıllık beyan edeceği matrah 850 000 000 lira olan 42 000 000 lira vergi öde
yecek. Matrahı 510 000 000 lira olanlar -2 nci derecede götürüdür bunlar- 25 000 000 lira vergi 
ödeyecek. Matrahı -3 üncü derecede olan- 255 000 000 lira olanlar 12 000 000 lira ödeyecek. Nor
mal yörelerde de 1 inci derecede -en yüksek matrahtır götürülük derecesi- 637 000 000 lira olan 31 
000 000 lira ödeyecek. 2 nci derecede matrahı 425 000 000 lira olan -küsuratı okumuyorum- 21 
000 000 lira ödeyecek. 3 üncü derecede -götürülük derecesi olan- matrahı 212 000 000 lira olan da 
10 000 000 lira ödeyecek. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler ise -en düşüktür, onları bi
raz önce okudum- 318 000 000 lira matrahı olan, 15 000 000; 212 000 000 lira matrahı olan, 10 
000 000; 106 000 000 lira matrahı olan, 5 000 000 lira ödeyecek. 

Şimdi, burada insaf var mı; onu söylüyorum. Bakın, verginin adil olması lazım. Biz, matrahı 
106 000 000 lira olan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde, fakir bölgelerde veya iyi 
bölgelerde diyelim, matrahı 255 000 000 lira olan bir berberden, bir küçük esnaftan, afete, depre
me sen de katıl diyoruz; bunlardan para alıyoruz. Ne alıyoruz; yılda 5 000 000 lira vergi alıyoruz. 
Peki, bu da katılsın; katılsın, doğrudur. O fukara da olsa, insan, hamiyet duygusuyla depremzede-
ye zaten birtakım yardımlar yapıyor seve seve. 
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Şimdi, bu istisna maddesiyle ne getiriyoruz. Bu istisna maddesiyle şunu getiriyoruz: Bakın, bu 
kanunun 1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen ücret gelirlerinin vergi matrahının 12 milyar li
rası; yani, yılda 12 milyar lira ücret alan; yani, ayda 1 milyar lira ücret alan kişiye, sen deprem ver
gisine katılma diyoruz. İşte, adaletsizlik buradadır. Yılda 106 000 000 lira matrah beyan eden; ya
ni, matrah takdir edilen küçücük bir esnaftan vergi alıyoruz; ama, yılda 12 milyar lira gelir temin 
eden, Gelir Vergisi mükellefinden vergi almıyoruz; yani, büyük şirkeüerin, holdinglerin, bankala
rın üst yöneticileri, orta yöneticileri bundan muaf oluyor. Buna hakkımız yok; ben, bunu söylemek 
istiyorum. Bir önergeyle bunu değiştirmek lazım; yani, birilerinden eğer bir vergi alacaksak, bir da
yanışma vergisi, bunun ücretli veya esnaf olmasına bakmamak lazım. Esnaf, çok daha zor durum
da. Esnaf, kendi kendini geçindiren adamdır; ücretli, birinden maaş alan insandır. Esnaf, sabah bes
meleyi çekip dükkânını açtığı zaman akşama kadar rızkını bekleyen, sabırla bekleyen insandır ve 
müşterisine hizmet eden, onu memnun etmek için gayret eden bir insandır. Yani, ister kamu görev
lisi olsun ister özel sektörde olsun ücretli insan ile esnaf arasında çok büyük fark vardır. Onun için, 
bunun düzeltilmesi gerekir. Bu düzeltilmezse, bu vergi, amme vicdanını rahatsız eder, adalet duy
gusunu rencide eder. Bunları dikkate almakta fayda var. 

Değerli arkadaşlar, vergi, millete hizmet için alınır; ama, vergiyi de ödeme gücü olandan al
mak lazım; yani, yıllık matrahı 100 milyon, 105 milyon, 106 milyon olandan vergi alacaksınız, ama 
yıllık matrahı 12 milyar lira olandan vergi almayacaksınız. İşte, bunu kabul etmek mümkün değil. 
Ben, hükümetin bu yaklaşımını doğru bulmadığımı söylüyorum. Bu yaklaşımın mutlaka düzeltil
mesi lazım; hakkaniyet ölçülerine getirilmesi lazım. Hak mühimdir. Rahmetli Akif in bir şiiri var: 

"Halikın namütenahi adı var, en başı Hak. 
Ne büyüktür kul için Hakkı tutup kaldırmak" diyor. Yani, bizim, Meclis olarak, Millet Mecli

si olarak, milletin vekili olarak, daima, haklının yanında, hakkın yanında olmamız gerekir. Bunu da 
burada düzeltmemiz gerekir diye, ben, bu madde vesilesiyle bunları arz edeyim dedim. 

Teşekkür ederim, hepinizi hürmetle selamlarım. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
4 üncü maddeyle ilgili olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Ke

mal Kabataş; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, muhterem milletve

killeri; görüşmekte olduğumuz İ59 sıra sayılı tasarının 4 üncü maddesi üzerinde, Doğru Yol Parti
si Grubumuzun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum; sözlerime başlamadan önce, he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Burada, bir adıyla deprem vergisi, teknik adıyla ek vergi diye konuştuğumuz bir tasarı ve bu 
tasarıyla ilgili değerlendirmeler gündemde. Açıkçası, burada -daha önce de ifade edildi- bir doğal 
afet, bir büyük doğal yıkım, vergi gibi hiç de sevimli olmayan bir konu için kullanılıyor. Bu tasa
rının ve getirilen bu düzenlemelerin, depremle, afette yaşanılan zararla ve bunların telafisiyle hiç
bir ilişkisi yoktur; önce, buna işaret etmek istiyorum. Bu tasarının sadece başlığında bu vardır: 
Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Giderilmesi... Kayıplarla bu vergi arasında bir ilişki 
yoktur. 

Deprem hasarının ne kadarlık bir finansman gerektirdiği konusunda hükümetin ortaya koydu
ğu henüz bir bütçe yok. Bu konuda yapılmış en tutarlı çalışma, Dünya Bankası tarafından yapılmış
tır. Depremin yarattığı finansman ihtiyacını yaklaşık 4,5 milyar dolar olarak Dünya Bankası hesap
lamış ve bütün dünyaya da ilan etmiştir. 
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Bunu, şunun için ifade etmek istiyorum: Resmi açıklamalara göre, ortada, 2000 yılı için, dep
rem bakımından, deprem hasan nedeniyle yapılması gereken harcama 4,5 milyar dolar. Bu, ulus
lararası kuruluşların ortaya koyduğu bir metin, bir hesaplama. Buna karşılık, bu kadar finansman 
ihtiyacını karşılayacak dışkredi, hibe ve bizim içeride yaptığımız düzenlemelerin tutan ne; ona ba
kıyorum ve bundan da şu sonucu çıkaracağım: Buradan gelecek gelirin, yaklaşık 700 trilyon lira
lık gelirin deprem finansmanıyla bir ilişkisi yok. Neyle ilişkisi olduğunu da, biraz sonra arz edece
ğim. 

Evet, Dünya Bankasından, Uluslararası Para Fonundan, Avrupa İskân Fonundan, Japonya'dan, 
Almanya'dan, diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan, taahhüt edilen, commit edilen, deprem fi
nansmanında kullanılmak üzere taahhüt edilen kredinin toplamı 3,5 milyar dolar. Bu, Hazine ka
yıtlan, resmî kayıtlarda yer alan rakamlar. Buna ilaveten, 200 milyon dolarlık iç ve dış kuruluşlar
dan gelmiş nakit hibe var elimizde. Yakında kabul ettiğimiz bedelli askerlikten gelecek 800 milyon 
dolarla birlikte deprem finansmanı için tamı tamına 4,5 milyar dolarlık kaynak temin edilmiştir. 
Bundan sonra hükümete düşen, bu büyük kaynağı, Türkiye'nin tarihinde hibe olarak alacağı, kredi 
olarak aldığı en büyük kaynağı, eksiksiz, düzgün bir zamanlama içinde, deprem ihtiyaçlan için, 
deprem hacamaları için, süratli, doğru, verimli şekilde kullanmaktır. Dolayısıyla, deprem mazere
tiyle, deprem gerekçesiyle bu verginin savunulması imkâm yoktur. 

Bunun neyle ilgisi vardır; buna işaret edecektim. Neden bu vergi bugün apar topar gündeme 
geldi? Çok net; çünkü, dün akşam itibariyle veya bir önceki gün akşam itibariyle, Türkiye, 2000 
yılı programını ve bütçesini dayandırdığı stand-by anlaşmasının bütün taahhütlerine onay verdi ve 
bu onaylar çerçevesinde, stand-by anlaşması onay için Washington'a gönderildi. Bu anlaşma içeri
sinde, kamu açıklanırın daraltılması var, millî gelire göre yüzde 5,4 oranında faiz dışı fazla yaratıl
ması var, bütün faiz gelirlerinin 21,3 katrilyonda tutulması hedefi var, bütçe açığının 14,3 katril
yonda tutulması hedefi var ve buna ilaveten malî disiplin var, yeni vergiler var. Dolayısıyla, görüş
tüğümüz tasanmn hızla Meclisten geçirilmesi stand-by anlaşmasının performans kriterleri içerisin
dedir; anlaşmanın yürürlüğe konulmasının ve stand-by kapsamında destek sağlanmasının önşartı-
dır. Bu, açık ve nettir. Depremle olan ilişkisini kesip, stand-by ile ve hükümetin yürürlüğe koydu
ğu makroekonomik stabilizasyon paketiyle, programıyla ilişkisi vardır; bu çerçevede değerlendiril
mesi lazım. 

Teknik olarak şunları ifade etmek istiyorum: Vergi, elbette ülkelerin, hükümetlerin, devletle
rin ihtiyacı olduğunda alınması gereken, başvurulması gereken bir yol; ama, şunu ifade edeyim ki; 
2000 yılı, böyle bir vergiyi almak için hiç de uygun bir yıl değil. 2000 yılı, 1998'in, 1999'un zor
luklarını taşıyor; 2000 yılı daha da zor. 2000 yılı, tüm vergi yükümlülüklerinin âdeta birlikte de
ğerlendirildiği, bir yıla yığıldığı bir yıl. Teknik olarak, ekonomik olarak, konjonktür olarak bu ver
ginin alınması, ekonomide yeni bir darboğaz, yeni bir blokaj, yeni bir sıkıntılı dönem yaratacaktır. 
Dolayısıyla, hükümet, hiç ihtiyaç yokken -deprem gerekçesiyle ihtiyaç yokken- depremi gerekçe 
göstererek, böyle bir konuyu gündeme getirmiştir; ama, teknik açıdan yanlıştır. Bakın, niye yanlış
tır; 700 trilyonluk bir kaynak yaratmak için, belki 10 milyon insandan beyanname alacağız. Eğer 
dört taksitte yaparsak, 2000 yılında, her mükellef, otuziki defa beyanda bulunacak. İnsanları ve ku
rumları, âdeta vergi presi altına alıyoruz. 

Bunu, belki 2001 yılında yapabilirdik. Ekonomik konjonktür düzelir, ekonomik aktivite biraz 
canlanabilirdi. Şu anda hükümetin, bu dengeler içerisinde, bu kaynağa ihtiyacı yok; ama, sadece 
IMF ile olan stand-by sözleşmesini, anlaşmasını yürürlüğe koymak için, ekonominin önüne çok 
ağır bir fatura koyuyoruz. 
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Bakın, 1998 yılının vergi oranlan belki de vergi tarihinin en yüksek oranları. Yüzde 44 vergi 
veren mükelleflere, 5 puan daha ilave ediyoruz yüzde 49 oluyor. Mükellefler 1998 yılında yüzde 
55 oranında vergi ödemiştir, "bu oran düşüktür" diyoruz 5 puan daha ekliyoruz, 60 puana çıkarıyo
ruz vergi oranını ve bunu da son yılların ekonomik açıdan en zor yılı olan 2000 yılında yapmayı 
onaylıyoruz, kabul ediyoruz. Ekonomik çevrelerin, ekonomiyle ilgili kurumların tepki göstermesi 
basit bir tepki değil, gerçekten buradaki teknik yanlışlığa karşı gösterilmiş bir tepkidir. Büyük re
form iddialarıyla 1998'de yaptığımız hatayı, bu defa hiç yeri değilken, çok büyük bir katkı da sağ
lamayacağım bildiğimiz halde yine yapıyoruz. 

İSMET A T T Î L A (Afyon) - Yapıyorlar; biz yapmıyoruz. 
KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Çünkü, 2000 yılında bu ek vergiler alınırsa, bilesiniz ki, 

2000 yılında alınması gereken vergiler alınamayacak; iki vergi birlikte alınamayacak. Buna işaret 
ediyorum, teknik olarak ifade ediyorum. Türk çalışanlarının, Türk kurumlarının, Türk işletmeleri
nin böylesine zor bir dönemde iki vergiyi birlikte ödeme gücü yoktur, ekonomik konjonktür buna 
uygun değildir. Bu hatadan dönmek için henüz önümüzde fırsat var. Ekonomiyi boğmayalım, eko
nomiyi zora sokmayalım, 2000'de biraz önümüzü görelim, belki daha sonralarda ihtiyaç olursa bu 
tür düzenlemeler yapabiliriz; ama, bir defa daha Türk ekonomisine yazık ediyoruz; çok büyük bir 
engeli, önemli bir katkı sağlamayacağını bile bile ekonominin sırtına yüklüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
İSMET ATTİLA (Afyon) - Yüklüyorlar... 
BAŞKAN - Sayın Kabataş, 1 dakika eksüre yeriyorum, lütfen toparlayınız. 
KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Bağlıyorum. 
Yüklüyoruz derken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak söylüyorum, şahsen, 

yanlış olduğunu söylüyorum, teknik olarak yanlış olduğunu söylüyorum, ekonomik olarak yanlış 
olduğunu söylüyorum ve herkesi, bir kez daha, bu önemli hatada ısrar edilmemesi konusunda ikaz 
etmeyi görev sayıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahıslan adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç; buyunın. (DYP sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonundaydım. Sabahtan şimdiye kadar çalışıyoruk, görevi

mizi yeni bitirdik. Şimdi de bu görevimize başladık. 
Değerli milletvekilleri, aslında deprem vergisiyle ilgili olarak getirilen bu tasarı, gerçekten çok 

iyi incelenerek hazırlanmış bir tasarı değil ve uygulayıcılann da, bu kanunu uygularken, çok büyük 
sıkıntı çekeceklerine inanıyorum. 

Tasarının "İstisnalar" başlığını taşıyan 4 üncü maddesinde; 
"a) Bu Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen ücret gelirlerinin vergi matrahının 

12 milyar lirası..." denilmektedir; bu 12 milyar liranın hesaplanması nasıl olacak? Biliyorsunuz, 
son vergi yasalarının değişikliklerinden birisinde yine bir değişiklik yapıldı. Biliyorsunuz, Gelir 
Vergisi Kanununun 187 nci maddesinde ihtiyarî toplama belirtilirken, bu ihtiyarî toplamada muh
telif işyerlerinden alman ücretler toplanıyordu; fakat, sonradan, Genel Kurulda, bu, öyle bir korsan 
önergeyle kaldırıldı ki, kimse fark etmedi. 
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Tabiî, bürokratlarımız var. Bu bürokratlarımız, daha ziyade, özellikle devletin üst kademesin
de çalışan üst düzey bürokratlar, üç beş yerden yönetim kurulu üyeliğinden ücret alırlar; hem de 
çok büyük ücret alırlar. Mesela, ben, size bir misal vereyim: Bu sene 18 Nisan seçimlerinde, Ge
lirler Genel Müdürü, ANAPtan Erzurum adayıydı, Erzurum spora 800 000 dolar bağışta bulundu. 
Düşünebiliyor musunuz?.. Yani, üst düzey bürokratların ne kadar zengin olduğunu siz tahmin edin. 

Bunlar birkaç yerden ücret alıyorlar. Şimdi, bu istisna hesaplanırken, birkaç yerden alınan bu 
ücretlerin toplamı mı 12 milyar lirayı geçecek, yoksa, her birisi ayrı ayrı mı 12 milyar lira olarak 
nazara alınacak; bunu, hükümetin veya bakanın açıklaması lazım. Çünkü, bunu, uygulamaya bıra
kırsanız, bürokratın takdirine bırakırsanız, bürokrat, yarın, bu kanunu uygularken, kendi menfaati
mi uygun olan şekliyle bunu yorumlar ve uygular. O bakımdan, bana göre, 12 milyar liranın hesap
lanmasında ücret erbabının tüm işverenlerden aldığı ücretlerin toplamının 12 milyar lirayı aşmama
sı lazım.Yoksa, her bir işyerinden aldığı ücret 12 milyar liranın altındaysa, on yerden alıyorsa, ay
da 10 milyar veyahut da yıllık itibariyle bakarsınız 100 milyarı da geçebilir. 

Bir de, götürü usulde vergiye tabi olan, 100 milyon veya 200 milyon kazancı olan esnaftan, 
sanatkârdan deprem vergisi alıyorsunuz; ama, buna gelince, ücretlere gelince 12 milyar, biraz, ka
mu mükellefiyetleri önünde eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama ve düşünce biçimidir bana göre. Bu 
itibarla, burada da böyle bir şey olmuş. 

Kurumlar Vergisiyle ilgili zaten risturnlar vergi dışı tutulmuş; ama, burada, bana göre, özel
likle, Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesine göre ve Kurumlar Vergisi Kanununun tevkifat-
la ilgili maddelerine göre alınan kazançlar ne olacak? Bunların, ne vergiye tabi olduğu konusunda 
bir hüküm var ne de vergiye tabi olmadıkları konusunda hüküm var. Bugün, bankalardan mevduat 
faizi alan kişiler -ki, biliyorsunuz, 2000 yılı bütçesinin faiz rakamı 21 katrilyondur- acaba bu ver
giyi verecekler mi vermeyecekler mi? 

Ben, maliyeciyim; maliyeci olmama rağmen, bu kanun tasarısını anlayamadım. Bunların ver
gileri bankalardan tevkif yoluyla alındığı için, bunlar vergi vermeyecekler; yani, sayın hükümetin 
bunu çıkıp açıkça belirtmesi lazım. Bakın, ben, bu kanun tasarısının tümü üzerinde yaptığım ko
nuşmada dedim ki, eğer hükümet basiretli bir uygulama yapsaydı, Anayasanın 119 uncu maddesi
ne göre, bu bölgede olağanüstü hal ilan edilseydi, olağanüstü halin başına gelecek kişi, pekala, bu 
20 veya 25 bankerin, Türkiye'de, devletten aldığı 21 katrilyon liranın bir bölümüne el koyabilirdi. 
O zaman, uluslararası hukukta da bunun izahsız bir tarafı kalmazdı; çünkü, Anayasanın 119 uncu 
maddesinde ve 120 nci maddesinde denilir ki, olağanüstü halde, kişiler için, mal, para ve çalışma 
mükellefiyetini getirebilirsiniz ve bundan dolayı da kimseye hesap vermezsiniz. İşte, basiretli bir 
hükümet, bu şekilde hareket ederdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, toparlayınız Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - İşte, bugün kar kağıyor; o deprem bölgesindeki insanlarımızın 

ne kadar büyük bir acı ve ıstırap içinde bir hayat geçirdiğini televizyonlarda seyrediyorsunuz. Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları, bu acıya, bu işkenceye layık değiller ve sebep de yok; 
Türkiye, yeteri kadar zengin bir ülke arkadaşlar. Türkiye'de yeteri kadar kaynak var; yani, bir sürü 
boş ev var, bir sürü.yazlık var... Bırakınız, çok sıkıştığınız zaman, 20 bölge okulunu kapatırsınız -
ne olacak yani, öğrenciler yazın da eğitim yapar; ama- hiç olmazsa, vatandaşlarımızı, bu kış günün
de, çamurda, yağmurda, kar altında ölüme terk etmemiş olursunuz; hükümet etmenin özelliği bu. 
Hükümet etmek için basiret sahibi olmak lazım, yani, vatandaşa sevgi duymak lazım, vatandaşın 
dostu olmak lazım. Televizyonlarda, vatandaşları, karın altında inim inim inlerken, çamurun için
de, açlık ve sefalet içinde seyretmek, insanın tüylerini ürpertiyor. 
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Bu itibarla, bu kanun tasarısı doğru dürüst hazırlanmamış, uygulayıcılara çok takdir hakkı ve
rilmiş... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Öteki maddelerde de söz hakkım var. 
Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç. 
Şahsı adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 159 sıra sayılı vergi ka

nunu tasarısının 4 üncü maddesinde söz almış bulunuyorum. 
Biraz önceki konuşmamda, istisnalarla ilgili bu maddenin (a) bendinin, ücretlerle ilgili bir is

tisna getirdiğini, bunun haksızlık olduğunu, yıllık götürü vergi matrahı 106 milyon lira olan insan
dan vergi alırken, yıllık vergi matrahı 12 milyar lira olan insandan vergi almamanın hak ve nasafet 
ölçülerine uygun olmadığını, bu kanunun, bu maddesinin, bu haliyle Anayasa Mahkemesinden de 
dönebileceğini ifade etmiştim. 

Şimdi, bakınız, maddenin ikinci bendini okuyalım -biraz önce okudum; ama, bir daha okuya
yım- istisnalarla ilgili 4 üncü maddenin (b) bendinde "3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinin (a), (c) ve (d) alt bentle
rinde belirtilen kazançlar" dikkat buyurun, vergiden muaf, müstesna deniliyor. Neymiş bunlar; -hü
kümet, sevk ettiği gerekçede de yazmış zaten- "Portföyünün en az yüzde 25'i hisse senetlerinden 
oluşan (A) tipi menkul kıymetler yatırım fonları ve aynı nitelikteki yatırım ortaklıklarının kazanç
ları ile gayrimenkul ve risk sermayesi yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının kazançları da ek Ku
rumlar Vergisinden istisna edilecektir." 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, bir hususu hatırlatayım: O istisnalar bölümünde bahsettiğiniz konu, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda çıkarılmış; ona göre konuşursanız, kamuoyunu daha doğru bilgilen
dirmiş oluruz kanısındayım. 

Lütfen, buyurun. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayin Başkan; evet, doğru, haklısınız, çıkar

mışız orada, dikkatimden kaçmış. 
Şimdi, tabiî, 12 milyar lirayı vergi dışı bırakırken, 106 milyon lirayı vergi içine almak büyük 

haksızlıktır; yani, bunu yapmamamız gerekir. Aslında, geneli üzerindeki konuşmamda da, bende
niz arz etmiştim. Evet, deprem için bir vergiye ihtiyaç var, bir gelire ihtiyaç var; ama, gelin, biz bu 
geliri menkul sermaye iratlarından alalım. 1999 yılı sonu itibariyle aşağı yukarı 13 katrilyon mer
tebesinde faiz ödemeleri olacak, 10 uncu ay sonu itibariyle, bu, 9,7 katrilyondur ve ekim ayının fa
iz ödemeleri de 1,400 küsur katrilyondur. Yani, kasımı, aralığı da buna ilave ederseniz, muhteme
len, bu, 12-13 katrilyon mertebesinde olacak. Gelin, buraya, yüzde 5 vergi koyalım, menkul serma
ye iratlarına stopaj koyalım ek olarak -bizim Plan ve Bütçe Komisyonunda kaldırdığımız değil dc-
geneline koyalım ve bu vergi kanununu da hiç çıkarmadan, bir maddeyle bu meseleyi halledelim 
veya hükümet kendi yetkisini kullansın. Zannederim, Maliye Bakanlığının, o vergi nispetlerini ar
tırıp azaltma imkânı var. Hükümet, bunları, zaman zaman kararnameyle düzenliyor. Bunu yapma
sı gerekir; ama, maalesef, Türkiye'de, tabiî, daima, fukaradan vergi alıyoruz, orta gelir zümresin
den vergi alıyoruz ve vatandaşı eziyoruz. Bakın, bugün, Türkiye'de yirmi yıldan beri takip edilen 
enflasyönist politikalar halkı fakirleştiriyor, birilerini zengin ediyor. 
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1994 yılında, burada, bir vergi kanunu tartışmasında bir karikatür çıkmıştı, ben de, bunu, bu
raya getirip göstermiştim, tekrar göstereceğim. Bakın, Türkiye'deki vergi düzeni nedir; işte burada. 
Değerli karikatüristin ismini söylemeyeyim. Bakın, burada, birisi silahı tutmuş, çifteyi tutmuş, va
tandaşı eller yukarı kaldırtmış. Ne diyor: "Haydi eller havaya." Birileri de gelip cebini boşaltıyor 
ve oradan rantiyeye, faizcilere ve tefecilere aktarıyor. Yani, Türkiye'nin tablosu budur, bugün, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin içerisine düştüğü sıkıntı budur. Yani, on ayda 11 katrilyon vergi top
layacaksınız... 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen toparlayınız. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
1999 yılının ocak-ekim döneminde, on ayda 11 katrilyon vergi toplayacaksınız, 10 katrilyon 

faiz ödeyeceksiniz; yani, topladığınız verginin yüzde 86'sı faize gidecek. Nedir bu? Bu, bir felaket
tir. Şimdi, bu vergi kanunu, bunu daha da tahrik eden, dengesizliği tahrik eden, vergi adaletini bo
zan bir sistemdir. Buna cevaz verilmemesi lazım. 

Bu konuda bir de önergemiz vardır. Bu istisnanın kaldırılması lazım. 12 milyara kadar yıllık 
geliri olanlar da bunu ödesinler, bunları istisna kapsamından çıkaralım diyorum. 

Önergemiz de oylanacak; desteğinizi bekliyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde 2 adet önerge var. Okutacağım son önerge, en aykırı önergedir. 

Birinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

İsmail Köse Murat Başesgioğlu Emrehan Halıcı 

Erzurum Kastarnonu Konya 
Ahmet Kabil Zeki Çakan 

Rize Bartın 

Madde 4.- Ücret gelirlerinin 12 milyar lirası ek gelir vergisinden istisnadır. 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilen 159 sıra sayılı kanun tasarısının 4 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarıl

masını arz ederiz. 
Cevat Ayhan Mehmet Altan Karapaşaoğlu Abdullah Veli Şeyda 

Sakarya Bursa Şırnak 
Ahmet Sünnetçioğlu Mahmut Göksu 

Bursa Adıyaman 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİHAT GOKBULUT (Kırıkkale) - Sayın 

Başkan, katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 

Hükümet?.. 

MALÎYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, önergenin gerekçesini mi okutalım? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: Götürü vergi mükellefinden vergi alınırken 12 milyar ücret geliri ve menkul serma

ye iratlarının vergiden istisna edilmesi hak ve adalet ölçülerine uygun değildir. 
BAŞKAN - Evet, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katılmadığı, gerekçesini dinledi

ğiniz... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Arayacağım. 
...değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar ye

tersayısı bulunamamıştır. 
Saat 17.00'de toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 16.47 

: © 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER: Hüseyin ÇELİK (Van), Melda BAYER (Ankara) 

— 0 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 

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

2.-17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı 
Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası ve 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/525) (S.Sayısı: 159) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yetersayısı 
bulunamamıştı. 

Komisyon ve hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunacağım; ancak, karar yetersayısı 
istendiği için, oylamayı elektronik cihazla yapacağız. 

Oylama için 3 dakikalık süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 

İsmail Köse (Erzurum) ve arkadaşları 
"Madde 4 . - Ücret gelirlerinin 12 milyar lirası ek gelir vergisinden istisnadır." 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Çoğunlu

ğumuz olmadığı için takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, Komisyon takdire bırakıyor, Hükümet katılıyor; gerekçe

yi mi okutayım? 
ÎSMAÎL KÖSE (Erzurum) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
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Gerekçe: 
Ücret gelirleri nedeniyle beyanname veren mükelleflerin de istisnadan yararlandıklarının açık

ça belirtilmesi amacıyla değişiklik önerilmektedir. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı ve gerekçesini dinlediğiniz 

Sayın İsmail Köse ve arkadaşlarına ait olan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, bir redaksiyon gerekir; "istisna" değil "müstesna" 

olması gerekir; "istisna" isimdir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Doğrudur. 
BAŞKAN - Redaksiyonla düzeltilebilir o. 
...Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Değişiklik önergesi doğrultusunda 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Beyan ve ödeme 
MADDE 5. - Ek gelir ve ek kurumlar vergisi, aşağıda belirtilen sürelerde beyan üzerine veya 

idarece tarh edilerek ödenir. 
a) 1998 yılına ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname

leri ile beyan edilmesi gereken matrahlar ve bu matrahlar üzerinden hesaplanan ek gelir ve ek ku
rumlar vergisi; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde, ayrı bir beyanname ile beyan 
edilir. Ödenmesi gereken vergi; ilki beyanname verme süresi içinde, diğerleri 1999 yılının Kasım ; 
ve 2000 yılının Ocak ayında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

b) 1998 yılı ticari veya mesleki kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükellefle
rinin, götürü matrahları üzerinden hesaplanan ek gelir vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren bir ay içinde idarece tarh edilir ve ilki tarh süresinde, diğerleri 1999 yılının Kasım ve 2000 yı
lının Ocak ayında olmak üzere Uç eşit taksitte ödenir. 

c) 1998 takvim yılı ücretlerinin vergi matrahı oniki milyar lirayı aşan ücretlilerin bu ücretleri 
için hesaplanıp ödenmesi gereken ek gelir vergisi, ücretlilerin bu Kanunun yayımı tarihinde kendi
lerine ücret ödemesinde bulunan işverene, 1998 yılında elde ettiği ücretlerinin gelir vergisi matra
hını bildirmeleri üzerine, bu işverenlerce bu Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılan ücret öde
melerinden; birincisi ilk aya ait ücretten, ikincisi üçüncü aya ait ücretten, üçüncüsü de beşinci aya 
ait ücretten tevkif edilmek suretiyle üç eşit taksitte ödenir. Tevkif edilen bu vergi muhtasar beyan
name ile beyan edilir. j 

BAŞKAN - 5 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Kütahya Milletvekili 
Sayın Ahmet Derin; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 
FP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) - Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci 
maddesi üzerinde, Fazilet Partisinin görüşlerini ifade etmek için huzurlarınızdayım; tekraren, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

5 inci madde, beyan ve ödemeyle ilgili bir madde. Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri 
için beyan edilecekler veya daha önce beyan edilmiş matrahlara yüzde 5 tahakkuk edecek vergiyi, 
ayrı bir beyannameyle verecekler ve beyannameyi verdikleri ayda birinci taksit, Kasım 1999'da 
ikinci taksit, 2000 yılı ocak ayında da üçüncü taksit... 
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(b) fıkrası, 1998 yılı ticarî ve meslekî kazançları götürü usulde tespit edilenlerin, beyanname 
vermeden, bizzat götürü matrahlar idarece tarh olarak; yine, 1998 yılı içerisinde vergi matrahı 12 
milyarı aşan ücretliler, bunların da, işvereni erce 1998 yılındaki ücretlerine tekabül eden vergi aynı 
şekilde; ancak, vergi yasalaştiktan sonra, birincisi ilk aya ait ücretten, ikincisi üçüncü aya ait üc
retten, üçüncüsü beşinci aya ait ücretten olmak üzere tevkif edilecek. 

Madde anlaşılır bir madde; ancak, beyan ve ödeme konusunda, 1998 yılına ilişkin olarak ge
lir ve kurumlar vergisi beyannamesini verenler için -vermemiş olanlar için belki beyanname talep 
edilebilir- matrahın ne olacağı belli değil. Daha önce, 1999'un mart ayında beyannamelerini vermiş 
olan mükelleflerin ayrıca bir beyannameyle matrahlar üzerinden bu verginin tahakkuk ettirilmesi 
bana göre yersizdir diye düşünüyorum. Tekrar muhasebecisine gidecek, adamını bulacak, tekrar bu 
matrahlar üzerinden bir beyanname tahakkuk ettirecek, beyannamesini götürecek tahakkuklarını 
alacak, beyannamede aşağı yukarı bir damga resmi ödeyecek. Bu paradan başka; ayrıca, bir de, be
yanname verdiği için kesintisiz 8 yıllık eğitime 1 000 000 lira da katkı parası verecek derken, za
ten ekonomik sıkıntı içerisinde olan ve her ay yüzlercesi kepenk kapayan esnafımızın, gelir vergi
si mükelleflerinin ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, tekrar bir beyanname vermek, tekrar bir kat
kı payıyla cezalandırılmasını mündemiç bir madde. 

Dünkü konuşmalarda, önceki maddelerde, iktidar milletvekilleri çıktılar, İzmit Merkez İlçe'nin 
bu kapsama alınmamasını "Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hükümet, merkez ilçeyi kapsıyordu, o 
mahiyette göndermişti; bu hüküm, Plan ve Bütçe Komisyonunda değiştirildi" diye burada, Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki milletvekillerini, âdeta bu hale getirenlermiş gibi, suçu başkasına yükle
mek istediler. Plan ve Bütçe Komisyonu, malum olduğu üzere 40 kişiden oluşur. Bunu niçin ifade 
etmek istiyorum: Çünkü, hem zabıtlara geçti hem de dün bizleri izleyen halkımızda, o yörenin in
sanında "Plan ve Bütçe Komisyonundaki muhalefete mensup üyeler bunu değiştirdiler, kapsama al
mıyorlar" gibi bir kanaat oluşacaktı. 

Plan ve Bütçe Komisyonu, 25 milletvekili iktidar partilerinden, 15 milletvekili de muhalefet 
partilerinden olmak üzere, 40 milletvekilinden oluşur. Muhalefet partileri, İzmit, Kocaeli'nin Mer
kez İlçesi bu kapsama dahil edilmesin diye bir önerge vermez, vermedi; verse bile, Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyelerinin büyük bir çoğunluğu zaten iktidar partilerine mensup olduklarından, oyla
mada 25'e 15'le reddedebilirlerdi. Demek ki, bu hale gelmesinin sebebi, Plan ve Bütçe Komisyonun
daki iktidar partilerinin milletvekilleridir. Bunu, burada, tutanaklara geçmesi için ifade ediyorum. 

DSP'li milletvekili arkadaşım da "deprem vergisi olarak algılamayın bunu, bir sosyal dayanış
ma olarak algılayın" dedi. Öyle de, bu memleketin sosyal dayanışması sadece fakir fukaranın üze
rine mi düştü?! Bir yıl içerisinde, belki 300 tane holdinge "faiz" adı altında, bu bütçeden 21 katril
yon para ödenecek. 2000 yılı Türkiye bütçesinde 65 milyona ayrılan yatırımın aşağı yukarı on mis
li para, 300 tane holding veya 60 tane özel bankaya gidecek. Devletin borçlanmasına bakın; devlet 
borçlanmasının yüzde 87'si özel bankalardan, yüzde 9'u kamudan, geriye kalan yüzde 4; yüzde 3'ü 
özel şirketlerden, binde 4'ü de sadece şahıslardan. Öyleyse, 21 katrilyon; yani, bu hükümetin, 2000 
yılında, 65 milyona verdiği, vereceği, yapacağı yatırımın aşağı yukarı on katı para alan kişilere, sa
dece stopajı yüzde 2 artırsanız, şuradan toplayacağınız 500-600 trilyon lirayı çok rahat toplamak 
mümkün. 

Bakın, her gün esnaf kepenk kapatıyor. Bir milletvekilim dedi ki: "Bu maddeyi Anayasa Mah
kemesi iptal eder." Bana göre, aslında, bu yasalaşıp, tamamı, ilmî olarak, vicdanî olarak incelense 
-Anayasa Mahkemesi bu noktada mutlaka bir inceleme yapar- mutlaka, Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilir. Neden; çünkü, vergide adalet vardır; verginin, vicdanî, ilmî ve uygulama yönün
den belli prensipleri vardır. Herkes, her hükümet, istediği anda vergi tahakkuk ettiremez. 
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Adaletsizliğin ispatının diğer bir yönü de, bakın, cep telefonları... Bugün hangi gencin cebin
de cep telefonu yok? Bir memur, emekli maaşıyla geçinen bir aile düşünün; üniversitede veya lise
de okuyan iki delikanlı çocuğu var. Herkes cep telefonu almış. O aile de mecbur kalmış, çocukla
rına cep telefonu almış. Şimdi, bu delikanlılar, her konuşması için yüzde 25 daha fazla vergi öde
yecek. Parası olmayan insanlar da almak mecburiyetinde. Sizin de çocuğunuz olsa, siz de almak 
mecburiyetindesiniz. Bu memlekette parası olan almıyor ki bu aleti. Pekâlâ, bir nakil vasıtası, bir 
hususî otosu olandan çift vergi alıyorsunuz da, yatı olanlara, özel uçağı olanlara, kotrası olanlara 
niçin bir vergi tahakkuk ettirmiyorsunuz? Bir kere, burada büyük bir adaletsizlik var. 

Ben, şahsen, Sayın Bakanımın haline üzülüyorum. Hakikaten, ekonominin duvara dayandığı 
bir dönemde Maliye Bakanı oldu; kendisine başarılar diliyorum. 

Deprem vergisi... Bunu ifade ederek DSP'li arkadaşım "muhalefet bu konuda fazla bastırma
sın, bastırırsa, işte, çekineceğiz..." Biz, deprem bölgesindeki insanlara kötülük yapıyormuşuz gibi, 
reddeden siyasî partileri böyle algılaması için bu ifadeyi kullandı. 

Biz, bu paraların, emin olun, depremde felâkete uğramış insanlara gitmeyeceğini çok iyi bili
yoruz. Bunu, sadece biz değil, bakın kimler biliyor; IMF bile biliyor, Clinton bile biliyor. Clinton, 
1 milyar dolan size teslim etmedi; "1 milyar doları 12 tane bankaya teslim edeceğim" diyor; size, 
hükümete değil. 

BAŞKAN - Sayın Derin, size, 1 dakika süre veriyorum; lütfen toparlayınız. 
AHMET DERİN (Devamla) - Bugüne kadar, sadece Ziraat Bankasında TL. hesabında 70 tril

yon para toplanmış. Dün, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı, depremden sonra, deprem vesilesiy
le yurtdışından, değişik ülkelerden 3,7 milyar dolar, hibe ve kredi şeklinde paranın aktığını, ulaştı
ğını ifade ettiler. 

500 trilyon paraya ihtiyaç var. 1998 yılında mükellef beyannamesini vermiş, hatta, vergilerini 
de ödemiş, bu para acil lazım değil, lazımsa, bakın, 3,7 milyar dolar bir para girmiş. Bu halk para
ları bankalara gönderdi. Kalıcı konutlara para harcayacaksınız, çadırlar için paramız var diyorsu
nuz. Yapılacak şey, kalıcı konutlar için. Kalıcı konut inşaatları ne zaman başlayacak; inşaat sezo
nu başladığında, nisanda, mayısta; yani, 2000 yılında lazım olacak bir parayı, bugünden toplama 
gayretindesiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
AHMET DERÎN (Devamla) - Deprem istismarı yaparak, onların içine düştüğü sıkıntıları bu

rada ifade edelim... 
Sayın Başkanım, Fazilet Partisi Grubu olarak bu maddeye ve bu kanun tasarısına karşı oldu

ğumuzu, ret oyu vereceğimizi ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Derin. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Ramazan Gül; buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 
DYP GRUBU ADINA RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesi hakkında, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. • 

İlgili madde, beyan ve ödemeye ilişkin bir maddedir; tahakkuk edilen vergilerin ne zaman öde
neceğine ilişkindir. 

- 5 7 4 -



T.B.M.M. B : 2 5 25 .11 .1599 0 : 3 

Bu konu hakkında görüşlerimiz şunlardır Zaten, zor durumda olan mükelleflerin, böyle dar 
bir zaman içerisinde vergilerini ödemeleri açısından, bu ödeme taksitlerinin, ücretlerde ayrı, götü-
rülerde ayrı ve ticarî kazançlarda ayrı olmak üzere, üç bent halinde gösterilmiştir. 

Bu kanun tasarısı metninde, kanunun çıktığı tarihten itibaren hemen ilk taksit, kasım ve 2000 
yılının ocak ayında, üç eşit taksitte ödenir denilmektedir. Burada, biz, en az dört ay gibi bir taksit 
yapılmasından yanayız; çünkü, gerçekten, bunu ödeyecek mükellef kesimi çok zor durumdadır. Bu 
konu hakkındaki görüşlerimi burada ifade ediyorum. Hiç olmazsa, bu bedelli askerlikteki gibi, dört 
taksit... Aslında, biz, altı taksitten yanayız; ama, hiç olmazsa, dört taksit olması konusunda görüş
lerimi ifade etmekteyim. 

Mevcut, Deprem Vergisi Tasarısıyla, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine, ilave olarak 
yüzde 5'lik bir yük getirilmektedir. Dün, Partim adına, Genel Kurulda, bu vergilerle ilgili yapmış 
olduğum konuşmada, genel hatlarından bahsetmiştim. Bugün ise, vergi tekniği açısından, ilgili ka
nun maddesiyle ilgili eleştirilerde bulunacağım. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, yüzde 5'lik ilave bir vergi yükü getirmektedir. Bu vergiler, bi
na, arsa, arazi, ek emlak vergisi almıyor, motorlu taşıtlardan, ek motorlu taşıtlar vergisi adı altında 
ek taşıt vergisi alınmaktadır, cep telefonu kullanıcılarından özel iletişim vergisi adı altında yeni bir 
vergi öngörülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde çok ciddî bir durgunluk vardır, onbinlerce fir
ma iflas etmiştir, piyasadaki nakit sıkıntısından dolayı mükellefler, mevcut vergilerini ödemekte 
zorlanmaktayken, yeni bir ilave vergi yükü getirilmektedir. Zaten, Hazine, piyasadaki parayı, borç
lanarak, devlet tahvili satarak çekmektedir, o bakımdan, piyasada muazzam bir likidite sıkıntısı 
vardır. 

Bu yılbaşında yürürlüğe konulan geçici vergi mükellefleri, ilave finansman yükü getirilmiştir. 
Böyle bir ortamda, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden, tekrar, ilave bir vergi talep edil
mesi gerçekçi değildir. 1999 yılına ilişkin olmak üzere, aynı kaynaktan üç defa vergi almak gibi bir 
durumla karşı karşıya kalınmaktadır, bu, çok büyük bir haksızlıktır. Gerçekten, mükelleflerimizin 
büyük bir çoğunluğu, mevcut vergileri ödemekte zorlanırken, "deprem vergisi" adı altında yeni ge
tirilen bir vergiyi ödemekte, gerçekten, çok büyük zorluklarla karşılaşacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasan yasalaşırsa, aşağı yukarı 600 ilâ 700 trilyon lira ci
varında bir ekgelir elde edilecektir. Bu, IMPnin talebi doğrultusunda hazırlanmış bir yasa tasarısı
dır. Memura, emekliye, işçiye, yani, dargelirliye yüzde 25 zam verebilmek ve üretici fiyatlarının da 
düşük olduğunu gösterebilmek için, "deprem vergisi" adı altındaki bu vergi bahane edilerek ve in
sanların da duygularına hitap edilerek salınan bir vergidir. 

Benim esas üzerinde durmak istediğim konu, biz, bu vergiyi nasıl tahsil edeceğiz? Bu vergi, 
yeni icralar doğuracaktır, yeni hacizler getirecektir... Zaten, malumlarınız olduğu üzere, bu sene bi
zim tahsilat oranımız çok düşüktür. Değerli milletvekilleri, Yüce Heyetinize şunu özellikle arz et
mek istiyorum; hakikaten, son yıllarda, vergi tahsilat oranı, ilk defa bu kadar -yüzde 43'lere kadar-
düşmüştür; bu, gerçekten iç açıcı değildir. 

Ayrıca, ilave olarak, vergiyi ödeyen, görevini yerine getiren dürüst mükellefin üzerine gidil
mektedir. Vergi kaçıran, noksan beyanda bulunan mükellefler daha az vergi ödeyeceklerdir. Fark
lı gelir unsurları, adil olarak vergilendirilmelidir. Örneğin, işletme dışından elde edilen faiz gelir
leri büyük oranda vergidışı tutulmuştur. Bu gibi olağanüstü durumlarda, faiz gelirlerinin öncelikli 
olarak vergilendirilmesi gerekirken, o zor durumda üretim yapan şirketlerin ve kişilerin vergilen
dirilmek istenmesi, bana göre büyük yanlışlıktır. Güçlükle ayakta kalan firmalara büyük darbe vu
rulacaktır, üretim ve istihdamın azalmasına da yol açılacaktır. 
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Bu itibarla, Gelir ve Kurumlar Vergileri mükelleflerinin bu şekilde vergilendirilmesinden vaz
geçilmesi gerekir. Bunun yerine hazine bonosu ve devlet tahvili faizleri üzerinden stopaj yoluyla 
vergilendirme yapılmalıdır. Değerli milletvekilleri, böyle bir vergilendirmenin hâsılatı da büyük 
olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bina, arsa, araziler üzerinden, motorlu taşıtlardan ve cep 
telefonlarından alman ek vergiler bu dönem için doğru bir vergileme türü değildir. Yine de alına
cak ise, hepimizin bildiği gibi, özellikle arz ediyorum, bina, arsa ve araziler üzerinden alınacak Ek 
Emlak Vergileri, düzeltilmiş matrahlar üzerinden alınmalıdır. 

Burada, benim, Yüce Heyetinize arz etmek istediğim bir konu var; o da şu: Bu vergiyi beledi
yeler tahsil edecektir; yani, bu verginin tahsilatı zor olacaktır. Malumlarınız olduğu üzere, beledi
yelerin durumu ortadadır ve işçi ve memurdan kesilen emekli keseneklerini dahi yatırmamaktadır-
lar; tahsil ettikleri vergiyi Hazine bütçesine aktaracaklarından ciddî kuşkularımız vardır. 

Diğer taraftan, felaketin ilk gününden itibaren, büyük milletimiz tarafından bölgeye büyük 
yardımlar yapılmıştır. Organizasyonun yeterli olmaması nedeniyle, yardımların dağıtılması da biz
zat vatandaşlar tarafından yapılmıştır. Yardım yapanlar arasında binlerce Gelir ve Kurumlar Ver
gisi mükellefi bulunmaktadır. Özellikle arz ediyorum ki, bu mükelleflerimizin yaptığı bağış ve yar
dımları, ödeyecekleri ek gelir ve kurumlar vergisinden düşmeleri gerekmektedir. Yürürlükteki 
mevzuata göre, mükelleflerimizin büyük bir bölümü, yaptıkları bağış ve yardımları, Gelir ve Ku
rumlar Vergisi matrahından düşmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer kanun bu şekilde çıkar ve Gelir ve Kurumlar Ver
gisi mükelleflerinden ekvergi alınırsa, adaletin sağlanması için, deprem nedeniyle yaptıkları bağış 
ve yardımlar, ekvergiden düşülebilmeli; bu tasan bu amaç için yeniden düzenlenmelidir diyorum. 

Ayrıca, vergi tekniği açısından, tasan çok acele hazırlanmış olup, eksiklikler ve tutarsızlıklar 
vardır. Buna örnek göstermek gerekirse, 1 ve 5 inci maddeler gösterilebilir. 

BAŞKAN - Sayın Gül, 1 dakika eksüre veriyorum, toparlayınız. 

RAMAZAN GÜL (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
1 inci maddenin (a) bendinde, 1998 yılı kazanç ve iratlannı yıllık beyannameyle beyan eden 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri vergi kapsamına alınmıştır. Bir başka ifadeyle, beyanname 
vermesi gerektiği halde 1998 yılı kazanç ve iratlarını yıllık beyannameyle beyan etmeyen Gelir ve
ya Kurumlar Vergisi mükellefleri vergidışı tutulmuştur. Halbuki, 5 inci maddede 1998 yılma iliş
kin olarak verilmesi gereken yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannameleriyle beyan edilmesi 
gereken matrahlar vergileme kapsamına alınmıştır. Bu iki madde arasındaki çelişki giderilerek 1 
inci maddenin (a) bendine uygun hale getirilmelidir. Her ne kadar, daha sonraki maddelerde, orta
ya çıkacak matrah farklan üzerinden de ek Gelir ve Kurumlar Vergisi alınacağı belirtiliyorsa da, 
tartışmalara yol açacak bu uyumsuzluğun giderilmesi uygun olacaktır. 

Bu verginin ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılarımı sunanm. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyoruz Sayın Gül. 
Gruplar adına başka söz isteği yok 
Şahısları adına; Sayın Kamer Genç, Sayın Musa Uzunkaya, Sayın İsmail Özgün, Sayın Cevat 

Ayhan ve Sayın Aslan Polat söz istemişlerdir. 
Birinci sırada Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç. 

Buyurun Sayın Genç. 
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Süreniz 5 dakika efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde beyan ve öde
meyle ilgili bir madde. Herhalde, biraz sonra hükümet bunu düzeltecek; çünkü, kanun gecikti. Bu
na göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri yeni bir beyanname verecekler. Bana göre bu bi
rinci bent gereksiz bir bent; çünkü, zaten, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin vergi dairele
rinde, verilmiş beyannameleri vardır. Ayrıca, mükellefleri "sen yeniden bir beyanname ver" diye 
bir mecburiyet altında tutmak bana göre hatalı bir sonuç. Her vergi dairesinde, 1988 yılında veril
miş Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri vadır; götürü usullerde olduğu gibi, vergi daireleri, 
bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, resen, o beyannameleri ele almalı ve onun üzerinden 
gerekli -ilerki maddelerde nispetler var- nispetler üzerinden bu vergiyi salmaları lazım. Ayrıca, mü
kelleflere "git, vergi dairesinden beyanname al, beyannameyi doldur, malî müşavire götür, malî 
müşavir ücretini öde, yeminli malî müşavir imzalasın" denilmesin. Sayın Bakanım, bunlar, bana 
göre fuzuli şeyler. Vergi dairelerinde, her mükellefin beyannamesi var, vergi daireleri -götürü mat
rahlarda olduğu gibi- bunları hemen salsın, daha sonra, ilgililere tebliğ etsin ve onlar da ödesinler. 
Çok açık bir hüküm; çünkü, mükellef yeni bir kazanç beyan etmiyor, daha önce beyan ettiği kazan
cını da düzeltmiyor; bunlar kayıtlarınızda var. Yani, bir yandan, ekvergi alırken, mükellefleri de -
haydi parasını alıyorsunuz da- yeni yeni külfetler altına sokmayın. O bakımdan, bu hükmün düzel
tilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Ayrıca, diğer maddeler üzerinde yaptığım konuşmalarda da belirttiğim gibi, Gelir Vergisi Ka
nununun 94 üncü maddesine göre tevkif yoluyla alman vergiler var. Tevkif yoluyla alınan bu ver
giler bu tasarının kapsamına giriyor mu girmiyor mu? Mesela, telif kazançları istisnası var, önem
li bir husus. Özellikle, birçok muafiyet ve istisnadan faydalanan, buna rağmen Gelir Vergisi Kanu
nuna ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre tevkifata tabi olan kazançlar var. Maalesef, bunların, bu 
tasan kapsamına alınıp alınmadığı konusunda ben tatmin olmuş değilim; bu da önemli bir eksiklik. 

Yine, ücretlerle ilgili bir konu var; daha önce de belirttiğim gibi, birçok işyerinden ücret alan 
mükellefler var. Eğer, beyannameyi esas alırsanız, ihtiyarî toplamlarda -bir mükellefin 10 işyerin
den ayrı ayrı ücret aldığını farz edelim- her birinden aldığı ücret 10 milyar lira diyelim; 10 işyerin
den alırsa 100 milyar lira eder; ama, bir yerden aldığı ücret 12 milyar liradan az olduğu için, bu ta
sarıya göre, bu yazılışa göre, bu kişi vergiye tabi olmayacak gibi geliyor bana. Eğer, aksini düşü
nüyorsanız, bunun burada söylenilmesi lazım; çünkü, bu kanun uygulanırken, buradaki konuşma
lar da esas alınır. Bana göre hepsinin vergiye tabi olması lazım; onu da düzelteyim... 

Değerli milletvekilleri, aslında, hükümetin bu vergiyi almasına gerek yok. 
Şimdi, bize denildi ki, 700 trilyon lira vergi alınacak, toplanacak. İşte bakın, dün, elime Mil

liyet Gazetesinin bir kupürü geçti "Soygun 1,5 katrilyon!" diyor; yani, burada, devletin bankasıyla 
ilgili söylenilen bu. Gidin, bu paraları tahsil edin. 

Şimdi, size, cep telefonunda, Turkcell ve Telsim'le ilgili bir konuyu anlatayım. Cep telefonla
rıyla ilgili anlaşma yapılırken, hatırlarsınız, Turkcell ve Telşim'in her biri 400'er bin aboneden 800 
000 abone için devlete 1 milyar dolar ödeyeceklerdi. Hatta, o mukavele imzalandığı zaman, birisi
nin 800 000 abonesi vardı; fakat, bunların, bugün 8 milyon aboneleri var. Bakın, 800 000 abone 
için 1 milyar dolar ödeyeceklerdi; şimdi, bunların 8 milyon aboneleri var; o anlaşmayı uygularsa
nız -hadi 1 milyar doları düşelim- en azından 7 milyar doları bunlardan almanız lazım. Bunların bir 
ayda tahsil ettikleri sabit ücret 12 trilyon lira! 

Değerli milletvekilleri, bu paralar bizim, sizin cebinizden gidiyor. Acaba, bizim sayın hükü
metimiz uyuyor mu; bunları görmüyor mu? 
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BAŞKAN - Sayın Genç, size 1 dakika ek süre veriyorum; lütfen toparlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, 535'li telefonlar çıkardılar, bir de 533'lü telefonlar çıka

rıyorlar. Halbuki, özelleştirme yapılırken, bunlara, 532 ve 542'li telefonlar verildi; 535 burada yok
tu, 533'ü de çıkarıyorlar. Hükümet, eğer, kendisine düşen bu işleri yapsa, vatandaşın, götürü usul
de vergiye tabi olan bir esnafın, sanatkârın 200-300 milyonuna göz koymasına gerek yok; işte, tril
yonlar var. 

Değerli arkadaşlarım, geçen gün yaptığım konuşmada da söylediğim gibi, Telsim ile Turk-
cell'den tahsil edilen o 1 milyar dolann 150 milyon dolar KDV'si alınmamış. Hükümetimizden ri
ca ediyoruz, Sayın Bakamm bunlara el atın; bakın, bunlar bir kaynak, bizim cebimizden çıkıyor. 
Milyonlarca insanın telefonları kapanıyor, hacizler konuluyor konuşma yapılmadığı zaman. Araş
tırın bakalım, bu iki şirketin, yani Telsim ve Turkcell'in bir aydaki sabit ücret tahsilatı 10-12 tril
yon lira mıdır değil midir?! O bakımdan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMER GENÇ (Devamla) - Son cümleyi söyleyeyim Sayın Başkanım... 

BAŞKAN-Lüften... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Peki, teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Bu doyurucu açıklamalarınızdan dolayı, ben, teşekkür ediyorum; süre konusun
daki hassasiyetimi lütfen kabul buyurun Sayın Genç. 

Şahsı adına, Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya. 

Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

159 sıra sayılı deprem vergi yasa tasansı değil, belki bir deprem yasa tasarısı olan bu tasannm 5 
inci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Özellikle "deprem yasa tasansı" dedim; 17 Ağustosta bu ülke bir deprem yaşadı -Allah, tekra
rını ve benzerini göstermesin- 12 Kasımda bir başka deprem yaşadı ve şimdi, 24 Kasımda, bu mil
letin tarihî anısı itibariyle, öğretmenlerimizin çok müstesna günü olan bir günde, belki büyük oran
da öğretmenlerimizi de ilgilendirecek, mutazarnr edecek bir deprem yasa tasarısı, deprem vergi ya
sa tasarısı, âdeta yeni bir depremi ülkenin 65 milyonuna yayan bir yasa tasansı getirildi. 

Bu önümüzdeki madde, paralann tahsiliyle ilgilidir. Vergi nasıl tahsil edilecek? Arkadaşlar 
işaret ettiler; yasa tasarısı o kadar aceleyle hazırlanmış ki -muhtemelen ağustos ayında hazırlanmış-
dikkatlerden nasıl kaçırıldı bilmiyorum, bu tasanya göre, ilk taksidi kasım ayında tahsil edilecek. 
Bugün ayın 25'i, kasım ayından 5 gün kaldı ve bu 5 günlük zaman içerisinde, vatandaş, hemen ilk 
taksidini ödeyecek, ilk payını ödeyecek, 2000'in ocak ayında ikinci taksidini ödeyecek ve diğer di
limini de daha sonra ödeyecek. Tabiî aceleye getirilmiş; ne olursa olsun 726 trilyon lirayı nasıl tah
sil edebilirizin düşüncesi bu; ama, benim kanaatimce, ciddî bir yanlış yapıldı burada. Deprem gibi 
tabiî afetler karşılığında bu milletten "vergi" adı altında bir rüsumun talep edilmesi, bu millete fev
kalade haksızlıktır, bir anlamda da, manevî değerlerine saygısızlıktır. Niçin söylüyorum bunu; çün
kü, bu tür afetlerde bizim insanımız, hasbî olarak, tamamen hayır olduğuna inandığı yardımları ya
par ve bunun karşılığında da bir ecir bekler. Nitekim, sizin, maalesef hükümet olarak depremin sa-
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bahında olmadığınız yerde halk vardı, bu milletin kendisi vardı; kendi bağrından çıkardığı kuruluş
ları, dernekleri, vakıfları, gönüllü teşekkülleri vardı ve bütünüyle beraber oraya yardımlarıyla koş
tular; takriben üçbuçuk aydır da, bu yardımları, aralıksız, bütün engellerinize rağmen devam ediyor. 

Şimdi, bu yasa tasarısı, her şeyden önce, milletin hayır duygusuyla yaptığı bu yardımın önüne 
geçecek; çünkü, zorla aldığınız vergi, hayır mantığının dışında mütalaa edilir de onun için. Siz, bu
nun bir benzerini 1997'nin ağustosunun başında çıkardınız "eğitime katkı payı" adı altında, yanıl
mıyorsam, o günlerde, bunun hesap edilen miktarı 31.12.2000 tarihi itibariyle 1.8 katrilyon olacak
tı. Bakınız açık söylüyorum, bu 726 trilyonu alamayacak bu hükümet; yani, bu milletten tahsil et
mesi mümkün değil; yok ki, neyini versin bu millet?! Allahaşkma, siz "eğitime katkı payı" adı al
tında aldığınız verginin, hesap ettiğiniz rakamının yüzde kaçım aldınız? Hadi aldığınızı varsayalım, 
nerede kullandınız? Kaç tane, hedeflediğiniz amaca uygun, okul inşa ettiniz; elektronik donanımı, 
bilgisayar sistemi ikmal edilmiş okul... Onu da, taşımalı eğitimin özel oluşturulan bir rant kesimi
ne imkân olarak tahsis ettiniz. 

Şimdi, bunu nereye verebileceğinizi, bu paranın ne kadarım tahsil edeceğinizi bilemiyorum; 
ama, doğrusu, tahsil ettiğinizi nereye vereceğinizi, bugüne kadar tahsil ettikleriniz, âdeta, bize ha
ber vermektedir, nerelere kaptırdığınız... işte, az önce Sayın Genç gösterdi, bakınız, dünkü basın
da var ve Sayın Çağlar, bugünkü Milliyette de tekzip ediyor, diyor ki; "efendim, ben, devletten, öy
le zannedildiği gibi 1,5 katrilyon almadım." Ya; senelerden beri, havuzuna 178 trilyon gelmiş! 
Şimdi, bilemiyorum, bu zatı muhterem, 178 trilyonu; mesela, Musa Uzunkaya olarak bana, banka
sından kredi olarak verseydi, üzerinden aşan bu zamana rağmen, benden 178 trilyon olarak mı tah
sil edecekti?! 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, 1 dakika süre veriyorum, lütfen toparlayın. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Ama, onun hesabında, benim 178 trilyon borcum var diyor. 

Değerli arkadaşlar, hakikaten gücünüz yetiyorsa -şu andaki bütçenizin vergi gelirlerinin he
men hemen tamamı faize gidiyor- gelin, size kolay bir yol göstereyim; sadece faize giden paranı
zın yüzde lO'unu bu amaca tahsis edin; 2 katrilyon; işte, size muazzam bir bütçe; 2 katrilyon!.. Bu 
yıl faize gidecek paranızın sadece yüzde 10'unun deprem amacına kullanmaya gayret edin. Bu ver
giyi millete değil, bu vergiyi, milleti soyanların üzerine yüklerseniz, hem onlara da zorunlu bir ha
yır yaptırmış olursunuz hem de bu milletin bu kadar imkânsızlıklar karşısında zaafa uğramasına se
bep olmaz ve deprem günlerinde, insanların açıkta kaldığı şu zeminde, onların imdadına koşacak 
yerde böyle bir vergiyle milleti taciz etmezdiniz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Uzunkaya. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili soru var. 
Buyurun Sayın Bedük. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Maliye Bakanıma 

şu soruları arz etmek istiyorum: 
1998 yılında 11 700 000 000 lira faiz geliri elde etmiş olan bir işadamından ek deprem vergi

si almayacağız, istisnalar arasında. Buna karşılık, götürü vergiyle 1998 yılında 106 000 000 lira ge
liri olandan ise, yüzde 5 vergi alacağız. Bize göre, bu, sosyal adalete ve ödeme gücü ilkesine aykı
rı bir düzenlemedir. Acaba, kendisinin buradaki gerekçesi nedir? Birinci sorum bu. 
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İkinci sorum; yeni beyanname verilmesi -madde itibariyle söylüyorum- söz konusudur. Oy
sa, beyannameyi daha evvel vermiş olduğumuza göre, 1998 yılında beyannamesini vermiş olan 
mükellefe, yeniden bir beyanname verdirmek, kırtasiyecilik değil midir; bürokrasi değil midir? Bu
nu, doğrudan doğruya idarenin kendisi, bir tespit yaparak, mükellefe bildirmesi daha uygun değil 
midir? Sadece taksit için bir müracaat düşünülebilir; ama, yeni bir beyanname verilmemesi gerekir 
diye değerlendiriyorum. 

Üçüncü sorum; acaba, toplanan bağış miktarı ne kadardır? Bunun ne kadarı sarf edilmiştir? 
Dördüncü ve son sorum -özellikle altını çizerek sormak istiyorum- bugün kar yağıyor ve bir 

taraftan Düzce'de, bir taraftan Bolu'da, bir taraftan Sakarya'daki vatandaşlanmız halen açıkta, çok 
büyük bir sıkıntı içerisindeler ve donma tehlikesiyle de karşı karşıyalar. Bir taraftan da, prefabrike 
evler yapılma gayreti içerisinde; ama, yetişmeyeceği anlaşılıyor, öyle de görülüyor. O halde, biz, 
bu yöredeki insanlarımızı -sonradan vuku bulan depremden zarar gören vatandaşlarımızı da içeri
sine alacak şekilde- tatil köylerine gönderemez miyiz? Çünkü, Antalya'da 150 000 yatak kapasite
si var; keza, Muğla bölgesinde aynı şekilde 150 000 yatak kapasitesi var. Hem tatil köyleri hem de 
pansiyonlarda oldukça fazla yatak kapasitesi bu mevsimde boştur. Buradaki vatandaşlarımızı ora
ya göndermek suretiyle barındırmayı düşünüyorlar mı? Böylece, ihtiyaçlarım karşılama imkânını 
bulabilirler mi? Elde zaten bir miktar para var, bu yöredeki tatil köyleri ve pansiyon sahipleri de, 
bu mevsimlerde, çok ucuz fiyatla, vatandaşların veya yerli ve yabancı turistlerin kalmasına imkân 
sağlıyorlar. Sayın Maliye Bakanımız, deprem bölgesindeki insanlarımızı donmaktan, açlıktan ve 
sefaletten kurtarmak için, tatil köylerine ve pansiyonlara göndermek suretiyle, hiç olmazsa prefab
rike evler yapılıncaya kadar barındırma imkânını düşünüyor mu? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - 3 dakika 3 saniyede sorunuzu sordunuz Sayın Bedük; teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Bedük'ün sormuş olduğu 

3 suale, izninizle, kısa kısa cevap vermek istiyonım. 
Birinci suali "11 700 000 000 faiz geliri olan kişi vermiyor, 106 milyon götürü matrahı olan 

veriyor; bu, sosyal adalet prensiplerine ne ölçüde uyar" diyor. 
O faiz geliri sahibi normal vergisini veriyor ve stopaj yoluyla, 11 milyardan 1,5 milyar vergi 

alınacak; fakat, bu tasarıda -halen görüşmekte olduğunuz tasanda- bundan ayrı, faiz üzerinden di
rekt bir vergi alınması söz konusu değil. Gelir ve Kunımlar Vergisi mükellefi olarak geliri neyse, 
onun üzerinden yüzde 5 oranında almıyor. O, normal vergisini veriyor. Bu tasarıyla, ayrıca, ondan 
vergi alınmayacak; o doğru. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - "Alınmalı" diyoruz biz. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Hayır; ondan stopaj alınmayacak; o şekliyle ve

recek. Aşağı yukarı, dünden beri, âdeta, götürü, vergi mükelleflerden çok büyük bir vergi alınacak 
ve onlar çok sıkıntıya sokulacakmış gibi, arkadaşlarımızın ifadeleri oldu. Esasında, 1999 yılında 
götürü vergi mükelleflerinden vergi hiç alınmadı ve 1998 matrahları üzerinden alınacak ve o mat
rahlar üzerinden de en fazla alınacak vergi 42 000 000 lira olacak; yani "götürü usuldekileri mah
vettiniz, üzerine büyük yük getirdiniz, hayat hakkı bırakmadınız" dediğiniz vergi 42 000 000 lira 
ve bu da üç taksitte alınacaktır ki, o kesimden de, 1999 yılında, basit usul nedeniyle hiç vergi alın
madı; yani, bunu, bir tespit için ortaya koyuyorum; çünkü, çok kullanılıyor. Biz, bu vergiyi getirir
ken, dün de ifade ettim, vergi almayı biz de istemeyiz; ama, şartlar onu gerekli kılmış olabilir. Ay-
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rica, bu vergiyi düzenlerken, mümkün olduğu kadar dar gelirlilere az yük getirilmeye çalışıldı ve 
eğer, bir esnafın, bir emekli memurun, bir işçinin, bu kanun tasarısı kanunlaşırsa ne vergi verece
ğini hesap ederseniz, sözlerinizin çok gerçeğe uymadığını göreceksiniz. 

Nitekim, bu tasan kanunlaştıktan sonra, o tür bir çalışmanın sonucunu da göstereceğiz. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Bakanım, 11 700 000 000... 
BAŞKAN - Sayın Bedük, lütfen dinleyelim... 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Hayır, ben, bu soruyla ilgili olarak söylüyorum. 
Sayın Bakan, geçmişle ilgili, 11 700 000 000 lira kazanmış olan, faizden gelir elde etmiş olan 

kişiden 1 700 000 000 lira stopaj alınıyor dedi. Ek bir vergi kanunu geliyor; burada da, yine aynı 
şekilde, bunlara da yansıyabilir diye, o manada sordum. 

BAŞKAN - Sayın Bedük, siz, sorunuzu sordunuz, Sayın Bakanımız da açıklamasını yapıyor. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (îzmir) - Ben, zaten, Sayın Bedük'e bir şey demedim, 

sorduğu suale cevap verdim; evet, öyledir; ben de aynı şeyi söyledim. 
Onun dışında, yeni bir beyanname verme durumu söylendi. Bu tasarı hazırlanırken bu da dü

şünüldü; ama, burada -ki, mutlaka dikkatle okuyorsunuz- bakıldığı zaman, otomatik, herkes bu ver
giyi verecek anlamı yok. 

Eğer, bu deprem nedeniyle mal varlığı yüzde 10 civarında zarar görmüş ise, o, beyanname ver
me durumunda değil. Mükelleflerin ne kadar zarar görüp görmediğini, vergi idaresi, münhasıran, 
direkt tespit etme şansına sahip değil ki. Eğer böyle bir şey olmasa; yani, yüzde 10 zarar görenler 
beyanname verme durumunda veya muaf olmasalar, bu dediğiniz doğru; ama, vergi dairesi, kimin 
ne kadar zarar gördüğünü bilemiyor. 

O bakımdan, böyle bir beyanname usulü getirildi; ama, getirilirken de, fevkalade basit usul 
içerisinde, belki bir sayfalık bir beyanname olacak; bildirecek. Yoksa, o dediğim konu olmasa, bu, 
gerçekten düşünülebilirdi ve böyle düşünmekte de son derece haklısınız. O nedenle, böyle bir uy
gulama içerisine giremedik. 

Bugüne kadar toplanan bağışlar: Türkiye içerisinden, hibe şeklinde, karşılıksız toplanan bağış
lar en son tarih itibariyle 78 trilyon veya 79 trilyon lira civarındadır; kredi şeklinde dış taahhütler 
3,5 milyar dolar civarındadır. Dün de ifade ettim; bunun, IMPye ait olanı var, Dünya Bankasına 
ait olanı var, Avrupa İskân Fonuyla ilgili olanı var. IMFyle ilgili olan 500 milyon dolarlık kısmı 
geldi; bir de, Dünya Bankasıyla ilgili olan kısmının bir bölümü geldi. Diğerleri, belli bir zaman içe
risinde ve belli şartlara bağlı olarak gelecek. 

Yine, dün ifade ettim; biz, bu deprem konusu üzerinde fevkalade hassas duruyoruz ve kamu
oyunun hassasiyetini de son derece saygıyla karşılıyoruz. O nedenle, bir bütçe bütünlüğü ve disip
lini içerisinde gösterilecektir. Ne kadar gelmiştir, ne kadar harcanmıştır; onunla ilgili bütçeleme ça
lışmaları konusunda da, gerek bizim bakanlığımızda gerek harcamada direkt devrede olan bakan
lıklarda çalışmalar sürdürülüyor. Dolayısıyla, elde edilen gelirlerin kuruşu kuruşuna, harcamaların 
da kuruşu kuruşuna kamuoyunun bilgisine sunulacağını bir kere daha ifade etmek istilyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, bir sorum daha vardı. 
BAŞKAN - Sayın Bedük, bir dakika... 
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Hiç cevaplandırmadı efendim. 
BAŞKAN - Neyi cevaplandırmadı efendim?! 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, Bolu ve Düzce'de, en son depremde 
zarar gören vatandaşlarımız, kar ve kış sebebiyle, gerçekten donma tehlikesiyle karşı karşıya. Aca
ba, Akdeniz Bölgesindeki tatil köylerine veya pansiyonlara yerleştirmeyi düşünüyorlar mı diye sor
muştum. Önemli bir soru. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (izmir) - Sayın Başkan, ilk günden itibaren, depremze-
delerin, devletin depremzedeleri barındırabileceği sosyal tesisler veya ona benzer yerlerde barındı
rılması için o bölgelere talimat verildi ve halen de isteniyor. Yalnız, o taraflara da pek gitmek iste
miyorlar. Biz, her hükümet toplantısında bunu dile getiriyoruz. Oradaki boş yerlere gitmek isteme
leri halinde, oralar açık, her türlü ihtiyaçlan da karşılanacak; ama, bazen de, o bölgeden kopmak 
istemiyorlar, duygusal nedenlerle veya başka nedenlerle o bölgede oldukları için. Yoksa, isteyip de, 
talep edip de orada yer verilmeyen tek kişi yok. Hatta, bugün yine görüştük; bir kamu kuruluşumuz 
"biz kaç defa o bölgeye gittik, söyledik; ama, o kadar az talep geldi ki, biz de hayret ettik" dedi. 
Yani, oradaki vatandaşlarımızın gitmesi halinde, o tesislerin kapılan sonuna kadar açık ve onu da 
zorluyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
3 arkadaşımızın daha soru sorma isteği var. Önce, soruları alacağım, daha sonra, Sayın Baka

nın yanıt vermesini bekleyeceğim. 
Sayın Özgün, buyurun efendim. 
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki sorularımı Sayın Mali

ye Bakanına arz etmek istiyorum. 
Birinci sorum: Bu tasarıyla, kayıtdışı ekonomi deprem vergisinden etkilenmezken, dürüst ver

gi mükellefine, belki de, altından kalkamayacağı bir yük getiriliyor. Bu bakımdan, acaba, bu dürüst 
mükellefleri cezalandırmak anlamına gelmiyor mu bu tasarı? 

İkincisi: Biraz önce de sözü edildi; kaynağında stopaj yoluyla vergilendirilen menkul serma
ye iratlarından vergi alınmayacak; ama, öbür tarafta, geriye dönük olarak, beyana tabi mükellefler
den vergi isteniyor. Bu, Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı değil midir? 

Üçüncüsü: Sayın Bakanım, biraz önce Sayın Bedük'ün sonısuna cevap verirken "bu tasanyla, 
biz, dargelirli insanlara fazla bir yük getirmiyoruz" dediler. Peki, tasanda Akaryakıt Tüketim Ver
gisi oranlarının yüzde 300'den 500'e çıkarılacağı söyleniyor. Memur, işçi gibi dargelirli mükellef
ler bundan etkilenmeyecek midir? 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Aslan Polat, buyurun, sorunuzu sorun. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanıma şunu sormak is

tiyorum: Gerçi, biraz önce Sayın Bedük'e cevap verirken kısmen cevap verilmiş gibi oldu; ama, be
nim esas soracağım soru şu: Sayın Bakanım, götürü vergiyle, misal olarak, siz, 106 milyon lira mat
rahı olandan 5 milyon lira vergi alacaksınız. Misal veriyorum; Erzurum'un Çat İlçesindeki bir ber
ber 100 milyon lira para alıyorsa 5 milyon lira vergi verecek. Bu para önemli birşey değil; ben, bu
nun sosyal yönünü soruyorum. 
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Biraz önce, bir madde önce, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili İsmail Köse bir 
önerge verdi ve ayda 1 milyar lira para kazanan insanlann yılda 12 milyar lirasını vergiden muaf 
etti. Şimdi, bunu ben nasıl izah edeceğim gittiğim zaman şehrime? Çat İlçesi, deprem olduğu gün, 
hayvan pazarında 7 milyar lirayı topladı ve yardım etti. Bu halk yardım etmeyi sever; onu demiyo
rum. 

Bizim sorduğumuz tek soru işin sosyal yönü. Bir taraftan, 100 milyon lira para kazandığını 
varsaydığınız götürülerden 5 milyon lira para alırken, bir taraftan, ayda 1 milyar lira para alan bir 
insanın vergisinin 12 milyar lirasını burada matrah dışı tutmanızı sosyal olarak nasıl izah edecek
siniz? Makalelerinizde, ben, hep bunu okuyorum, "verginin sosyal yönüne dikkat etmek gerekir" 
diyorsunuz. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Polat 

Sayın Musa Uzunkaya, buyurun. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan suallerime ce

vap vermesini arz ediyorum. 

Evvela, ben, makamınıza bir şey sormak istiyorum. Eğer, mümkünse, Meclis Başkanlık Diva
nımız, şu Mecliste, bugüne kadar, şu sistem kurulduktan sonra, ne oradaki konuşmalar ne de yerin
den yapılan mikrofon konuşmaları hiçbir şekilde sağlıklı olarak duyulamıyor. Gerçekten, samimî 
olarak, hükümetten, Meclis Başkanlığından, yeni bir yolsuzluğa meydan vermeden, bunun telafi 
edilmesini istiyoruz. Şuraya bir tane saat konulmadı, kimse ne olduğunu bilmiyor. Belki yoklama 
isteyeceğim ve saate bakıyorum... Mecliste, düzenli, bu topluma lazım bir şey yok. Önce, Başkan
lık Divanından, zatıâliniz aracılığıyla istirham ediyoruz. Bakın, şu konuşmalarda birbirimizi anla
yamıyoruz. Benim konuştuğumu oradaki doğru dürüst duymuyor, oradakini de ben duyamıyorum. 
Sayın Bakanın söylediğini de anlayamıyoruz. Önce, bu sistemi bir ıslah edin. 

İkinci olarak, Sayın Bakandan soruyorum. Az önce de arz ettim; 5 inci maddede tahsili düşü
nülen vergiler, matrahı belirlenmiş filan, neyse... Birincisi "hemen tahakkuk ettiği tarih," ikincisi 
" Kasım 1999" diyor. 

Şimdi, muhalfarz, temenni etmiyoruz; inşallah, çıkmayacak bu yasa; ama, şayet çıkarsa -muh
temelen bu akşam çıkacak- 4 gün var; pazartesi, salı, çarşamba; ay bitti. Vatandaş, yasa çıktı diye 
-kasımda bir taksit ödemesi lazım- cezalı mı ödeyecek? 

İkincisi, gerçekten, az önce de arkadaşlarımız ifade ettiler, bu 12 milyarın istisna edilmesinin, 
gerçek, bizim bilmediğimiz; ama, Sayın Kabinenin bildiği bir gerekçesi mi var? Bu gerekçeyi mil
letin huzurunda bize ilan etsinler. Neden 12 milyar dışarıda? 

Bir diğer konu da; şu anda elimizde bir belge var -bu vergi tahakkuk edecek- Gelir Vergisi Ge
nel Tebliği. Yasa çıkmamış; ama, tebliğ çıkmış. Milletimizin gözü aydın olsun; yani, tebliğle, siz
den ne miktar para toplanacak, belirlenmiş. 

Mesela, buna göre, Erzurum ve Samsun Büyükşehirleri 3 üncü kademede götürü derecelerin
de 127 000 000 lira yıllık götürüşü olan vatandaşa 6 375 000 lira vergi tahakkuk ettiriliyor. Halbu
ki, aynı konumdaki, kalkınmada birinci derecedeki bölgeye de 106 000 000 liraya; yani, zayıf böl
gedeki insan dahi 106 000 000 lira geliri varsa, yine vergi ödeyecek. Oysaki, mesela, diğer 12 bü-
yükşehir 255 000 000 liradan sonrası için vergi ödeyecek. Bu, tersine bir adaletsizlik olmuyor mu? 
Kalkınmada öncelikli yöre ile az kalkınmış büyük şehirler ve... 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, şimdi, genelge üzerinde yorum yapmanıza gerek yok. 
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MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Ben, şimdi soruyorum... 
BAŞKAN - O genelge elinize geçmiş... Resmi bir genelge değildir o. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Müsaade buyurun Sayın Başkan, soruyorum. 
BAŞKAN - Bırakın şimdi... Şimdi, sorunuzu, lütfen, kısa, özlü ve açık sorunuz. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Burada, tersine bir adaletsizlik yok mudur, var mıdır; bunu 
soruyorum. 

BAŞKAN - Burada, konuşmalarınızla, Sayın Bakanın cevap hakkını sınırlamış oluyorsunuz 
ve kamuoyunun bilgilenmesini de önlemiş oluyorsunuz. 

MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Hayır, bilgilenmesini sağlıyorum ben kamuoyunun. 
BAŞKAN - Hayır efendim. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Diyorum ki, burada bir adaletsizlik var mı, yok mu? Sayın 

Bakan açıklasın. 

BAŞKAN - Ama, kısa sorun; gündemdışı konuşmuyoruz. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Evet, buyurun Sayın Bakanım. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (izmir) - Sayın Başkan, Sayın Özgün'ün suallerinden 
başlamak istiyorum. Kendileri buyurdular ki: "Tasan, kayıtdışı mükelleflere niye vergi getirmi
yor?" Kayıtdışınm, Türk vergi sisteminin, hatta bütün vergi sistemlerinin bir zaafı olarak değerlen
dirilmesi lazım. Kayıtdışı, daha doğrusu vergi kapsamı dışındaki işlemlerin vergi kapsamı içerisi
ne alınması, bir malî idarenin, vergi idaresinin en büyük görevidir. Onunla ilgili çalışma, zaten, her 
zaman yapılıyor, yine yapılıyor; ama, bir vergi kanunu çıkarılırken kayıtdışından da vergi alacağım 
diye bir uygulama olmaz; çünkü, kayıtdışı diye bir matrah yok ki. Eğer, Sayın Özgün, kayıtdışı di
ye şu matrah diyorsa, onu alalım; ama, gösteremezler. O kayıtdışı, kanunla ilgili değil. Vergi ida
resi uğraşır. Onunla uğraşıyoruz. Bu vergi çıksa da çıkmasa da zaten uğraşılacak; o konuda gayret 
sarf ediliyor; ama, kayıtdışından da vergi alacağım diye bir kanun çıkmaz. Ortada matrah yok; ama, o... 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Söylemek istediğim, önce kayıtdışınm kayda alınması. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Onun üzerinde zaten gayret sarf ediliyor. Şim
di, kayıtdışınm hangi noktada... Tamam, işba noktasına gelindi, artık, bundan sonra kayıtdışı yok
tur denecek bir ölçü de yok. O, zaten yapılacak. Şimdi, ona, bir noktaya gelinceye kadar vergi alın
maz diye bir uygulama da olamaz. O zaman, bugüne kadar Türkiye'de çıkmış olan bütün vergi ka
nunlarında bu gerekçenin söylenmesi gerekir; ama, ben, bunu değerli arkadaşımın "kayıtdışınm 
üzerinde hassasiyetle durun" ilkesi ve o uyarısı olarak değerlendiriyorum, Gayet tabiî durulacaktır. 

Anayasaya aykırı mıdır? Biz, Anayasaya aykırı olduğu görüşünde değiliz. Zaten, Anayasaya 
aykırı olduğu görüşünde olsak, tasarıyı sevk etmezdik. 

Akaryakıt Tüketim Vergisinden.bahsettiler. Biz, bu vergi tasarısıyla akaryakıt tüketiminden 
bir vergi almayacağız. O, bu vergi kanununun içerisinde yer almıştır; ama, Akaryakıt Tüketim Ver
gisindeki limit, bazı ürünler için dolmuştur. Dolduğu için, ona bir yetki vermek amacıyla, Akarya
kıt Tüketim Vergisindeki o maddeye yeni bir marj tanımak için konmuştur; yoksa, mevcut tasarıy
la kesinlikle en ufak bir vergi alma durumu yoktur... 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) ~ Akaryakıt fiyatlarını artırmayacak mı Sayın Bakan? 
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MALÎYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Efendim, o, bununla ilgili değil; yani, ekvergiy-
le ilgili değil. Eğer böyle bir tasarı olmasa, ayrı, özel bir tasan sevk etme durumunda kalırdık; çün
kü, bazı petrol ürünlerinde 300'lük limit dolmuştur. Onu 500'e... Bu tür düzenlemeler de çok sık ya
pılır. Çok sık yapılmasının nedeni de nedir derseniz, tabiî, enflasyondur. Enflasyonun her alandaki 
tahribatı gibi, burada, limitleri de çok kısa zamanda değiştiriyor. Yoksa, Akaryakıt Tüketim Vergi
sine bu madde zam getirmez; eğer, kararnameyle Bakanlar Kurulu değiştirirse veya Enerji Bakan
lığı değiştirirse gelir. Bu şekliyle, bu, münhasıran bir zam maddesi değil, bir limit tanıma madde
sidir. 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Ama, fiyatları artırır Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Efendim, o, ayrı bir konu. 
Sayın Aslan Polat, işin sosyal boyutundan bahsettiler. Tabiî, bu, tartışılabilir; yani, her vergi

nin, mutlaka, sosyal yönünde bir şey bulunabilir, ne kadar gayret sarf ederseniz sarf edin. 

Yalnız, burada, yılda 12 milyar liranın altında ücret alanlardan vergi alınmaması hususuna bir 
açıklık getirmek istiyorum. Ücret gelirleri, genellikle, zayıf nitelikte kazançlar kabul edildiği için, 
vergi terminolojisi, vergi biliminde, bunlar, biraz, vergilendirmede korunur. 

Şimdi, burada, niye 12 milyarı seçtiniz de 10 milyarı seçmediniz, 8 milyarı seçmediniz diye 
bir sual akla gelebilir, haklı olarak da gelebilir. Burada, biz, şu kıstası kullandık: Bildiğiniz gibi, 
1994 yılında Net Aktif Vergisi diye bir vergi çıkmıştı. Orada da ücretlilerden belli bir vergi alına
caktı ve 600 milyon olarak tespit edilmişti. Onu ölçü aldık; endeksledik -farklı endekslere göre-13-
14 milyar civarında tuttu; biz, onu 12 milyar olarak tespit ettik. Dolayısıyla, sanıyorum, buradaki 
12 milyarın da temelinde yatan konu odur. 

Şimdi, değerli arkadaşımız Uzunkaya'nın sorduğu konu, -kendileri kişisel konuşmalarını ya
parken de burada dile getirdiler- işte, çok aceleye gelmiş, kasım denmiş, kasımın da bitmesine beş 
gün var; bu nasıl olur... 

Şimdi, hiç kuşku yok ki, bu kanun tasarısı yeni sevk edilmedi, ağustosta sevk edildi ve ağus
tosta çıkacağı esasına göre kasım denilmişti. Şimdi, bizim değerli milletvekili arkadaşlarımız da bu 
durumu gördükleri için, bir önerge hazırladılar. Eğer bu önerge Yüce Genel Kurulunuzca tasvip gö
rürse, bunlar değiştirilecek ve zamana uydurulacak. Ağustosta sevk edildiği için böyle oldu. Onu 
ifade etmek isterim. 

Ayrıca, inanın, bu yasa tasarısının çıkışında bilmediğiniz hiçbir şey yok. Çok iyi bildiğiniz gi
bi, Türkiye, bir deprem felaketiyle -gerçi, bu tasarı ilk depremden sonra hazırlandı ama- iki defa 
karşılaştı. Burada meydana gelen zararların bir an evvel giderilmesi isteniyor; ama, bu, bir an ev
vel giderilirken, ayrıca, ekonominin, maliyenin dengeleri de bozulmasın istendi. Bir taraftan bu ya
raları saralım; ama, genel dengelerimizi de koruyalım. Amaç budur. Onun için, ilave bir kaynağa 
ihtiyaç duyuldu. Türkiye'nin çok büyük dayanışma duygusu vardır. Bu sorunları, yine bu duyguy
la aşacaktır. Tabiî, gönül arzu ederdi ki, böyle bir deprem olmasın, böyle kayıplarımız olmasın, 
böyle bir tedbire de gitmeyelim. Dolayısıyla, kesinlikle merak etmeyin, bilinmeyen hiçbir sebebi 
yok. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili beş önerge vardır; ancak, madde bir fıkradan ibaret olduğu için, dört önergeyi 

işleme koyacağım. 
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Birinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin (a) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İsmail Özgün Hüseyin Arı Ahmet Karavar 
Balıkesir Konya Şanlıurfa 

Ali Sezai Lütfı Yalman 
Kahramanmaraş Konya 

"Madde 5-
a)1998 yılma ilişkin olarak verilen yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ile beyan 

edilen matrahlar üzerinden herhangi bir beyanname vermeye gerek kalmaksızın hesaplanan ek ge
lir ve ek kurumlar vergisi, bu kanunun yayım tarihinden itibaren bir ay içerisinde tarh ve tahakkuk 
ettirilir. Ödenmesi gereken vergi, ilki bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, di
ğerleri 2000 yılının Şubat, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım ayında olmak üzere altı eşit taksitte öde
necektir." 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin (b) bendinde geçen "ve 
ilki tarh süresinde, diğerleri 1999 yılının Kasım ve 2000 yılının Ocak ayında" ibaresinin "ve ilki 
2000 yılının Nisan ayında, ikincisi Ağustos ayında ve üçüncüsü Aralık ayında" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Suat Pamukçu Mustafa Niyazi Yanmaz Ahmet Karavar 
Bayburt Şanlıurfa Şanlıurfa 

Osman Yumakoğulları Bekir Sobacı Salih Kapusuz 
İstanbul Tokat Kayseri 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin (a) bendinin son cüm
lesinin "Ödenmesi gereken vergi; ilki 2000 yılının Nisan ayında, ikincisi Ağustos ayında ve üçün
cüsü Aralık ayında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Suat Pamukçu Yakup Budak Bekir Sobacı 
Bayburt Adana Tokat 

Mehmet Zeki Okudan Osman Yumakoğulları 
Antalya İstanbul 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, okutacağım dördüncü önerge, aynı zamanda en aykırı öner
ge olup, okuttuktan sonra işleme alacağım. Eğer, Genel Kurulca kabul görürse, diğer önergeleri iş
leme koymaya gerek kalmayacaktır. 
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Dördüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Mehmet Emrehan Halıcı Murat Başesgioğlu İsmail Köse 

Konya Kastamonu Erzurum 
Ahmet Kabil Zeki Çakan 

Rize Bartın 

"Beyan ve ödeme 
Madde 5. - Ek gelir ve ek kurumlar vergisi, aşağıda belirtilen sürelerde beyan üzerine veya 

idarece tarh edilerek ödenir. 
a) 1998 yılma ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi beyanname

leriyle beyan edilmesi gereken matrahlar ve bu matrahlar üzerinden hesaplanan ek gelir ve ek ku
rumlar vergisi, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde ayn bir beyannameyle beyan 
edilir. Ödenmesi gereken vergi, ilki beyanname verme süresi içinde, diğerleri beyanname verme 
süresinin bittiği ayı izleyen ikinci, dördüncü, altıncı, sekizinci ve onuncu aylarda olmak üzere altı 
eşit taksitte ödenir. 

b) 1998 yılı ticarî veya meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen Gelir Vergisi mükellef
lerinin, götürü matrahları üzerinden hesaplanan ek gelir vergisi, bu kanunun yayımı tarihinden iti
baren bir ay içinde idarece tarh edilir ve ilki tarh süresinde, diğerleri 2000 yılının haziran ve ekim 
aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

c) 1998 takvim yılı ücretlerinin vergi matrahı 12 milyar lirayı aşan ücretlilerin, bu ücretleri için 
hesaplanıp ödenmesi gereken ek gelir vergisi, ücretlilerin bu kanunun yayımı tarihinde kendilerine 
ücret ödemesinde bulunan işverene, 1998 yılında elde ettiği ücretlerinin Gelir Vergisi matrahını bil
dirmeleri üzerine, işverenlerce bu kanunun yayımı tarihinden sonraki birinci, üçüncü, beşinci, ye
dinci, dokuzuncu ve onbirinci ücret ödemesinden tevkif edilmek suretiyle altı eşit taksitte ödenir. 
Tevkif edilen bu vergi muhtasar beyannameyle beyan edilir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, ço

ğunluğumuz bulunmadığı için, olumlu görüşle takdire sunuyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın Bakan?.. 
ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
Sayın Komisyon takdire bırakıyor, Sayın Bakan katılıyor. 
Önerge sahipleri, gerekçenizi mi okuyalım efendim? 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının yasalaşma süreci ve 12.11.1999 tarihinde meydana gelen deprem dikkate alınarak bu 

değişikliğin yapılması gerekmektedir. 
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BAŞKAN - Evet, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, gerekçesini biraz önce 
dinlediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Önerge kabul edildi Sayın Pamukçu... 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Maddeyi oylarken aramanızı istiyorum efendim. 
BAŞKAN - Diğer önergeleri işleme almamıza gerek kalmamıştır. 
Maddeyi, bu değişiklik önergesi doğrultusunda oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısını 

arayacağım. Bu nedenle, elektronik cihazla oylama yapacağım ve oylama için 4 dakika süre vere
ceğim. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı vardır, 5 inci madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair önerge vardır. 
Bilindiği üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon metninde bu

lunmayan, ancak, tasarı veya teklifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini iste
yen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açı
lacağı, İçtüzüğün 87 nci maddesinin dördüncü fıkıası lıükmüdUr. Bu nedenle, önergeyi okutup, Ko
misyona soracağım. Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılırsa, önerge üzerinde yeni bir mad
de olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması halinde ise, önergeyi işlem
den kaldıracağım. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun tasarısına, 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşa
ğıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer İzgi Murat Başesgioğlu Mehmet Emrehan Halıcı 
Konya Kastamonu Konya 

A. Ahat Andican Yusuf Kırkpınar 

İstanbul İzmir 
"Madde 6.- Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan illerde; 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüs

leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan iktisadî devlet teşekkülleri, ka
mu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile özelleştirme kap
samındaki kuruluşları, ek Kurumlar Vergisi muaflığından çıkarılmasına Bakanlar Kumlu yetkili
dir." 

BAŞKAN - Sayın Şahin, Komisyon üyeleri hazır mı efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Komisyonun çoğunluğu yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayacağız Sayın Genç, acele etmeyin... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Komisyonunun salt çoğunluğu yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Acele etmeyin, meraklanmayın... İçtüzüğün hükmü neyse, onu yapacağız; hiç 

merak etmeyin efendim. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, yardımcı oluyoruz Sayın Başkan... Biz de istiyoruz... 
BAŞKAN - Sayıyoruz Sayın Genç... 

Komisyonun salt çoğunluğu yoktur. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - 19 kişiyiz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, salt çoğunluk 19 değil, 21'dir. 

O nedenle, önergeyi işleme alamayacağım. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 
bu, teknik bir düzenlemedir... Yani, ihtiyacımız var Sayın Başkan. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, 5 dakika ara verir misiniz... 

MUSTAFA ÖRS (Burdur) - Karar verdiniz Sayın Başkan. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Karar verdiniz Sayın Başkan; önerge düşmüştür. 

(Ankara Milletvekili Hikmet Uluğbay'ın, Başkanlık Divanı önüne gelerek, Divan Başkanıyla 
konuşması) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, böyle bir usul var mı?.. Biz, duymu
yoruz. 

BAŞKAN - Sayın Uluğbay, dediğiniz, komisyon toplantılarına ilişkindir. Şu anda Genel Ku
rulda bulunuyoruz ve yeni bir madde ihdasına dair olduğu için, Komisyonun salt çoğunlukla katıl
ması gerekir. 87 nci madde, bu konuda, gayet sarih. O nedenle, sadece, burada bulunan Komisyon 
üyelerini sayıp, o sayı 21'e baliğ olursa ancak işleme alabiliriz. 

Efendim, Komisyon üyeleri elini kaldırsın; sayalım, buyurun... 

18 kişi... 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, efendim, siz, önergeyle ilgili, Komisyonda salt 
çoğunluğu aradınız. 

BAŞKAN - Arıyorum efendim... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - "Salt çoğunluk yoktur; önerge, bu sebeple işleme alınmaya

caktır" dediniz. 

BAŞKAN - Alınmayacak diyorum efendim. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Yeniden niye sayıyorsunuz?! 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, önerge düşmüştür. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, istirham ediyorum... Zabıtlara geçti. 

BAŞKAN - Önergeyi işleme almadım arkadaşlar; alma şansımız yok. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ek Emlak Vergisi 

MADDE 6.- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci maddele
rinde yazılı bina, arsa ve araziler, 1999 yılı emlak vergisi matrahları üzerinden bir defaya mahsus 
olmak üzere ek emlak vergisine tabidir. 

- 5 8 9 -



T.B.M.M. B : 25 25 .11 .1999 O : 3 

Sahip olunan konutlardan brüt alanı 200 m2'yi geçmeyen ve mükellefçe seçilen bir tanesi ile; 

- Kocaeli, Sakarya, Yalova illerinin merkez ve ilçeleri ile Bolu İlinin Düzce, Gümüşova, Göl-
yaka, Cumayeri ve Çilimli ilçelerinde bulunan bina, arsa ve araziler, 

- 17/8/1999 tarihinde meydana gelen depremde varlıklarının en az yüzde onunu (tevsik edil
mek kaydıyla) veya birinci derece kan hısımlanndan birini (eş dahil) kaybedenlerin bina, arsa ve 
arazileri, 

bu vergiden müstesnadır. Emlak Vergisi Kanununda yer alan daimi ve geçici muaflıklar ve is
tisnalar, bu vergi bakımından da geçerlidir. 

1999 yılında bina ve arazi vergisi mükellefi olanlar, bu verginin de mükellefidirler. 1998 yılı 
genel beyan döneminde veya 1998 yılında ortaya çıkan ve vergi değerini tadil eden nedenlerle ve
rilen beyannameler bu vergi için de verilmiş sayılır. Bu vergi, 1999 yılı emlak vergisi matrahı üze
rinden, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren Emlak Vergisi Kanununda yer alan nispetlerde be
lediyelerce hesaplanır. Hesaplanan vergi, başkaca bir işleme gerek olmaksızın tahakkuk etmiş sa
yılır. -

Bu Kanunun yayımı tarihine kadar emlak vergisi beyannamesi verilmemiş olması halinde ver
gi, Emlak Vergisi Kanununun 32 nci maddesine göre belirlenecek emlak vergisi matrahı üzerin
den tahakkuk ettirilir. 

Tahakkuk eden bu vergi, mükelleflerce 1999 yılı Kasım ve Aralık aylarında olmak üzere iki 
eşit taksitte ödenir. Belediyeler, bu madde uyarınca tahsil ettikleri vergileri, tahsilatı takip eden 
ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine be
yan ederek öderler. 

Tahsil ettikleri vergiyi yukarıda belirtilen süre içinde vergi dairesine yatırmayan belediyeler
den, yatırmaya mecbur oldukları vergiler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir. 

BAŞKAN - 6 ncı maddeyle ilgili, Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Veysel Candan; buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
FP GRUBU ADINA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö

rüşülmekte olan 159 sıra sayılı Deprem Vergisi Kanunu Tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde Fazi
let Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

6 ncı madde, bir defaya mahsus olmak üzere, bina, arsa ve arazilerin 1999 yılı Emlak Vergisi 
matrahından ek emlak vergisi almayı esas almaktadır. Ayrıca beyanname verilmeyecektir; 1999 yı
lında ödediği vergi neyse, bir kere daha, mükerreren ödeme imkânına sahip olacaktır. Bir konut 
için, değeri ne olursa olsun, vergi hesaplanmayacaktır; metrekare olarak da, 200 metrekarenin al
tında olanlar için. Hangi konutun istisna olacağını da, mükellef, beyannamesinde bildirecektir. 

Bu vergiyle ilgili olarak üç bölümde muafiyet getirilmektedir. Bir tanesi, illeri kapsamaktadır. 
Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinin merkez ve ilçeleri ile Bolu İlinin Düzce, Gümüşova, Gölkaya, 
Cumayeri, Çilimli İlçeleri kapsam dışında tutulmaktadır. 

Ayrıca, malvarlıklarının yüzde 10'unu kaybedenler, belgelemek kaydıyla, af kapsamına gir
mektedir. 

Ayrıca, birinci derecede kan hısımlarının birini kaybedenler de buna dahil tutulmaktadır; ka
sım ve aralık aylarında belediyelere ödenecektir. Belediyeler de, müteakip ayın 20'sine kadar, ille
rin defterdarlıklarına ödeyecektir. Ancak, bu madde içerisinde eksik gördüğümüz konuların üzerin
de durmak istiyorum. 
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Bunlardan bir tanesi, bir konut için, değeri ne olursa olsun, vergi hesaplanmayacak denmekte
dir. Birisinin Boğazda yalısı 500 milyardır, birisinin dairesi 10 milyardır, vergileri de çok farklıdır 
ve burada bir adaletsizlik söz konusudur. İkincisi, varlık kaybında, yüzde 10 belgelemede ciddî sı
kıntılar çıkacaktır. Üçüncü olarak da "kasım ve aralık aylan" deniyor, zaten kasım ayı tamamlan
mıştır, zannediyorum ki, bir değişiklik önergesiyle bu da düzeltilecektir. 

Ayrıca, belediyeler tahsil edecek ve maliyeye ödeyecektir. Dünkü basında takip ettiyseniz, Er
zurum Belediyesi sekiz aydır işçilerine maaşlarını ödememekte ve belediyedeki işçilerde açlık gre-
vindedir. Dolayısıyla, belediyelerin böyle bir tahsilatı defterdarlıklara, cezayı göze alarak, ödeme
leri imkânsızdır; yani, paraya ihtiyacı olan bir belediyeye siz imkân verdiğiniz zaman, onu alır ve 
imkânlarına göre de harcar, tıpkı SSK ve Bağ-Kurda ödenmediği gibi. 

Değerli arkadaşlar, aslında 57 nci hükümetin, özellikleri, zannediyorum ki, en mühim uzman
lık sahası, vergi kanunlarını çıkarmak ve çeşitlendirmek ve bir de zam yapmaktır. Bu hükümete 
baktığımız zaman, Kesintisiz Eğitimle 2 katrilyon, Haller Yasasıyla 4 katrilyon, Gelir Vergisi Ka
nunuyla 4 katrilyon, deprem vergisiyle yaklaşık 1 katrilyon, akaryakıtta ek vergiler... Yine, biraz 
sonra gündeme gelecek olan Mahallî İdareler Yasası da aslında bir vergi paketinden ibarettir. Do
layısıyla, topladığımız zaman, hükümetin bütün ağırlıkla çalışma sahası, vergi ve zamdır. 

Sayın Bakan, ısrarla sorulan sorulara cevap vermekte zorlanmaktadır. 20 inci dönem milletve
kili arkadaşlarımız hatırlayacaklar; Sayın Zekeriya Temizel de aynı üslupla bu kürsüye çıkıp, çı
kardığı vergi yasasının çok akıllı bir iş olduğunu, hatta, vergi kanununa karşı çıkanların vatan ha
ini olacağım söylemişlerdi; ama, şimdi biliyoruz ki, Parlamento dışında kaldı maalesef. 

Şimdi, Sayın Bakan, cevaplamalarında çok enteresan bir cümle kullandı, not aldım, diyor ki: 
"Deprem konusunda aslında her şeyi Yüce Parlamento çok iyi biliyor; vergiyi niye getirdiğimizi 
biliyorsunuz." Ama, bu Parlamento yine bir şey biliyor ki, toplanan vergilerin doğru dürüst yerin
de kullanılmadığıdır. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısında 726 trilyon vergi öngörülmektedir; Gelir ve Kurum
lar Vergisinden 400 trilyon, Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisinden 140 trilyon, cep telefonların
dan da 120 trilyon; ayrıca, akaryakıt ve kıymetli kâğıtlarla birlikte topladığımız zaman, aşağı yu
karı 700 trilyon. 2000 yılı bütçesinde faiz gideri 21 katrilyon; yani, yüzde 5'ini bu vergiyle topla
mış oluyoruz. 

Aslında, bir değil, elli tane deprem vergisi getirseniz, her birinde de 700 trilyon para olsa, bu 
bütçeye kâfi gelmesi yine mümkün değildir. 

Evvela, bu kanun tasarısındaki yanlışlar nedir... Piyasa şartlan göz önüne alınmadan hazırlan
mıştır. Biraz önce, Sayın Bakan, götürü vergi ödeyenlerin çok vergi ödemeyeceklerini, belki, 40-
50 milyonla kurtulacaklanm söyledi; halbuki, dün yine basında, gazete sütunlannda, bir ailenin, 
evine 5 milyon liralık tüp alamadığı için yemek pişiremediğini görüyoruz. 

Ayrıca, kaçaklar tutulacağı yerde, bu verginin, verenden tekrar alınması en büyük yanlışıdır. 
Hedeflenen 726 trilyon paranın tamamını tahsil etmek hiç mümkün değildir. Birçok beldede, ilçe
de, Emlak Vergisi diye bir şey zaten yoktur. Aslında, hükümet, yaptığını da tam anlamıyla bilme
mektedir. 

Depremin haftasında, hazinenin borçlanma rakamlarını aldım: Artı 8 puanla yüzde 122'yle 
borçlandı ve bir haftada fazla ödenen para miktan 45 trilyondur; yani, hazinenin bir hafta borçlan
masıyla fazla ödenen para miktan yaklaşık 45 trilyondur; yani, toplanacak bu verginin yaklaşık 
yüzde 10'unu, bir ödemeyle, hükümet harcamış durumdadır. 
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Değerli arkadaşlar, aslında, deprem için paranın ihtiyaç olup olmadığı da tartışmalıdır. Yine, 
gazeteye intikal eden haberlerde, Sayın Bakan "paramız var, çadırımız yok" diyor; çok enteresan 
bir cevap. 

Her şeyden evvel, depremle ilgili olarak konut seçimi de tamamen yanlıştır; daimi konut veya 
prefabrike olması noktasında, hükümet içindeki koalisyon partilerinin iki bakanı görüş ayrılığına 
düştü ve haklı olarak, bu konutlar prefabrike olmamalıydı ve maalesef oldu. 26 000 prefabrike ko
nut ihale edildi. Müracaat eden 25 firmaya paylaştırıldı. Düşünün şimdi; ihalesiz, 25 firmaya pay
laştırıldı; 1 900'ü bir firmaya verildi ve bu firma, daha önce, Ankara Asliye Ceza Ticaret Mahke
mesi tarafından tazminat cezasıyla cezalandırılmıştır; böyle bir firmaya bile ihale verildi. Ayrıca, 
deprem sonrası için, aynı tarihlerde, beton malzemeye yüzde 40 zam yapıldı. 

Hepimizin hatırlayacağı üzere, Toplu Konut İdaresi, Başbakanlığa direkt bağlandı; gerekçesi 
de, Dünya Bankasından büyük kredilerin alınacağı ve büyük ihalelerin yapılacağı idi. Yani, Başba
kanın, ilgili devlet bakanına güvensizliği ortaya çıktı. 

Değerli arkadaşlar, şimdi bütçeye baktığımız zaman, yaklaşık 47 katrilyon; açık 14,4 katril
yon, faiz gideri 21 katrilyon... Gelir artışı -sanki esnaflar için- vergi artışı yüzde 70 öngörülüyor. 
Büyüme hızı yüzde 2,5, özelleştirme geliri 5,5 milyar dolar... Özelleştirme tarihinden bugüne ka
dar, Özelleştirme idaresi ilah ve reklam giderleri, gelirleriyle karşılanamamıştır. Dolayısıyla, bu ra
kamlar tamamen hayalîdir ve enflasyon hedefi de yüzde 25 olarak belirlenmiştir. Halbuki, 2000 yı
lında, hükümetin, ödeyeceği 43 milyar dolar borcu vardır. Türkiye'nin gelir fazlası yoktur, ihraca
tımız artmamıştır, turizm gelirlerimiz düşmüştür, üretim de düşüktür. Bu rakamlara baktığımız za
man, bütçe de, hayalî bir bütçe olmaktan ileriye gidememektedir. 

Aslında, depremle ilgili yardımlar da çok tartışma konusudur. Evvela, 500 milyon dolar Dün
ya Bankası kredisi, işçi ve memur aylığına ödenmiştir. Daha sonra, Amerika'nın 1 milyar dolarlık 
Eximbank kredisini, esnaflara -hükümeti küçük düşürecek şekilde, hükümete güvenmediklerini be
yan ederek- 12 banka aracılığıyla vereceğini açıklamışlardır. Yine, Dünya Bankası, 750 milyon 
deprem kredisi... "Size güvenimiz yok, eğitim için 600 trilyonu kullanamadınız" demiştir. Sayın 
Başbakan da "bizim eksiklerimizi ve yanlışlarımızı düzeltiyorlar" diye cevap vermek mecburiye
tinde kalmıştır. 

Şimdi, burada, şu soru akla geliyor: Sivil toplum örgütlerinin yardımları neden durdurulmak
tadır? Değerli arkadaşlar, dün, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bolu merkezine 1 000 çadır, 40 000 
kişiye günlük yemek verecek aşevi... 

BAŞKAN - Sayın Candan, size, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, toparlayınız. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Tamam efendim. 
... ve odun kömür yardımı yapmak üzere, Bolu Valisiyle anlaşmıştır. Ankara Valisine yazı ya

zılmıştır; ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Bolu îline yardım etmesine izin verilmemiştir; 
yani, siz, bir taraftan vergi kanunu çıkarıyorsunuz, bir taraftan da -insanlar, çadırlarda, sular altın
da, kar altında- sivil toplum örgütlerinin ve belediyelerin yardımlarını, maalesef, engelliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar -konuşmamı tamamlarken- aslında, hükümet, nereden ne tür para alacağını 
bilememektedir. Maliye Bakanlığının, şu anda, GSM cep telefonlarıyla ilgili 150 milyon dolarlık 
KDV alacağı beklemektedir; 75 trilyon etmektedir. Mavi Akım Projesiyle, ödenmemesi gereken -
DPT'nin karşı çıkmasına rağmen- 55 milyon dolar ödeme yapılmıştır. Yine, Interbank'ta -arkadaş
larımızın ifade ettiği gibi- 1,5 katrilyon, Hazine Mevduat Fonuna geçirilmiştir; yani, devlet zararı 
vardır; yaklaşık, toplanan verginin 2 katıdır. 
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Değerli arkadaşlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

VEYSEL CANDAN (Devamla) - Cümlemi tamamlayayım Sayın Başkan; bir cümle ifade 
edeceğim. 

Netice itibariyle, bu vergiye taraf olmak mümkün değildir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Candan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Aksaray Milletvekili Murat Akın; buyurun efendim. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA MURAT AKIN (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 159 
sıra sayılı tasarının 6 ncı maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, şahsım ve Gru
bum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, tasarının 6 ncı maddesi, Emlak Vergisi Kanununun 1 inci ve 12 nci 
maddesine atıf yapmak suretiyle, bina, arsa ve arazilerin, ekverginin konusuna girdiğini belirtmek
tedir. 

Yine, ikinci fıkrası, 200 metrekarenin altında olan gayrimenkullerden, binalardan bir tanesinin 
vergiden müstesna olduğunu belirtmektedir. 

Üçüncü fıkrası ise, deprem olan illerde ve bu illere bağlı ilçelerde, arsa, arazi ve binaların ek 
emlak vergisinden istisna olduğunu belirtmektedir. Zaten, buralarda da, arsa, arazi ve binalar bir
birine karışmıştır; vergilendirmek isteseniz bile vergilendirilmesi şu an mümkün değildir. 

Dördüncü fıkrada ise, mal varlıklarının en az yüzde 10'unu kaybedenler ya da yakın akrabala
rından birisini kaybedenler de bu vergiden müstesna sayılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 22.7.1998 tarihinde, Emlak Vergisindeki beyan değerlerini yükselt
mek, yine, bina, arsa ve arazilerin gerçek değerlerini bulmak üzere mevcut, reform diye tabir etti
ğiniz kanunda yeni düzenlemeler getirmiştiniz. Bu düzenlemelere göre, bina, arsa ve araziler, eğer 
gerçek değerleri üzerinde beyan edilmemişse, bu gayrimenkuller, taşınmazlar, iktisap tarihinden 
itibaren 5 yıldan daha az bir sürede satılırsa, sair kazanç ve iratlar diye vergilendirileceğini belirt
mek suretiyle, mükellefleri, malikleri korkutarak yeniden beyana davet etmek suretiyle gerçek de
ğerlerinin üzerinde bu beyannameleri yenilettiniz ve yeniletmenin, neticesinde de, bilhassa gayri
menkul alım-satımı, bina yapım ve satıcılarının işleri oldukça durdu ve bu 4369 sayılı Yasanın ge
çici 46 ncı maddesi ile 65 inci maddesi ülkede ekonomik durgunluğa, ekonomik istikrarın bozul
masına sebep oldu. Bilahara, 1998'de "reform" diye tanıttığınız ve bütçenin fevkalade açığının ka
panacağını ifade ettiğiniz tasarı, bu beklentilerinize cevap vermeyince, 4444 sayılı Yasayla tekrar 
değiştirerek emlak değerlerinin değişiklikten önceki değerine dönüştürülmesini sağlamaya çalıştı
nız. Şimdi ek emlak vergisinde ifade edilen 1999 yılı değerlerinin 4369 sayılı Kanunla belirtilen 
değer mi, 4444 sayılı Kanunla belirtilen değer mi olduğu da belirsizdir. 

Değerli milletvekilleri, deprem sonrası konjonktürü değerlendirirken, ekonomimizin deprem 
öncesinde içinde bulunduğu durumu ve depremin ekonomiye etkilerini göz önünde tutmak gerekir; 
aksi takdirde, her zamanki kolaycılığa kaçarak, gelecekte ortaya çıkabilecek bütün olumsuzlukları, 
yanlış politika uygulamalarından kaynaklansa bile, doğal olaylara fatura edebiliriz. 
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Depremden önce, 1995-1997 döneminde, üç yıl, yani Doğru Yol Partisinin iktidarda olduğu 
dönemde, talebe bağlı olarak yıllık yüzde 7'nin üzerinde yüksek bir hızla büyüyen Türkiye ekono
misinin büyüme hızı 1998 yılında düşmüş ve eksi 2'lere inmiştir. 

Ekonomimizde, 1998 yılı ortasında başlayan duraklama, kasım ayından itibaren daralmaya dö
nüşmüştür. Daralma, bu yılın ilk üç ayında şiddetlenmiş ve gayri safî millî hâsıla yüzde 8,4, sana
yi sektörü yüzde 9,3 küçülmüştür. 

İmalat sanayii üretimi, temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalmış; imalat 
sanayiinde kapasite kullanma oranı, geçen yıl ağustos ayında yüzde 79,4 iken yüzde 65'lere inmiş
tir. Ekonomideki bu daralmanın temel sebebi, hükümetin yanlış uyguladığı politikalardır. Şimdi so
ruyorum: 

Ekonomide ek bir değer oluşturdunuz mu da ek emlâk vergisi alıyorsunuz? Ekonomide ek bir 
değer oluşturdunuz mu da ek kurumlar vergisi, ek gelir vergisi alıyorsunuz? Ekonomide ekdeğer 
oluşturdunuz mu da motorlu taşıtlar vergisi veya iletişim vergisi alıyorsunuz? 

Millet mahvoldu, esnaf perişan. Devletin, mükellefin beyanına dayalı tahakkuk ettirdiği tahak
kuka bağlı tahsilat oram düştüğü halde, ilave peşin beyamn içerisinde, beyan dönemi içerisinde ilk 
taksiti alınmak suretiyle ikinci, üçüncü taksitleri kasım, aralık aylarında, yani beş gün sonra öden
mek üzere... Bu millete ne verdiniz? Hükümet olarak ne verdiniz; biz Meclis olarak ne verdik ki, 
bu insanlardan ek vergi istiyoruz? 

Değerli milletvekilleri, tekpartili dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde varlık vergisi 
çıkarıldı. Varlık vergisini ödemede sıkıntı çekenler, malum, yollarda, çeşitli yerlerde çalıştırıldı. 
Şimdi, siz, merhamet etseniz de bir alternatif ödeme şekli getirseniz; köy yollan kalmadı, şehir yol
ları kalmadı; ama, havaalanlarında çalıştırma şeklini getirseniz de millet ödemede sıkıntı çekerse, 
hiç olmazsa, bedeniyle ödese. Bu merhameti de göstermediniz. 

Değerli milletvekilleri, insanlarımız aç ve açıkta; susuz. Büyüme hızı, biraz önce ifade ettiğim 
gibi, ağustos ayı sonu itibariyle yüzde -2. 2000 yılında büyüme hızını 5,5 olarak belirtiyorsunuz. 
Acaba ağustostan kasım sonuna kadar gayri safî millî hâsılada ne artış oldu da 2000 yılında böyle 
hayalî bir büyüme hızı belirlemek suretiyle insanlardan ilave vergiler talep ediyorsunuz? Çiftçiye 
ne verdiniz, esnafa ne verdiniz, tüccara ne verdiniz?.. 

İşte, çelişkili maddeleri, hakkaniyet ihtiva etmeyen maddeleri görüyorsunuz; yılda 12 milyar 
lira ücret geliri elde eden ve çeşitli yönetim kurulu üyeliklerinden ücret elde eden kişileri bu ek ver
giden istisna kılıyorsunuz; ama, el arabasında turp, havuç satan götürü mükellefleri ek vergiye ta
bi kılıyorsunuz. Bu mudur acaba sizin insaf ölçüleriniz; soruyorum size. 

Değerli milletvekilleri, şu anda kış başladı. Anadolu'nun birçok yerinde insanlar, odun ve kö
mürlerini, kışlık yiyecek ve giyeceklerini temin etmekte sıkıntı çekerken, önde gelen Ramazan. İn
sanlarımız bu kışı ve gelecek ayları nasıl geçireceklerini düşünürken, ek vergi; motorlu taşıtlardan 
bir vergi, emlaktan bir vergi, telefondan bir vergi, gelir ve kurumlar vergisinden bir vergi... Bir in
sana aynı anda, on çeşit ek vergi koymak doğru mudur acaba?! İşte, bu ek vergi tasarısına, bu çer
çevede, karşıyız ve getirdiğiniz bu tasarı, hakkaniyet kaidelerini iktiza etmiyor. Bu vesileyle bu 
vergiye karşıyız. 

Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Saym Akın. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç?.. Yok. 
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Balıkesir Milletvekili Sayın İsmail Özgün?.. 
Buyurun Sayın Özgün. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
159 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; bu 
vesileyle, Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, getirilen bu tasarıyla, öyle zannediyorum ki, 2000 yılında büyük bir 
deprem yaşayacağız; bu depremin adı, vergi depremi olacak. Esasında burada depremle ilgili bir 
vergi tasarısını konuşuyoruz; ama, bu vergi tasarısı başlı başına bir deprem orta yere çıkaracak. Ne
den bunu söylüyorum; çünkü, bakınız, bu tasan çok büyük haksızlıklarla dolu bir tasarı. Siz, evine 
ekmek götüremeyen, dükkânını siftah yapmadan kapatmak durumunda olan -yatırımlar durmuş, 
üretim durmuş, alışveriş yok- bu insanlara "şu kadar vergi vereceksiniz" diyorsunuz. Berberden, ta
mirciden, ayakkabıcıdan, en küçük esnaftan vergi isteyeceksiniz; ama, öbür taraftan milyarlarca li
ra geliri olan insanı, bir kalemde "bundan muaf tutuyoruz" diyeceksiniz; böyle şey olmaz. Bu, ne 
insafa sığar ne hakkaniyet ölçülerine sığar ne de vergicilik ahlakına sığar... 

HASARI GÜLER (Adıyaman) - Sen inamyor musun söylediklerine!.. 
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - İnanarak söylüyorum tabiî. 
Bakınız, bu vergi tasarısını, aslında IMF istedi, onun için buraya alelacele getirildi. Tabiî, bu

nun arkası gelecek; yani, bu, bu tasarıyla kalmayacak anladığımız kadarıyla, önümüzdeki günler
de Bakanlar Kurulu kararnameleriylc Katma Değer Vergisi oranlan yükseltilecek, Katma Değer 
Vergisine zam getirilecek, öbür taraftan, daha başka birtakım vergilerle, aşağı yukan 1 katrilyon ci-
vannda para toplanmaya çalışılacak. 

Bakınız "bunları alacağız" diyorsunuz da, bugün, Plan ve Bütçe Komisyonunda Maliye Ba
kanlığının bütçesini görüştük. Orada ne gördük; Türkiye, makam otomobili, vasıta bakımından 
dünyada şampiyon bir ülke. 30.6.1999 tarihi itibariyle tam 87 000 tane taşıt var. 

Şimdi, bu yetmiyormuş gibi, o kanuna arkada ilaveler yapılmış "aşağı yukarı biz daha 4 000 
civannda taşıt alacağız" diyorsunuz. Kimin parasıyla alacaksınız? 

. MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Deprem parasıyla. 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon)- Makam otomobili değil alınacaklar, işmakinesi. 
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Efendim, onun içerisinde makam otoları da var; sizin dediği

niz gibi, hepsi işmakinesi değil. Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken kanunu bugün görüştük 
orada. 

Değerli arkadaşlar, bunu bırakınız; depremin finansmanını karşılamak zor değil. Depremin fi
nansmanını, bakın, şu şekilde de karşılayabilirsiniz: Bu makam otolarının yansını satabilirsiniz. 

Öbür taraftan, lojmanlar var, kamu arazileri var. Türkiye'nin bugün aşağı yukarı 234 000'in 
üzerinde lojmanı, 2 408 civarında da sosyal tesisi var; bunları değerlendirebilirsiniz. Hazine arazi
lerinin miktarı aşağı yukan 46 milyar metrekare; bunları gündeme getirebilirsiniz. 

Öbür taraftan, stopaj yoluyla vergilendirilen gelirler var, faiz ve repo gelirleri var; onlara hiç 
dokunmuyorsunuz, onları değerlendirebilirsiniz. Ama, bir kolaycılık var, bir acelecilik var; hazır 
elimizin altında beyanname veren mükellefler var nasıl olsa, dürüst bir şekilde de bugüne kadar be
yannamelerini vermişler, haydi, onun üzerinden bir yüzde 5 daha vergi istiyoruz diyorsunuz. Ne 
yazık ki, değerli arkadaşlar, siz, bu kanunu buradan geçirseniz bile, bu mükelleflerin, bugün, bu 
vergileri ödeyecek takati yok. 
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BAŞKAN - Sayın Özgün, 1 dakika eksüre verdim; lütfen toparlayınız. 
ÎSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Bitiriyorum. 

Bakınız, vergi tahsilat oranlarına bakınız... Bu sene artış oram yüzde 51, yüzde 53 civarında 
gerçekleşecek ve üstelik, 2000 yılı için de, siz, yüzde 70 vergi artırmayı planlıyorsunuz. Bunun na
sıl yapacaksınız; akıllara durgunluk veriyor. 

O bakımdan, değerli arkadaşlar, geliniz, bu dürüst insanlara, bugüne kadar vergisini kuruşuna 
kadar ödemiş dürüst insanlara, esnaf ve sanatkânmıza bu kadar haksızlıklık yapmayalım. Geliniz, 
biraz önce söylediğim kaynaklardan depremin finansmanını sağlayalım; çünkü, biz, depremin fi
nansmanının sağlanmasına karşı değiliz; ama, yapılan haksızlığa karşıyız. 

Bunu takdirlerinize arz ediyor; hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgün. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN - Hayır efendim... Görüşmelere geçtik biz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Görüştünüz, tamam... Birinci söz hakkı benimdi; arkadaş benim 

yerime konuştu... 
BAŞKAN - Öyle bir usulümüz yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Nasıl yok... Yani, ben, o sırada yoktum; şimdi, ikinci kişisel ko

nuşma için... 
BAŞKAN - Sayın Cevat Ayhan... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - İsmail Özgün Beye devretmiştim; ama, hakkım varsa konuşurum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben yoktum; ama, şimdi, konuşmacıdan sonra ko

nuşmak hakkım... 
BAŞKAN - Sayın Genç, sizi kulis odalarından veya kulisten alıp buraya getirmek gibi bir zo

runluluğum mu var benim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ilk söz hakkı benimdi. 
BAŞKAN - İyi... Sıranızı geçirmeseydiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ne sırası canım... Daha sıra geçmedi ki... 
BAŞKAN - Sayın Ayhan size söz sırasını veriyorsa, buyursun versin. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Söz sıramı Musa Beye devrediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Musa Uzunkaya; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, Sayın Uzunkaya'nın konuşma süresi 5 dakika; ancak, süremiz buna kâfi 

gelmeyebilir. 
O nedenle, Sayın Uzunkaya'nın konuşmasının tamamlanmasına kadar görüşmelerin uzatılma

sını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Uzunkaya. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce de arz etmiştim, tabiî, bu yasa tasarısıyla -Sayın 

İsmail Beyin ifade ettiği gibi- toplanan vergiler eğer maksadına uygun kullanılabilirse, milletimiz 
bunu da sineye çeker, kabul eder. Bilfarz, elindeki tüm imkânlarını satar, devreder, işte burada say
dığınız gibi, konutlarından, elinde diğer nesi varsa, vergilendirdiğiniz tüm kalemleri satarak, gere-
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kirşe bunu, öder; yeter ki, depremzede vatandaşımıza bu imkânlar intikal etmiş olsun; ama, bu mil
letin ciddî endişeleri var. Demin de söyledim, siz, her olayda yeni bir vergi çıkarırsanız... Hani Ho
ca Nasrettin'in (rahmetullahi aleyhi) meşhur bir fıkrasını anlatırlar: "Bir gün, Hoca sabahleyin kalk
mış, ağlıyor. Hanımı sormuş 'hayırdır Hoca, niye ağlıyorsun?1 Hoca 'Rüya gördüm1 demiş. Hammı 
'Hocam rüyanda ne gördün?' diye sormuş. Hoca 'Vallahi, bıyığımın üzerinden -af buyurun- fare 
geçti' demiş. Hanımı 'Hocam, ilahi, hale bak; yani, bıyığının üzerinden bir de fare geçmiş, ağlanır 
mı buna' demiş. Hoca da 'Vallahi, ona üzülmüyorum; el duyar da yol zanneder, herkes gelip ora
dan geçmeye çalışır, onun için ağlıyorum1 demiş." 

Siz, vaktiyle, eğitim için ek bir vergi koydunuz; şimdi .deprem vergisi, yarın yel vergisi, bir 
gün sel vergisi!.. Allahaşkına, bu vergilerin bir hududu var mı? Akşamleyin Sayın Bakana sorulu
yor, bakan "yeni vergiler de gelecek" diyor. Nedir, nereye gideceksiniz bu vergilerle? Koyduğunuz 
vergilerin gerçekleşmesi konusunda da ciddî zaaflarınız var; çünkü, bunu da gerçekleştiremiyorsu-
nuz, yani, tahsil edemiyorsunuz, etmeniz mümkün değil. Nasıl alacaksınız; vatandaşta yok ki, versin. 

Bakımz, 210 400 liraydı süper benzin Ocağın l'inde, yılbaşından bu tarafa 517 000 liraya çı
kardınız. Allahaşkına, bu, vergi değil de nedir?! Benzinine, mazotuna yaptığınız akaryakıt zammıy
la bu milleti bu kadar perişan ettiniz, geçim sıkıntısıyla karşı karşıya getirdiniz. Belki, şu anda, şu 
Parlamentonun yapması gereken en onurlu mücadele, görev şu olmalıydı: Bakın, burada bütün ar
kadaşlar ifade ediyor -dışarıda kar yağıyor, Bolu Dağı belki de geçit vermiyor- şu anda bize düşen 
görev, Parlamento tatil edilmeli, cuma gününden itibaren, hafta sonu ve hatta, o insanları yerleşti
rene kadar, gerekirse o çadırlarda onlarla beraber yatarak, onların sıkıntısını görüp, bir an önce, 
devletin sosyal tesisleri midir... Bakın, siz, bu konuda da zaaf içinde oldunuz, yerleştiremediniz 
hiçbir sosyal tesise. 17 Ağustosta deprem oldu, 21 Ağustosta bakanlıklar genelge yayımladı ;tüm 
sosyal tesisler depremzedelere tahsis edilecekti. Kaç tanesini yerleştirebildiniz? Bir kurum kalktı, 
vermiyorum dedi; bir başkası kalktı, benimkine rezerv koyuyorum dedi. Hiçbirine bir depremzede-
yi doğru dürüst yerleştiremediniz. 

Bakın, daha önce Devlet Bakanı Sayın Recep Önal Bey, dışarıdan gelen bir yardımın memur
lara maaş olduğunu, sürçülisan ile ifade buyurdular; Sayın Başbakan derhal müdahale etti "hayır, 
öyle değil" dedi. 

Burada, o deprem günlerinde önemli bir yasayı geçirmekte muvaffak olan bir başka değerli ba
kanımız, kalktı, dedi ki "efendim öyle değil; biz Hazineden vermiştik, deprem için harcama yap
tık." Yani, maslahat vermiş, ariyet vermiş. Depremzedeye, bu hükümet, ariyet, emaneten para ve
riyor, dışarıdan gelen parayı derhal onun yerine bloke ediyor. 

ABBAS BOZYEL (İğdır) - Söylediğinize siz de inanmıyorsunuz. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Evet, vakıa bu. İnanmadığım değil... Sizin, inanmadığınız 

yasalara el kaldıra kaldıra, elleriniz kırıldı. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) Ben biliyorum, inan
madığınız yasalara el kaldırdınız. Siz, MHP olarak, çıkardığınız hiçbir yasaya inanmadınız. 

ABBAS BOZYEL (İğdır) - Alnını secdeye koyan insanlar doğru konuşur. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... Lütfen... 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Arkadaşım, sataşmaya gelince perişan olursun sen; hiç se

sini çıkarma, otur oturduğun yerde. Ama, size şunu söylüyorum: Bakın, şu vergileri tahsil etme şan
sınız yok. Milleti, önce, verginin hakkaniyet içerisinde alındığına inandıracaksınız; rantiyeden, bu 
konuda vergi alacaksınız. 

BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, 1 dakika eksüre veriyorum; lüften, toparlayınız. 
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MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Rantiyeden vergiyi alacaksınız; hakikaten, hakkaniyet içinde bunu tahsil edeceksiniz, ikinci 
olarak, insanlarınızı, bu milleti, bir kuruşu tüyü bitmedik yetimin hakkıdır diyerek bihakkın yerine 
kullanabileceğinize inandıracaksınız, inandırma gücünüzü kaybettiniz; çünkü, bir kere hükümet ol
ma güç ve güveni... Gidin, bakın Kızılay meydanında yapılan nümayişlere, toplantılara; nasıl bir 
refleks göreceksiniz halktan!.. 

Bu güveni sağlamak zorundasınız diyor ve bu yasanın topluma hayır getirmeyeceği -keşke ge
tirebilse- endişesi içerisinde, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Uzunkaya. 

Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek üzere, saat 20.00'ye kadar 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.03 

m 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER: Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Hüseyin ÇELİK (Van) 

-O-

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

159 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2 - 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtı

ğı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası 
ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/525) (S.Sayısı: 159) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Tasarının 6 ncı maddesi üzerinde görüşmeler tamamlanmıştı. 
Soru sormak için bir talep yok şu ana kadar; göstergemizde öyle bir kayıt yok. 
Maddeyle ilgili iki önerge vardır; geliş sırasına göre okutup, aykırılık sırasına göre işleme ala

cağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı maddesi sonuna "Bu madde kapsa
mında tahsil edilen vergiler Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bolu İllerinin afetten zarar gören beledi
yelerinin altyapılarının imanna sarf edilmek ve beldelerin nüfusuna göre dağıtılmak üzere Afet Fo
nuna aktarılır" ibaresinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Suat Pamukçu Mehmet Batuk Nevzat Yalçıntaş 

Bayburt Kocaeli İstanbul 
Mahfuz Güler Musa Uzunkaya 

Bingöl Samsun 

BAŞKAN - İkinci önerge, aynı zamanda en aykırı önergedir; okutup işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emrehan Halıcı Ömer İzgi Murat Başesgioğlu 
Konya Konya Kastamonu 

İsmail Köse Ahmet Kabil Zeki Çakan 
Erzurum Rize Bartın 
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"Sahip olunan konutlardan brüt alam 120 metrekareyi geçmeyen ve mükellefçe seçilen bir ta
nesi ile; 

Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova İllerinin merkez ve ilçelerinde bulunan bina, arsa ve araziler, 

17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihinde meydana gelen depremde varlıklarının en az yüzde 
lO'unu (tevsik edilmek kaydıyla) eşini veya birinci derece kan hısımlanndan birini kaybedenlerin 
bina, arsa ve arazileri, ' 

bu vergiden müstesnadır. Bina ve arazi vergisi ile ilgili muaflık ve istisnalar, bu vergi bakı
mından da geçerlidir." 

"Tahakkuk eden bu vergi, mükelleflerce 1999 yılı Aralık ve 2000 yılı Mart aylarında olmak 
üzere iki eşit taksitte ödenir. Belediyeler, bu madde uyarınca tahsil ettikleri vergileri, tahsilatı takip 
eden ayın 20 nci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine 
beyan ederek öderler." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NlHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Sayın 
Başkan, çoğunluğumuz olmadığından takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 

Sayın Hükümet?.. 

ORMAN BAKANI İ. NAMİ ÇAĞAN (istanbul) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılıyor. 

Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım? 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Evet, önergenin gerekçesini okutuyorum: 

"Gerekçe: 

Tasarının yasalaşma süreci ve 12.11.1999 tarihinde meydana gelen deprem dikkate alınarak bu 
değişikliğin yapılması gerekmektedir." 

DENGİR MİR MEHMET FIRAT (Adıyaman) - Karar yetersayısını arayalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Arayacağım efendim. 

Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı ve gerekçesini biraz önce okuttuğum öner
geyi oylarınıza sunacağım. Bu arada, arkadaşlarımız karar yetersayısı istedikleri için, karar yeter
sayısını arayacağım. 

Oylamayı, elektronik oylama cihazıyla yapacağım. 

Vekâleten oy kullanacak sayın bakan varsa, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun 
rengini ve imzasını taşıyan oy pusulasını Başkanlığımıza göndermelerini rica ediyorum. 

Oylama için 5 dakikalık süre veriyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum: 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergenin oylama sonucunu açıklıyorum: 
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Kabul : 115 

Ret : 9 

Çekimser : Yok 

Toplam : 124. 

Karar yetersayısına ulaşılamamıştır. 
Bu arada, şunu belirtmek isterim: Özellikle iktidar partilerine mensup grup başkanvekili arka

daşlarımız, eğer Parlamentonun çalışma süresini 24.00'lere ve yasa bitimlerine kadar uzatacak tek
lifleri getiriyorlarsa, milletvekili arkadaşlarımızın da Genel Kurul salonunda hazır bulunmaları ko-. 
nusunda özellikle gayret sarf etmelerini rica ediyorum. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) Eğer 
milletvekili arkadaşlarımızı buraya getirmeyecekseniz, bir günde beş kere oturumu açıp kapama
nın hiçbir manası yoktur. (Alkışlar) O nedenle, arkadaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. 

Sayın Başkanvekilleri, saat 20.10... 
Bundan sonra arkadaşlarımıza gerekli uyarıyı yapalım. Burada, muhalefet partileri, haklı ola

rak karar yetersayısı, toplantı yetersayısı isteyeceklerdir. Bunlara hazırlıklı olmalısınız, olmak zo
rundasınız; aksi halde, Parlamentoyu çalıştırma şansınız yok. 

Siz kaç dakikalık süre istiyorsanız onu söyleyin Sayın Halıcı... Sayın İzgi... 
Oturumu, 20.25'te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.11 

© 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.25 

BAŞKAN : Başkanvckiü Ali ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER : Cahit Savaş YAZICI (İstanbul), Hüseyin ÇELİK (Van) 

— © • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşiminin Be
şinci Oturumunu açıyorum. 

159 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

2. -17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtı-. 
ğı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası 
ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/525) (S.Sayısı: 159) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Sayın Emrehan Halıcı ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yetersayısı buluna

mamıştı. Şimdi, tekrar, önergeyi oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 
Oylama, işarî oylamadır. 
Komisyonun ve hükümetin katıldığı önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka

bul edilmiştir. 
Maddeyi, bu önergedeki değişiklik ... 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Önergemiz var Sayın Başkan, bizim önergemiz ne oldu? 
BAŞKAN - Bu önerge kabul edildiği için, bunu işleme... 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Ne alakası var. 
BAŞKAN - Efendim, İçtüzüğü uyguluyorum, aykırılık sırası var. O önergeyi işleme almıyo

rum. 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - En aykırıdan başlanacak Sayın Başkan, öbür önerge işleme 

alınmaz denilmiyor ki. 
BAŞKAN - Efendim, alınmıyor; en aykırı önerge kabul edildi. 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Tamam, aykırılıktan başlanacak ama... 
BAŞKAN - Bütün önergeleri biraz önce de... 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Alakası yok; önergeler arasında çok büyük fark var. 
BAŞKAN - Hayır efendim, alakası var; İçtüzükte öyledir. 
Maddeyi, kabul edilen değişiklik önergesi doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 
MADDE 7. - 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılrMotorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı 

maddelerinde yer alan (I),(II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun 
yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıtlı bulunan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 1999 yı
lı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar, ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir. 

Ancak, bu Kanunun 3 üncü maddesine göre ek gelir ve ek kurumlar vergisinden muaf olanlar 
ile 17.8.1999 tarihinde meydana gelen depremde birinci derece kan hısımlarından birini (eş dahil) 
kaybedenlere ait taşıtlar ve depremde hasar gördüğü tevsik edilecek taşıtlar, ek motorlu taşıtlar ver
gisine tabi değildir. 

Ek motorlu taşıtlar vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinde tahakkuk etmiş sayılır. 
Kanunun yayımı tarihinde ilgili sicilde adlarına kayıtlı taşıt bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bu 

taşıtları dolayısıyla 1999 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin yıllık tutarını, ek mo
torlu taşıtlar vergisi olarak birinci taksiti, bu Kanunun yayımım izleyen ayın sonuna kadar, ikinci 
taksidi ise 1999 Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte taşıtın kayıtlı olduğu yerin 
vergi dairesine öderler. 

BAŞKAN - 7 nci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına Erzurum Milletvekili Sa
yın Aslan Polat. 

Süreniz 10 dakika. 
Buyurun Sayın Polat. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 159 

sıra sayılı bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 7 nci madde
si üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu bölüm, tasarıda "Üçüncü Bölüm" başlığı altında, ek motorlu taşıtlar vergisini düzenlemek
tedir. Öz olarak bu madde, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin 1999 yılı içerisinde kendilerine 
tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödemesi getirmek
tedir. 

Yine, kanun tasarısında "Kanunun yayımı tarihinde ilgili sicilde adlarına kayıtlı taşıt bulunan 
gerçek ve tüzelkişiler, bu taşıtları dolayısıyla 1999 yılı için tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergi
sinin yıllık tutarını, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi olarak, birinci taksidi, bu kanunun yayımını izle
yen ayın sonuna kadar, ikinci taksidi ise 1999 Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksit
te, taşıtın kayıtlı olduğu yerin vergi dairesine öderler" kısmının uygulanması, zaman olarak müm
kün değildir; çünkü, bu kanun tasarası bu haliyle çıkınca, birinci taksidi en erken 1999 Aralık so
nuna, ikinci taksidi ise mutlaka 2000 yılına sarkacaktır. Bu haliyle, mutlaka, bu tasarıda, en azın
dan tarih itibariyle bir düzenleme yapmak kaçınılmaz olacaktır. 

Şimdi, 17 Ağustos depreminin üzerinden hafta geçmeden 24.8.1999 günü Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulan ve 26.8.1999 günü alelacele Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkarılan bu ka
nun tasansı, kamuoyundan gelen büyük baskılar üzerine, takriben üç aylık bir ertelemeyle, tekrar 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelmiştir. Bu tasan, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulduğundan beri, kamuoyundan gelen tepkiler genellikle şu noktalarda yoğunlaşmıştır: 

1. Kanun tasansı, geliş tarihi itibariyle yersizdir; çünkü, bu kanun tasansının gelişi, kamu
oyunda büyük bir destek gören deprem yardımlarının önünü kesecektir. 
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2. Zaten durgunluk içerisinde olan ve hatta daralmaya devam eden ekonomiyi iyice daralta
cak, küçültecektir. 

3. Hep vergi altında ezilen kesim yerine, hiç vergi vermeyen kesimden vergi alınmaya çalışıl
malıdır. 

Kamuoyunun da tahmin ettiği gibi, vergi kanunlarının Meclise sunulmasıyla, yardımlarda bir
den büyük bir duraklama olduğu da görüldü. Bunun üzerine, hem kamuoyu baskısından hem de 
yardımlar aksamasın diye bir müddet ertelenen bu tasarı, tekrar Meclisin gündemine gelmiştir. 

Refahyol Hükümetinin 28 Şubat gürültüleri arasında yıkılmasından sonra gelen Anasol-D, 
DSP azınlık ve Anasol-Milliyetçi Hareket Partisi hükümetlerinin en önemi özelliği, sürekli yeni 
vergi kanunları çıkarmaktır. Ayrıca, bu vergi kanunlarını çıkarırken de, her bir çıkardıkları kanun, 
diğerinin prensiplerini yok saymış veya değiştirmiştir. Anasol-D Hükümetinin büyük bir iddiayla 
çıkardığı ve hakkında "bir reformun anatomisi" diye kitaplar yazdığı vergi kanununun esas özelli
ği, gelirin unsurlarını sayarken, 7 nci madde olarak "kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü kazanç 
ve iratlar" başlığıyla, vergi kanununda, gelirin tanımında, kaynak teorisinden net artış teorisine ge
çilmiş ve bunun için de malî milat ilan edilmiş ve vergi oranlarının kademeli olarak düşüşüyle ver
ginin tabana yayılacağı çok iddialı olarak ilan edilmiştir; fakat, yeni kurulan 57 nci Anasol-MHP 
Hükümeti, 135 sıra sayılı vergi kanunu ile Anasol-D hükümetince getirilen vergi kanununun yan
lış olduğunu, bu kanun ve malî milatla ülkemizden 7 milyar dolar civarında bir kaynak çıkışı ol
duğunu, bunu önlemek için gelirin tanımında tekrar eski düzenlemeye geçilmesi gerektiğini ve ma
lî milatın üç yıl ertelenmesi gerektiğini, ayrıca yüksek faiz geliri elde eden mükelleflerin ekbeyan-
name yoluyla vergi vermek istemediklerini, hükümetçe, bu 30 000 kişilik varlıklı kesimi üzmele
rinin de mümkün olamayacağını belirtip, ayrıca milyonlarca insandan istenilen beyanname verme 
mecburiyetinden bu kesimin muaf tutulmasını istediler ve birden fazla işverenden ücret alan ücret
lilerin ücretlerinin toplamı belli bir miktarı geçen holding yöneticilerinin de beyanname verme 
mecburiyeti kaldırıldı. Neticede, bu kesimlerin vermesi gereken ve bütçede karşılığı görülen mik
tar kadar ekverginin, genellikle esnaf ve sanatkârların oluşturduğu alt gelir grubunun vergisinin 5 
puan artırılmasıyla karşılanmasına karar verildi. 

Bu kanuna, muhalefetin yanında, Maliye eski Bakanı Sayın Temizel ve DSP'li bazı milletve
killeri şiddetle karşı çıktılar. Hatta, bir DSP milletvekili, bu kanunla ilgili olarak "vergi yasasına 
karşı başlatılan, oldukça akıllı yürütülen ve ülke yönetiminin üst kademelerinde de değişik beklen
ti ve varyasyonlarla destek gören kampanya neticesinde, kayıtdışı ekonomi lobisi hükmen galip 
gelmiştir" diye görüş bildirerek, kendi güvenoyu verdikleri hükümeti tenkit edip, bu acı gerçekle
ri itiraf etmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Aslında, 17 Ağustos depremi üzerine yapılan hesaplar netlik kazanınca anlaşılacaktır, fakat, 
ön tahminler tutarsa, en az 8 milyar dolar civarında olması gereken deprem giderlerinin ekvergiler-
le karşılanma ihtimali yoktur; çünkü, millî gelirin yüzde 4'ü oranında bir vergi artışının bir yılda 
sağlanması olanaksızdır ve ekonomi, gerçekten bu vergiyi kaldırmaz. 

Bu kanun tasarısıyla getirilecek vergi artışlarıyla ilgili, bakanlıkça net bir rakam telaffuz edil
mediği gibi, kamuoyunda da çeşitli tahminler yapılmaktadır. Bazı iktisatçılar, toplanacak verginin 
650 trilyon lira, ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin 80 trilyon lira olacağını tahmin ederlerken; bazı 
ekonomistler de, ekverginin 1,2 katrilyon civarında teşekkül edeceğinden ve ek Motorlu Taşıtlar 
Vergisinin 115 trilyon lira civarında olacağından bahsetmektedirler. 

Şunu peşin olarak söylemek gerekir ki: Ekonominin bu durumunda, yani, ülke ekonomisinin 
yüzde 2 - 3 oranında, sanayi kesiminin 1999 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3,9 oranında, 
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otomotiv sanayiinin ise 1999 yılı ocak - eylül döneminde yüzde 19,6 oranında küçüldüğü ve bil
hassa otomotiv sektörünün can çekiştiği bir dönemde -bir başka ifadeyle, 1997'de 399 000, 
1998'de 405 000'e ulaşan taşıt üretiminin, 1999.yılının ilk dokuz ayında 226 000'e düştüğü bir dö
nemde- sanayide kapasite kullanım oranının yüzde 70'lere düştüğü ve sanayide işyerlerinin tam ka
pasite çalışmamasının, yüzde 75'ler oranında talep yetersizliğinden kaynaklandığı bir dönemde, tü
keticileri, bir yılda 2 defa vergi vermeye mecbur ederek ve akaryakıta bir yılda yüzde 130'lar civa
rında yapılan zam yetmiyormuş gibi, bu vergi kanunuyla, Akaryakıt Tüketim Vergisini yüzde 
300'den yüzde 500'e çıkararak, akaryakıta -reel olarak, haftalık yapılan zamlardan ayrı olarak-
yüzde 66 oranında ekvcrgi getirmek suretiyle, bu sektöre öldürücü bir darbe vurulmuş olacaktır. 

Bugün itibariyle, artık, otomobil kullanma lüks olmaktan çıkmış, yüzde 25 zam vererek ezdi
ğiniz memur kitlesi dahi, borç harç, zar zor bir otomobil almış ya da almak istemektedir. Siz, on
ların tüketim arzusunu böyle vergilerle kırarsanız, bundan tüm halkımız, otomotiv sanayiinde çalı
şan işçiler ve herkes çok zarar görür ve korkarım, bu zararı yıllarca telafi edemeyiz. 

Ayrıca, otomobil kullananları bekleyen sürpriz bununla da kalmamakta, TEFE'nin, 2000 yılı 
ortalaması yüzde 38,5; yıl sonu yüzde 20 olarak tahmin edildiğinin Maliye Bakanlığınca ilan edil
mesine ve memur maaş artışı 2000 yılı için yüzde 25 olarak ilan edilmesine rağmen, 2000 yılı oto
motiv vergi artışı oranı yüzde 52,1 olarak ilan edilmiştir; yani, bu hükümetin genel yaklaşımı, bu
radan da belli olmuştur: Verirken 1 vermek, alırken 2 almak. 

Getirilen bu vergi kanunu tasarısına, bütün kesimlerden büyük tepki gelmektedir. İş dünyası, 
ekvergilerin, darboğazdan geçen ekonomide büyük bir depreme neden olacağını söylerken, bu ko
nuda, Sayın Maliye Bakanımız da, bir dergiye verdiği beyanatta "vergi toplamak için üretmek la
zım" diyor ve ekliyor: "Ekonomi işliyorsa^vergi alırsınız. Vergi, vergi doğurucu olay varken alı
nır, bunu hep söylüyorum. Vergi doğurucu olayda ekonominin kendisidir. Vergi doğurucu olay ol
maz ise, vergi alacağım deyin, alamazsınız ki. Vergi doğurucu olay, ekonominin önünün açılma
sıyla, hızlı yürümesiyle, reel ekonominin yürümesiyle olacaktır. Vergi yaparken, işin sosyal ve 
ekonomik boyutunu kesinlikle ihmal edemezsiniz, ettiğiniz zaman, zaten o düzenleme başarılı ol
maz, sonuç da vermez" diyor Sayın Maliye Bakanı. Peki, biz de Sayın Maliye Bakanımıza sormak 
isteriz: Sizler, zaten yüzde 19 civarında küçülen otomotiv sanayiinin kullanıcılarına 2 defa vergi 
getirip, kullandıkları akaryakıta bir yılda yüzde 130 zam yapmanız yetmez gibi, bir de ek olarak, 
Akaryakıt Tüketim Vergisini reel olarak yüzde 66 artırmakla, otomotiv sanayiinin önünü mü açı
yorsunuz, yoksa, o sanayiin kapısına, bir daha açılmamak üzere bir kilit mi vuruyorsunuz? 

Vergi kanunu getirirken ihmal edilmemesi gerektiğini belirttiğiniz verginin sosyal boyutunu, 
en çok kazanan rantiye kesiminin ve en çok ücret alan holding yöneticilerinin ekbeyannameyle 
ödeyecekleri vergilerini affedip, esnaf ve sanatkârların bu yılın ağustos ayında 5 puan artırdığınız 
vergi oranlarını tekrar bu tasarıyla 5 puan daha artırırken, o üzerinde çok durduğunuz verginin sos
yal boyutunu, siz, ellerinizle yıkmış olmuyor musunuz? Bu konuda net olarak söylemek istediği
miz, deprem vergileri yeniden gündeme gelip, vergi verenlerden biraz daha vergi alınmaya çalışı
lırken, vergi yükümlülüğünden kurtulanlar bir daha düşünülmelidir. 

BAŞKAN - Sayın Polat, size 1 dakika süre veriyorum; lütfen toparlayınız. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

En azından, piyasada gerçek bir rekabet sağlayabilmek için kayıtdışı ekonomiyi vergi kapsa
mı içine almaya çalışmak, bu konuda en gerçekçi yaklaşım olacaktır. 
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Son olarak şunu söylemek isteriz: 54 üncü hükümet, tek bir yeni vergi kanunu çıkarmadan, 
1996 yılında yüzde 38 olan faizlerin bütçe içindeki payını yüzde 28'e çekerken, Refahyolun 28 Şu
bat şamatalanyla yıkılmasından sonra gelen hükümetler, faizlerin bütçe içindeki payının 1998'de 
yüzde 40'a, 1999'da yüzde 41'c ve 2000 yılında yüzde 45'e çıkmasına, hem de 3 defa vergi kanu
nu çıkarmalarına rağmen mani olamadılar. Sadece 2000 yılı içerisinde bütçenin 46,9 katrilyon ol
duğunu düşünürsek ve yüzde 28 ile yüzde 45 arasındaki yüzde 17 farkın 8 katrilyon olduğunu ve 
bu meblağın da, getirdiğiniz son vergi kanunuyla almayı tasarladığınız 800 trilyon TL'nin tam 10 
katı olduğunu belirtmek isterim. Onun için, alacağınız vergi rantiye kesimindedir ve siz oraya he
diye etmişsinizdir; o vergileri oradan alın. 

Saygılar sunarım. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Polat. 
Doğru Yor Partisi Grubu adına, Eskişehir Milletvekili Sayın Sadri Yıldırım; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel, televizyonları başında bizi izleyen halkımızı ve dep
remde zarar gören ve çamur içinde olan tüm vatandaşlarımızı ve Yüce Heyetinizi, Doğru Yol Par
tisi Grubu ve şahsım adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

17 Ağustosta ülkemizde meydana gelen depremin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek 
amacıyla ekvergi ihdası ile bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın 7 nci maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Gnıbu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
eli öpülesi değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. 

Değerli milletvekilleri, önce, Türk Halkına geçmiş olsun diyorum. Depremden sonra yapılan 
tespitlerde 7-10 milyar dolar arasında tahminî zarar görülmektedir; ancak, Devlet Planlama Teşki
latının raporuna göre, depremin faturası 13 milyar dolardır. Ülkemizde ekonominin büyük bir sı
kıntı içinde olduğu hususu, hükümet tarafından ve bakanlarca kabul edilmektedir. Depremde, 
önemli can kaybı yanında, ciddî ekonomik kayıplara da sebebiyet verilmiştir. 17 Ağustostan, yani 
ilk depremin üzerinden dört ay geçmiş olmasına, halkımız tarafından büyük yardımlar yapılması
na ve bir de dış yardımlar yapılmasına rağmen, deprem olan bölgelerde halen çadır ulaşmayan yer
lerin olması ve çadırların gelişigüzel yerlere kurulması nedeniyle, bu sabah televizyonda gördüğüm 
manzara içler açışıydı; zaten, basında her gün deprem bölgeleri hakkında özel sayfalarda yer veril
diğinde de okuyoruz. Ben, bu vesileyle, yazılı ve görsel basına, depremde gösterdikleri hassasiyet
ten ve doğru bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. 

Ancak, hükümet, hem birinci, yani 17 Ağustos depreminde hem de ikinci, 12 Kasım depre
minde yetersiz kalmıştır. Hükümet, vatandaşa güven verememiş, devletin olduğunu ve gücünü gös
terememiştir. Halbuki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Bizim halkımız, devleti baba bil
mektedir; ancak, devlete gölge düşürmeye ve devlete zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur, olma
malıdır. Sayın hükümet, her işi bırakıp, deprem bölgesindeki insanları, sudan, çamurdan, soğuktan, 
yağmurdan, kardan ve donmaktan kurtarmalıdır. Bu insanlara, yalnız olmadıklarının ve devletin, 
milletin kendi yanlarında olduğunun gösterilmesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri, gördüğüm manzara şudur: Çadırlar suyun içinde; insanların yatması ve 
uyuması mümkün değildir. Deprem olan bölgelerde yapılması hedeflenen prefabrike evlerin -Ya
lova hariç- bazı yerlerde ihtiyacın onda 1 'i, bazı yerlerde de yirmide 1 'i kadar evler yapılmış ve gö
rülüyor ki, hükümet, bu evleri yapmada da sınıfta kalmış, depremzedeler perişan olmuştur. 
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Hükümet, sadece depremde değil, yaptığı her icraatına ve çıkardığı her kanunun altında kal
mıştır. Bu hükümet, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin en başarısız ve beceriksiz hükümeti olarak 
tarihe geçecektir. Sadece deprem bölgesindeki insanlar aç, susuz ve perişan değil, tüm toplum, hal
kımızın yüzde 80'i perişan olmuş, açlıktan ve borçtan uyku uyuyamamakta ve hükümetten mem
nun değildir. 

Değerli milletvekilleri, şöyle bir baktığımızda, bu hükümetten kim memnun? Acaba, mahsul 
bedelini beş ay sonra alan çiftçi mi memnun? Söküm avansını alamayan pancar çiftçisi mi mem
nun? Yoksa, vergisini ödeyememiş, iflas eden, dükkân kapatan esnaf ve sanayicisi mi memnun? 
Yine, evine kömür alamamış, akşama ekmek götürebilmek için ucuz ekmek kuyruklarında bekle
yen işçi, emekli, memurlarımız mı memnun? Yine, kutsal bir meslek olan adaleti tecelli ettirebil
mek için omuzlarında ağır bir yük taşıyan, vicdanı ile cüzdanı arasında sıkışan hâkim ve savcıları
mız mı memnun? Eğitimde çocuklarımızı ve geleceğimiz gençleri yetiştiren, okul saatlerinden son
ra şoförlük, boyacılık yapan ve simit satan öğretmenlerimiz mi memnun? Soruyorum değerli mil
letvekilleri; memleketin bu halinden, ekonomiden ve idareden kim memnun? Görüyorsunuz ki, 
kimse memnun değil. Öyleyse, sayın hükümet, vergisini veremeyen, geçimini sağlayamayan, sı
kıntıda olan bu toplumdan ekvergi istemeye hakkınız yoktur; çekin bu tasarıyı. Çekin ki, kadirşi
nas ve hayırsever vatandaşlarımız, hükümetin hedeflediği ekvergiyi, durumu iyi olan insanlarımı
zın hayır, sevap ve zekât olarak yapacağı yardımlarla ve yine hükümetin toplayamadığı 5 katrilyon 
vergiyi toplayarak tamamlasın. Bu da yetmezse, hazine arazilerinin onda 1 'i satıldığında, deprem-
zedelerden ayrı, iç ve dış borçlar dahi ödenecek duruma gelecektir. 

Değerli milletvekilleri, ek Motorlu Taşıtlar Vergisine gelince: Vatandaşımızın çoğu normal 
vergisini ödeyememiş. Vatandaşımızın durumu belli; çiftçi perişan, işçi perişan, emekli perişan, ça
lışan perişan, esnaf perişan, fakir fukara perişan; sanayici faizle ayakta durmakta; her gün yapılan 
zamlarla mutfak yanıyor. Öyleyse, hükümet, hangi vicdanla bu insanlardan ekvergi istemektedir? 
Vergiyi, durumu iyi olan insan verebilir. Bu kanunu çıkarmanız bir şeyi değiştirmez. Önce, insan
ların durumunu düzeltmeniz gerekir; ancak, bunu, her gün akaryakıta ve diğer ürünlere zam yapa
rak yapamazsınız; bunu, ancak üretim yapmakla, enflasyonu düşürmekle yapabilirsiniz. Üretim ya
pabilmek için, yatırım yapmanız gerekir. 

2000 yılı bütçesine göre yatırım mümkün olmayacağına göre, ülkemizde büyüme olmayacak
tır. Hatta, büyüme durmuş, sıfınn altına inmiştir. Büyümenin olmadığı, hatta durduğu bir ülkede 
ekvergi toplanması mümkün mü? Mağdur olmuş, perişan olmuş bu insanlardan nasıl vergi alacak
sınız? Böylece, 55, 56 ve 57 nci hükümetler zamanında ülkemiz, en hızlı küçülen ve en fazla enf
lasyonu yükselen ülke haline gelmiştir. 

Ben, sayın hükümetin, vatandaşa daha fazla eziyet etmeden, ekvergi tasarısını çekmesi dile
ğiyle, Sayın Heyetinize, Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yıldırım. 
Gruplar adına başka söz istemi?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyenleri okuyorum: Kamer Genç (Tunceli), Cevat Ayhan (Sakarya), As

lan Polat (Erzurum), Mukadder Başegmez (İstanbul), Musa Uzunkaya (Samsun), İsmail Özgün 
(Balıkesir) 

Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 

- 6 0 7 -



T.B.M.M. B : 2 S 25 .11 .1999 0 : 5 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, bu deprem vergisi, birincisi Gelir ve Kurumlar Vergisi, ikincisi Emlak 
Vergisi, üçüncüsü Motorlu Taşıtlar Vergisi, dördüncüsü de iletişim araçlarından alınan ekvergi bi
çiminde bir düzenlemeyle karışımıza getirilmiş. 

Bir önceki maddede ek Emlak Vergisi geçti. Ben söz istemiştim; ama, Sayın Başkan, biraz geç 
geldiğim için, söz hakkımı başka arkadaşa verdi; o da arkadaşımdır, fark etmez. Ancak, orada bir 
durum var. Belediyeler, zaten büyük bir ekonomik sıkıntı içinde ve o ekonomik sıkıntı içinde olan 
belediyelere Emlak Vergisi tahsilatı verilmiş; bunu da, işte, yirmi gün içinde veya bir ay içinde 
devlet bütçesine yatırma zorunluluğu getirilmiş. 

Bu kadar ekonomik zorluk, güçlük içinde olan bir belediye, tahsil ettiği parayı getirip de hiç 
devlet hazinesine yatırır mı; mümkün değil. Yani, bu da gösteriyor ki, bu vergi, böyle denildiği gi
bi, buradan tahsil edilip de, getirilip de depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılacak bir vergi değildir. 

Şimdi, bu motorlu kara taşıtları vergisiyle ilgili olarak getirilen kısım da, bir nevi baş yergisi 
gibi bir vergi; yani, en ilkel vergi, baş vergisidir. İşte, motorlu taşıtı olan bu vergiyi verecek; ama, 
öte taraftan, bu hükümet, bakın, bu seneki -devamlı söylüyoruz- 2000 bütçesinde, 21 katrilyon ci
varında faiz alan büyük faizcilerden, büyük iş sahiplerinden vergi almıyor. 

Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesindeki serbest meslek kazançları istisnasından yarar
lanan birçok müellif, mütercim, bilgisayar programcısı ve bu mahiyette çok yüksek ücretler alan 
insanlar var. Hele, mesela bu köşe yazarlarımız yiğitliğe gelince, yiğitliği kimseye bırakmazlar; 
ama, içlerinde öyle kişiler var ki, 100 bin dolar alanlar var. (FP sıralarından alkışlar) Onlar da, hiç 
olmazsa, bu deprem vergisinin mükellefleri arasına sokulsaydı... 

Yine, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, kazançları tevkifat_surctiyle vergilendi
rilen mükellefler var. Yine, bunlar, bu verginin mükellefi olmamaktadır. Hükümet, bula bula, git
miş, oyuncak şeylerle uğraşmış; çocuk oyuncaklarından vergi almaya kalkıyor. Yani, götürü usul
deki vergi mükellefinin, işte Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde bunların hudut
ları belirlenmiş. Götürü usulde vergiye tabi olan bir ticaret erbabının yıllık cirosu 6 milyar ile 9 mil
yar arasındadır; yüzde 20 kâr etse ne olacak; 1 milyar 200 milyon lira eder; bunun vergisi de, aşa
ğı yukarı çok düşük bir seviyede. Bundan vergi alıyorsunuz; ama, öte tarafta katrilyon kazanandan 
da vergi almıyorsunuz. 

Bu, Anayasaya da aykırı. Anayasa, herkes kamu giderlerine kendi ekonomik gücü çerçevesin
de katılmak durumundadır, diyor. Getirilen bu kanun tasarısı buna da aykırı; ama, maalesef, Tür
kiye'de büyük işadamları, büyük bankerler, devletin sırtından trilyonlar vuran faizciler, özellikle 
bu hükümetin himayesi altına girdikleri için ve bu hükümet vergi kanunu getirirken... Hatta, kendi 
ortaklarından birisi de "vallahi, biz falanca holdingden izin aldık, yüzde 2'ye kadar deprem vergi
sini getirebiliriz" dedi ve "bari o izin verdiğine göre, siz de verin" diye gazetelerde beyanatlar da 
verildi. Yani, böyle, bu tip tutarsız vergilerle bu memleketin sorunlarına çözüm bulmak mümkün 
değildir; çünkü, büyük sermaye, büyük kazanç sahipleri, kendi destekçileri hükümet içinde olunca, 
onların cebine kimsenin eli en ufak değmiyor; ama, kimin cebine el değiyor; işte, fakir fukaranın, 
esnafın, şoför esnafının cebine el değiyor. Bundan sonraki maddede daha güzel bir konuşma yapa
cağım; çünkü, orada da söz hakkım var. Bu, özellikle iletişim vergilerinde, burada kimin cebine ki
min sayesinde ne kadar para girdiğini de orada -şimdi zamanım da az kaldığı için- güzel izah ede
ceğim. Onun için, biraz önce de arkadaşlarımın da söylediği gibi, yani bu vergi, aslında, abesle uğ
raşmak dışında bir fayda getirmiyor bu memlekete. Gecenin bu saatine kadar, bu kadar, Meclisin 
yorulması, iştigal edilmesi... 700 trilyon civarında bir para alınıyor; ama, bir Interbankta... 
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BAŞKAN - Sayın Genç, 1 dakika eksürc veriyorum, lütfen toparlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) - ... bugünkü hükümetle yakın -ortaklarından birisiyle özellikle 
yakın- ilişkisi olan bir kişi... Bakın, dün, Milliyet Gazetesinde bir haber çıktı "Soygun 1,5 katril
yon. İşte devlet mahkemede açıkladı, işadamı Cavit Çağlar'ın Interbankta buharlaştırdığı paranın 
boyutu akıl alacak gibi değil" diyor. Bugün 1,5 katrilyon diyor da, 179 trilyon diyor. Yani, tabiî as
lında kimin sayesinde; bunun sorumluluğu hükümette, gidip de bu paralan tahsil etmiyor, gidiyor 
şoförün yakasına yapışıyor, gidiyor esnafın yakasına yapışıyor. (DYP ve FP sıralarından alkışlar...) 
Boyacının, terzinin, kahvecinin yakasına yapışıyor. Öte tarafta da insanlarımız bu kış günü karda, 
çamurda inim inim inliyor, bu hakikaten... Yani, bu memleketi yönetmek için belli bilgi ve belli bir 
birikime sahip olmak lazım; ama, bunları size söyleye söyleye... Söylesek de öğrenemezsiniz ya! 

Saygılar sunarım efendim. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç. 

Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 

Şahsı adına, Sayın Aslan Polat?.. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Mukadder Beye devrediyorum. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Başeğmez. 

Süreniz 5 dakika efendim. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Allah vermesin, bir felaketle karşı karşıya geldik. Bu yaraları sarabilmek için hükümetin ya
pacağı şey nedir; paraya ihtiyacı var, para toplayacak. Para nasıl toplanır; kapı kapı el açacak hali 
yok, vergi koyacak. Bunu da Parlamento koyacak; halk da vergi verecek. Vermezse ne olacak; ve
recek. Peki, veremezse ne olacak; bir daha kanun çıkarırız. 

Şimdi, bu işin çok basit anlatımı -halkımız televizyonlarında dinliyor- hükümet, deprem böl
gelerinin yarasını sarabilmek için, geçici olarak ek bir vergi toplayacaksa, buna muhalefet etmenin 
anlamı ne; muhalefet buna niye itiraz ediyor; tabiî ki, elbirliğiyle bu yaralan saracağız; yani, para 
lazım. İyi de, acaba, bu, onu mu getiriyor? 

Şimdi, biz de muhalefet olarak diyoruz ki, size para lazımsa, para bulun, halkı parasızlığa it
meyin; yani, parasız kalmayın. 

îzin verirseniz, gecenin bu vaktinde, meseleyi bir fıkrayla özetleyeyim: Affedersiniz, bir ökü
zün başı küpe girmiş, akıllı Mehmet'e sonıyorlar: "Bu baş, bu küpten nasıl çıkar?" O da "kafayı 
kesin" diyor. Yine çıkmıyor "küpü kınn" diyor. Aynen öyle; paraya ihtiyacımız var ne olacak; oto
motiv sektörünü batınn, fabrikalar dursun, sanayi ölsün, esnaf gebersin... e, bize para lazım... Ne
reden toplayacaksınız? Bir sürü işsiz, aç insan... 

İlle para istiyorsanız, bakın, bir arabada neredeyse 500-600 milyon lira Taşıt Alım Vergisi var. 
Halkın içinden geliyoruz, bu işleri biliyoruz; bir araba, 3 kere, 5 kere, 10 kere el değiştiriyor, dev
letin kasasına 5 kuruş vergi girmiyor "hele dursun, belki satanm, en son satıcı versin" diyor. Hal
buki, makul bir fiyat olsa, mesela araba başına 100 milyon olsa 5 satışta, devlet, 500 milyonunu 
alır; ama, araba başına 500 milyon olduğu için, 1 kere de satılsa, 3 kere de satılsa, miktar büyük ol
duğu için bekliyor, hele bu sene dursun, hele iki sene dursun; o konuda ciddî şeyler de yok; para 
toplanmıyor... Eğer ille para lazımsa, mesela Taşıt Alım Vergisini düşürün; herkes arabalarının 
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alım satımım yapsın, kendi üzerine ruhsatlarını çıkarsın deyin; göreceksiniz ki, yağmur gibi para 
gelecektir. Yani, illa kanun koymak, ille vergi koymak, para toplamak demek değildir; bu, hayal 
üzerinde, bizi yanıltır. 

7,4 şiddetindeki bir deprem, şu kadar katrilyon lira zarar verdi bu ülkeye. Kamer Genc'in ifa
de buyurduğu gibi, bir bankacı, bir işadamı bu ülkeye 7,4 şiddetinde bir zarar açıyorsa, onun da ya
kasına yapışmak hepimizin görevi olmalı diyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (FP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Başeğmez. 
Şahıslan adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen, Sayın Mahfuz Güler; buyurun efendim. 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını istiyorum. 

Birincisi, motorlu taşıtlardan elde edilen bu ekvergidcn ne kadar gelir bekleniyor? Toplam büt
çeye katkısı ne oranda olacaktır? Bunun bir hesabı kitabı yapıldı mı? 

İkinci sorum da, 2000 yılında yeni bir motorlu araç alan kişi de tekrar ikinci bir vergi ödeye
cek midir? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Sayın Aslan Polat; buyurun efendim. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanıma şunu sormak is

tiyorum: 
Şimdi, otomotiv ekvergisi geliyor, otomobil kullanlara ekvergi geliyor. Yalnız, otomotiv sa

nayii, bu sene, ilk sekiz ayda eksi yüzde 19 gerilemiş durumda. Şimdi, bir taraftan otomotivin yüz
de 19 gerilediği bir durumda, Ford fabrikası gibi bir firmaya yüzde 200 teşvik vererek, İzmit Kör
fezinde fabrika yaptırmayı teşvik ediyoruz. Bir taraftan otomotiv sanayiini teşvik ediyoruz, bir ta
raftan da otomotiv sanayiinin yüzde 19 daraldığı bir dönemde ikinci bir ekvergi getiriyoruz ve oto
mobil kullananlara, akaryakıta sürekli yaptığımız zammın dışında, Akaryakıt Tüketim Vergisini 
yüzde C6 artırarak ek Akaryakıt Tüketim Vergisi de getirmeyi tasarlıyoruz. Bu ikisini bağdaştıra-
madım; yani, hem teşvik veriyorsunuz hem de sanayinin ölümüne sebep olacak şekilde, otomobil 
kullananların hem akaryakıtına zam yapıyorsunuz hem ek Akaryakıt Tüketim Vergisi getirerek sa
nayinin daralmasına sebep oluyorsunuz. Bunu nasıl bağdaştınyorsunuz, bunu anlayamadım; izah 
ederseniz memnun olurum. 

Sağ olun. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Sayın Özyol; buyurun. 

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) - Sayın Başkan, Sayın Bakanımdan sormak istediğim bir so
ru var. Dün akşam, grubumuzdan bir arkadaşımız, Sayın Bakana bir soru yönelttiler. "Ağustos dep
rem afetinden hemen sonra, bu kanun tasansı gündeme gelmiş olsaydı, bu kanun tasarısı geldiği 
şekliyle çıkacaktı. Daha sonra, bu kanun tasansı gündeme getirilmedi; ama, meydana gelen Düzce 
depremi sonrasında, şimdi, bu kanun tasansını görüşüyoruz, başka, bu kanun çıktıktan sonra yeni 
afetlerle karşılaştığımız zaman, tekrar vergiler gündeme gelecek midir" diye soru sorulduğunda, 
Sayın Nami Çağan Bakanımız aynen şöyle söylediler "Biz, buradayız, daima vergileri de getiririz." 
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Tabiatıyla, bu gibi teklifler formal olarak düşünülürse, daha net bir şekilde, biraz kapsamı genişle
tilmek suretiyle düşünülürse, getirilen tasanlar bu çerçevede olursa hem zaman zaman Meclisi ge
reksiz işgaller olmaz, kapsamı geniş olduğu için... 

BAŞKAN - Sayın Özyol, sorunuzu sorar mısınız... Ne sormak istiyorsanız, lütfen, öze geliniz 
efendim. 

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) - Sormak istediğimiz... 
BAŞKAN - Öze geliniz... Hikâyeyi bırakalım, öze gelin. 
MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) - Tamam söylüyorum. Diyorum ki, kanun tasarısı daha şü

mullü ve kapsamlı olsaydı daha iyi olmaz mıydı? 

BAŞKAN - Bunu soru olarak kabul etmiyorum efendim. 
Başka soru var mı?.. Yok. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bu ne biçim yönetim!.. 
BAŞKAN - Ne alakası var; öyle soru mu olur... 

İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Olamaz efendim. Kanun tasansının kapsamlı olup olmadığını burada Genel Ku

rul takdir eder. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen.. 
Sayın Bakan, siz buyurun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, fazla mesai yaptınız da sinirleriniz bozulduy-

sa biraz ara verin, sakin bir şekilde oturun... 
BAŞKAN - Siz sinirlerinize hâkim olursanız daha iyi olur. Sorunun neyi... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - ...ve sükûnetle Meclisi idare edin. Bu vaziyette Meclis ida

re edilmez! 
BAŞKAN - Sayın Şener, grup başkanvekilisiniz, İçtüzüğü bilmeniz gerekir, neyin sorulup so

rulmayacağını da bilmeniz gerekir. Sorunun şeklini de ben takdir ederim. 

Teşekkür ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Bakan. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Bu Meclisi idare eden bir Sayın Başkan bu şekilde idare 

edemez! 
BAŞKAN - Buyurun oturun efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Böyle ettiğiniz takdirde, oradan ayrılmanızı tavsiye ederim. 
BAŞKAN - Siz oturun... 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Güler'in suallerine cevap 

vermek istiyorum. 
Birinci suali, bu 7 nci maddeyle ne kadarlık bir kaynak bekliyorsunuz dediler. Bizim hesapla

rımıza göre, 85 trilyon civarında bir kaynak bekliyoruz. 
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2000 yılında yeni bir taşıt alınırsa, yeniden vergi verilecek mi dediniz; bunlar, taşıt alım değil, 
motorlu kara taşıtları vergisi; taşıt alımında herhangi bir şey ödenmeyecek; ama, 2000 yılında kul
lanılacak taşıt için, tabiî, motorlu kara taşıtı vergisi ödenecek. Bu, ilk defa ödeniyor. 2000 yılında 
yeniden bir ödeme olmayacak. 

Sayın Polat'ın suallerini, tahmin ediyorum, cihaz çok yakın olmadığı için ben tespit edeme
dim; ama, tutanakları alıp, yazılı olarak cevaplandıracağım. 

Sayın Özyol, Allah bir daha böyle bir deprem göstermesin ve bu tür kanun tasarılarını da dü
şünmeyelim. Gayet tabiî, bizim bu tasarıyı sevk ediş tarihimiz 17 Ağustostan sonradır; ama, Mec
lis tatile girecekti, kamuoyunda da bir miktar tepki vardı "bir süre dursun; yardımları, ne gelecek 
ne gidecek, onları görelim, ondan sonra ele alırız" dedik. Yoksa, Düzce depremini düşünerek... 
Böyle bir şey düşünülemez... Ama, haliyle, Düzce depremi de meydana geldiği için, bu paraları, 
ikisinin birlikte zararlarını telafide kullanacağımızdan şüpheniz olmasın. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Biz teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili ilci önerge vardır; geliş sırasına göre okutup, aykırılık derecesine göre işleme 

alacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emrehan Halıcı îsmail Köse Murat Başesgioğlu 
Konya Erzurum Kastamonu 

Ahmet Kabil Zeki Çakan 
Rize Bartın 

"Ancak, bu kanunun 3 üncü maddesine göre ek gelir ve ek kurumlar vergisinden muaf olanlar 
ile 17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremde eşini veya birinci derece kan 
hısımlarından birini kaybedenlere ait taşıtlar, depremde hasar gördüğü tevsik edilecek taşıtlar, 
münhasıran yolcu ve yük taşıma faaliyetinde bulunanların taşımacılık faaliyetinde kullandıkları ta
şıtlar ek motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir." 

"Kanunun yayımı tarihinde ilgili sicilde adlarına kayıtlı taşıt bulunan gerçek ve tüzel kişiler, 
bu taşıtlar dolayısıyla 1999 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin yıllık tutarını, ek mo
torlu taşıtlar vergisi olarak birinci taksiti, bu kanunun yayımını izleyen ayın sonuna kadar, ikinci 
taksiti ise 2000 yılının Mart ayının sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte taşıtın kayıtlı olduğu 
yerin vergi dairesine öderler." 

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Nezir Aydın ismail Özgün Mehmet Batuk 
Sakarya Balıkesir Kocaeli 

Şükrü Ünal Mukadder Başeğmez 
Osmaniye İstanbul 

- 612 -



T.B.M.M. B : 2 5 25 .11 .1999 0 : 5 

17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihli deprem felaketlerinde kullanılamaz hale gelen ta
şıtların sahipleri, ölmüşse kanunî mirasçıları, yeni taşıt iktisabında taşım alım, KDV ve ek taşıt ver
gisi ödemezler. 

BAŞKAN - En aykırı önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emrehan Halıcı 
(Konya) 

ve arkadaşları 
"Ancak, bu kanunun 3 üncü maddesine göre ek gelir ve ek kurumlar vergisinden muaf olanlar 

ile 17.8.1999 veya 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremde eşini veya birinci derece kan 
hısımlarından birini kaybedenlere ait taşıtlar, depremde hasar gördüğü tevsik edilecek taşıtlar, 
mühhasıran yolcu ve yük taşıma faaliyetinde bulunanların taşımacılık faaliyetnde kullandıkları ta
şıtlar ek motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir." 

"Kanunun yayımı tarihinde ilgili sicilde adlanna kayıtlı taşıt bulunan gerçek ve tüzel kişiler, 
bu taşıtlar dolayısıyla 1999 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin yıllık tutarını, ek mo
torlu taşıtlar vergisi olarak birinci taksiti, bu kanunun yayımını izleyen ayın sonuna kadar, ikinci 
taksiti ise 2000 yılının Mart ayının sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte taşıtın kayıtlı olduğu 
yerin vergi dairesine öderler." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Sayın 

Başkan, çoğunluğumuz olmadığından Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım? 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Tasarının yasalaşma süreci ve 12.11.1999 tarihinde meydana gelen deprem ile münhasıran 

yolcu ve yük taşıma faaliyetinde bulunanların ek gelir ve kurumlar vergisine tabi olduğu hususu 
dikkate alınarak bu değişikliğin yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı ve gerekçesini dinlediğiniz 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Nezir Aydın 
(Sakarya) 

ve arkadaşları 
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17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihli deprem felaketlerinde kullanılamaz hale gelen ta
şıtların sahipleri, ölmüş ise kanunî mirasçıları, yeni taşıt iktisabında taşıt alım, KDV ve ek taşıt ver
gisi ödemezler. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Çoğunlu
ğumuz olmadığından takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım, yoksa konuşacak mısınız? 

NEZİR AYDIN (Sakarya) - Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Nezir Aydın. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
NEZİR AYDIN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemiz üzerinde söz al

mış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı görüşülürken defalarca ifade edildi, burada, mutlaka deprem 
bölgesinin yeniden ihyası için bir şeyler alınmaya çalışılıyor; fakat, görünürde deprem bölgesine 
net olarak hiçbir şey verilmiyor. Böyle olduğu zaman da, bundan sonra toplanılacak olanlardan da 
herhangi bir şey verileceğine inanamıyoruz deprem bölgesi insanları olarak. 

Burada bir ifade var: Herkes ek taşıt vergisi ödeyecek . Niçin; deprem bölgesi için. Peki, bu
rada şunu ifade ettik biz: Bakınız, 4 bin taşıt, bunların birkısmı ticarî, birkısmı vatandaşın işine gi
dip geldiği araçlar; ama, neticede 4 bin araç hiçbir şekilde kullanılamaz hale geldi. Bu taşıtların 
maalesef, hiçbirinin deprem sigortası da yoktu ve şimdi, bir şekilde, bu insanlar, bu taşıtları yine 
alacaklar. Bu taşıtların birçoğu, hemen hemen tamamı "ekmek teknesi" diye tabir edilen ticarî ta
şıtlardı. Şimdi, yeni araç alacak. Hepimiz biliriz; bugün, piyasada yeni alınacak olan bir arabanın 
fabrika çıkış fiyatıyla, üzerine ilave edilen vergiler hemen hemen aynıdır; neredeyse eşittir. Fabri
ka çıkış fiyatına bir o kadar da vergi koyacağız, âdeta, ona, ikinci bir deprem cezası verip, o para
yı ondan Hazineye tahsil edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, burada, mademki, deprem bölgesine bir yardım için mücadele ediyorsunuz 
-öyle diyorsunuz ki, biz, buna bir türlü inanamıyoruz- geliniz, bariz bir şekilde deprem bölgesine 
bir yardım ediniz. Normal taşıt alım vergisini, ek taşıt alım vergisini, KDV ve diğer vergileri bu 
bölgede hasar gören, kullanılamaz hale gelen taşıtların yerine alınacak olan taşıtların hiçbirinden 
almayalım. Hayır!.. Buna geldimi, Sayın Bakan, katılmıyor. 

Sayın Bakan, peki, siz, böyle bir şeye katılmıyorsunuz da, topladığınız bu paraları deprem böl
gesine bihakkın kullanacağınıza biz nasıl inanalım? Zaten bütün sıkıntı buradadır. Aylardır medya
da yazılan çizilen bundandır ve buradaki mücadelemiz bundandır. Çünkü, siz, buradan toplanacak 
paraları ne şekilde kullanacağınızı ifade etmiyorsunuz, edemiyorsunuz. Burada biz söyledik; mü
şahhas bazı örnekler verelim, örneğin -bir vergi kaybıdır; ama, beri taraftan toplayacağız- ne ya
palım: Orada ücretle, özellikle asgarî ücretle çalışan insanlardan vergi almayalım, bu insanlara brüt 
ödeme yapalım. Deprem bölgesinde zaten binlerce işyeri yıkıldı gitti, iş sahalan yıkıldı, çalışma 
imkânları çok aza düştü; bari, çalışabilenlerden bir fedakârlık yapalım vergi almayalım, herhangi 
bir kesinti yapmayalım, ücretlerini brüt olarak ödeyelim. Hayır, bunu yapmayız; Taşıt Alım Vergi
si alacağız, ek taşıt alım vergisi alacağız, KDV alacağız, bütün vergileri alacağız... Bari, gelin, o insanlar 
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çok fedakârdır, şu anda kar altında, soğuk altında, çamurların içerisinde, akan çadırların altında fe
dakârlık gösterip yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar, onları muaf tutmayın, ekvergi de ver
sinler size. Belki, Hazinenizi ancak o zaman düzeltebilirsiniz! 

Değerli arkadaşlarım, burada, biraz sonra oylarınıza sunulacaktır; onun için, bakanım her ne 
kadar katılmıyorsa da, komisyon her ne kadar katılmıyorsa da, geliniz, gecenin bu saatinde, bir iş 
yapmış olalım, bu insanlara, en azından bu noktada bir fayda sağlamış olalım. Yoksa, gece sabah
lara kadar burada çalışacağız, bu tasarıyı, gücünüz var, geçireceksiniz. Zaten, sizin ve sizden önce
kilerin özelliği ve güzelliği herhalde bu. Önemli, halkın istemediği, dayatmacı tasarıları hep böyle 
geceyanları geçiriyorsunuz, gece saat 12'den sonraya sarkıtıyorsunuz; bu kanun da o şekilde. 

BAŞKAN - Sayın Aydın, 1 dakika süre veriyorum; toparlayınız. 

NEZÎR AYDIN (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Burada, bakınız, şu 1 dakika içerisinde şunu da ifade edeyim: Gerçi, ilgili bakanımız burada 
yok ama, bakanlarımız var, hükümetimizin yetkilileri var, koalisyon ortağı partiler var; bakınız, iki-
buçuk aydır deprem bölgesi fındık müstahsiline 1 kuruş para ödemediniz. Yahu, siz Allah'tan da 
mı korkmuyorsunuz?! Bu insanların birçok misafiri gelmiş; 5 nüfus olan evleri, olmuş 10 nüfus, 15 
nüfus; bir yerlerden borç para alıp, misafirlerine çorba, yemek ikram etmeye çalışıyorlar. Verin şu 
insanların fındık paralarını, verin diğer istihsalden, ürettikleri, sattıkları, teslim ettikleri malların zi
raat ürünlerinin paralarını; ama, ne yazık ki, siz, sadece, maalesef, almaya varsınız, vermeye geldi 
mi, bir türlü eliniz varmıyor. 

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

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aydın. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, bir açıklama yapmak durumun

dayım; söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşım, arabası tah

rip olan kişilerin, yeni alacakları taşıtta Taşıt Alım Vergisi ödenmemesinin lehinde, tahmin ediyo
rum, 6 veya 7 dakika konuştular, önerge de o istikamette. Oysa, 22 Kasım 1999 tarihli ve 23884 
sayılı mükerrer Resmî Gazetedeki madde aynen şudur: "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen 
deprem nedeniyle araçları hurda haline gelen ve bu durumu belgelendiren mükellefler tarafından 
hurda haline gelen taşıtları yerine bir yıl içinde aynı nevi yeni taşıt iktisabı halinde iktisap edilecek 
bu taşıtlar için taşıt alım ve ek taşıt alım vergileri ödenmez." 

NEZİR AYDIN (Sakarya) - KDV de dahil edilsin Sayın Başkan. Diğer vergiler de var, sade
ce onlar değil; KDV de dahil edilsin. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Dolayısıyla, zaten bu... 

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederiz Sayın Bakanım; kamuoyu takdir edecektir. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, hükümetin katılmadığı, gerekçesini dinle

diğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, bir önce kabul edilen önergedeki değişiklik önergesinin kabulüyle birlik

te, maddeyi oylarınıza sunuyorum: 7 nci maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Özel iletişim Vergisi 

MADDE 8.- 30.6.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere her nevi cep telefonu işletmecileri 
tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri (Ko
caeli, Sakarya ve Yalova illerinin merkez ve ilçeleri ile Bolu İlinin Düzce, Gümüşova, Gölyaka, 
Cumayeri ve Çilimli ilçelerindeki abonelere verilecek hizmetler hariç) %25 oranında özel iletişim 
vergisine tabidir. Verginin mükellefi cep telefonu işletmecileridir. Bu verginin matrahı, katma de
ğer vergisinin matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Özel iletişim vergisi, katma değer 
vergisi matrahına dahil edilmez. Bir aya ait özel iletişim vergisi takip eden ayın onbeş inci günü 
mesai saati sonuna kadar katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde öde
nir. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümle
ri uygulanır. Her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından imtiyaz sözleşmeleri uyarınca Hazine
ye ödenecek payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmaz. Her ay tahakkuk edecek 
%25 oranındaki özel iletişim vergisi faturalarda gösterilir. 

BAŞKAN - 8 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Bitlis Milletvekili Zeki 
Ergezen. 

ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değiştiriyoruz, Konya Milletvekili Sayın 
Veysel Candan konuşacaklar. 

BAŞKAN - Konya Milletvekili Sayın Veysel Candan; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika., 
FP GRUBU ADINA VEYSEL CANDAN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 159 sıra sayılı deprem vergisiyle ilgili olarak, 8 inci madde hakkında, Fazilet 
Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum; Muhterem Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

8 inci madde cep telefonlarından alınacak vergilerle ilgilidir. 30.6.2000 yılına kadar kadar, cep 
telefonlarından, tesis, devir, nakil ve haberleşmeden yüzde 25 özel iletişim vergisi alınacaktır de
nilmektedir. Vergi mükellefi cep telefonu kullanan kişilerdir. Bir aya kadar konuşma ücretinin top
lamı üzerinden yüzde 25 hesaplanan vergi miktarı, müteakip ayın 15'inde, KDV beyannamesiyle 
mükellef tarafından ödenecektir. Ödenmemesi halinde, işletmeci; yani, firma, şu anda Türkiye için 
konuşursak, Turkcell ve Telsim, gecikme zammıyla beraber mükelleften tahsil edecek ve Maliye 
Bakanlığına yatıracaktır. Yani, burada, bir noktada, tahsil eden, aslında, firma, kuruluş olmaktadır 
ve hükümetin bu kalemden beklediği vergi miktarı 120 trilyon liradır. 

/ 
Değerli arkadaşlarım, mesele cep telefonu olunca, konunun biraz detayına inmek mecburiyeti 

hâsıl olmaktadır. Daha önceki hükümetler döneminde -55 inci, 56 ncı hükümetler döneminde GSM 
900 olarak bilinen, hepinizin cep telefonu olarak kullandığı cihazlar iki firmaya ihale edilmiştir. 
ihale bedeli toplam 1 milyar dolardır ve o günkü şartlarda hazırladığımız bir soruşturma önergesiy
le, bu ihalede usulsüzlük yapıldığı ve firmalardan bir tanesinin, Telsim firmasının, tek başına, 750 
milyon dolar teklif ettiği; ancak, her iki firmadan da 500'er milyon dolar almak suretiyle kurumun 
zarara sokulduğu ifade edilmişti. 

Şimdi, o günkü şartlarda hazırlanan sözleşmeye baktığımız zaman, gerek Telsim'e gerek 
Turkcell'e 400'er bin abone kabul etme şartı konulduğunu görürüz. Halbuki, bugün, bu sayı 4 mil
yona doğru ulaşmıştır ve maalesef, bu firmalardan, Maliye Bakanlığı, artan abone miktarına göre 
para tahsil edememektedir. Buradan şuraya gelmek istiyorum: Şimdi, hükümetin koyduğu bu yüzde 
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25 vergileri de hem Telsim hem Turkcell toplayacak ve hükümete ödemeyecektir. Neden ödeme
yecektir; şu anda biriken, Maliye Bakanlığının alacaklarını, zaten, ödememektedirler. Bırakın, o 
400'cr bini aşanları, ondan önce borçlu oldukları paraları da ödememektedirler. Dolayısıyla, tahsi
latın işletmeci firmalara bırakılması, maalesef, çok mahzurlu ve sakıncalıdır. 

İşin enteresan diğer bir tarafı da, her iki işletmecinin elinde de ulusal iki tane medya kuruluşu 
vardır, büyük televizyon kuruluşları vardır ve bunlar, her zaman, hükümete, şantajla, bu bedeli öde
memekte ısrar etmektedirler; belki de, hükümeti köşeye sıkıştırmaya çalışmaktadırlar. O bakımdan, 
bu tahsilatta bir eksiklik var, bir yanlışlık var; devletin, bu alacağını zamanında alması mümkün de
ğildir. Hatta, aynı firmaların, özelleştirmeden almış olduğu enerji ihaleleri var; orada da, aynen, 
Sermaye Piyasası Kurulu ile mahkemeliktir ve SPK'nın gönderdiği görevli memurları şirketlerine 
sokmamış geri göndermişlerdir. Dolayısıyla, burada medyanın gücünü hesap etmek lazım diye dü
şünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, ayrıca, yine bu sözleşmeler içerisinde Maliye Bakanlığının KDV karşılık
ları olarak alması gereken 150 milyon doların tahsil edilmediği gözlenmektedir. O soruşturma 
önergesinde ve zaman içerisinde müteaddit defalar ifade etmiş olmamıza rağmen, yetkililer, maale
sef, bugünkü bedelle 75 trilyon, lirayı... Halbuki, sizin bütün çıkardığınız, bu ekvergi rakamları top-
lanmından, tahsil etmeyi hesapladığınız 725 trilyon; yani, yüzde 10'u bir kalemde gidebiliyor. 

Hepimiz, bu kürsülere, bu makamlara, bu koltuklara, vatandaşların bize emanet ettiği oylarla 
geldik ve o oyların vebal ve mesuliyeti, bu paraların tahsilini gerektirmektedir; ben, bunu ifade et
meye çalışıyorum. Bu paralar dururken, bu insanlar, televizyon yayınlarıyla, her gün devleti so
yarken, soruşturma komisyonları tekrar kurulmak üzere sulandırılıp bir yıl sonraya atılırken, siz, 
manavdan, bakkaldan, berber çırağından tekrar götürü vergi alacaksınız. Sayın Bakan, birinci otu
rumda "çok fazla değil, efendim, işte, 20 milyon alacağız" diye ifade etti. Tabiî ki, o insanlar mil
letvekili maaşı almıyor, belki aylık kazancı 40-50 milyondur, o insan için 20 - 30 milyon çok pa
radır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla, ben burada, Maliye Bakanlığımızı bir kere daha uyarıyorum. 
Gelin, bu 150 milyon doları -75 trilyonu- derhal alın, gelin ve bu Turkcell ve Telsim firmalarında 
biriken paralarımızı derhal alın. 

Değerli arkadaşlar, anlaşmanın içerisindeki bir madde üzerinde durmak istiyorum. Şimdi, siz 
cep telefonunuzdan kendi evinizi arıyorsunuz, yani normal PTT'nin döşediği hattı arıyorsunuz, 
ödediğiniz ücret 500 bin liraysa, PTT'nin aldığı para, sadece 20 bin lira, 480 bin lirasını firma al
maktadır. O anlaşma, baştan sona ihanetle dolu, yapanlar maalesef konuyu, idare aleyhine bir söz-
leymeyle sonuçlandırmışlardır. Bunu da söylememin sebebi, önümüzdeki günlerde GSM - 1800 
cep telefonları ihale edilecektir, o ihalede hükümet umarız ki, daha dikkatli olur, idarenin menfa
atini korur. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, aslında tabiî ki, vergi koymak hoş değil, hükümet için de hoş değil. 
En azından hükümete mensup milletvekillerinin gittiği her yerde, mükellefler, vatandaşlar, çadırla
rın altından geçen suları da soracaklar, götürü vergiyi de soracaklar, cep telefonunu da soracaklar, 
hepsini soracaklardır. O bakımdan, hükümet için hoş değil; ama, hükümet için hoş olmayan bir şey 
daha var. Hükümet, idare ederken, hükümeti yönetirken, idarenin mevcut menfaatlannı azamî de
recede koruması gerekir. 

Bakın, çok tartışmalı olan bir konu vardı; Mavi Akım Projesi. Bu proje, maalesef ikili ulusla
rarası anlaşmalarda, kanun içerisine müteahhit firmayı koymak suretiyle, 200 milyon dolara yapı
labilecek iş -bu resmî rakamları ilgili sorumlu müdürlerden aldım- 339 milyon dolara ihale edi
liyor. 
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Burada bir şeyin üzerinde durmak istiyorum; eskalasyon fiyatlarıyla birlikte, fiyat artışlarıyla 
hesap ettiğimiz zaman; bu rakam, bir milyar doları buluyor. Arkadaşlar, devlet zararı 400 milyon 
dolardır. Dolayısıyla, sadece parayı toplamak mühim değil. Topladığınız paralan nerede ve nasıl, 
hangi şartlarda harcadığınız daha önemlidir. Maalesef, burada, bu paranın yokluğunda, 21 katril
yon faiz ödenen bütçede, 14 katrilyon açık olan bütçede 55 milyon dolar -elimdeki belgelere göre 
söylüyorum- yönetim kurulu muhalefet şerhi koymasına rağmen, muhasebat müdürü "ödenmeme
si" demesine rağmen, daha kazma vurulmayan bir projeye tam 52 milyon dolar ön ödeme yapıl
mıştır, avans verilmiştir, DPT de buna karşı çıkmıştır. Değerli arkadaşlar, demek ki, sadece, siz, 
götürü vergiden, berber çırağından alacağınız kuruş kuruş paraları, burada sahip çıkmadığınız za
man, milyon dolar milyon dolar ödeme durumundasınız. 

Değerli arkadaşlar, sadece bu tasarıyla 725 trilyon vergi hesaplanırken, bakınız, bir tarafta, as
lında ülkenin kaynakları mevcuttur. Hükümete, Başbakana, ilgililere, yetkililere, Maliye Bakanına 
hep şunu soruyorum: Ulusal TV frekanslarını neden ihale etmiyorsunuz? Bugün 15 frekansta 5'er 
trilyondan 75 trilyon gelir vardır. Niye bunları ihale edip, dünyada olduğu gibi, paraya bağlayıp, 
hazinenin içborçlanmasını azaltmıyorsunuz, doğrusu merak ediyorum! 

Değerli arkadaşlar, bu paralar, toplandığı gibi harcanırken, şu gösterdiğim birkaç kötü, menfî 
örnek yanında dahaları var. Değerli arkadaşlar, prefabrik konut ihale ediyorsunuz, hükümete men
sup bir milletvekili, 1,5 trilyonluk ihale alıyor. İnsaf edin; bir siyasî etik vardır, siyasî ahlak vardır; 
yani, milletvekilinin 1,5 trilyonluk bir ihale almaması, en azından, siyasî ahlak olarak bu ihaleye 
girmemesi gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Candan, 1 dakika içerisinde toparlayınız lütfen. 
VEYSEL CANDAN (Devamla) -Ayrıca, hakkında tutuklama kararı olan birisine, yine, 300 

milyarlık bir enkaz taşıma ihalesi veriliyor. 
Değerli arkadaşlar, konut yapacak sivil toplum örgütleri bölgeden uzaklaştırılıyor. Aslında, 

hükümete, yetki kanunuyla yetkiler verildi. Hazine arazileri verilse, imarları yapılmış olsaydı, ora
da, büyük holdinglere, beşyüzer, biner evler, yani, daimî konutlar yaptırılabilirdi. 

İşte bütün bunlar yapılmadığı için, işte bugün içerisinde bulunduğumuz şartlar itibariyle, hak
lı olarak, hem deprem bölgesindeki vatandaşlar şikâyet ediyor hem de vergi ödeyen vatandaşlar şi
kâyet etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, merak ederseniz, asgarî 2 milyon civarında vergi mükellefimiz, şu anda, 
icra dosyasındadır; bu, büyük bir devlet için, bir maliye için, övünülecek bir durum değildir. Bir
çok insan, namusuyla vergilerini ödemiştir; ama, ödemeyenler de icra durumundadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
VEYSEL CANDAN (Devamla) - Bu itibarla, Arsa Ofisine ve Millî Emlake büyük görev düş

mektedir. 
İnşallah, söylediklerimizi hükümet dikkate alır. 
Hepinize saygılar sunarım. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Candan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız. 
DYP GRUBU ADINA İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci maddesi hakkında -özel iletişim vergisi hakkında-
Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Öncelikle şunu söylemek istiyorum; hükümetin yaptığı pek çok icraat, Nasrettin Hocanın, 
merkebini, yem yemeden yaşatmasına benziyor. Nasrettin Hocaya, dostlarıyla yaptığı bir konuşma
da demişler ki: "Hoca, sen, yetenekli adamsın; bu merkebi, yeme ihtiyacı olmadan da yaşatırsın; 
hele, bunu bir öğret.." Tabiî, her gün biraz daha yemini kısarken kısarken, sonra bir gün bir bakı
yor ki, eşek ölmüş. "Yahu, Hoca, ne yaptın" diyorlar. Hoca "Vallahi, tam yemsiz yaşamaya alışı
yordu; ama, ne oldu bilmiyorum, öldü" diyor. Yani, bu kadar, her gün bir vergi, her gün bir vergi... 
Her gün, vatandaşın cebine elinizi sokmak... Yeter arkadaşlar!.. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, hükümetten çok rica ediyorum; her gün bir deprem; ama, bir 
de, milletin mutfağında, milletin cüzdanında, her gün, bu hükümetin depremi... 

Enteresandır; bugün, Edremit'ten, esnaf bir seçmen kardeşimizden bir telefon aldım. Telefon
da aynen şöyle söylüyor: "Sayın Milletvekilim, vergileri ödeyemiyoruz. Burada bir dedikodu var; 
hükümet, vergi cezalarını affedecekmiş -af yasası da gündemde ya- böyle bir şey var mı?" Aman 
ha!.. Siz, onu çok beklersiniz; hükümet, daha vergi koyuyor. Böyle bir şeyi sakın düşünmeyin; 
onun için, bir an önce ödeyin dedim. İnsanların kaldıramayacağı kadar yük yüklerseniz, bu yükü 
taşıtamazsınız; bu yükün altında hep birlikte kalırız. 

Bakınız, özel iletişim vergisi... Kendi konum olduğu için, bu konuda konuşmak istedim. Tele
komünikasyonu lüks sayan bir zihniyet... Nasıl bir zihniyet bu?!. 

Ortaasya Türk cumhuriyetlerine telekom yatırımları için giden bir Türk işadamından dinledim: 
Bir Fransız yatırımcı, tekstil üzerine yatırım yapmaya gidiyor, havaalanına indiğinde telefon etmek 
istiyor; telefon yok. Tabiî -bu, on yıl önce oluyor, bugünü söylemiyorum- "ben, buradan, havaala
nından, geri dönüyorum" diyor. Niye; "çünkü, telefon edemiyorum" diyor. Bu değerli işadamı 
"acele ediyorsunuz, bakın, burada fırsatlar çoktur; gelin, yatırımınıza devam edin" diyor. "Yok, siz, 
önce, gelin, şu telekom işini halledin de, biz, ondan sonra yatırımımıza gelelim" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bakınız, zaten, telefon konuşma ücretleri dünyanın en pahalı ül
kelerinden biriyiz; her gün zam geliyor; şu vergiyle, yüzde 25 daha zam geliyor. Halbuki -benden 
önce konuşan arkadaşım da söyledi- şu vergiyi almadan, pekala bu paraları toplamak mümkün. Ba
kınız, iki tane GSM şirketinde lisans devrinin bir yıllık gecikme maliyeti, bu ülkeyi, belki, 1 mil
yar dolar zarara sokmuştur. 400 000 abonedeyken, üçüncü, dördüncü şirketlere ihale açılması ge
rekirken, hâlâ açılmamıştır; kasıtlı geciktirilmektedir. Belki, bugün, abone sayısı 6 milyona ulaş
mış. Eğer, 400 000 iken yapsaydınız 1 'er milyar dolara ihale edebileceğiniz şebekeleri, 100 milyon . 
dolara ihale edemeyeceksiniz. Bunun pek çok örneği var. 

Kısacası, şu telekom işinde, özelleştirmeden tutun gecikmeye kadar pek çok konuda yapılan 
suiistimallerin, kasıtlı gecikmelerin bu devlete maliyeti belki 2 milyar dolar; yani, şu yasadan um
duğunuz parayı, sırf telekom sektöründe yapılacakları biraz hızlandırsanız, bu millete bu kadar yük 
getirmeye gerek yok. 

Bakınız, hükümet diyor ki: "Enflasyon yüzde 25 olacak, memura yüzde 25 zam vereceğim." 
Ama, bu dediğine kendi inanmıyor; niye; çünkü, çiftçiye verdiği kredi yüzde 80 faizle, esnafa ver
diği kredi yüzde 80 faizle. Gelin, bunu da yüzde 25'e indirin; olmaz; çünkü, inanmıyor; inanmadı
ğı şeyleri yaptığı için de netice bu. 

Dahası, maalesef, bu hükümette, bir Tarım Bakanının, inatla, zeytin sineğini ilaçlamamasını 
gördük. Yine, söz verdiği halde, kırkbeş günde taban fiyatlarını ödeyeceğim dediği halde, yazılı be
yanı olduğu halde, yüz günde ödeyemediğini gördük; bir yıl sonra tütün parası ödediğini gördük; 
ama, af yasası konusunda inat ettiler, depremden bir hafta sonra oldu. Ne oldu bu af yasası?! Bize 
göre yanlıştı... Peki, depremden hemen üç gün sonra böyle bir şeyi getirmek mi gerekiyordu?.. 
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Bundan önce bir vergi yasası çıkarıldı yine; dedik ki bu vergi yasasını çıkarmayın, yanlıştır. 
Bir malî milat konuldu, 100 milyar dolar (50 katrilyon lira) para yurt dışına kaçtı; şimdi, bu para
yı bulacağız diye, tekrar yatırım yapacağız diye uğraşıp duruyoruz. 

İnatla bir yere varılmaz değerli arkadaşlar. Gelin, böyle yanlış şeylerde inat etmeyelim, doğ
ruyu yapmaya çalışalım. Eğer, bu mantıkla, sizin mantığınızla gidilseydi, güneydoğuda verilen te
rörle mücadele için harcanan para -değişik rakamlar var -80 milyar dolar, 100 milyar dolar; yani, 
50 katrilyon lira; niye özel bir vergi çıkarılmadı? 

Bakınız, 1980'den bu yana bir sürü hükümet geçti., hepsi, pekala, bunu, ekvergi ihtiyacı duy
madan yaptılar. 

MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Çiller getirdi ekvcrgiyi. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Ekvergiyi Çiller getirmedi; siz getiriyorsunuz! 
MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Ben verdim, Uç defa verdim... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Lütfen, sayın milletvekilleri... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Şimdi, şunu söylemek istiyorum; "Eğitime katkı" adı 

altında alman bir ilave vergi var. Okuyoruz gazetelerden, 300 trilyon lira. Burada toplanan 300 tril
yon lira, emekli maaşlarını ödemek için harcanmış. Yine, bir sayın bakan "500 milyon doları, me
mur maaşlarını ödemek için kullandım" diyor; sonra yalanlandı; ayrı. 

Yine bakıyoruz; bir Sosyal Güvenlik Yasası çıkarıldı. Bir ara ortalığı ayağa kaldırdılar "zo
runlu tasarrufları mutlaka ödeyin; ödemezseniz olmaz." Ama, bir baktık, bu yasayla buharlaştı hep
si. Neymiş; işsizlik sigortasına aktarıldı... Yani, cebren, devlet el koydu, gasp yaptı. Devlet demi
yorum, 57 nci hükümet, memurun bu zorunlu tasarrufuna el koydu. Şimdi de, kazanamayan şoför 
esnafının aracından ek taşıt vergisi... Mecburen müşterisiyle konuşmak zorunda olan, mecburen, 
alim satım yaptığı şirketlerle konuşmak zorunda olan, kazanamayan şirketlerden ek özel iletişim 
vergisi... Yapmayın beyler; bu kadar yüklenilmez. Bunun altında önce siz kalırsınız, sonra, zaten 
siftah yapamadan dükkanını kapatan esnafımız kalır, doğru dürüst parasını alamamış, aldığı paray
la, tarım kredi kooperatifine, Ziraat Bankasına borcunu ödeyememiş, borcunu ödeyemediği için 
traktörünü satılığa çıkarmış, kışı nasıl çıkaracağım diye kara kara düşünen çiftçimiz kalır ve doğal 
olarak, çiftçi, esnaf, memur da olmazsa, otomobili, bozdolabını, televizyonu üreten sanayici kalır. 
Zaten durgunluk içinde olan ekonomiyi daha fazla durgunluğa itersiniz. 

Açıkçası, milletimiz, bu hükümetin çıkardığı kanunlara inanmıyor. Çünkü, bu hükümet, ülke
nin koşullarına göre değil, dışarıdan dayatmalara göre kanun çıkarıyor. 

Bakınız; Sosyal Güvenlik Yasası... Çok acelesi yoktu; şu anda da çıkarabilirdik. Depremden 
Uç gün sonra, Sayın Ecevit'in, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesine yetişsin diye çıkarttı
rıldı. Ne oldu, o geziden ne aldık?..(DYP ve FP sıralarından "hava aldık" sesleri) Sadece nasihat 
aldık. Allah'tan, bir AGİT zirvesi oldu Clinton Türkiye'yi ziyaret etti de o ziyaretin hatırına, bu tür 
zengin ülkeler gittiği ülkeye bir hediye verirler, öyle bir hediye aldık. Yoksa, Clinton Türkiye'ye 
gelmeseydi o 1 milyar doları da çok beklerdik. 

Değerli arkadaşlarım, bundan önceki hükümetler, kardeşlere, yakınlara ücretsiz banka hibe et
tiler. Hibe edilen bankaların banka adıyla, bugün, 400-500 milyon dolar para kazandırılabilirdi. İş
te, bütün bunları düşündüğümüzde diyorum ki, diğerlerini bırakalım, sadece ve sadece... (MHP sı
ralarından gürültüler) 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Impexbankı kim batırdı? 

~ Ğ 2 § -
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ÎLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Siz, önce, bu mücadelenizi millet için verin; hükümet

te kuzu gibi oturuyorsunuz, tepenize biniyorlar, ensenize vuruyorlar, ağzınızdaki ekmeği kaptırı
yorsunuz, ondan sonra konuşuyorsunuz. Hükümet içinde, çiftçinin hakkını koruyun, esnafın hakkı
nı koruyun; Tarım Bakanlığı sizde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sizde; gelin, küçük sanayiciyi ko
ruyun. Bunları yapamıyorsunuz, gelip burada konuşan, milletin hakkını savunan hatibe laf atıyor
sunuz! (MHP sıralarından gürültüler) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Yılmazyıldız, lütfen toparlayınız. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Önce milletin hakkını koruyun, koruyamıyorsanız, o 

zaman, milletin bir gün vereceği cevabı alacaksınız. (MHP sırlarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, ek özel iletişim vergi

sine belki gerek olabilir; ama, bu, deprem vergisi adı altında değil. Deprem olduğunda bütün sant-
rallar kilitlendi, doğrudur; çünkü, her bir santralın en az iki çıkış yolu olması lazım "double ho-
ming" denilen;bu, planlamada mevcut. Gelin, ek bir vergi alacaksanız, zaten yetersiz olan teleko
münikasyon altyapısını geliştirmeye harcayalım. 

Bakınız, Türkiye, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına göre, varması gereken yatırım hedefi
nin yansmdadır, telekomünikasyon konusunda yarısmdadır, transmisyon hatlan yetersizdir; hele 
böyle bir felaket olduğunda, tümüyle kullanılamaz hale gelmektedir. 

Şimdi, bir deprem olduğunda, bir felaket olduğunda, eğer, bunu kullanamıyorsanız, o zaman 
bu neye yarar! Normal zamanda zaten kullanırsınız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yılmazyıldız. 
ÎLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Sözümü tamamlamam için eksüre... 
BAŞKAN - Hayır; eksüre verdim; süre konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Teşekkür eder saygılar sunarım. (DYP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Gnıpları adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına; Sayın Kamer Genç, Sayın Bekir Sobacı, Sayın Cevat Ayhan, Sayın İsmail Öz

gün, Sayın Musa Uzunkaya ve Sayın Mehmet Ali Şahin söz istemişlerdir. 
ilk söz, Sayın Kamer Genc'in. 
Süreniz 5 dakika Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı

yorum. 
Tasannın iletişim vergisiyle ilgili maddesini müzakere ediyoruz. Ben, konuşmama başlama

dan önce, bir temennide bulunmak istiyorm. Elbette ki Marmara depreminde afete uğrayan insan
larımızın büyük mağduriyetleri var, yaşam koşulları çok zor; ama, geçmişte de deprem oldu. Bu 
bölgelerde kendilerine konut yapılmayan kişilerin, özellikle Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Nazimi
ye İlçelerinde 1992, 1993 yıllannda Afet İşleriyle mukavele imzalamış kişilerin bugüne kadar ya
pılmayan evlerinin de bu vesileyle yapılmasını diliyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Veysel Candan arkadaşımız, bu maddeyle ilgili olarak çok iyi 
şey söyledi. Tabiî bununla ilgili olarak söylenecek daha çok şey var. 

Aslinda, bir önceki maddede emlak vergisinde getirilen ek vergiyle belediyelere biraz gelir 
sağlıyoruz. Devletin parasını belediyeler kullanacak; onlar büyük sıkıntı içindeler. Bu maddeyle de 
iki özel şirkete vatandaşın kesesinden bol miktarda para aktarıyoruz. Biraz önce arkadaşımız bunu 
söyledi. 

Bakın, geçen dönemlerde, bu Telsim ve Turkcell'le bir mukavele yapıldı; her biri 400 bin abo
nelik karşılığından 500'er milyon dolar devlete para verecekti. Bu, 1 000 000 aboneyi aştıktan son
ra da, her birinin 1 000 000 abone için 1 milyar dolar vermesi gerekiyor. Şimdi şu sırada abone sa
yıları 6-7 000 000 arasında. Bunlar hükümetin kayıtlarında var. Bunların devlete vermesi gereken 
para asgarî 6 milyar dolar; bunun Türk Lirası karşılığı 3 katrilyon liradır. 

Yine, geçen dönemde, ANAP 'in Sayın Başkanı başbakanken, bu 1 000 000 doları da verme
di, kendi... Biliyorsunuz, bazı gazetelerin sürmanşetlerinde bazı insanların boy boy resimleri neyin 
karşılığında veriliyor; işte, bunların karşılığında veriliyor. Devletin 1 000 000 dolar parası, üç beş 
ay ödenmedi; arkasından, yüzde 15 KDV'si de verilmedi; hâlâ da verilmedi. Bu 6 milyar dolann 
yüzde 15 KDV'si de 900 000 000 dolardır. Bunlan hesapladığınız zaman, devletimiz, hükümeti
miz kendi vatandaştan alması gereken hakkını kendisi alsa, bankalarda batırdığı paraları alsa, ver
giye de ihtiyaç olmaz. 

Yani, beyler, eğer bu kişilerin bankalardan hortumladıkları paralardan yahut da bu yolla dev
letten kaynak sağlayan insanlardan hükümetin içindeki kişilerin menfaati yoksa, niye bunlarda ka
lıyor?! Sormak istiyorum; eğer, bunlarla bir menfaat ortaklıkları yoksa, niye bu paralar tahsil edil
miyor?! Yani, bu paraları burada tahsil etmeyeceksiniz, öte taraftan gidip taksicinin, küçük esnafın 
boğazına yapışacaksınız. Yani, bunlar çok kötü şeyler; rica ediyorum... 

Aslında, bu tasarıyla -biraz önce arkadaşımız da dedi- 2 tane özel şirkete, arkasında büyük 
medya kuruluşları, televizyonları ve gazeteleri olan insanlar, gidecekler, vatandaştan cep telefonu 
karşılığında tahsil ettikleri paraları getirip, Maliyenin Hazinesine yatılmayacaklar. Sayın Bakandan 
rica ediyorum; bu paralar bunların cebine girmeden, otomatik bir tahsil sistemine geçelim. Aksi 
takdirde, düşünebiliyor musunuz, şimdi, hangi başbakan, hangi bakan gücü yeter de, bilmem, Tel
sim ve Turkcellin vatandaştan tahsil ettiği trilyonlarca lira parasını gidip tahsil edecek; var mı böy
le yiğit bir bakan, çıksın!.. Ben daha görmedim, şimdiye kadar böyle yiğit bir bakanı!... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Yok... Yok... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Yok. 
Arkadaşlar, bakın, milletin, fakir fukaranın parasını getirip kimin cebine koyuyorsunuz; bunu, 

gerçekten, şimdiden düşünmemiz lazım; bu, çok önemli bir olay. Yani, vatandaşın cebinden bu pa
rayı alıp niye bunlara veriyorsunuz? Geçmişte, eğer, devletin kaynakları, böyle, özel kişilere hatır 
gönül ilişkisiyle, siyasî menfaat karşılığı kanalize edilmeseydi -Türkiye'nin kaynakları çok yüksek-
ben inanıyorum ki, depremden zarar gören insanlarımızın yaraları, şimdiye kadar, çoktan sarılmış
tı; ama, maalesef, sarılmıyor. 

Bakın, bugün terör nedeniyle, güneydoğuda büyük bir mağdur insan kitlesi var. Bunlara da 
artık, el atma zamanı... 

BAŞKAN - Sayın Genç size 1 dakika eksüre veriyorum, lütfen tamamlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Evet, deprem bölgesindeki insanlarımız çok sıkıntıda; ama, te

rörün hızının kesildiği bu dönemde bu insanlara da el atalım. 
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Bakın, ben, her vesileyle söylüyorum; Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 1994 yılından beri çamur 
içinde, tek gözlü barakada yaşayan 150 aile var. Hükümetten rica ediyorum, eğer sağır değilse, bu 
mikrofondan sesimizi duyuyorsa, gitsin görsün bu insanları, bu insanların da derdine çare bulsun. 

Onun için, böyle, özel firmalara, özel şirketlere devletin ve vatandaşın cebinden kaynak akta
racağınıza, evvela dürüstçe devleti yönetelim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, ben, bu kanunun en önemli faydasını özel şirketlerin göre
ceğine inanıyorum; görceksiniz, yaşayacağız; paralarımızı tahsil edecekler; ondan sonra hangi hü
kümetin gücü varsa gitsin, bunlardan tahsil etsin! 

Bunları belirtmek için söz aldım, saygılar sunuyorum efendim (DYP ve FP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
Şahsı adına, Tokat Milletvekili Sayın Bekir Sobacı; buyurun. 
BEKİR SOBACI (Tokat) - Saym Başkan, değerli arkadaşlar; hepinize saygılar sunuyorum. 

Evet, sıkıntı veren, konuşmacılara sıkıntı veren, üzüntü veren bir kanun tasarısının 8 inci mad
desi üzerinde söz aldım. 

Şimdi, mükellefiyetler açısından Sayın Maliye Bakanıma şunu arz etmek istiyorum. Bu ka
nunla, siz, iki mültezim oluşturuyorsunuz; biri belediyeler, biri cep telefonu vergisiyle bu işletme
ci kuruluşlar; bunları mültezim haline getiriyorsunuz. 

Eskiden topladığı vergiden mültezimlere hak verilirdi; birinci mültezime, belediyelere bir hak 
yok, angarya var. "Emlak Vergisini toplayacağım" diye bütün personelini koşturacak, kırtasiye 
masrafını yapacak, karşılığında hiçbir şey yok. 

Ha, beldelerden, küçük ilçelerden Emlak Vergisi mi topluyor belediye başkanları; bütün mil
letvekili arkadaşlar iyi biliyor ki, toplanmıyor. 

Şimdi, ben, belediye başkanı olsam, topladığım Emlak Vergisini size yatırmam; çünkü, zaten, 
İller Bankasından gelen payları adamcağızların, her ay acımasızca kesiliyor. Bu vergiyi de tahsil 
edeceğinizi beklemeyin. 

İkinci mültezime ballı kaymak var; KDV'nin ödeme takvimi içerisinde bunu sağlıyorsunuz. 
Şimdi, ben, cep telefonu firması, o iki firmanın yerinde olsam şöyle düşünürüm; altıncı aya kadar 
bütün faturaları 20 gün erken salarım abonelerime ve topladığım parayı da repo yaparım, ki, bu za
ten devam ediyor. 

Ha, şimdi burada demişsiniz ki... Sayın Maliye Bakanım, şunu merak ediyorum ben; verginin 
mükellefi cep telefonu işletmecileri. Fatura kesildiği zaman, verginin kaynağı oluşmuş oluyor mu, 
oluyor. Peki, 6 000 000 abonesi olan bir firmanın yüzde 15 abonesi 500 000 000 konuştu, cep te
lefonu vergisini -boyacıda, işportacıda, bir sürü garibanda var- yatırmadı; gitti, Öbür firmadan da, 
yeni, ikinci elden 100 milyona telefon aldı. Şimdi, siz, bu ödenmeyen faturaları, toplayamadığı ver
giyi bu firmalardan nasıl tahsil edeceksiniz? Ben, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani, 1 000 
000 abonesi bu faturayı ödemediği zaman, siz, bu vergi mükellefi olan iki şirketten bu parayı nasıl 
tahsil edeceksiniz? Burada, mahkemelik olacaksınız, kavga çıkacak; bakın, şimdiden ikaz ediyo
rum. Zaten, KDV'yi de alamamışsınız. 

İşte, şimdi, burada, mültezimin birine büyük rant var, belediyelere yok dedim. Ha, asıl mül
tezim kim: Türkiye'de, repo ve rant ekonomisinin acımasızca uygulandığı son yıllarda en büyük 
mültezim, Sayın Bakanımın Bakanlığı, Maliye Bakanlığı. Ne yapıyoruz; mültezim olarak vergileri 
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topluyoruz, yüzde 90'ını -tahvil ve bono olarak- Türkiye'de, 7 bankanın ihaleye girdiği 500 şirke
te ciro ediyoruz, aktarıyoruz. 

Şimdi, benim bir teklifim var... En büyük mültezim, Maliye Bakanlığı oldu bu uygulamalarla. 
Maliye Bakanlığından istirhamım şudur: Onbinlerce inşam koşturuyorsunuz, ellerinde çanta mü
kellef kovalıyorlar. Bankalara ödediğimize göre, 7 banka sahibi büyük holdinglere ödediğimize gö
re, Maliye Bakanlığını, gelin, özelleştirelim. Bu vergiyi toplayan, katrilyonları toplayan, 22 katril
yon vergiyi toplayan şu Maliye Bakanlığını özelleştirelim, vergiyi aktardığımız, 22 katrilyonu ak
tardığımız kuruluşlara Maliye Bakanlığını devredelim de, devleti de çok büyük bir yükten kurtara
lım ne olur. (FP sıralarından alkışlar) 

Evet, şimdi, yine şunu ifade etmek istiyorum: Gerçekten bu tasarı, nasıl kavga çıkaracağı dü
şünülmeden yazılmış, alelacele getirilmiş bir taşandır ve yine diyorum, işte, belediyele'r, burada an
garyanın altına sokulacak, acımasızca çalıştırılacak, ondan sonra da, siz, belediyelerden, topladığı 
emlak vergisini almaya gayret edeceksiniz ve aynca en büyük kavganız, şunu unutmayın ki, GSM 
işletmecisi firmalarla çıkacak. Bu firmalar, faturalan tahsil edemedik diye, size, bu yergileri öde
meyecekler, yargıya da gittiğniz zaman, bilesiniz ki, yargı onların lehine de karar verecektir. Bura
daki mükellefiyet hükmünüz de, kadük haline gelecektir diyorum, hepinize saygılar sunuyorum. 
(FP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Sobacı. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımız vardır. 
Sayın Turhan Güven, buyurun efendim. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Şükrü Ünal. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, aracılığınızla, aşağıdaki sonunun, Sayın Maliye 

Bakanımız tarafından cevaplandınlmasmı arz ediyorum. 
Sayın Bakanım, cep telefonu, artık günümüzde zarurî bir haberleşme aracı olarak, halkımız 

arasında, çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Öyle anne babalar var ki, okula giden yavrularını ta
kip edebilmek için, onların ceplerine bile birer telefon alıp, emniyetlerini temin etme yoluna git
mektedirler. 

Cep telefonuna uygulanacak olan verginin, halkımızı cep telefonu kullanımından caydıracağı
nı düşündünüz mü? Bu, bir taraftan abone sayısını eksiltecek, diğer taraftan bu yolla devletin elde 
etmiş olduğu geliri azaltmayacak mı? 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Güler, buyurun. 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki sorumun Sayın Bakan ta

rafından cevaplandırılmasını diliyorum. 

Cep telefonlarından toplanan bu paralar, iki özel firmadan Maliyeye nasıl aktarılacak? Bu iki 
firma, toplanan bu paralarla repo yaparlarsa, nasıl bir yaptınm yapılacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Genç, buyurun. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben, bu maddenin sondan ikinci fıkrasını tam anlayamadım, ona bir açıklık getirilmesini isti

yorum: Deniliyor ki: "Özel iletişim vergisinin belirtilen süreler içinde ödenmemesi halinde, işlet
meci kuruluş ödenmeyen miktarlar için kendi alacaklannm tahsil edilmemesi halinde uygulayaca
ğı esasları tatbik etmekle yükümlüdür." 

Bu esaslar nelerdir? Mesela, gecikme zammı mıdır veyahut da mesela, özel bir alacağın tahsil 
edilmemesi halinde, galiba yüzde 10 mu, yüzde 5 mi aylık bir gecikme faizi uygulanıyor, bununla 
o mu kastediliyor? 

Arkasından, yine, çok muğlak "bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle tahsil edile
meyen vergiler işletmeci kuruluştan alınır" deniliyor. 

Buradaki bu yükümlülük nedir? 
BAŞKAN - Sayın Genç... Bir dakikanızı... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır hayır, soru soracağım; yani... 
BAŞKAN - Soru sorun da, okuduğunuz bentte 9 uncu maddeye ilişkin... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim! 
BAŞKAN - Çıkarılan bölümü okuyorsunuz, orası çıkarıldı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Plan ve Bütçenin... Hayır efendim! 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Eski metin... 
BAŞKAN - Hayır, eski metni okuyorsunuz Sayın Genç, bir yanlışlık var. Hükümetin getirdi

ği metinle Komisyondaki metin farklı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, neyse, orada bir eksiklik olmuş. 
BAŞKAN - Neyse, ben de, sorunuzu geri çektiğinizi varsayıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben, yine, oradaki sorumu soruyorum; yani, aslında o çıkarılmış 

da yerine ne konulduğu belli değil Komisyon tarafından. Yani, bu şirket, süresinde tahsil edemedi
ği alacaklar için gerçekte hangi oranda faiz uygulayacak? Maliyeye verirken Amme Alacaklannm 
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme faizi mi ödeyecek; onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç. 
Sayın Pamukçu; buyurun. . -' 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi, deprem bölgesindeki yaraların sanlmasıyla ilgili bir kanun tasarısı getirdiniz Meclis 

gündemine; iddianız öyle. 
Uzun yıllardan beri tartışılan bir konu var ve Sayın Bakanımız da çok yakından bilirler; zorun

lu tasarruflar meselesi var. Bu depremde zarar gören illerde bu zorunlu tasarruf kesintileri uygula
masına son vermeyi ya da kesilmiş olanların iadesini... 

BAŞKAN - Sayın Pamukçu, burada iletişimle ilgili bir konu görüşüldü. O konuda soru sorma 
hakkınız yok; maddeyle ilgili soru sorunuz lüften. Hayır, kabul etmiyorum öyle bir soruyu. 

Evet, buyurun Sayın Bakanım soruları yanıtlayabilirsiniz. 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Kim diyor maddeyle ilgili olacak diye? 
BAŞKAN - Hayır efendim, maddeyle ilgili soru soracaksınız; uluorta soru sorulur mu!.. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, cep telefonlarının yaygınlaşma
sı dolayısıyla, okula giden çocuklarla da telefon konuşması yapıldığı için, bu yeni getirilen mükel
lefiyet bunları daha zor duruma sokmaz mı şeklinde bir sual vardı. Şimdi, bu cep telefonlarının ko
nuşma ücretlerinin yüzde 80'i, abonelerin yüzde 20'si tarafından ödeniyor; genel durum bu. Gayet 
tabiî, kullanma ücretine yüzde 25'lik bir zam geliyor; ama, o ifade edilen şekilde okuldaki çocu
ğuyla konuşma son derece sınırlı olduğu için, gelecek yük de hayli sınırlı olacaktır. 

Sayın Güler "bu paralar GSM'lerce Hazineye nasıl yatırılacak?" diye sordu. 
GSM şirketleri, Katma Değer Vergilerini nasıl alıp, nasıl yatırıyorsa, bunu da aynen öyle alıp, 

öyle yatıracak. Bir Katma Değer Vergisinin tahsil usulünden kesinlikle farkı yoktur. 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Geciktirirlerse, repo yaparsa ne olacak efendim? 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Efendim, KDV'yi nasıl repo yapıyorsa, ne iş

leme tabi oluyorsa... 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Yasal bir zorunluluk var rnı? 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Efendim, ertesi ayın 15'ine kadar yatırmak zo

runda. Katma Değer Vergisini de ertesi ay içinde yatırmak durumunda. Yatırmaması halinde ne iş
lem yapılıyorsa KDV'ye, buna da aynı işlem yapılacak. 

Sayın Genc'in sorusunun son kısmını anlayamadım, ona da izni olursa- yazılı olarak, cevap 
vermeye çalışacağım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili iki önerge vardır; geliş sırasına göre okutup, aykırılık sırasına göre işleme ala

cağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci maddesinde geçen "30.6.2000" tarihinin 
"31.12.2000", "(Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin merkez ve ilçeleri ile Bolu İlinin Düzce, Gü-
müşova, Gölyaka, Cumayeri ve Çilimli ilçelerindeki abonelere verilecek hizmetler hariç)" ibaresi
nin "(Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin merkez ve ilçelerindeki abonelere verilecek hiz
metler hariç)" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emrehan Halıcı İsmail Köse Murat Başesgioğlu 
Konya Erzurum Kastamonu 

Ahmet Kabil Zeki Çakan 
Rize Bartın 

BAŞKAN - Şimdi, okutacağım önerge aynı zamanda en aykırı önergedir, okutup, işleme ala
cağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinde yüzde 25 olarak geçen 

oranların yüzde 10 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Suat Pamukçu Mahfuz Güler Mehmet Ali Şahin 

Bayburt Bingöl İstanbul 
Kemal Albayrak Şükrü Ünal 

Kırıkkale Osmaniye 
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BAŞKAN - Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkanım, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. 
Gerekçeyi mi okutalım, konuşacak mısınız? 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Pamukçu. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; öncelikle, Sayın Başka
nın tutumu hakkında bir iki cümle söylemek zorundayım. 

6 ncı maddeyle ilgili olarak vermiş olduğumuz önergeyi işleme almaktan imtina ettiler ve "en 
aykırı önerge kabul edildiği için işleme almıyorum" dediler. Bizim verdiğimiz önerge, kabul edi
len önergeyle uzaktan yakından alakalı bir önerge değildir, kabul edilen önergeyi değiştiren bir 
önerge değildir. Dolayısıyla, İçtüzüğe aykırı bir hareket söz konusudur. 

Biraz önce de, bir sorumuzun sorulmasına mâni olmuşlardır; İçtüzükte böyle bir hüküm yok
tur. Sayın Başkanın İçtüzüğü iyice öğrenip, sonra kürsüye oturmasını dilerdim. (FP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Pamukçu, İçtüzüğün 60, 61, 96 ve 97 nci maddelerini okumam isterim. 
Teşekkür ederim. 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Okuyayım isterseniz efendim; varsa öyle bir hüküm, hay 
hay... 

Önergemizle ilgili konuya gelince; dün burada yaptığım bir konuşmada aynen şunları ifade et
miştim: Demiştim ki " getirilen bu tasarının, depremden zarar gören vatandaşlarla uzaktan yakın
dan bir ilgisi yok. Getirilen bu tasarı, sadece IMF'ye verilen bir taahhüdün neticesidir." Nitekim, 
bugünkü gazetelerde de, bazı köşe yazarları bizim bu görüşümüzü teyit eden yazılar yazmışlardır. 
Niyet mektubunun basına sızan hükümleri de bunu açık açık ortaya koymaktadır. Yaptığınız iş, sa
dece ve sadece finansman açığını kapatmaktan ibarettir. 

Dün değerli Bakanımız burada birtakım rakamlar verdi "bölgedeki vergi kaybımız, genel ver
giler içerisinde yaklaşık yüzde 15,5" dedi. Bu neye tekabül ediyor diye bir hesap yaptığımızda, or
taya çıkan rakam 4,5 milyar dolar civarındadır. Bu, sadece, bölgeyi etkileyen bir afet değil, bütün 
Türkiye'yi etkileyen bir afet olduğu için, bu bölgenin dışında da birtakım vergi kayıplarına sebep 
olacaktır. 

Ayrıca, zaten, durgunluk içerisinde bulunan ekonomi, çıkarılacak bu kanunla daha da durgun 
hale getirilecektir. Normal vergileri toplayamayan bir hükümetin, bu ek vergileri nasıl toplayaca
ğını da doğrusu merak ediyorum. 

Bir diğer husus; Sayın Bakanımız, bu konu, dargelirliye yansımayacak dedi. Sayın Bakan, şu 
anda, cep telefonlarıyla ilgili maddeyi görüşüyoruz; verdiğimiz önergede de yüzde 25'i yüzde 10'a 
düşürün demişiz. Yüzde 25 ağır bir vergidir. Cep telefonlarım kullanan vatandaşlar, sadece, üst ge
lir düzeyinde olan vatandaşlar değil ki. Bir istatistik yaptınız mı? Bu cep telefonlarını kullananların 

- 627 -



T.B.M.M. B : 25 25 .11 .1999 O : 5 

büyük bir kısmı, büyük bir ekseriyeti orta gelirli vatandaşlardır, Bu vatandaşlar yüzde 25 vergiyi 
gördüğü zaman, bu telefonları kullanmaktan imtina edecek ve siz, bırakın yüzde 25'i, normal ver
giyi bile alamayacaksınız. i 

Dolayısıyla, verdiğimiz önergeyle, yüzde 25'i, yüzde 10'a düşürmek suretiyle, hiç olmazsa, 
normal vergilerinizi toplayacak hale gelin istiyoruz; yani, sizin, bu maddeyle elde edeceğiniz gelir, 
normal gelirlerinizi de düşürecek; ne bunu elde edeceksiniz ne de normal gelirlerinizi elde edecek
siniz. Hiç olmazsa normal gelirlerinizi kurtarın. 

Şimdi, ben, bir hususu anlamakta zorluk çekiyorum; hükümetler, siyasîler ne işe yarar?..Sizin 
getirdiğiniz şey, vergi kanunu. Orada, Maliye bürokratları var, bunu onlara bırakın, rahatlıkla ver
gi ihtiyacı olduğu zaman ilave vergi koysunlar. Siz, üretim yapmak zorundasınız, vergi koymak zo
runda değilsiniz ki. Sonra, bu millet, size oy verirken bize vergi getirin diye vermedi ki. Soruyor 
musunuz millete... 

FARUK DEMÎR (Ardahan) - 18 Nisanda sordunuz! 

SUAT PAMUKÇU (Devamla) - 18 Nisanda oy kullanan hiçbir vatandaş, bana ilave vergi 
koysunlar diye oy kullanmadı. (FP sıralarından alkışlar) Sizin bu yaptığınız, ancak bir şeye benzi
yor; aklıma hep o hikâye geliyor... 

BAŞKAN - Sayın Pamukçu, size 1 dakika süre veriyorum; lüften toparlayın. 
SUAT PAMUKÇU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Hani, cumhuriyetin ilk yıllarında, senfoni orkestrası Bayburt'a gitmiş, konser vermiş; o kon

serden sonra, Bayburt kaymakamı, eşraftan ileri gelen hemşerilerimize sormuş "nasıl buldunuz 
konseri" diye, eşrafımızın cevabı enteresan: "Bu Bayburt, Rus zulmü gördü, Ermeni zulmü gördü; 
ama, böyle bir zulüm hiç görmedi." Sizin yaptığınız bundan ibarettir. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Kendisi Bayburt Milletvekili olduğu için, Bayburt'tan bir anısını anlattı. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Bayburtlulara 

saygısızlık etme! 
BAŞKAN - Bayburt'a sataşma yok. Sayın Pamukçu, Bayburt Milletvekili; Bayburtluların öy

le bir zulümle karşılaştıklarını anlattı; ama, herhalde yanlış oldu. O, fıkra; işin esası öyle değil. Bay
burtlular, her türlü müziği en üst safhada dinleme lüksüne sahiptirler. (Alkışlar) 

Komisyonun ve hükümetin katılmadığı ve biraz önce, Sayın Pamukçu'dan gerekçesini dinle
diğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Müteakip önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci maddesinde geçen; "30.6.2000" tarihinin 
"31.12.2000", "(Kocaeli, Sakarya ve Yalova İllerinin merkez ve ilçeleri ile Bolu İlinin Düzce, Gü-
müşova, Gölyaka, Cumayeri ve Çilimli İlçelerindeki abonelere verilecek hizmetler hariç)" ibaresi
nin "(Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova İllerinin merkez ve ilçelerindeki abonelerine verilecek hiz
metler hariç)" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Emrehan Halıcı 

(Konya) 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen bu değişiklik önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. Bilindiği üzere, görüşülmek
te olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon metninde bulunmayan, ancak, tasarı veya teklif 
ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunluk
la katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı, İçtüzüğün 87 nci madde
sinin dördüncü fıkrasının hükmüdür. Bu nedenle, önergeyi okutup, Komisyona soracağım. Komis
yon, önergeye salt çoğunlukla katılırsa, önerge üzerinde, yeni bir madde olarak görüşme açacağım. 
Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması halinde önergeyi işlemden kaldıracağım. 

Şimdi önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
nin ve bölümün eklenmesini, müteakip bölüm ve maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Emrehan Halıcı Murat Başesgioğlu Zeki Çakan 
Konya Kastamonu Bartın 

Ömer İzgi Ayşe Gürocak 
Konya Ankara 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer yükümlülükler 
Özel İşlem Vergisi 

Madde 9 - 31/12/2000 tarihine kadar ulgulanmak üzere, 16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı Kanu
nun geçici 1 inci maddesinin A fıkrasında belirtilen işlemler ve kâğıtlar için ödenen eğitime katkı 
payı tutarı kadar ayrıca özel işlem vergisi ödenir. 16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 
inci maddesinin A fıkrasının 10, 11 ve 12 numaralı bentlerinde yer alan hükümler özel işlem ver
gisi hakkında da uygulanır. 

Özel işlem vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Ver
gi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uy
gulanır. 

Bakanlar Kurulu, özel işlem vergisi tutarlarını 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 
A fıkrasının 13 numaralı bendihe bağlı kalmaksızın ayrı ayrı veya birlikte on katına kadar artırma
ya yetkilidir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN - Katılan arkadaşlar lütfen işaret buyursunlar. 

Evet, Komisyon salt çoğunlukla önergeye katılmıştır. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, bu önergeyi biz görmedik ve sayın kâ
tip arkadaşımızın... 

BAŞKAN - Efendim, elinizde...Dağıtıldı yeni önerge... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Hayır efendim, almadık. 

Şimdi, bizim, elimize almadığımız bir ekmaddeyle ilgili görüşlerimizi sunmamız lazım; ama, 
elimizde yok. 

BAŞKAN - Sayın Bcdük, arkadaşlarımız dağıtmışlar. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Şu anda yok... 

BAŞKAN - Diğer arkadaşlarda var Sayın Bedük, Sayın Nevzat Ercan Beye takdim edilmiş 
efendim. Buyurun, Sayın Ercan Beyde... 

Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Ben söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. (FP sıralarından al
kışlar) 

,Süreniz 10 dakika efendim. 
FP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) -- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

müzakereleri devam etmekte olan 159 sıra sayılı, vergi depremiyle ilgili kanun tasarısının bu saf
hasında, önümüze yeni bir madde gelmiş bulunmaktadır. Yani, yeni bir madde ihdası niteliğinde 
bir önergeyi, iktidar grupları, Başkanlığa sunmuşlardır ve ben de bu madde üzerinde söz almış bu
lunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 17 Ağustos 1999 günü Marmara Bölgesinde bir deprem yaşandı. Da
ha sonra, 12 Kasım günü Düzce bölgesinde bir deprem afetiyle karşılaştık. Allah, milletimize böy
lesi felaketleri vermesin; hepimizin dileği ve temennisi budur; ancak, bu deprem felaketinin arka
sından, hükümet, "deprem vergisi" diye ifade ettiğimiz bu kanun tasarısıyla Meclise gelmiş bulun
maktadır. 

Deprem felaketinin faturası bellidir, 4,5 milyar dolar olarak ifade edilmektedir. Daha önce ko
nuşan arkadaşlarımız da belirlediler, ifade ettiler, vurguladılar; 3,5 milyar dolarlık bir dış yardım, 
kredi söz konusudur. Şu ana kadar tespit edildiği kadarıyla 1 milyar dolar civarında da iç ve dış ba
ğışlar vardır. Dolayısıyla deprem felaketini karşılayacak finansman imkânları, şu ana kadar sağlan
mış durumdadır. Buna rağmen, "deprem vergisi" adı altında getirilen bu verginin, doğrudan, asıl 
amacı, IMF ile yapılan anlaşmalarla ortaya çıkan bir sonuçtur. Daha doğrusu, birkaç yıldır korkunç 
bir şekilde artan kamu açıkları sebebiyle, kamu açıklarını kapatma arayışı, telaşı, IMF'nin tavsiye
leri doğrultusunda, zaten geçim sıkıntısı içerisinde olan, mesleğini, işini idame ettirmede büyük 
güçlükler yaşayan mükelleflere, bu hükümetin ilave bir vergi salmasına dönüşmüştür. 
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Değerli milletvekilleri, getirilen bu önerge, daha önceden; yani bu önerge konuşulmadan ön
ce gruplara dağıtılmalıydı ve gruplar da bu konu üzerindeki hazırlıklarını tamamlamalıydılar; an
cak, hangi maksatla olduğu anlaşılamaz şekilde, alelacele, bir anamadde, önerge şeklinde Meclisi
mize gelmiş bulunmaktadır. 

Bu önergede, daha önce Meclisten geçen 16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı Kanuna atıfta bulunul
maktadır. Bu kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen işlemler ve kağıtlar için 
ödenen eğitime katkı payı tutan kadar ayrıca özel işlem vergisi ödenmesi hükme bağlanmaktadır; 
yani, daha önce "eğitime katkı" adı altında çıkarılan çok sayıda vergiye atıfta bulunmak suretiyle, 
aynı konular üzerinden, şimdi de ilave deprem vergisi alınmaktadır. 

Nedir bu belirtilen işlemler ve kağıtlar; vergi beyannameleri, SSK bildirgeleri, gümrük beyan
nameleri, silah ruhsatları, spor-toto, spor-loto ve sayısal loto ve at yarışları ile tapu işlemleri üze
rinden, daha önce çıkarılan kanun gereğince "eğitime katkı payı" adı altında ilave vergiler alınır
ken, şimdi, yine aynı beyannameler ve bildirimler üzerinden "deprem vergisi" adı altında yeni ver
giler alınmak istenmektedir. Bu, doğrudan doğruya bu iktidarın; yani, DSP, MHP ve Anavatan Par
tisinden oluşan bu iktidann milleti ezme, vergiler altında bunaltma anlayışının ve politikalarının bir 
uzantısıdır, bir devamıdır. Vergi beyannameleri üzerinden "eğitime katkı payı" adı altında vergi 
alacaksınız. Bu, daha önceki 55 ve 56 ncı hükümetler döneminde gündeme gelmişti, bu Meclisten 
geçmişti. Şimdi, bu zulüm ve haksız vergi anlayışı "deprem vergisi" adı altında, tekrar, aynı beyan 
üzerine eklenmektedir. 

Mükellefler vergiden bunalmışlardır, gelir vergilerini, diğer vergilerini ödeme sıkıntısı içeri
sindedirler. Bu hükümet, zaten mükellefi vergi ödeyemez hale getirmiştir, ekonomiyi daraltmıştır, 
ticaret hacmini daraltmıştır, geliri, kazancı olmayan esnaftan, mükelleflerden, verdiği her beyanna
me için ilave bir deprem vergisi tahsil etme yoluna gitmiş bulunmaktadır. . 

Vergi beyannamelerinden alacaksınız ilave vergiyi, SSK bildirgeleri üzerinden alacaksınız, 
gümrük beyannameleri üzerinden alacaksınız ve tapu işlemleri üzerinden, yine ilave, eğitime katkı 
payının dışında bir deprem vergisi alacaksınız. Yani, bu hükümetin anlayışı, bir taraftan, mükelle
fin vergi ödeme kabiliyetini ortadan kaldırmaktır, diğer taraftan da, ödeme kabiliyetini ortadan kal
dırdığı mükellefin tepesine sağnak gibi vergi yağdırmaktır. Bunun hakla, hukukla, adaletle izah 
edilebilir hiçbir tarafı yoktur değerli milletvekilleri. 

Bir kere, başlıbaşına, şu görüşmekte olduğumuz vergi tasansı, deprem giderlerini finansman 
amacıyla buraya getirilmemiştir; bir felaket alet edilmek suretiyle, vatandaşa ilave bir vergi yükü 
getirme niyetiyle getirilmiştir. Bu yetmezmiş gibi, mükelleflerin, vatandaşların yapmış oldukları 
her işlemin, devlet dairesine gittiklerinde verdikleri her beyannamenin arkasından, ilave vergidir, 
ilave tahsilattır diye üzerine çullanmanın, yürümenin, devlet anlayışıyla bağdaşabilir hiçbir tarafı 
yoktur. 

Vatandaşı güçlü kılarsanız, ekonomiyi canlandınrsanız, vatandaş, zaten, kendi isteğiyle, gönül 
huzuruyla götürür, vergisini öder; ama, ekonomiyi tahrip ederseniz, vatandaşın ticaretini kesb-ü 
kazancını azaltırsanız, onu iş yapamaz hale dönüştürürseniz, çeklerini senetlerini ödeyemez hale 
dönüştürürseniz... Ki, DSP, MHP ve Anavatan Partisinden oluşan 57 nci hükümet, Türkiye'yi bu 
hale sokmuştur; vatandaşı, vergi ödeyemez hale sokmuştur, kazanamaz hale sokmuştur; siftah yap
madan kepenk kapatan bir esnaf ve tüccar ortaya çıkarmıştır. Ayakta kalmak, varlığını sürdürebil
mek, bu zor dönemi atlatabilmek, şu anda piyasada iş yapan insanlann en büyük umudu haline gel
miştir. Bu yetmezmiş gibi, üst üste yeni vergi kanunlan, yeni vergiler, yeni malî yükler... Bunun, 
izah edilebilir hiçbir yanı yoktur, hiçbir tarafı yoktur. 
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Bu hükümetin yapacağı en büyük iyilik, yeni madde ihdası niteliğinde birtakım önergeleri 
Meclise getirmek yerine, üzerinde görüşmeleri sürdürdüğümüz deprem vergisiyle ilgili bu kanun 
tasarısını çekmek olmalıdır. Bu tasarıyı çektiğiniz zaman, bu memlekete en büyük iyiliği yapmış 
olursunuz. 

Bu tasarıyı çıkaracağız, sabaha kadar sürse de çıkaracağız; ikide birde araya yeni önergelerle 
yeni maddeler ilave edeceğiz; bu yeni maddelerle de, sağanak gibi yeni vergileri milletin tepesine 
yağdıracağız derseniz... 

BAŞKAN - Sayın Şener, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen toparlayınız. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - . . . bunu derseniz, buna insaf denilmez, bunu hakkaniyet 

denilmez değerli milletvekilleri. 
Ben hayret ediyorum, Demokratik Sol Partiye hayret ediyorum, Demokratik Sol Partili millet

vekillerine hayret ediyorum; Milliyetçi Hareket Partisine hayret ediyorum, Milliyetçi Hareket Par
tili milletvekillerine hayret ediyorum; aynı hayretlerim, Anavatan Partili milletvekilleri için de de
vam ediyor! Yani, şu hükümet kurulduğundan beri, vatandaşı taciz eden, vatandaşı bunaltan, va
tandaşa "yetti artık" dedirtecek bu uygulamaları, bu tasarıları hükümet Meclise getiriyor da, bun
ları siz buradan nasıl geçiriyorsunuz; nasıl, blok halinde, yeni vergileri milletin tepesine sağanak 
gibi yağdıran bu maddelere el kaldırıyorsunuz, anlayabilmek mümkün değil. 

Tekrar düşünmenizi arzu ediyorum. Bu önergeyi de tekrar değerlendirmenizi arzu ediyorum. 
Böylesine, sağanak gibi vergi yağdıran bir önergeyi kabul etmeyeceğinizi umuyor ve hepinize say
gılar sunuyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Şener. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, Grubumuz adına, Sayın Kemal Kaba

taş konuşacak. 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Kemal Kabataş... 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika. 
DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; görüşmekte olduğumuz ek vergilere ilişkin tasarının 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere, ye
ni bir vergi türü ihdas eden madde 9'la ilgili, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üze
re söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gerçekten, vergi gibi çok heyecanı olmayan bir konuda, gecenin bu saatinde, hükümet ve ik
tidar partisi grupları, yeni vergiler ihdası ve üretimi konusunda, gerçekten, büyük bir performans 
sergiliyor. Ayaküstü, yeni vergiler, yeni kaynaklar teşhis ediliyor, formüle ediliyor ve önergelerle 
gündeme getiriliyor. Bu ek vergilerde, gelir ve kurumlar vergisi dışında getirilen özel iletişim ver
gisi var, emlak vergisi var, taşıt vergileri var ve çeşitli kurumlardan alınacak paylar var; RTÜK'ten, 
Sermaye Piyasası Kurulundan, İMKB'den, akla gelen tüm bölgeler taranıyor. Son defa akla gelen 
de ilginç bir öneri. Vatandaş, nerede, hangi kâğıda, devletin emrettiği, kullanılmasını istediği han
gi belgeye el atacaksa, o belgeye uzanmak için bu vergi yönünden önü kesiliyor. Deniliyor ki, ta
puya gidiyorsanız, eğitime katkı payına eşit bir miktarda, 2000 yılı sonuna kadar ek bir vergi vere
ceksiniz. Bununla kalınmıyor; vergi dairesine gidiyorsa vatandaş, vergisini verecekse, vergisi için 
beyanname almaya ihtiyacı varsa, beyanname için ödediği eğitime katkı payına ek, yeni adıyla 
ekişlem, özel işlem vergisi ödeyecek. Böylece, bir kâğıt için bir değil, iki tarife ödeyecek. 
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SSK için, kaçak olmasın, herkes bildirgesini versin, herkes yükümlülüğünü yerine getirsin di
ye çırpmıyor idare. SSK'dan bildirge isteyen, bundan böyle, bir değil, iki defa ücret ödeyecek. Bi
rincisi, eğitim için çok özel bir konuda getirilmiş ve kâğıt kullanımını, belge kullanımını kanunun 
zorunlu kıldığı bir olayda, vatandaş, yükümlülüğünü yerine getirmek için çırpınırken, eğitime kat
kı sağlarken özel işlem vergisi ödeyecek. 

Gümrüğe gidecek, herkes, gümrükte normal yükümlülüğünü yerine getirmek için kullanacağı 
beyanname için ödediği eğitime katkı payı kadar, özel işlem vergisi ödeyecek. Silah ruhsatı alan 
aynı şeye tabi, sayısal loto oynayan aynı şeye tabi... Bunlar, vergi prensipleriyle, vergi sistemati-
ğiyle uyumlu, sağlıklı, rasyonel yaklaşımlar değildir. Birilerinden, bir şekilde, vatandaştan, sade in
sanlardan, devletle ilişkilerinde, devletin emrettiği, zorunlu hale getirdiği yükümlülüklerini yerine 
getirirken "mademki yükümlüsün, mademki kapıya geldin, şu vergiyi iki kat öde ve öyle git" de
me emrivakiinden başka bir şey değildir. Bu işin, ne vergiyle ne vergi sistematiğiyle ne de vergi
deki rasyonel yaklaşımla ilişkisi yok. Böylece, geliri olanları, belirli şekilde beyanda bulunmuş 
olanları değil, 65 milyon insanın hemen tamamını bu vergi kapsamına alıyoruz; irili ufaklı, devlet
le ilişkili her kâğıda el süren insan, bundan böyle, vergi mükellefi oluyor. Bu kadar dağınık, bu ka
dar tutarsız, bu kadar ayaküstü, bu kadar, akla geldiği için buraya alelacele yazılmış, getirilmiş bir 
vergi düzenlemesini haklı ve doğru bulmak mümkün değil. 

Daha önceki konuşmamda da ifade ettim; bu tasarının -lütfen kabul edin- deprem ile deprem
den hasar görenlerle hiçbir ilişkisi yok. Bu tasan bütçe açığına kaynak bulmak, bu tasarı Uluslara
rası Para Fonu tarafından gündeme getirilen stand-by anlaşmasına yeşil ışık yakılmasını sağlamak^ 
için alelacele getirilmiş bir tasarı; ama, görüyorum ki, gecenin bu saatinde, durmadan kapsamı ge
liştiriliyor, zenginleştiriliyor. 

Türk vergi sisteminde -bunu ifade etmek istemiyorum ama- fevkalade, şekil yönünden, esas 
yönünden uygun olmayan ucube düzenlemeleri, ayaküstü, bu heyet onaylamak zorunda bırakılıyor. 
Bunu, Türk vergi sistemi adına, Türk vergi sisteminin bütünlüğü adına, çok fazla ileri giden ve bu 
sistemi iyice gülünç duruma düşüren bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Bundan ne kadar ge
lir sağlanacak; herhalde, önerge sahipleri değerli arkadaşlarımız ve hükümet ayaküstü bir hesap ya
pabilmiş değildir. Devletin zorunlu kıldığı yükümlülükler için, vatandaş, devlet kapısına gittiğinde 
"iki defa eller cebe" diyoruz. Aksi halde, beyanname alamazsınız, aksi halde beyanname doldurup 
kanundan doğan yükümlülüğü yerine getiremezsiniz. Önce "2 kat şu haracı ödeyin" diyoruz. Bunu 
demek, vergicilik değil; bu yaklaşım doğru değil. Tapuda işi olan insanın cebinde bu kadar parası 
olup olmadığına bakmıyoruz. "Tapuya geldiğine göre, bir eğitim için, bir de sözde deprem için, iki 
kez şu tarifeyi öde, sonra dışarı çık" diyoruz. Bu, biraz fazla haraç mantığına dayalı bir düzenleme. 

Devletin, hangi gerekçeyle olursa olsun, vatandaştan fedakârlık adına haraç istemeye, herkes 
için, olana olmayana "bu kâğıdı istiyorsan, bu parayı 2 kere vereceksin" demeye hakkı yok? Bu
nun sistematik bir tarafı yok, bunun mantıklı bir tarafı yok. Üstelik, bu düzenleme kime ne getire
cek; lütfen, bir yetkili çıksın, burada açıklasın. 65 milyon insanı devletle olan ilişkilerinin her nok
tasında soymaya çalışan, her noktada elini cebine at diye zorlayan bir yaklaşımı, teknik olarak da 
malî olarak da tasvip etmek, sistem olarak da onaylamak mümkün değil. 

Tümüyle yanlış bir önerge, tümüyle yanlış bir formülasyon. 
Ayaküstü icat edilmiş; özel işlem vergisi! Nedir özel işlem?! Vatandaşın vergi vermek için 

vergi dairesinden beyanname istemesinin özel işlemle ne ilgisi var?! Hangi işlem?! Bunu böyle ta
rif etmeyi, ben, teknik olarak da hiçbir yere sığdıramıyorum; teknik olarak yanlış görüyorum, insa
nî açıdan yanlış görüyorum;devlet-vatandaş ilişkilerini bozacak bir yaklaşım olarak görüyorum ve 

- 6 3 3 -



T.B.M.M. B : 2 5 25 .11 .1999 0 : 5 

Yüce Heyetinizden istirham ediyorum; bu büyük yanlışı, bu saatte, burada onaylamayın. Bu, üze
rinde düşünülmeden, ayaküstü getirilmiş, fevkalade basit, fevkalade herkesi rahatsız eden ölçüde, 
65 milyonu tedirgin eden bir düzenleme. Böyle vergicilik olmaz; böyle rasyonel yaklaşım olmaz. 
Böyle bir düzenlemeye de vicdanen "evet" demek mümkün olmaz. 

Lütfen, bu önergeyi geri çekin; bu yanlışı, malî literatüre girecek, adı işlem olmayan, devlet
ten vatandaşın kâğıt istemesini "özel işlem" diye tarif eden bir vergi yaklaşımını, lütfen geri alın. 

Teşekkür ediyorum, saygı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kabataş. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına, Aslan Polat, Cevat Ayhan ve İlyas Yılmazyıldız söz istemişlerdir. 
ilk söz, Sayın Aslan Polat'ın. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 
Şimdi, öyle bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız ki, hükümet, halktan vergi alabilmek için, ne

reden alabileceğini bulamıyor, konuşulurken bile önerge getiriyor. Yani, bir kanun tasarısı getiri
yor, kanun tasarısını getirirken bile, hazırlığını ona göre yapamamış, ne kadar alacağını hesaplama
mış; düşünüyor... Düşünüyor... Arada bir, bir önerge daha veriyor, şunu da alayım, şunu da alayım, 
şunu da alayım... Gecenin bu saatine gelmiş; saat 11'de vatandaşlar için bir hayır işlemi mi yapılı
yor; hayır!.. Vermiş olduğun beyannameyi bir daha ver... 

Bakın şimdi bunun yanlışlığı nereden geliyor; şuradan geliyor: Eğitime katkı payı diyoruz. 
Eğitime katkı payının vergilerini ne diye getirdik; eğitim yapan çocuklara eğitim verme mantığıy
la getirdiniz değil mi? 

Peki, şimdi, eğitim yapan çocuklara daha iyi eğitim vermek için istediğiniz vergileri, bu sefer 
"deprem içine" döndürüp, hem de 10 katına kadar artırmanın mantığı ne? Bunları size çok sorarlar 
sayın milletvekilim, çok sorarlar... 

Şimdi, getirdiğiniz vergi tasarısına bakın; bir taraftan "eğitime katkı" diye vergi getirmişsiniz, 
eğitim için getirmişsiniz. Şimdi, onu 10 katma kadar artırıp, gelip, burada "ben, deprem için de ala
cağım" diyorsunuz. Bunun ne mantığı var? 

Efendim, yok, tapuya gittin mi, bir kat daha ver; yok, SSK bildirgesi verince, bir kat daha ver
gi ver..; Bunlarla bu iş yürümez. Bir taraftan "SSK Kanunu getiriyoruz; primsiz çalışan, SSK'ya 
kayıtlı olmayan birçok işçi var; ben, bunları kapsam içine alayım" diyorsunuz. Bunu kolaylaştıra
cağınıza, vergileri artırarak, bunları iyice zorluğa sokuyorsunuz ve tutuyorsunuz, bir kâğıttan 2 de
fa, hem de 10 kat artırarak vergi istiyorsunuz. Bunları nasıl izah edeceksiniz vatandaşa; ben, onu 
anlamıyorum. 

Şimdi, bir taraftan, bu geliyor; diğer bir taraftan, bir önerge daha gelmişti. Neydi bu önerge -
4 üncü maddede, İsmail Köse, Murat Başesgioğlu ile bazı milletvekilleri vermişti- ne getiriyordu; 
yılda 12 milyar liraya kadarki ücretlerden ekvergi almayalım. Bak, şimdi, iki tane vergi yan yana... 
Bir tarafta, bir vatandaş gidecek bir SSK prim kâğıdı alacak, bunun vergisini 2 kat alacaksın, icabın
da 10 kat artıracaksın; ama, icabında, yine bu hükümet önerge veriyor, nedir o önergesinde verdiği; 
ben, ayda 1 milyar, senede 12 milyar kazanan insandan vergi almayacağım da diyor. Şimdi, bunların 
mantığını nasıl izah edeceksiniz, ben bunu anlamak istiyorum. Bunlarla bir yere gidemezsiniz. 
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Ha, şimdi, efendim, bir deprem olmuş, bana para lazım diyeceksiniz. Deprem olmuş, size pa
ra lazımsa... Mesela, dün, Hazine Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonunda söyledi; 3,2 milyar dolar 
taahhüt var, sadece bunlardan -orada belirtti- 141 milyon doları gelmiş, harcanmış; gerisi daha ta
ahhüt halinde duruyor. Gelin, önce bunları işleme sokmaya çalışın. Efendim, Ziraat Bankasına 80 
trilyon lira dışardan para geldi, 67 trilyon lirasını hacadık diyorlar. Daha gelen parayı bile harca
mıyorsunuz icabında, 13 trilyon burada duruyor, harcamıyorsunuz; ama "yeni ekvergi getirece
ğim" diye, gelip, buraya, kanun tasarısı getiriyorsunuz. Bunları siz nasıl izah edeceksiniz onu bi
lemiyorum. 

Mesela, düşünüyorum; 9 uncu maddedeyiz, 15 inci maddeye kadar arada daha kaç tane öner
ge getirip halktan vergi isteyeceksiniz... Yani, bunu düşünebiliyor musunuz... Ben, hâlâ, bunu me
rak ediyorum; çünkü, her dakika bir önerge geliyor; şunu da alayım, şunu da alayım, şunu da unut
tum, şunu da alayım... Peki, bir gün de deyin ki, size de şu fedakârlığı edelim... 

Peki, ben size söylüyorum; haziran ayında bir kanun tasarısı getirdiniz. O kanun tasarısında, 
Türkiye Cumhuriyetinde 10 katrilyon bu sene, 21 katrilyon 2000 senesinde faiz ödeyeceğimiz in
sanların stopajdan sonra ek beyannameyle ödeyecekleri vergiyi affediyorum diyorsunuz. Şimdi, bir 
taraftan, 20 katrilyon para ödediğiniz 35 000 kişinin beyannameyle ödeyeceği vergiyi affediyorsu
nuz, diğer taraftan da, spor-toto kâğıdı, loto kâğıdı, tapu kâğıdı alanlardan vergi alıyorsunuz. Bu
nun mantığını bana izah eder misiniz... Sonra, tapuda da eşitlik yok. Erzurum'un Tekman İlçesin
de tarla satışında adam da bir tapu alıyor vergi veriyor, İstanbul Karşıyaka'da tapu alan da aynı ver
giyi ödüyor; yani, bunların mantığı ve adaleti de yok ortada. 

Sayın milletvekilleri, size şunu söylüyorum: Siz bunları gelip halkın önünde anlatamazsınız; 
biz, bunları götürüp -çok- anlatacağız. Bir taraftan geleceksiniz, katrilyonlarla para alanlardan, fa
iz alanlardan vergi almayacağım diyeceksiniz, bir taraftan 100 milyonluk götürü vergi ödeyenler
den vergi alacağım diyeceksiniz... Bunu halka anlatamazsınız. Ha diyeceksiniz ki, ihtiyacı olamaz
sa ben bir yol göstereyim. 54 üncü hükümet, bir tek vergi kanunu çıkarmadan, yüzde 38 olan büt
çe faiz oranını yüzde 28'e düşürttü mü, düşürtmedi mi, açar bunu söylersiniz. Yüzde 28'e düşen 
farkı, siz gelip, yüzde 45'e çıkadınız mı çıkarmadınız mı, gelip bunu söyersiniz. Yüzde 28 ile yüz
de 45 arasındaki 17 puan farkın, bugünkü bütçedeki rakamı 8 katrilyon ediyor mu etmiyor mu, ge
lip bunu söylersiniz. 

BAŞKAN - Sayın Polat, 1 dakika içinde toparlayınız efendim. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Hesaba geldiği zaman bunları açarsınız beyefendi, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in, Sayın 

Bakanımızın Plan Bütçe Komisyonundaki sunuş konuşmalarını, o grafikleri görürsünüz. 
1996'da yüzde 38 olan bütçe faiz oranı, 1997'de yüzde 28'e düştü mü düşmedi mi; Refahyol 

gittikten sonra tekrar o faiz yüzde 45'e çıkmış mı çıkmamış mı; aradaki fark 8 katrilyon ediyor mu 
etmiyor mu, bunlara bakarsınız. Size düşen, bir hükümete düşen bunları yapmaktır. Siz, bunları bı
rakmışsınız, rantiyeden vergi almayacağız, yılda 12 milyar liraya kadar ücret alan büyük holding 
sahiplerinden, yöneticilerinden vergi almayacağız; ama, spor toto kâğıdı alan, loto kâğıdı alan, ta
pu kâğıdı alandan 1 defa değil, 2 defa değil, icap ederse 10 kat artırıp vergi alacağız diyorsunuz. 
Bununla siz bir yere gidemezsiniz ve size bunun hesabını da biz her yerde sorarız. 

Yine de, hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Aslan. 
Şalisi adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
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Konuşma süreniz 5 dakika efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu iş iyice karıştı değer

li arkadaşlar; her dakika yeni bir madde geliyor. 
Şimdi bakın, bu getirilen madde, 16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı Bazı Kâğıt ve İşlemlerden 

Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanunla ilgili. Aynı eğitim katkısını kime uygulayacak, ye
niden gelir olarak alacak. Nasıl Motorlu Taşıtlar Vergisini ve Emlak Vergisini aynen alıyorsak, 
oradaki geliri, ayrıca, bir defa daha deprem için alacak. Nedir bu para; eğitim özel gelirleri; 4306 
sayılı Kanuna göre. 1999'un 10 ayında ne tahsil edilmiş; 295,5 trilyon lira tahsil edilmiş. Ayda or
talama 30 trilyon tahsil edilmiş; demek ki, bu trende göre, yıl sonu itibariyle aşağı yukarı 360 tril
yon—400 trilyon toplanacak. 

Mükelleften, bir 400 trilyon lira daha, ilaveten, bu kanunla alınacak. Tabiî, bununla kalmaya
cak, 10 misli artırma yetkisi var, burada, en azından 1,5 katrilyon mertebesinde bir yük, tekrar va
tandaşın sırtına getirilecek. Yani, bu, masumane bir kanun maddesi teklifiyle, tasarıya konulan bu 
maddeyle, aşağı yukarı 1,5 katrilyon, vatandaştan ilave vergi alınacak. Yani, Deli Dumrul hikâye
sini de geçti bu! 

Yani, görülüyor ki, hükümet 2000 yılı için panik halinde. Dışarıdan 11 milyar dolar gelecek, 
özelleştirmeden şu gelecek, bu gelecek... Tabiî, bunların birçoğu muhaldir, onun için vatandaşın 
sırtına yüklenecek, vatandaşı da iyice yolacak; ama, vatandaşın da bunu taşıyacak gücü kalmadı de
ğerli arkadaşlar. Küçülen ekonomide, daralan ekonomide, siz, bu kadar vergi koyamazsınız. 

Bakın, bundan sonra gelen başka önergeler var. 

Şimdi, holdinglerin afet bölgesinde alacağı varsa, bunları da gider yazacaklar; yani, kimse za
rar etmeyecek, patronlar zarar etmeyecek; Hazine zarar edecek, Maliye zarar edecek. Yani, biz, bir 
taraftan topladığımız vergilerin yüzde 88'ini faizciye vereceğiz; yetmedi, onun batık alacakları var
sa, Maliye olarak onları da biz sırtımıza alacağız. Böyle anlayış olmaz değerli arkadaşlarım. Hol
dingin bankası batacak, onu sırtımıza alacağız; katrilyonları sırtımıza alacağız, faizleri ödeyeceğiz, 
zararlarını ödeyeceğiz. Böyle ekonomi yönetilmez, böyle, ülke yönetilmez. 

Ben, size bir karikatür göstermiştim, izninizle tekrar göstereceğim. İşte, bakın, bu, Türkiye'nin 
tablosudur. Aslında, bunu büyütüp, her yere asmak lazım. Nedir buradaki; eli tüfekli biri vatanda
şa, işçiye, memura, esnafa, köylüye, emekliye tüfeği doğrultmuş "eller yukarı" diyor ve birileri de 
vatandaşın cebini boşaltıyor! Bu, vatandaşın cebini boşaltanlara, biz, Meclis olarak "evet" diyeme
yiz, hükümet de "evet" diyemez. Onun için, buna karşı durmaya mecburuz; bu maddeyi reddetme
miz lazım değerli arkadaşlar. Yani, getirsinler bunu, komisyonlarda enine boyuna konuşalım; grup
lar, kendi içerisinde değerlendirsinler. 

Şimdi, soruyorum. Bakın, seçime gittik; seçimden önce, Temizel kanunuyla yüzde 25 olan Ge
lir Vergisinin en düşük dilimi yüzde 15'e düşecek denildi. Ne oldu; seçimden sonra, hemen yüzde 
5 zam yapıldı. Şimdi yüzde 5 daha konuldu, yüzde 25 oldu. Getirilen vergi, 1998 matrahından yüz
de 5 ilave alacağınıza göre, bu. 1997'dc, eğitimi şöyle yapacağız böyle yapacağız diye, aşağı yu
karı katrilyon mertebesinde bir vergi getirdik 2000 yılının sonuna kadar. Eğitim ne oldu bilmiyo
ruz, onu sonra konuşuruz; ama, şimdi, aynı katrilyonu, getirip bir de bir başka sebeple vatandaşın 
sırtına yükleyeceğiz. Yani, bunun depremle, afetle hiçbir ilgisi yok. 

Bugün, vatandaş çaresiz vaziyettedir. Vatandaş, bulduğu kavak kerestelcriyle, kapaklarıyla 
kendine baraka yapıyor, bir yere sığınıyor; çok da akıllıca hallediyor. 10 kilogram çiviyle, birkaç met
reküp kavak kapaldarıyla, kendine, bu dönemi geçirecek bir çözüm aramaya çalışıyor. Hükümetin 
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aklı varsa, bıraksın böyle fantastik projeleri de, götürsün vatandaşa nakdî yardım yapsın; o, kendi 
barınacağı yeri kolayca hallediyor, kendi bölge şartları içerisinde hallediyor. Vatandaşı da aldatma
yalım; böyle, katrilyonlarca vergi getireceğiz, size şunu yapacağız, bunu yapacağız... Daha, önce
ki konuşmamda da arz ettim dün. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakika eksüre veriyorum; toparlayınız. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Bugün, 30 000 civarında esnafın işyeri yıkıldı. Ayrıca, bölgede bulunan -sadece benim ilimde 

50 000 esnaf var- İzmit'i, Kocaeli'yi, Bolu'yu da aldığınız zaman, aşağı yukarı 300 000-400 000 
mertebesinde esnaf var. İzmit, çok büyük, gelişmiş bir yerdir. Yani, birkaç yüzbin esnaf, bugün, 
çeklerini ödeyemez halde, alacaklarını tahsil edemez halde, fevkalade zor şartlardadır. Yani, biz, 
buna bir yardım yapacaksak, buna yardım edelim; başka türlü, vatandaşı oyalamayın. Vatandaş da 
bizi buradan seyrediyor ve maalesef, şimdi, soğukta, tir tir titriyor, yağmur altında fevkalade zor 
şartlarda yaşamaktadır. Vatandaşa pratik çözümlerle yaklaşalım. Vatandaşa yardımcı olalım. Va
tandaşın bu sefaletini bahane ederek, 65 milyonu tekrar vergi altına sokup da ilave vergilerle inim 
inim inletmeyelim. Vatandaşın bir kuruş vergi ödeyecek hali yok. Zaten, Maliyenin kayıtlarına ba
karsanız, Maliye Bakanlığı, tahakkuk eden vergileri toplamakta zorlanıyor. Nitekim, bakıyoruz ra
kamlara, tahakkuk eden vergilerin aşağı yukarı yüzde 50 mertebesinde tahsil imkânı var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
Yeni 9 uncu maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Turhan Güven, Sayın Bedük, Sayın Pamukçu ve Sayın Yıldırım'ın 

soru istekleri vardır. 
Buyurun Sayın Güven. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan şunları sormak isti

yorum: Şair Eşrefin bir sözüne katılıyorlar mı? "Git gide zulmetmeye elde ahali kalmıyor" cüm
lesine katılıyorlar mı; bu bir. 

İkincisi, Türkiye'de devletle vatandaşın arasında mevcut görünen soğukluğu giderecek önlem
ler alma yerine, devletle vatandaşın arasını bilhassa açmak için getirilen bu hükme ne derece sıcak 
bakıyorlar? 

Yine, Sayın Maliye Bakanı, bu şekilde bütçe denkliğini kurmanın mümkün olmadığını bildiği hal
de, acaba, yerini, halen Türkiye'de bulunan sihirbaz David Copperficld'e bırakmayı düşünüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederiz. 
Sayın Bedük, buyurun. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana şu sorula

rımı sunmak istiyorum; ancak, itiraf edeyim ki, çok sevdiğim Sanayi ve Ticaret Bakanımız orada 
oturuyor. Esas, bu konu çok teknik bir konudur, Maliye Bakanı gibi bir arkadaşımızın orada otur
ması daha uygun olurdu ve bundan dolayı da üzüntü duyduğumu bilhassa belirtmek istiyorum; ama, 
Sanayi ve Ticaret Bakanımızın bilgisine ve özellikle kendi alanındaki kapasitesine de inanıyorum. 

Sayın Başkanım, bir defa, üzerinde durulması gereken nokta şu: "Özel işlem vergisi" adı al
tında bir vergi gündeme geliyor. Zaten, vatandaş bizar olmuş, ortadirek bel vermiş ve bu işlemle
rin çoğu da ortadirekle ilgili olmasına rağmen, bu "özel işlem vergisi" acaba, maliye sistemimizin 
neresinde var; daha evvelden böyle bir uygulaması var mı, bir. 
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İkincisi, Sayın Bakanımızın ve burada bulunan bütün milletvekillerimizin de bildiği gibi, tapu 
işlemlerinde "eğitime katkı payı" adı altında alınan bir miktar para, maalesef... Maalesef diyorum; 
çünkü, gerçekten, vatandaşlarımız, bundan çok büyük bir şikâyet içerisindeler. Gerek Balgat'ta ge
rekse Dikmen bölgesinde ve Mamak'ta gittiğim yerlerde, özellikle fakir, ekonomik durumu iyi ol
mayan vatandaşlarımızın, izalei şüyu davalarında da eğitim katkı paylarından dolayı şikâyetleri 
fevkalade fazlaydı. Bu yetmiyonnuş gibi, bu sefer, yine, tapu işlemlerinden yeni bir "eğitime katkı 
payı" adı altında veya o adın dışında; ama, o nispette- vergi daha alınacaktır. Acaba, bir işlemden iki 
tane ayrı ayrı vergi almak gibi bir husus var mıdır? Kaldı ki, bu yapılan hizmet, bir hizmet de değil; 
sadece, bir beyanname vermedir, bir format vermedir; bu formatı dışarıda da temin etmek mümkün
dü. Ayrıca, SSK bildirgeleri; bu SSK bildirgeleri de bir formattır. Bunun, sadece bir masraf karşılı
ğı olarak alınması gereken ücret olmasına rağmen, bundan da ayrıca bir ekvergi alınması hangi ver
gi anlayışıyla bağdaşıyor? Yine, burada da en fazla sıkıntı çekecek, çalışan kesim olacaktır. 

Bir diğer husus da, silah ruhsatlarıyla ilgili olarak, alınmakta... 
Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum Sayın Başkan. Bütün bunların hepsi, ortadireğe yük

lenen büyük yüktür. Bu yükten kurtulmak için, bu önergenin geri çekilmesi istikametinde hüküme
tin bir irade koyması mümkün müdür? Bu vatandaşın, gerçekten çok büyük bir eziyet altında kal
masını önleyecek başka bir tedbir var mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Pamukçu... 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkanım, dünden beri -biraz önce, değerli grup başkanvekilimizin tabiriyle- vergi dep

remini yaşıyoruz. Tam böyle bir vergi depremini yaşarken, gecenin bu saatinde, hükümete mensup 
sayın üyelerin yeni bir önergesi geldi. Şimdi, bu önerge, yaşadığımız depremin artçı şoku mudur, 
yoksa yeni bir deprem midir, o konuda aydınlanma ihtiyacı duydum. Dolayısıyla, Sayın Bakandan, 
burada geçen 4306 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen işlemler ve kâğıtlar... 
Tabiî bu, teknik bir tabirdir. Bizi dinleyen vatandaşlar da merak etmişlerdir, bunlar nedir diye! 
Bunları tek tek sıralayabilirlerse... Bu kâğıt ve işlemler için, her bir kalem için, bu kanunla tahsil 
etmeyi düşündükleri miktar nelerdir? 

Ayrıca, yine aynı kanunun 1 inci maddesinin (a) fıkrasının 10, 11 ve 12 numaralı bentlerinde 
yer alan hükümler nelerdir? Çünkü, tasarı metni şu anda yanımızda yok, gecenin bu saatinde bas
kın olarak geliyor. Her bir hükümle ilgili olarak ne kadar gelir tahsil etmeyi düşünüyorlar ve tahsil 
edilecek miktar... Tabiî bu, ayrıca da "10 katına kadar çıkarılır" diye bir hüküm de var. Bu konuda 
bilgi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Yıldırım... 
MEHMET SADRI YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakanımızdan 

şu iki soruyu sormak istiyorum: 
1. Hükümet, toplanamayan 5 katrilyon vergiyi toplamayı düşünüyor mu? 
2. 17 Ağustosta Eskişehir'de deprem olmuş; 33 kişi ölmüş, yaralananlar olmuş, evleri ve ara

baları zarar görenler olmuş; ancak, kanunun 3 üncü maddesindeki muaflıklar bölümünde ve diğer 
bölümlerde Eskişehir'in adı geçmemektedir. Acaba, Eskişehir îli, bu kanundan faydalanacak mı
dır? Saym Bakandan bunu soruyorum. 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim. j 

Sayın Genç?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben buradayım; ama, soru sormayacağım. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Ben soracağım... 
BAŞKAN - Sayın Genç, sizin kodunuzla girmiş!. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, delaletinizle... 
BAŞKAN - Şu andan itibaren soru almıyoruz. 

İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Ben, teknik olarak giremiyorum ... 
BAŞKAN - Siz, Sayın Kamer Genc'in koduyla mı giriyorsunuz?!... 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Evet, öyle oluyor; müsaadenizle. 
BAŞKAN - O zaman, siz, ekranı değiştirin efendim. 
Sayın Genç, soru sormasına muvafakat ediyor musunuz adınıza? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Olur mu öyle şey?! 
BAŞKAN - Olur mu?.. Burada öyle gözüküyor. 
O zaman, Sayın Yılmazyıldız, soruyu alamıyorum. 
Teşekkür ederim. 
Son soruyu sormak üzere, Sayın Seven; buyurun. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, bir soru soracaktım; ama, aynı mahi
yette soru sorulduğu için vazgeçtim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakanım, buyurun, sorulara yanıt veriniz. 
ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Efendim, ilk iki soruda bulunmuyordum; ya

zılı yanıtlayacağız. 
Üçüncü soru "topiam 5 katrilyon vergi toplamayı hedefliyor musunuz" sorusu. 5 katrilyonluk 

bir öngörü mevcut değildir. Eskişehir'de yaşayan yurttaşlanmızdan, varlıklannm yüzde 10'unu yi
tirenler, aynı şekilde, bu yasanın muaflık hükmünden yararlanabileceklerdir. 

Teşekkür ediyorum. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Bizim sorulann cevabı ne olacak? 
ORMAN BAKANI NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Yazılı gelecek Sayın Güven; çünkü, tam ola

rak alamadık. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Vergi gelirleri artacak mı bu maddeyle? 
SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Bu maddeyle kaç lira tahsil edilecek; onu anlayamadık ki! 
BAŞKAN - Etendim "yazılı olarak cevap vereceğim" diyor; ben, Sayın Bakanı zorlayacak bir 

müeyyideye sahip değilim. 
Teşekkür ederim. 
Maddeyle ilgili görüşmeler... 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, böyle şey olmaz... 
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SUAT PAMUKÇU (Bayburt) - Hazırlıksız mı gelmişler yani! 
BAŞKAN - Sayın Bedük, sorularınızın bakiyesini yazılı olarak yanıtlayacaklar. 

III. - YOKLAMA 
(FP ve DYP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı) 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bu ek vergiyi almak mümkün mü, değil mi?.. 
Yoklama istiyoruz. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Yoklama talebinde bulunuyoruz Sayın Başkan. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Yoklama istiyoruz. 
BAŞKAN - İsimlerinizi yazdırınız efendim. 
TURHAN GÜVEN (İçel)- İsimlerimizi ayağa kalkarak yazdırıyoruz. 
A. TURAN BİLGE (Konya) - 20 kişi yok Sayın Başkan. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Efendim var, 20'ye kadar sayarsanız... 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Memnun olmanız lazım arkadaşlar. Bu vatandaşa ya

zık, gerçekten yazık bu vatandaşa. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Vatandaşı zulümden kurtarmaya yardım etmeniz lazım. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Zulüm yapıyoruz, zulüm... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, yoklamada gelen fişlere bakın. 
BAŞKAN - Oylamaya geçelim, yapılacak işlemi ben biliyorum; İçtüzük hükmünü uygulama

sını bilirim efendim. O konuda merak etmeyin, endişe buyurmayın, İçtüzük neyse, onu yaparız... 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, biz, size güveniyoruz. 
BAŞKAN - Sağ olun; İçtüzük ne gerektiriyorsa onu yapacağım; hiç merak buyurmayın. 
MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Sayın Başkan, çoğunluk yok. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, çoğunluk yok. 
BAŞKAN - Sayın Burhan İsen, Sayın Nurettin Atik, Sayın Ramazan Gül, Sayın Necati Yön

den.. 
HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Sayın Başkan, ayakta durmaları gerekir. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Nereden çıkardınız onu? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; lütfen... 
...Sayın İlyas Yılmazyıldız, Sayın Kamer Genç, Sayın Oğuz Tezmen, Sayın Ahmet İyimaya, 

Sayın Ali Yavuz, Sayın Hacı Filiz, Sayın Turhan Güven, Sayın Nevzat Ercan, Sayın Salih Çelen, 
Sayın Sadri Yıldırım, Sayın Saffet Ankan Bedük, Sayın Kemal Kabataş, Sayın Aslan Polat, Sayın 
Suat Pamukçu, Sayın İsmail Özgün, Sayın Bekir Sobacı 

Arkadaşlarımız yoklama isteminde bulundular; yeterli sayı var. 
Yoklama için 5 dakikalık süre vereceğim ve yoklamayı, elektronik cihazla yapacağım. 
NECATİ ALBAY (Eskişehir) - Siz de yoklamaya katılmış sayılıyorsunuz... 
BAŞKAN - Onları katılmış sayıyoruz efendim. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Sayın Başkan, sayıya 20 kişiyi ilave edersiniz. 
BAŞKAN - Siz girmeyeceksiniz, ben, sizleri girdi sayıyorum. 
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.Yoklama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır. 

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

2. -17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtı
ğı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası 
ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/525) (S.Sayısı: 159) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yeni 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Yeni 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

Tasarıdaki 9 uncu maddeyi 10 uncu madde olarak okutuyorum: 
ALTINCI BÖLÜM 

Ortak Hükümler 
Kanunların uygulama alam 
MADDE 10. — Bu Kanunun uygulamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 
a) Bu Kanun kapsamındaki vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin olarak bu Kanunda hü

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

b) Dar mükellefiyette, mükellefin Türkiye'deki daimî temsilcisi, birden fazla daimî temsilci
nin mevcut olması halinde mükellefin tayin edeceği, daimî temsilci tarhiyat tarihine kadar herhan
gi bir tayin yapılmamışsa daimî temsilcilerden herhangi birisi, daimî temsilcinin bulunmaması ha
linde, kazanç ve iratları dar mükellefe sağlayanlar, bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili ödevlerin 
yerine getirilmesinden sorumludur. Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması 
amacıyla dar mükellefiyette vergi sorumlusu tayin etmeye yetkilidir. 

c) Bu Kanuna göre ödenen vergiler, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak ka
bul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. 

d) Bu Kanuna göre ödenecek vergilere ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyanna
melerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

e) Bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili olarak tarh dönemi geçtikten sonra bulunan matrah 
farkları üzerinden de ikmalen, re'sen ve idarece tarhiyat yapılır. 

f) Bu Kanuna göre tahsil edilen ve vergiler üzerinden 2. 2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun 
ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez. 

BAŞKAN - Eski 9 uncu madde, yeni 10 uncu madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, 
Kocaeli Milletvekili Sayın Osman Pepe konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Pepe. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
FP GRUBU ADINA OSMAN PEPE (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 159 sı

ra sayılı kanun tasarısının 10 uncu maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum; Grubum ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, 17 Ağustos depreminden birkaç gün sonraydı; deprem bölgesinden 
gündemdışı bir konuşma yapmak' için Ankara'ya, Meclise geldiğimde, Meclisin gündeminin son 
derece yüklü olduğunu, gördüm. Milletin enkazın altında olduğu, milletin cenazesinin derdinde ol
duğu bir zamanda, hükümet, burada, Sosyal Güvenlik Tasarısını çıkarmak için, gece sabahlara ka
dar, Meclisin gündemini dolduruyordu. 

CEMAL ENGÎNYURT (Ordu) - Bugüne gel, bugüne... 
OSMAN PEPE (Devamla) - Yine, bugün, görüyoruz ki, gece sabaha kadar, bu kanun tasarı

sının çıkması için... 

BAŞKAN - Sayın Pepe, bir dakika. 
Sayın milletvekilleri, hatibin dikkatinin dağıtılmaması bakımından, arkadaşlarımızın yerlerine 

oturmasını ve konuşmamalarını özellikle rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Pepe. 

OSMAN PEPE (Devamla) - Şimdi, bugün, deprem bölgesindeki insanların, kışın zor şartla
rıyla mücadele ettiği, çadır bulamadığı, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bu şartlar içerisin
de, yine, bakıyoruz, gece sabahlara kadar, burada, Meclisin gündemi, vergi kanunu tasarılarıyla, 
halkın hiç de tasvip etmediği bu taşanlarla... 

Sayın Başkan, çok gürültü var... 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibi dinleyiniz... Bakınız, çok önemli bir konuda 

açıklama yapıyor arkadaşımız. 
Sayın Pepe, buyurun. 
OSMAN PEPE (Devamla) - Niye gece yarısından sonra çalışmayı, hükümet, bu kadar önce

likli olarak dikkate alıyor, bunu gerekli görüyor diye düşündüğümde, kendi kendime dedim ki, her
halde, bu yasa taşanları, milletin kolay kabul edeceği, milletin ayakta olduğu, milletin yüzüne ba
karak geçirilecek, kabul edilebilir kanun tasanlan değildir; onun için, gece yarısı operasyonlarıyla, 
bu tasanlar geçirilmeye çalışılıyor... Tabiî, hükümet, buraya, bu tasarıları, maalesef, iyi hazırlan
madan getiriyor. Dün akşam, burada, 3 üncü maddenin (a) bendinde, hükümetin kendi içerisinde 
nasıl bir tutarsızlık gösterdiğini, nasıl değişiklik yapmak durumunda kaldığını; yine, bu akşam, ay
nı saatlerde, yeni bir madde ihdasıyla birlikte bu tasanyı daha da genişlettiklerini görüyoruz. 

Buradan şunu ifade etmek isterim ki, hükümet, âdeta, ateşin önünden mal kaçırır mantığıyla 
bu yasa tasanlannı algılamakta ve bunları geçirmeye gayret etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce Sayın Başbakan buradaydılar. Ben, Sayın Başbakana, bu 
konulara ait bir soru önergesiyle, bundan 45 günden daha fazla bir zaman önce bir soru yöneltmiş
tim. Demiştim ki: "Malumlan olduğu üzere, 17.8.1999 tarihinde merkez üssü Kocaeli-Gölcük olan, 
Adapazarı, Bolu, Yalova, istanbul ve Bursa illerinde büyük bir deprem felaketi yaşanmıştır. Bugü
ne kadar yaklaşık iki ay geçmesine rağmen, deprem bölgesinde depremzede olan insanların hâlâ 
çaresizlik içerisinde olduğunu biliyoruz." Ne zaman demişim bunu; 12.10.1999 tarihinde söylemi
şim. Bugün depremin üzerinden 100 günden daha fazla bir zaman geçmiş; ama, işte Düzcc'nin, iş
te Bolu'nun, işte Kaynaşh'nın, işte Gölyaka'nın, işte Gölcük'ün, işte İzmit'in Merkez ilçesinin, 
beldelerinin durumu ortadadır. Tabiî, burada ne demişiz, ne sormuşuz: "Bugüne kadar depremze-
deler için sağlanan yurtiçi ve yurtdışı yardımlar ne miktardadır? Depremzedelere, bugüne kadar, 
Acil Yardım Fonunundan ne kadar yâddım yapılmıştır? Seyyanen bir yardım yapılması düşünülü
yor mu? Yapılacaksa, ne kadar yapılacaktır?" Ve devam ediyor. 
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Tabiî, herhalde, Sayın Başbakan, bu sorulan gerekli titizlikte incelemiş olsalardı, 45 günden 
fazla geçmiş olmasına rağmen, bize, bugüne kadar, lütfedip, cevap verirlerdi. 

Değerli kardeşlerim, değerli milletvekilleri; vergi salmak, tarih boyunca, halktan kopuk idare
cilerin, halktan kopuk yönetimlerin sıkça başvurdukları bir yöntemdir. Tabiî, demokrasinin tam 
olarak temellenmediği, tam olarak işlemediği, işletilmediği, şeffaflığın tam olarak gerçekleşmedi
ği yönetimlerde vergi toplamak kolay; çünkü, yeterli sayısal gücünüz varsa, istediğiniz vergi ka
nunu tasarısını getiriyorsunuz ve geçiriyorsunuz; ama, topladığınız vergileri ne yapıyorsunuz, ye
rine harcıyor musunuz harcamıyor musunuz; elbette ki, bunu, halkın, şu anda, size soracak mecali 
yok; ama, yarın, öbür gün, günü gelecek, bunun hesabını, mutlaka vereceksiniz. 

Tabiî, hükümetin hazırlıklı olduğunu; yani, hükümetin bir plan ve bilançosu olduğunu hiç zan
netmiyorum. Hükümet, neyi, nereden alacağını, kaç konut yapacağını, hangi altyapıyı yapacağını, 
üstyapıda konut olarak hangi modeli, hangi tipi uygulayacağım henüz belirleyebilmiş değildir. Hat
ta, daha ötesini söyleyeyim; kalıcı konutların nereye yapılacağı dahi belli değildir. 

Tabiî, bugün, deprem bölgesinden dışarıya ciddî bir göç söz konusudur. Bu vergi düzenleme
leriyle birlikte, bölgeden göçün durdurulması, bölgenin, eskisi gibi, cazibe merkezi haline getiril
mesi, hükümetin izlediği bu politikalarla mümkün değildir. Tabiî, hükümet, getirmiş olduğu bu 
vergi tasarısıyla, âdeta, kümesteki kazları, bir daha, bir daha, bir daha yolmanın en kolay yol oldu
ğunu ve Deli Dumrul mantığıyla hükümet etmenin halka hizmet olmadığını ve bunu da Türk Hal
kının hiç de hak etmediğini, burada ifade etmek isterim. 

Tabiî, biz, şunu beklerdik: Bu kanun tasarısını, günün şu saatinde, gecenin şu saatinde Mecli
sin gündemine getiren ve millete rağmen bunu geçirmeye gayret eden hükümet; keşke, 2000 yılın
daki malî bütçenin yaklaşık olarak 24 katrilyonunu, faiz olarak, alacak olan rantiye sınıfını, ranti
ye kesimini çağırsaydı ve kendilerine; bak, memleket son derece zor şartlardadır, sizden bu 24 kat
rilyonun yüzde 10'unu bir seferlik istiyoruz demiş olsaydı... Bu da ne yapar; 2.4 katrilyon yapar. 
Bu 24 katrilyonla, yaklaşık olarak 2 milyondan fazla konut yapılabileceğini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Pepe, buyurun. 
OSMAN PEPE (Devamla) - . . . yine, 205 tane Boğaz Köprüsü yapılabileceğini ifade etmek is

terim. Tabiî bölgede, deprem bölgesinde, şu anda, 47 000 tane kooperatif konutu inşaatı devam 
ediyor. Hükümet bunlara verecek kaynağı bulamıyor. Halbuki, bölgede, yaklaşık olarak 150 ilâ 200 
bin civarında konut açığı vardır. Hükümet, bu toplamış olduğu vergileri, ekonominin karadelikleri 
olan finansman açıklarını kapatmak için, kamu bankalarının görev zararlarını kapatmak için mi 
kullanacak yoksa, KOBİ'lere ve küçük esnafa destek olmak için mi kullanacak, o bölgede şu anda 
çadır bulamayan insanlara konut yapmak için mi kullanacak, evini, işini, aşını kaybetmiş insanla
ra iş ve aş vermek için mi kullanacak?.. Tabiî, ne yazık ki, bunu olumlu şekilde cevaplamak müm
kün değildir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OSMAN PEPE (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Pepe. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Saffet Arıkan Bedük; buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Bedük. 
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DYP GRUBU ADINA SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; görüşülmekte olan 159 sıra sayılı, adı "deprem vergisi" diye ifade edilen kanun tasarısı
nın 10 uncu maddesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyo
rum; şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, "deprem vergisi" adı altında getirilen bu vergi kanunu tasarısına, eğer, 
milletvekillerimizin hepsi, gerçekten, samimî olarak el kaldırdıklarını söylüyorlarsa, zannediyo
rum, yanlış bir değerlendirme yapmış olacaklar; çünkü, çoğu, bu deprem vergisi nedir, neyin nesi
dir, bilmiyor; ama, bir karar alınmış, arkasından herkes gidiyor. Bu deprem vergisinin, her ne ka
dar, deprem bölgesinde, yani, 17 Ağustosta Marmara Bölgesinde, 12 Kasımda da Bolu, Düzce, 
Kaynaşlı bölgesinde vuku bulan depremde zarar görenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geti
rilmiş olduğu iddia ediliyor ise de, aslında, bu, o maksatla getirildiği imajını ve havasını vermiyor. 
Bugünkü ve dünkü gazeteleri okuyun; IMF'nin, stand-by anlaşmasının imzalanması için Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinden istediği birkısım yasa düzenlemeleri vardır. Bunların arasında da dep
rem ekvergisi vardır. Bu, zaten çıkarılacak olan bir kanundu; ama, deprem vuku buldu, bunu da 
depremin içerisine kamufle ettiler ve böylece, özellikle Türk Milletinde var olan sosyal yardımlaş
ma ve dayanışma şuurunun bir gereği olarak "ben, depremzedelere yardım ediyorum" imajını ya
ratmaya çalıştılar. Bu, doğru değildir. Bu, doğrudun doğruya, IMF'nin, Dünya Bankasının, stand-
by anlaşması çerçevesinde, açık veren bütçenin kapatılmasına yönelik tedbirlerinden bir tanesidir. 
Bundan dolayı, bunu, bu şekliyle kabul etmek mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, bir taraftan ek vergi kanunu, bir taraftan ek kurumlar vergisi, ek gelir 
vergisi, ek emlak vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi, özel iletişim vergisi diye diye bu noktaya ka
dar geldik ve nihayet, en sonda da biraz önce kabul ettiğiniz şekliyle "özel işlem vergisi" adı altın
da bir vergi daha eklediniz. Oylarınızla eklendiniz; vebal altında kaldınız; ortadirek bel vermişti, 
daha da bel verdirttiniz ve göreceksiniz, bu milllet, size, tepkiyi koyacak. 

Bakın, ne yaptınız -aslında, yaptıklarınızı bir değerlendirin- özellikle belirtmek istiyorum, al
tını çizerek belirtmek istiyorum; faiz gelirlerinden istifade edenlere 12 milyara kadar muafiyet ge
tirdiniz; buna karşılık, götürü vergiyle, yıllık 106 milyon lira gelir sağlayan vatandaştan yüzde 5 
vergi aldınız. Tasarı, bu tür yanlışlıklarla dolu olunca, doğal olarak, verginin, ortagelirli ve darge-
lirli kişilerin üzerine yıkılması sonucunu doğurdu ve bu suretle de -özellikle belirtmek istiyorum-
bunu, vergi adaletinden uzak, vergi anlayışından uzak ve bugüne kadar bilinen vergi sisteminden 
çok uzak bir noktaya getirdiniz. 

Nedir bu özel işlem vergisi; allahaşkına, bir inceleyin, bakın... Özel işlem nedir, biliyor musu
nuz; vergi dairesinde, kapıdan içeri girdikten sonra, oradan bir beyanname alacaksınız ya, bir for-
mat alacaksınız ya, vatandaş, o formatın karşılığında vergi ödeyecek; o formatm karşılığında, baş
ka bir şey değil. O formatı, zaten, daha evvelden, bu vatandaşlar, kendileri dilekçe olarak yazıyor
lardı; ama, biz, resmî dairelerde, kalktık, bunu, formata çevirdik ve bunun masrafını vatandaştan 
alıyorduk; ama, öylesine fazla alıyorduk ki, değerli arkadaşlar, bu formatlarla ilgili, ister silah taşı
madan deyin, ister beyannameden deyin, ister tapu işlemlerinden deyin, hepsinden, sadece, eğiti
me katkı payı alınmıyor -dikkatinize sunmak istiyorum- vakıflar para alıyor, dernekler para alıyor, 
kurumlar para alıyor; bütün bunların hepsine ilave olarak "eğitime katkı payı" adı altında para alı
nıyordu. Zaten, vatandaş buna tepki koyuyordu; inanın, her yerde tepki vardı; bu yetmiyormuş gi
bi, şimdi, birde, ilave olarak ne getirdiniz -getirdiğiniz şeye bakın allahaşkına- özel işlem vergisi... 
İlk defa ihdas ediliyor. Ne bu; tapu işlemlerinden alınacak. Vatandaş zaten tepki koyuyordu. Baş
ka nereden alınacak; gümrük işlemlerinden alınacak. Başka nereden alınacak; SSK bildirgelerinden 
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alınacak. Dikkat ediyor musunuz, hep ortadirekle ilgilidir ve nihayet...Tabiî, o, birkısım, spor-toto, 
lotodan alırsanız, alabilirdiniz; ama, getirdiniz, bunu, dayattınız. 

Değerli milletvekilleri, bu getirilen vergi kanunu tasarısı, sermaye sahipleri ve rant gelirlerine 
yönelik değil; bu, doğrudan doğruya, ortadireği ilgilendiren ve daha ziyade, gerçekten, çok zor şart
lar içerisinde hayatiyetini devam ettirmeye çalışan memur, işçi, emekli, köylü, çiftçi, esnaf, sanat
kâr ve küçük ve orta boy işletmeleri çok daha kötü duruma düşürecek olan bir vergi kanunu tasa
rısıdır. 

Üzülerek söylemek mecburiyetindeyim, hiçbir yerden vergi alamıyorsunuz. Ne getirdiniz; cep 
telefonlarına yüzde 25 nispetinde, yine, vergi getirdiniz. Faiz gelirleri üzerinden yapılmakta olan 
tevkifat oranını birkaç puan daha artırsaydınız, bu, hem daha adil hem de daha kolay olmaz mıy
dı? Böylece, istediğiniz bir miktar parayı oradan temin etmek mümkün olmaz mıydı? Ya da böy
lesine adaletsiz bir tasarı hazırlamak yerine, 5-6 katrilyon tutarındaki vergi alacaklarının üzerine 
gitmeniz daha iyi olmaz mıydı?.. Yoksa, bu yöntem size zor mu geldi?.. Nihayet, bütün bunlara 
karşı, kayıtdışı ekonominin üzerine gidecektiniz, ondan alamadınız, ondan tahsil edemediniz; yine, 
özellikle ortadireğin üzerine yüklenen bu yükü, acaba, çok mu haklı buluyorsunuz?.. 

Değerli arkadaşlar, bakın, 15 milyar lira değerinde bir dairenin sahibinden 15 milyon lira ek
vergi alıyorsunuz; ama, 15 milyar liraya yakın bir arabadan da 120 milyon lira, Taşıt Vergisiyle il
gili, ekvergi alacaksınız. îşte, bir taraftan büyük bir potansiyel olan bina, buna karşılık da arabası 
olan bir vatandaştan aldığınız ekvergi arasındaki oran farklılığını dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü ekonomik durum ve hükümetin 2000 yılındaki enflasyonu 
düşürme ve dolayısıyla ekonomiyi daraltma politikası, böyle bir tasarının kanunlaşarak uygulan
ması için hiç de uygun değildir. 

Nihayet, getirdiğiniz bu kanun tasarısında, bakın, yine, altını çizerek belirtmek istediğim bir 
husus daha var. Ücretliler, 1998 yılındaki ücretlerini toplayarak, 1999 yılında çalıştıkları işverene 
bildirecekler ve toplam tutar 12 milyar lirayı aşıyorsa, işveren bu vergiyi kesecektir. Ancak, ücret
li kişi, 1998 yılındaki ücret gelirlerinin tümünü değil de bir kısmını -yanında çalıştığı işverene- bil
dirirse, işveren bundan sorumlu olmayacak mıdır; sorumlu olacaktır. Sorumlu olacak ise, ona bu 
konuda araştırma yapma yetkisi verilmiş midir; hayır, o da verilmemiştir. 

Ücretliler konusunda, çözümü tasarıda yer almayan; fakat, uygulamada karşılaşılması kuvvet
le muhtemel olan diğer sorun da şudur: işveren, birinci taksidi ücretten kesip yatırdıktan sonra, 
ikinci taksit gelmeden ücretli kişi işini terk edip giderse, bunun durumu ne olacaktır; bu da belli de
ğildir. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu şartlar altında, bu tasarının en önemli yanlışlıklarından bir ta
nesi, vergi teorisinde ve Anayasamızda yer alan "ödeme gücüne göre vergilendirme" sistemine ay
kırılıktır. Zira, yüksek gelir grupları ile düşük gelir grupları aynı oranda vergilendirilmektedir. En 
acısı budur. Zaten, şu anda uygulanan ekonomik politikadan bizar olmuş olan ve ortadirek diye 
bahsedilen kitlenin fakirleştiği bir ekonomik politikayı uygulamaktayken, bir de getirdiğiniz bu 
vergiyle, gerçekten, artık, bir zenginler, bir de fakirler diye iki tabakaya ayırmış oluyorsunuz. Or
tadirek gidiyor. Ortadirek zaten bel vermişti, bu sefer tamamen yok oluyor. Bütün bu getirdiğiniz 
vergi, gerçekten, bunu ortaya koyuyor. 

Diğer taraftan, yüksek ücret geliri elde eden kişiler ile götürü usulde vergilendirilen mükellef
ler (berberler, ayakkabı tamircileri gibi emeğiyle geçimini sağlayanlar) arasında, bu tasarıyla çok 
önemli bir adaletsizlik yaratmaktasınız. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bedük, lütfen, 1 dakika içerisinde toparlayınız. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Devamla) - Âdeta, yüksek ücret geliri elde edenler korunmakta 
ve nitekim, tasan incelendiğinde, 1998 yılında büyükşehir belediye sınırları içerisinde en yüksek 
had, Maliye Bakanlığınca belirlenen 850 milyon lira kazanç elde eden bir götürü mükelleften yüz
de 5 vergi kesiyorsunuz; ama, diğerlerinden kesmiyorsunuz. 

işte, bütün bu şartlar altında, değerli milletvekilleri, biz dedik ki, depremzedelere yardımcı 
olalım. Bakın, depremzedeler halen daha açıkta; halen, gerçekten, büyük bir sıkıntı içerisinde; don
ma tehlikesiyle karşı karşıya. Ne dedim biraz evvel; dedim ki: Akdeniz Bölgesinde, 150 000 tane 
yatak kapasitesi sadece Antalya'da var. Pansiyonlar buna dahil değil. Alın bu vatandaşları oraya 
götürün. Zaten bu mevsim ölü mevsim; günlük 10 marklık bir ödemeyle, bir destekle, çok rahatlık
la bu vatandaşlan orada barındırabilirsiniz, aç ve açıkta bırakmamış olursunuz; bu arada da prefab
rike evler de tamamlanmış olur. Bütün bunları yapmıyorsunuz; ama, getiriyorsunuz vergi kanunu 
tasansını bu millete dayıyorsunuz. Bu millet, artık bizar oldu. Yazık ettiniz, yazık ediyorsunuz; ha
len, daha ısrar ediyorsunuz; getirilen her teklife "evet" diyorsunuz; ama, millet, bunu ibretle seyre
diyor. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bedük. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına, Sayın Kamer Genç, Sayın Cevat Ayhan, Sayın İsmail Özgün, Sayın Muşa 

Uzunkaya ve Sayın Mehmet Ali Şahin söz istemişlerdir. 
İlk söz, Sayın Kamer Genc'in. 
Sayın Genç?.. Yok. 
Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Söz sıramı Sayın Mehmet Ali Şahin'e veriyorum. 
BAŞKAN - Sayın Mehmet Ali Şahin, buyurun. 
Sayın Şahin, süreniz 5 dakika. 
MEHMET ALÎ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, Meclisimizin saygıdeğer üyeleri; hepinizi 

saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz 159 sıra sayılı kanun tasarısının, eski 9, yeni 10 uncu maddesi üzerin

de şahsım adına söz adım. 
Bu madde, kanunların uygulama alanını gösteriyor. Yani, bu kanun uygulanırken hangi husus

lara dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili bir düzenlemedir. 
İki gündür Genel kurulumuzda bu tasarı müzakere ediliyor. 
Efendim, geçtiğimiz eylül ayında, Meclis tatilken, Anadolu'nun bir kasabasında bir yayla şen

liğine katılmıştım. Yaylada, bir çam ağacının altında, 80 küsur yaşlarında bir Anadolu insanıyla 
oturuyorum. "Yavrum, çok güçlü bir hükümetimiz var, çok geniş bir hükümetimiz var" dedi. "Evet 
amca, ne demek istiyorsunuz" dedim; "şu aşağıdaki bozkırları görüyor musun; orası çok geniş, 350 
dönümlük bir tarladır. Bizim hükümetimiz de 350 dönümlük bir tarla gibi; lakin, oğlum, üstünde 
yonca bitmiyor; biten, ya karaçalı ya diken" dedi. Bu dikenlerden birini görüşüyoruz; milleti acı
tan, canını yakan bu dikenlerden birini, bir tasarıyı görüşüyoruz. 
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Gerçekten, bu hükümete, hükümetin ortağı partilere mensup değerli milletvekili arkadaşları
ma sormak istiyorum: İktidara geleli altı ay geçti; şöyle bir nefis muhasebesi yaptığınızda, bu mil
let için hayırlı olarak, onun yüzünü güldürecek hangi icraatı ortaya koyduk diye sorduğunuzda, 
acaba, buna cevap bulabiliyor musunuz?! 

Bakın, bir af kanunu çıkaralım dediniz, yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Hani, geçtiğimiz 
hafta, biz, memur yargılamasıyla ilgili tasarıya başlamıştık, ne oldu? Niye yarıda bırakıyorsunuz? 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Bundan sonra o geliyor. 
CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Bunun çok acelesi var. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Efendim, böylesine bir yasalaşma faaliyeti, böylesine bir 

tereddüt, ne yapacağını bilmeyen, eli ayağına dolaşan bir iktidar anlayışıyla, Türkiye'nin mesele
lerine çözüm bulmanız mümkün değildir. İşte, bunlardan biri; deprem vesilesiyle paraya ihtiyacı
mız var; nereden alacağız bunu; vatandaştan. Şu anda vatandaşın olmayan parasını alma tasarısını 
görüşüyoruz. 

Gerekçeden okuyorum, orada diyorsunuz ki: "Bu düzenlemeyle biz depremde zarar gören 
yurttaşlarımızın yaralarını saracağız. Yeni yapısal sorunlar yaratmadan, ekonomik istikrar progra
mının devamını sağlayacağız, sonra, toplumsal dayanışmanın hakikî bir örneğini gerçekleştirece
ğiz." Yaralan sarmak istiyorsunuz. Yaralan nasıl sardığınız veya nasıl sarmaya çalıştığınız ortada; 
cümle âlem görüyor, yaraları nasıl sardığınızı, her akşam televizyonlardan içi burkularak izliyor. 

Şimdi, yeni ilave ettiğiniz eğitime katkı payıyla ne kadar bir gelir elde edeceğinizi rakamsal 
olarak bilemiyorum; ama, onu saymazsak, 732 trilyon liralık bir gelir bekliyorsunuz. Ben, bunun 
bir hayal olduğu düşüncesindeyim; bunu gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Niçin değildir; bir 
defa, vatandaş zaten şu anda ekonomik şartların kötülüğünden kendi normal vergisini verebilecek 
durumda değil. Bırakınız vergiyi, esnaf kirasını ödeyemiyor, elektrik parasını, su parasını ödemek
ten aciz. Seçim bölgelerinize gittiğinizde, bunları vatandaşlardan, esnaflardan yana yakıla dinlemi
yor musunuz; dinliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bana göre bu, bir vergi değil, bir cezadır. 
Ceza deyince aklıma geldi, Sayın Bakanımız da burada, dünkü gazetelerden bir haber: "136 

trilyonluk vergi cezalannın ancak 7 trilyonu ödenmiş." İşte haber. Bu yüzde 5 demektir. Siz, bana gö
re ceza mahiyetinde olan bu tasanyla -eğer bu oran doğruysa- bu 732 trilyon liranın ancak yüzde 5'ini 
toplarsınız. Bu da 40 trilyon lira falan yapar. Bakın, ürküttüğünüz kurbağaya bile değmiyor. 

Peki, yaralan nasıl saralım; paramız yok, biz, vergiden, zamdan başka bir şey bilmeyiz... 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - "Mercümek" satacağız... 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - ...kaynak arayışlan içerisinde de olmadık; onu da düşün

müyoruz; ne yapacağız... 
BAŞKAN - Sayın Şahin, size bir dakika ilave süre veriyorum; lütfen toparlayınız. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Yine vergi, yine vergi, yine zam... Diyorsunuz ki: "Biz 

bu vergilerle toplumsal dayanışmayı sağlayacağız." Değerli arkadaşlarım, vergiyle toplumsal da
yanışma sağlanmaz. Vatandaşın kaybettiğiniz güvenini yeniden kazanarak, ancak toplumsal daya
nışmayı sağlayabilirsiniz. Siz, 17 Ağustostan sonra vatandaşın nasıl yardıma koştuğunu, herhalde 
unutmadınız üç ay önceyi, nasıl koştu... Şimdi, 12 Kasımdan sonra neden koşmadı; çünkü, vatan
daşı kırdınız, halkı ürküttünüz, küstürdünüz icraatlarınızla. İngiliz, Yunan, İsrailli yardım ekipleri
ne teşekkür ettiniz, kendi vatandaşlannızı potansiyel tehlike olarak gördünüz, peşlerine sivil polisler 
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taktınız ve vatandaş da yardımları kesti. (FP sıralarından alkışlar) Yeniden bu vatandaşın güvenin 
kazanmak zorundasınız; bu konuda muhalefet olarak bize bir şey düşüyorsa, gelin vatandaşın gü
venini kazanarak, bu depremdeki yaralan sarma noktasında, onların gönül rızasıyla yardıma koş
ması noktasında bize bir şey düşüyorsa yardımcı olalım. Yoksa, bu tür yasalarla hiçbir şey elde ede
mezsiniz. 

Teşekkür ediyonım. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 
Şahsı adına Balıkesir Milletvekili Sayın ismail Özgün? 
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Samsun Milletvekili Sayın Musa Uzunkaya?.. Yok. 
Başka söz isteği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
Yeni 11 inci maddeyi okutuyorum: 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Yöneticilerin sorumluluğu 
MADDE 11. — 233 sayılı Kamu İktisadı Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna

me kapsamında bulunan iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müessese
leri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, belediyeler ile bunlara bağlı işletmelerin yönetim kurulu veya 
yönetim komitesi başkan ve üyeleri ile belediye başkanları bu kuruluşların mükellef veya sorumlu 
sıfatıyla bu Kanun uyarınca tahsil ettikleri vergiler ile bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın ba
şından itibaren 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 inci maddesine istinaden tahsil et
tikleri ek verginin ilgili tahsil dairesine zamanında ve tam olarak ödenmesini sağlamakla yüküm
lüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan kişiler adına, zamanında ödenmeyen vergi, pay ve fonların % 
10'u tutarında ceza kesilir ve bu ceza 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun hükümleri uyarınca müşterek ve müteselsilen sorumluluk esasına göre tahsil edilir. 

BAŞKAN - 11 inci maddeyle ilgili olarak Fazilet Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sa
yın Altan Karapaşaoğlu?..Yok mu efendim?.. 

Siz mi söz istiyorsunuz?..Vaz mı geçtiniz?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Şu anda konuşmuyoruz. 
BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz, peki. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına ?.. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Oğuz Tezmen konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Oğuz Tezmen; buyurun. (DYP sıralarıdan 

alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslın

da, gecenin bu saatinde konuştuğumuz kanun tasarısının kamuoyundaki adı deprem vergisi; ama, 
nitelikleri itibariyle, gelişimi itibariyle artık, deprem vergisi olmaktan çıkmış, IMF'ye olan taah
hütler dolayısıyla, getirilmesi zorunlu bir ek gelir niteliğini kazanmıştır. 
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Ekonominin gereklerine göre hükümetler kaynak ihtiyacını hissedebilirler, ekonomi politika
sının uzantısı olarak bazı vergiler getirebilirler; bu da, zamana göre, yerine göre doğru olabilir; an
cak, getirilen vergilerin, kamuoyunda bu vergileri ödeyecek insanlar nezdinde adil olması ve bun
ların vicdanlarını rahatsız etmemesi lazım. Çok önemli; vergi psikolojisi açısından, fevkalade 
önemli bir olay. 

Bu kanun tasarısına baktığımız zaman, gerçekten, bazı kesimler, tamamen kapsam dışında bı
rakılırken, bazı kesimlerin üzerine, bu vergi özel olarak monte edilmiş. O nedenle, vergi tekniği 
açısından, bu kanun tasarısının yeni baştan dizayn edilip, yeni baştan ele alınması bir zorunluluk 
aslında; ama, hükümet çoğunluğu var, bu getirilen haklı eleştiriler dinlenmeden geçiliyor. 

Bakınız, ben, daha öteye gitmeden, teknik açıdan bazı örnekler vermek istiyorum. Bu vergi, 
aslında, böyle ek vergi getirilmeden, mevcut kanunlarda yapılacak tarife düzenlemeleriyle getirile
bilirdi. Şu vardır: Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinde, mevcut kanuna bir 5 puan ekleme 
imkânı getirilebilir; Bakanlar Kuruluna da bir yetki verilerek, bunun kaldırılması imkânı sağlana
bilirdi. 

Özel iletişim vergisi diyoruz. Aslında, ek vergi sistemi vardır; bizim Katma Değer Vergisi Ka
nunuyla getirilen bir sistem. Onun içine monte edilerek, ekonominin ihtiyaçlarına göre bu vergi ko
nabilir ya da kaldırılabilirdi. Bakanlar Kurulunun bu konuda yetkileri de var. 

Bir de, apar topar, özel işlem vergisi diye bir vergi getirildi. Vergi sistematiğini bozuyoruz. 
Bakın, Sayın Özal zamanında getirilen, gerçekten Türkiye'de ciddî bir reform olan Katma Değer 
Vergisiyle 7 vergi kaldırılmıştı ve sistem basitleştirilmiş, otomatik işler hale getirilmiş, büyük es
neklikler monte edilmişti. 

Şimdi, biz, ne yapıyoruz; mevcut Katma Değer Kanunu içinde olabilecek, yapılabilecek dü
zenlemelerden vazgeçiyoruz; mevcut Harçlar Kanununda ya da Değerli Kâğıtlar Kanununda yapı
lacak değişiklikten vazgeçip, burada, apar topar, geceyarısı, birtakım şeyleri sisteme monte ediyo
ruz. Bunun, yarın, çok ciddî sakıncaları olacaktır; yarın, mahkemelerden dönecek bir yığın ihtilaf
lar olacaktır, teknik düzenlemelerinde ciddî sıkıntılar olacaktır. Niçin, bunlar böyle yapılacağına... 
Ben, ilk konuşmamda şunu önerdim Genel Kurulda: Kanuna ihtiyacınız vardır, olabilir; ama, bunu. 
-çünkü, sistem değişmiştir, artık, anlamı farklı nitelik kazanmıştır- komisyona çekelim, orada uz
manlar otursunlar, bir daha tartışalım dedim. Yeni baştan bunun geometrisini düzenleyelim, siste
matiğini yeni baştan oluşturalım, aksak yönleri varsa, bunları yeniden dizayn edelim. Yine alalım, 
aynı gelir sağlanacaksa sağlansın, IMF'ye taahhüdümüz yerine getirilecekse getirilsin; ama, siste
mi dejenere edecek, sistemi bozacak bir yapıdan uzak dursun; ama, söylediklerimiz kulak arkası 
edildi, yine getirilip burada, gece, birtakım önergelerle, birtakım vergiler monte edildi. Vergi, böy
le önergeyle, Genel Kurulda konulmaz, oy veren komisyon üyeleri, ne getirildiğinin farkında de
ğiller -ben de oradayım- çünkü, önergeyi okuyup, tartışma imkânı yok. Yani, o arada getiriliyor son 
dakika bir önerge, herkes, kabul eden, etmeyen, eh kabul edilmiştir, çoğunluğu vardır komisyonun. 
Sonra, komisyon bunu değerlendirmiş mi oluyor?! Kendimizi kandırmayalım, ondan sonra diyoruz 
ki, kamuoyunda Türkiye Büyük Millet Meclisi itibar kaybediyor. Yaptığımız işi kendimiz beğene
lim, lütfen, öncelikle kendimiz beğenelim. Biz beğenelim, kamuoyu da bizi takdir eder, insanlara 
bir yükümlülük yüklüyorsak, bu yükümlülüğü adil dağıtalım. 

Gelin, telif haklan diye, çok önemli rakamları alan, çok önemli bir kesim var, telif hakkı adı 
altında yüzbinlerce dolar aylık alan insanlar var; niçin onlara yük getirilmiyor da, ücretlilerin geli
rine yük getiriyoruz. 
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Aynı şekilde, dile getirildi, 11700 000 000 liralık faiz geliri elde edenleri, niçin belli bir sis
tem içine alamıyoruz da, götürü vergiden, 106 000 000 lira alan adama getiriyoruz. Şimdi, bunları 
yaptığınız anda, gereksiz bazı kesimleri karşıya alıyoruz. İnsanların, devlete olan, Parlamentoya 
olan inançlarını zedeliyoruz. Ya, biz, aynı geliri yine tahsil edelim; niçin, kıymetli madenlere, altı
na, gümüşe, ne bileyim, içkiye, sigaraya vergi getirmiyoruz da, cep telefonu gibi, herkeste olan bir 
şeye... Ona da koyalım; ama, makul ölçüde koyalım. Yani, daha fazla gelir elde edelim, belki ihti
yacı vardır ekonominin, ben buna itiraz etmiyorum, olabilir. Türkiye, belli bir kriz içindedir, kay
nak ihtiyacı olabilir; ama, bunun hangi kesimlere yükleneceği konusunda bir uzlaşma sağlayalım; 
ama, birileri yazıp getiriyor, kimse tartışmadan ya da söylenenler kulak arkası edilerek burada ka
bul ediliyor. Yarın, kamuoyuna gidilecek, uygulanmaya konulacak, bazıları ödeyecek, bazıları öde
meyecek; bir kargaşadır devam edecek. 

Ben, şundan eminim ki, yarın bu kanunun yürürlük süresi bittiği zaman, yahu, bundan vazge
çersek ortaya 1 katrilyon liralık kaynak açığı çıkacak, 2001 yılında da kaynak ihtiyacımız var, ne 
yapalım; bunu, ek maddelerle yine uzatalım diyeceksiniz. 

Peki, böyle yamalı bohça halindeki bir sistem... Türkiye, aslında, Katma Değer Vergisi, Gelir 
ve Kurumlar Vergileri sistemini oturtarak, sistemini reformize etmişti. Şimdi, biz, bunun içine edi
yoruz, açıkça söylüyorum, içine ediyoruz. Monte edilen birtakım vergilerle sistemi işlemez hale ge
tirerek, ortalıkta vatandaşa eziyet haline dönüşmüş bir yığın vergi, kimi unutacak kimi unutmaya
cak, gelecek bir kargaşa; insanlar vergi dairesiyle ihtilaflı hale düşecekler, haciz memurları vatan
daşın önüne... Vergi sisteminde bu geliri sağlayacak model var; ben vergiciyim. 

Bunları kaç kere söyledik; ama, herkes kulak arkası etti. Biz, yazık ediyoruz, kendi görevimi
zi doğru dürüst yapmıyoruz. Bizim yapmadığımız görevi herkes izliyor. Bunu yapmadığımız süre
ce de, Parlamentonun saygınlığından bahsetmek, bence, büyük hata olur. Önce kendimiz, kendi 
yaptığımız işi beğenelim. Siz beğeniyor musunuz? Ben, beğenmiyorum, açıkça söylüyorum; ama, 
ne söylesek boş oluyor. 

Ben üzülerek ifade ediyorum ki, bunları çok daha iyi bir şekilde yapma imkânımız vardı, bu 
fırsatı kaçırdık, işte, yine çıkacaktır, üç beş madde kaldı, onlar da, el çokluğuyla, oy çokluğuyla çı
kacak; ama, sistemi bozuyoruz, sistemi tahrip ediyoruz. Ondan sonra ileride reform ihtiyacını tek
rar dile getireceğiz. 

Yine de, aklıselimin egemen olacağı düşüncesiyle, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyo
rum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tezmen. 
Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika efendim. 
FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 159 

sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesi üzerinde konuşuyoruz. Madde, yöneticilerin sorumlu
luğuyla ilgili. 

Sayın Başkan, herhalde, yanlış bir madde üzerinde konuşmuyorum değil mi, teselsül ettiğini
ze göre bakıyorum; evet, madde, yöneticilerin sorumluluğuyla ilgili. 

Değerli arkadaşlar, bu maddede "233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname kapsamında bulunan iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bun
ların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, belediyeler ile bunlara bağlı işletmelerin yöne
tim kurulu veya yönetim komitesi başkan ve üyeleri ile belediye başkanlan bu kuruluşların mükellef 

- 6 5 0 -



T.B.M.M. B : 2 5 25 .11 .1999 0 : 5 

veya sorumlu sıfatıyla bu Kanun uyarınca tahsil ettikleri vergiler ile bu Kanunun yayımı tarihini iz
leyen ayın başından itibaren 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 inci maddesine isti
naden tahsil ettikleri ek verginin ilgili tahsil dairesine zamanında ve tam olarak ödenmesini sağla
makla yükümlüdürler" denilmekte, bu beyan edilmektedir. 

Maddenin devamında da "bu yükümlülüğe uymayan kişiler adına, zamanında ödenmeyen ver
gi, pay ve fonların yüzde 10'u tutarında ceza kesilir -şahsî olarak bunlara ceza kesilir- ve bu ceza 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca müşterek ve 
müteselsilen sorumluluk esasına göre tahsil edilir" denilmektedir. 

Bu maddenin yazılış sebebi, hükümetin kendi memurlarına güvenmemesidir; yani, düşünün 
ki, kamu görevlileri bir vergiyi tahsil edecekler ve ödemeyecekler. Bunları kim tayin ediyor? 
KİT'ler için söylüyorum ki, bunları hükümet tayin ediyor. Evet, belediyeleri halk seçiyor; ama, 
bunları hükümet tayin ediyor. Ayrıca, belediyeler üzerinde içişleri Bakanlığı vasıtasıyla gerekli de
netim gücü de var, 

Bu, hükümetin kendi idaresine ne kadar hâkim olmadığını gösteren bir kanun tasarısı madde
sidir. Zaten biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda da hükümetin içinde bir uyum olmadığını görüyo
ruz. Mesela, Devlet Planlama Teşkilatının enerji politikasıyla ilgili olarak ortaya koyduğu rakam
lar ile Enerji Bakanının ortaya koyduğu rakamlar çok farklı. İki bakan çok değişik beyanlarda bu
lundular, çok farklı beyanlarda bulundular. Enerji Bakanının enerji açığıyla ilgili beyanlarına, ta
leplerine ve yapmak istediği anlaşmalara Devlet Planlama Teşkilatı itiraz etmektedir. Türkiye bu 
kadar ağır enerji taahhüdü altına girerse -ki, tüketemediği enerjinin de bedelini ödemekle mükellef 
olduğu için- boru hatlarıyla gelecek olan enerjide şu kadar milyar dolar Türkiye'nin zararı olur. Ya
ni, arz talep dengesine baktığı zaman DPT değişik rakamlar ortaya koyuyor ve Enerji Bakanı, DPT 
hakkında ağır beyanlarda bulunuyor, DPT'den sorumlu Devlet Bakanı da DPT'yi savunurken hak
lı olduğunu ifade ediyor. Demek ki, hükümet kendi konularına hâkim değildir. Tabiî, hükümet ken
di konularına hâkim olsa böyle gece yarısı alelusul, ayaküstü hazırlanmış olan kanun maddeleri ge
tirip tasarıya maddeler monte edip... 

Biliyorsunuz, biraz evvel bir önergeyle kabul edilen maddeyle, 4306 sayılı eğitime ekgelir te
min eden kanunun gelirlerini, burada tekrar gelir kaydederek, mükerreren tahsil yoluna giderek, 
aşağı yukarı yılda 1-1,5 katrilyon lira mertebesinde vatandaşın sırtına tekrar bir vergi yükümlülü
ğü getirilmiştir. Yani, vergi dairesine giden, devlet dairesine giden, belediyeye giden, SSK'ya gi
den, selamünaleyküm diyen herhangi bir mükellefe, ver bakayım 1 milyon lira, 5 milyon lira; tapu 
dairesine gittin, ver bakayım 10 milyon lira; silah ruhsatın mı var, ver bakayım, av ruhsatın mı var, 
ver bakayım... Hatırlıyorum, vatandaştan aşağı yukarı 35 çeşit vergi alınıyordu, şimdi bir daha alı
nıyor. Yani, hesapsız, kitapsız bir tutum içinde. 

Değerli arkadaşlar, hükümet Türkiye'yi idarede gerekli olan basireti, feraseti gösteremiyor; 
ekonomi küçülüyor, ihracat geriliyor. Hükümetin asıl uğraşması gereken bunlardır. Daralan bir 
ekonomide, siz ilaveten vergi alamazsınız, ilaveten vergi almanız mümkün değildir. 

Peki, hükümet ne yapıyor? Bakın, bütçe kanunu tasarısı var elimizde, görüşüyoruz, yarın gö
rüşmeye devam edeceğiz. Bu kadar sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyen ve on ayda tefeciye, faiz
ciye 10 katrilyon lira faiz ödeyen bu hükümet, şimdi, 2000 yılının bütçesinde 3 823 tane yeni taşıt 
alıyor. Bu taşıtların içinde 1 712 tane makam arabası var. Bunların 40-50 tanesi Başbakanlığa ait; 
bazıları 40-50 milyar lira değerinde, zırhlı, ağır, tonlarca ağırlıktaki Mercedesler. Baktığınız za
man, zaten onların birisinin lastiği 1 milyar lira, benzin tüketimi de felaket; yani, böyle israf şey
lerle meşgul. 
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Nitekim, bir gazete, geçenlerde, tam sayfayı, iki gün, Başbakanlığın alacağı araçların fotoğraf
larına tahsis etmiş, onları vermiş; yani, trilyonlarca lirayla 1 712 tane taşıt alacaksınız, trilyonlarca 
lirayı, onlarca trilyon lirayı taşıta vereceksiniz. Ne olur... Bunlar zarurî mi? Mevcut arabalarına bin
sinler sayın bakanlar, sayın genel müdürler, sayın müsteşarlar. Türkiye, bu kadar sıkışıldık içeri
sindeyken, yüzde 100-120 faizle para alıp da makam arabası almaya mecbur mu, hükümetin işi bu 
mudur, millet bunu mu bekliyor bu hükümetten?! Ama, maalesef, bu hükümet bunları yapıyor. 

Bakın, ben hükümete tavsiye ederim; biraz, yönettiği bakanlıkların, yönettiği genel müdürlük
lerin ve Türkiye ekonomisinin anadeğerlerine baksın. Geçenlerde Bütçe Komisyonunda, merak et
tim, çıkardım, orada da arz ettim; bakın, Türkiye'nin dışticareti, sektör-altsektör bazında baktığınız 
zaman, tıp ve sağlık cihazlarında Türkiye 108 milyon dolarlık ihracat yapıyor, 1 008 000 000 do
larlık ithalat yapıyor; 900 milyon dolar açık var. Bazı kalemleri kısaca söyleyeyim: Büro makine
lerinde, 66 milyon dolarlık ihracat yapıyor, 989 milyon dolarlık ithalat yapıyor; yani, açık, 923 mil
yon dolar. Diğer kalemlere baktığınız zaman, mesela, kimyevî maddelerde, kimya sanayii madde
lerinde 952 milyon dolarlık ihracat var, 4 990 000 000 dolarlık ithalat var; yani, 4 038 000 000 do
larlık dışticaret açığı var. 

Sizin, hükümet olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığınızla, DPT'nizle, Hazine Müsteşarlığınızla, 
teşvik mekanizmalarıyla sektörlere, alt sektörlere, mal gruplarına inerek, Sanayi Bakanlığıyla be
raber bu kurumlara "gel bakayım arkadaş, bu sertörde niye bu kadar açık var, niye sen daha çok ih
racat yapamıyorsun; kaliten mi, maliyetin mi, teknolojin mi, neyin geri; ben, hükümet olarak, bu
nun neresine müdahale edeyim, hangi teşvik, hangi finansman, hangi mekanizmaları getireyim de 
sen daha çok ihracat yap" diye fevkalade dinamik bir yaklaşım içinde bunların üzerinde durması 
lazım. 

Burada 38 madde var, tek tek sayıp sizi meşgul etmek istemiyorum, tşte vergi buralardan top
lanır; üretim artarsa vergi olur, ihracat artarsa vergi olur, zenginlik olur, refah olur. Türkiye, bugün, 
65 milyon nüfusuyla 25-26 milyar dolar ihracatı ıkına sıkma yapıyor; ama, bir Güney Kore'nin, 
harp geçirmiş, ikiye bölünmüş olmasına rağmen, bugün, 250 milyar dolar mertebesinde dış ticare
ti var, ihracatı var; yani, bunlara baktığınız zaman, ibret alınacak hususlar. Hükümetin bunlarla 
meşgul olması lazım; ama, maalesef, tabiî bu konuların üzerine giden yok. 

Getir vergi, sıkıldı, getir vergi.. Yani, haylaz evlat nasıl sağda solda çarçur eder imkânları, yok 
eder; baba bana para ver, baba bana para ver; iflas ettim, zarar ettim, borçlarım var, ver, bunları 
ödeyeyim... Hükümetin, gidip, ikide birde millete böyle söylemeye hakkı yok. Milletin artık canı 
burnuna geldi; yani, bu kadar işsizlik içinde, sıkıntı içinde, küçülen bir ekonomide siz, bir maddey
le, milletin sırtına 1 katrilyon, 1,5 katrilyon vergi getireceksiniz... 

Şimdi, müteakip maddeleriniz de var, orada da göreceğiz onları. Bundan sonra ne gelecek onu 
da bilmiyoruz; yani, kanunun mevcut maddeleri kadar burada, Genel Kurulda, önergelerle yeni 
maddeler ilave ediyorsunuz ve esas maddeler ilave ediyorsunuz. Kanundan beklenen vergiyi mis
liyle artıran yeni maddeler getiriyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakika içinde toparlayınız efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Bu tuttuğunuz yol çıkış yolu değildir. Bakın, bu politikaların sorumlusu, Anavatan'dır, 

DSP'dir, altı aydan beri de MHP'dir. Evet, Anavatan ile DSP'yi, biz, 1997'nin 1 Temmuzundan 
beri tanıyoruz. Reform diye 100 küsur maddelik vergi kanununu getirdiniz, ekonomiyi allak bullak 
ettiniz; hemen sonra, geri vitese taktınız, değiştirdiniz; o da olmadı, şimdi, tekrar vergi kanunu ge
tiriyorsunuz. Ben, size söyleyeyim, bu da yetmeyecek; sizin israflarınıza, sizin dağınıklığınıza, 
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sizin derbederliğinize, hükümet etme anlayışınıza, kamu yönetimi anlayışınıza dayanmak mümkün 
değildir. Maalesef, hükümet, meselesine hâkim değildir; Türkiye'nin bu meselelerini, bu hükümet
le de çözmek mümkün değildir. Siz, Türkiye'yi batağa doğru götürüyorsunuz, faiz batağına götü
rüyorsunuz. Evet, Düyun-i Umumiye gelmez; ama, IMF_gelir önünüze oturur; herkes size şablon 
halinde emreder, siz de ona uymaya mecbur kalırsınız. Bakın, 17 nci IMF anlaşmasını yapacaksı
nız; bu şeref, size aittir. Şimdiye kadar 16 defa olmuş, şimdi 17 nci defa anlaşma yapacaksınız. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına, Sayın Kamer Genç?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Konuşmayacaklar. 
Sayın İsmail Özgün?.. Burada. 

Buyurun Sayın Özgün. (FP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
159 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesi üzerinde, kişisel olarak söz almış bulunmaktayım; 
bu vesileyle, Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, artık, ben, bu tasarıya vergi tasarısı demiyorum; bu iş, artık vergi ol
maktan çıktı. Bu iş, yapılan bu vergi düzenlemesi, neresinden bakarsanız bakın -ben de, milletve
kili olmadan evvel, aşağı yukarı onbeş sene serbest muhasebeci ve malî müşavirlik yaptım; bu mes
lek hayatım boyunca böyle şey görmedim- şu vergi diye getirilen şeyin ne vergi tekniğiyle bir ala
kası var, ne de vergi ciddiyetiyle bir alakası var. Ayaküzeri, hemen, şuradan ne alabiliriz, acaba bu
radan da bir şey çıkartabilir miyiz diye, neredeyse uçan kuştan da vergi isteyecek hale geldiniz. 
Millet de bizi ekranları başında ibretle izliyor. 

Yahu, şu milletin hayrına bir iş yapacaksak, doğru dürüst, oturup şurada adam gibi bir vergi 
kanunu çıkartalım. Özel işlem vergisi... Ne demek özel işlem vergisi, nerede görülmüş böyle bir 
şey?! Bu, olsa olsa depremi bahane ederek, depremde acı görmüş insanların acılarını istismar ede
rek, oradan da biraz tırtıklayalım, buradan da bir şey bulalım düşüncesiyle, kamunun açıklarını, ka
mu maliyesinin içinde bulunduğu zorlukları fakir fukaranın sırtından nasıl çıkarırız diye burada di
dinip duruyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar, eğitime katkı payı kanunu burada daha önce düzenlendi, hiç olmazsa onu, 
bir fon adı altında yaptınız; yani bir şeye benziyordu, bir ayrı fon kurdunuz "bu fonda toplanan pa
raları şöyle şöyle harcayacağız" dediniz, o, hiç olmazsa bir şeye benziyordu. Hiç olmazsa şu yap
tığınızı da öyle bir düzenlemeyle yapsaydınız da, bir fon oluştursaydınız da; millete, şu fonda şu 
kadar para toplayacağız, depreme şu kadar para harcayacağız deyip, daha sonra da size bunun he
sabını vereceğiz deseydiniz. Çünkü millet, size şimdi güvenmiyor, bu hükümete güveni sıfır, nega
tif noktasında. Millet biliyor ki, bu toplanan paralar deprem için harcanmayacak; nereye harcanacak; 
işte, biraz önce söylediğim gibi, bütçe açıklarına harcanacak; IMF'nin emri doğrultusunda harcan
ması gereken yerlere harcanacak, belki de, yeni açacağınız ihalelerde, yandaş müteahhitlerinize, bu
rada topladığınız paraları harcayacaksınız. Milletin aklına gelen bu, milletin konuştuğu şey bu. 

Onun için, Sayın Bakanım, keşke, bir sivil fon oluştursaydınız, sivil inisiyatif, sivil toplum ör
gütleri de bu işin içerisine katılsaydı da, şu kayıtdışı olarak tabir ettiğimiz sektör de bu işin içerisi
ne girmiş olsaydı. 
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Bakınız, TOBB Başkanı Sayın Fuat Miras'ın ve konuyla ilgili diğer insanların basına yansı
yan görüşleri var. Sayın Fuat Miras, görüşünü açıklarken, depremzedeler için oluşturulacak bir fo
nun vergi almaktan çok daha etkili olacağını belirtiyor ve "fon şeffaf olacağından, kimden ne geli
yor ve ne gidiyor, isteyen anında öğrenebilir ve işlerin nasıl yürütüleceğini daha iyi takip eder, da
ha şeffaf olur, sivil inisiyatif de bu işin içine katılır. Dolayısıyla, şikâyetçi olduğunuz kayıtdışı ka
lan kesimler de, bu deprem afetinin yaralarının sarılması için seferber olur. Vergiden, bu tür fon ça
lışması daha hayırlı olur" diyor. 

BAŞKAN - Sayın Özgün, 1 dakika veriyorum; lütfen toparlayınız. 
İSMAİL ÖZGÜN (devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Kim söylüyor; TOBB Başkanı Sayın Fuat Miras. 
Ben, şimdi, Saym Bakana sormak istiyorum: Neden böyle bir şey düşünülmedi? Çok adalet

siz bir kanun buraya geldi. Kayıt dışında olanların taltif edildiği; ama, kayıt altında olan insanların 
da cezalandırıldığı bir vergi düzenlemesi, ucube bir şey buradan çıkmış olacak. 

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısının geri çekilmesi, çok büyük isabet olur. Yeniden, 
baştan gözden geçirilerek, milletin hayrına olacak bir düzenleme yapılmalıdır diyorum, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Sayın Musa Uzunkaya?.. Yok. 
Sayın Mehmet Ali Şahin. (FP sıralarından alkışlar) 
Buyurun. 
MEHMET ALÎ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinize yeniden 

saygılarımı sunuyorum. 
Efendim, dünyaca ünlü Sihirbaz David Copperfield, iki gün önce ülkemize geldi ve şu anda, 

İstanbul'da bir mekânda hünerlerini gösteriyor. Sihirbaz deyince, akla önce, şapkadan tavşan çıka
ran adam gelir. Bilmiyorum, Sayın Copperfield şu anda İstanbul'da hangi maharetlerini gösteriyor; 
ama, hükümetimiz hiç de Sayın Copperfield'i geride bırakmıyor, o da vergiden vergi çıkarıyor. Si
hirbazlar şapkadan tavşan çıkarırlar. Bizim hükümetimiz de bu konuda oldukça mahir; vergiden 
vergi çıkarıyor, sinekten yağ çıkarıyor. Bilmiyorum, şu anda kafanızdan yeni vergiler geçiyor mu, 
yeni teklifler gelecek mi Sayın Köse?! 

ÖMER İZGİ (Konya) -Hükümete sorun. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Hangi madde üzerinde konuştuğumu bilmiyorum; çün

kü, sürekli yeni teklifler geliyor, maddeleri karıştırıyoruz. 
Efendim, üzerinde konuştuğum madde, kamu iktisadî teşebbüslerine, bunların ortaklıklarına, 

bu ortaklıklarda, bu teşebbüslerde yönetim kademelerinde bulunan kişilere ve özellikle belediyele
re ve belediye başkanlarına birtakım görevler yüklüyor. Nedir bu görevler; bu kanuna göre, topla
maları gereken bu "deprem vergisi" adını verdiğimiz ekvergileri toplayacaklar, daha önceki mad
delerde de ifade edildiği gibi, topladıkları ayın 20'si günü akşamına kadar, gidecekler, bu toplanan 
paraları vergi dairesine ödeyecekler. Bu kişilere, hem bir görev veriyorsunuz hem de bir sorumlu
luk getiriyorsunuz; diyorsunuz ki: "Eğer siz, bunu, her ayın -bir önceki ay topladınız, ondan son
raki ay- 20'sine kadar ödemezseniz yüzde 10 ceza ödeyeceksiniz." 

Şimdi, yanlış okumadıymsam -Sayın Bakanımız da burada- "yöneticiler" ibaresi "belediye 
başkanları" ibaresi geçiyor. Bu, parasal olarak çok yüksek meblağdır. Bu parayı, bu belediye baş
kanlarından şahıslarından nasıl tahsil edeceksiniz? 
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Yalnız, şunu itiraf edelim ve belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın bir hakkını da teslim 
edelim: Gerek 17 Ağustosta gerek 12 Kasımda, deprem olur olmaz, depremzedelerin yardımına ilk 
koşanlar belediyeler olmuştur. Ankara, İstanbul, İzmir -hiçbir parti ayırımı yapmaksızın ifade edi
yorum- Belediyelerimiz, insangücüyle, araç gereçleriyle koşmuşlar, o depremzede kardeşlerimizin, 
vatandaşlarımızın yaralarını sarma, onları göçük altından çıkarma gibi faaliyetlerin içerisinde bu
lunmuşlar; sadece bu kadarla kalmamışlar, yakinen hepimiz biliyoruz ki, o insanların karınlarını 
doyuracak aşevlerini de yine belediyelerimiz açmışlar ve hatta orada yaşayan insanlar -gittiğimiz
de anlatıyorlar- sabah, aç biilâç, ekmek yok; ama, birtakım belediyeler gelmişler, hemen seyyar fı
rınlan kurarak o insanlara ücretsiz ekmek dağıtabilmişler. Hiç şüphesiz ki, onlara müteşekkir ol
mamız gerekir; ancak, gayet iyi biliyorum ki, bu hükümet işbaşına geleli beri -seçim bölgeme git
tiğimde veya herhangi bir ziyarete gittiğimde- her partiden belediye başkanı -hiç ayırım yapmıyo
rum- fevkalede güç durumda olduğunu söylüyor. Belediye Başkanlarının, memurlarının ve işçile
rinin ücretlerini ödemekte ne kadar zorluk çektiklerini yakinen biliyorum; çünkü, İller Bankası, 
özellikle bu hükümet geleli, İller Bankası paylannın önemli bir bölümüne haciz koydu. 

Ben, neden çekmiyorum biliyor musunuz; şimdi, belediyelerimiz, bu kanun tasarıyla "deprem 
vergisi" adı altında birtakım ekvcrgiler toplayacaklar ya, birtakım vergi daireleri, Sosyal Sigortalar 
Kurumları gelirler, belediyelerde, fonda toplanan bu paralann üzerine haciz koyarlar. Bunu, bir 
tahmin olarak söylemiyorum; çünkü, iki gün önce Eminönü Belediye Başkanım bana geldi. Ken
disine belediyeden telefon edildi. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, size 1 dakika eksüre veriyorum. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
...Denildi ki "yann işçilere maaş ödeyecektik; maaş hesabındaki paraya Gaziosmanpaşa Sos

yal Sigortalar Kurumu haciz koydu, yann maaş ödeyemeyeceğiz. Sayın Başkan, ne yaparsan yap." 
Maaş hesabıdır. 

Şimdi, belediyelerimiz böylesine güç durumdayken... Hiç şüphesiz ki, onlar depremzedelerin 
yardımına koştular, bu konuda da, bu kanun tasansı yasalaştığı takdirde, üzerlerine düşeni yerine 
getireceklerdir; ama, bu hükümete bir sorumluluk düşüyor. Belediyelerimiz bu kadar özveri göste
rirlerken, lütfen, belediyelerimizi rahatlatacak olan, şu yerel yönetimler yasa tasarısıyla ilgili çalış
malarınızı da çabuklaştırın ve Türkiye gerçeklerine uygun bir tasarıyı şu Parlamentonun gündemi
ne getirin, hepimizin de desteğiyle bunu bir an önce yasalaştıralım. Belediyelerimiz, gerçekten, her 
partiden belediye başkanlanmız çok güç durumdadırlar. 

Vaktim doldu. Daha söyleyeceklerim var. Söz aldım, diğer maddelerde de konuşacağım. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (FP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 

Şahısları adına konuşmalar da tamamlanmıştır. ' 

Soru sormak isteyen Sayın Ünal var. Sayın Ünal'ın sorusunu alacağım, başka soru almıyoruz. 

Buyurun Sayın Ünal. 
ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Maliye Bakanımızın, sora

cağım soruyu cevaplamasını arz ediyorum. 
Elimdeki 1 Kasım 1999 tarihli Hüniyet Gazetesine ait kupürden, okuduğumuz bir haberde 

"devletin faiz yükü, 20 yılda 754 000 kat büyüdü" diye yazmakta ve bir tablo verilmektedir. 
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Maliye Bakanlığının verilerine göre hazırlanan bu tabloya göre, devlet, toplamayı düşündüğü 
deprem vergisinden daha fazlasını, faiz olarak birkısım yerlere ödeme yapmaktadır. Yeni vergi 
koymayı ve toplamayı düşünen hükümet, diğer taraftan, faiz giderlerini azaltacak bir tedbir düşü
nüyor mu ve bu vergiyi yasasını çıkarırken, Sayın Maliye Bakanımız ve bu tasarıya onay veren de
ğerli milletvekillerimiz vicdanen müsterihler mi? 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN - Biz teşekkür ediyoruz. 
Sayın Seven, buyurun. 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, başka soru sormak istemediğimden dolayı hakkım-

dan vazgeçiyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bilge. 

A. TURAN BİLGE (Konya) - Sayın Başkan, bugün, sabahtan itibaren, muhalefete mensup 
hatipler, sürekli, 11 700 000 000 liradan -yani, faiz gelirinden- vergi alınmayacağını söylemek su
retiyle halkı yanlış yönlendiriyorlar. Halbuki, sabahleyin, Sayın Bakanımız bunu açıklamıştı. Ben, 
bir defa daha açıklamasını istirham cdiyonım. Bu 11 700 000 000 liradan ne kadar vergi alınıyor 
veya vergi alınmıyor mu? 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas)-Ekvergi alınmıyor. 

A. TURAN BİLGE (Konya) - Bunu açıklamasını istirham ediyorum. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN - Sayın Bilge, teşekkür ediyoruz. 
Sayın Bilge, bakınız, iktidar partilerinin milletvekilleri ve bakanları, konuya, elbette ki, şu ve

ya bu şekilde yaklaşıyorlar. Sayın Maliye Bakanımız, o konuyu açıkladı. O konuyu, milletin takdi
rine bırakıyoruz. 

Elbette ki, muhalefet partisinin... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, Sayın Bakanımız bir daha açıklasın; biz de öğ

renmek istiyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakanım, o konuyu, biraz önce açıkladı. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir daha açıklasın efendim. 
BAŞKAN - Efendim, aynı konu, açıklanmış; mükerrer açıklamasının bir yararı var mı? 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Arkadaşımız soru soruyor efendim; kendisi de yanlış bilgilen

miş. Doğrusunu öğrenelim... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım, üç arkadaşımızın sorusu vardı. Lütfen... 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, faiz yükünün bütçelerde gittik
çe ağırlaştıgı bir gerçektir. Esasen, Türk kamu maliyesinin sorunu da budur. Faizleri nispî olarak 
azaltma, temel amaçtır. Türk kamu maliyesinin birinci önceliği, bugün, budur. 

2000 yılı bütçesi yapılırken, faiz giderlerini, nispî olarak... "Nispî olarak"tan kastım şudur: 
Gayri safî millî hâsıla içerisindeki ağırlığını, bir de vergi gelirleri karşısındaki payını küçültme he
define yönelik tedbirler vardır, önlemler vardır. Bu önlemlerin birincisinde, faiz dışı bütçe denge
sinin makul ölçülerde fazla vermesini öngörüyoruz. 

- 6 5 6 -



T.B.M.M. B : 2 5 25 .11 .1999 0 : 5 

Şimdi, Sayın Ünal'ın sualine cevabım da şöyle oluyor: 2000 yılı bütçesinde, aşağı yukarı, gay
ri safî millî hâsılanın yüzde 5'ine tekabül eden bir büyüklükte faiz dışı bütçe fazlası verilmesi ön
görülmektedir. Birinci yolu budur. İkincisi, faiz giderlerini küçültebilmek, ödeneklerini küçültebil
mek için, borç vade yapısını ve faiz yapışım daha ılımlı hale getirecek tedbirleri almak. Ama, bun
lar, kamu kesiminde birtakım dengeleri oluşturduğunuz zaman mümkün olacak. İşte, 2000 yılı büt
çesiyle birlikte yeni bir anlayış, yeni bir yaklaşım, yeni bir çekidüzen derken bunu kastediyorduk. 
Esasen, 1998'den beri uygulanan programın da temel amacı, bütçe dışı fazlayı artırmak. Bu, sade 
Türkiye'de değil, bütçe açığı veren bütün ülkelerde böyle. 

Çok kısa bir süre önce memleketimizi ziyaret eden Clinton, 1999 bütçesini sunarken bütçe açı
ğından bahsetmiştir ve altı yıl süreyle, idaresi zamanında bütçe açığını küçültmeye çalıştığını ve 
ancak küçültebildiğim, buradan artan kaynaklann sosyal güvenlik sistemine aktarılacağını; ama, bu 
dengeye kavuşmuş olmasına rağmen, bütçe açığını küçültecek tedbirleri devam ettirmekte zaruret 
olduğunu ifade etmiştir. Tabiî, kolay değil; ama, bu duruma gelmiş. 

Bugün, bir değerli arkadaşım daha söyledi; bütçe açığı yüzde 12'lerde, faiz yükü de -gayri sa
fî millî hâsılaya karşı- yüzde 14-15'lerde. Burada birtakım tedbirler almadığınız zaman, belki bu
gün o kadar sıkılmayabilirsiniz; ama, gelecek sene, bugünü ararsınız. Onun için, alman tedbirler, 
yapılan çalışmalar, sağlıklı bir kamu maliyesi... Sağlıklı bir kamu maliyesine sahip olmayan hiçbir 
ülke, ekonomik istikrarına kavuşamaz. Onun için, alınmış olan tedbirlerin temel hedefi budur. Ga
yet tabiî, arkadaşlarımızın bu konuda değerlendirmeleri farklı farklı olabilir; ama, temel amaç bu
dur ve bütçe dengeleri de bu şekildedir. Zaten, vakit de çok geç oldu. 11 küsur milyarlık faizlerin 
de, gayet tabiî, farklı, repo olmasına göre, mevduat olmasına göre, kaynakta tevkif usulüyle vergi
lendirilmesi yapılmaktadır; ama, bu verginin kapsamında yoktur. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Ekvergi yok... 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Ekverginin içerisinde yoktur; ama, bir vergilen

dirilme, normal olarak... Ama, o kişi Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefiyse, taşıtı varsa, emlağı 
varsa, ondan veriyor. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi veya diğerlerinde de alınıyor o bir ta
sarruftur. O, ayrı bir şekilde vergilendirilmektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir de, Genel Kurulda telefon kullanan sayın milletvekillerine 

ekstra bir vergi cezası getirecek misiniz?! 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Eğer, bir önergeyle özel iletişim vergisi bir 

miktar daha artırılırsa, o uygulanır gayet tabiî; ama, Genel Kurulun bileceği bir karardır. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, 11 inci maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili önerge yoktur. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde ka

bul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 12.- 21.2.1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununun 3 üncü maddesinin so

nuna; 
"Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, 

il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kâğıt bedelleri, bankalarca her ayın ye
dinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir." 
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Hükmü ile aynı Kanuna bağlı değerli kâğıtlar tablosunun sonuna; 
"14. banka çekleri (herbir çek yaprağı) 600 000" 
İbaresi eklenmiştir. 
BAŞKAN - 12 nci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Rize Milletvekili Sayın 

Mehmet Bekâroğlu; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA MEHMET BEKÂROĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; bu madde üzerinde, değerli dostum Bedri İncetahtacı konuşacaklardı; bu vesileyle, onu, bir da
ha rahmetle anıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; deprem vergisi adı altında kamuoyunda bilinen tasarının 
yeni 12 nci maddesi üzerinde, Grubum adına konuşacağım. Hepinizi, saygıyla selamlıyorum. 

Bu maddeyle, değerli kâğıtlara, daha özel olarak çek defterlerinin her sayfası için 600 000 li
ra vergi öngörülüyor. 

Değerli milletvekilleri, tasarının genel gerekçesi deprem. Depremin açmış olduğu yaralan sar
mak için, vergi dahil, alınacak bütün tedbirleri bu millet hoş karşılar, milletvekilleri de öyle; ancak, 
eldeki veriler, bu vergi tasarısıyla yaratılan kaynağın bu amaç için kullanılacağı konusunda soru 
işaretleri getiriyor. Öncelikle, depremin yaralannı sarmak için dışandan geleceği bildirilen, vaat 
edilen paraların miktan, bazı araştırmacılara göre, deprem bölgesinde harcanacak parayı karşılıyor. 
Öyle anlaşılıyor ki, bu kaynak, yani, yeni yaratılan bu kaynak, 2000 yılı bütçesinin son derece id
dialı bir şekilde ortaya konulan hedeflerine ulaşmak amacıyla kullanılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, hükümet, bunu itiraf etmelidir. Hükümet kanadından bir sayın üye 
"muhalefet partisi milletvekilleri sürekli konuşuyorlar, yanlış anlaşılıyor" dedi. Ben, şimdi, soru
yorum size: Niçin iktidar partilerinin sayın üyeleri konuşmuyorlar? Eğer, haklı bir şey yapıyorlar
sa, niye bu kürsüden bunu millete anlatmıyorlar? 

NİDAİ SEVEN (Ağn) - Zaman kazanıyoruz, zaman. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) -Hükümet zaman kazanıyor. 
Hükümet gerçekten itiraf etsin; bu çıkarılmakta olan kanunun, verginin depremle hiçbir alaka

sı yoktur. Zaten, bu hükümet, depremi oldukça istismar etmiştir. Hatırlayacaksınız, depremin he
men sonrasında, ücretliler, memurlar, işçilerin bir kısmı enkaz altındayken, bir kısmı o enkazları 
kaldırmaya çalışırken, onların karşı çıkmış olduğu kanunu, Emek Platformunun deprem dolayısıy
la geri çekildiği bir anda çıkardınız. Bu, gerçekten ne kadar doğru bir hareketti; bunu vicdanınıza 
bırakıyorum. Şimdi de, aynı şekilde, deprem bahane edilerek, bütçe açıklarını kapatmak için çek 
yapraklarından uçan kuş kanadına kadar vergi getiriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, hükümetin bu yaptığı, Deli Dumrul hikâyesi. Siz, bence, bir 
madde daha getirin; köprülerden geçenlerden işte şu kadar para, geçmeyenlerden de, döve döve, 
onun iki mislini alın. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın hiçbir ülkesinde, üretim azalırken ekvergiyle açıklar kapatıl
maya çalışılmaz; böyle bir şey yoktur. Bizim sorunumuz, yıllardan beri uygulanan faiz ve döviz po-
litiklarıdır. İhracatın düşmesi, üretimin azalmasının altında yatan sebep budur. 1998 yılından beri 
,üretim ciddî bir şekilde azalmaya başlamıştır. 1999 yılının ilk on ayında, üretim, dörtte 1 oranın
da düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının ve bu maddenin yapısı ve kanun tekniği, vergi tekniği açı
sından uygunluğu konusunda elbette uzmanlar konuşacaktır. Burada sorunlar olduğu belirtiliyor. 
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Benim uzmanlık alanım değil. Ancak, bu teknik konuların ötesinde, bu teknik konuları tartışmak, 
elbette, bu ekverginin alınmasının yanında son derece önemsiz kalır. 

Değerli milletvekilleri, öyle anlaşılıyor ki, IMF dayatmasıyla, hükümet, bu çıkarmış olduğu 
yeni vergi kanunlarıyla geniş halk kitlelerini ezecek; ülkenin zenginliklerini paylaşan bir avuç azın
lığa, birkaç saygın aileye bu kaynaklan aktaracaktır. . 

Değerli milletvekilleri, IMF'nin klasik taktiği, dışboçlann tahsil edilmesine yöneliktir. Şimdi
ye kadar, IMF, hükümetlere, dışborçlarını ödeyebilsin diye üretimi artıracak, ihracatı artıracak ted
birler öngörürdü. Şimdi, öyle anlaşılıyor ki, bu tasarıyla, IMF, bu sefer, içborçların tahsil edilme
sini de kolaylaştırmak için gayret göstermektedir. Bunun sebebi de -arkadaşlarımın anlattığı gibi-
şudur: Yine, bu saygın aileler, uluslararası serbest piyasadan dolar üzerinden çok düşük oranlarla 
borç para almaktadırlar; bu parayı, yine, dolar üzerinden yüzde 30 faizle devlete satmaktadırlar. 
Şimdi oluşturulan bu yeni kaynaklar, yine öyle anlaşılıyor ki, bu tefecilere, rantiyeye aktarılacak; 
bunlar da, dışarıdan almış oldukları bu paraları, borçlarını ödeyecekler. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım, bu tasarıyla toplam 726 trilyon kaynak yaratacağını 
söyledi. Şimdi yeni eklenen bir maddeyle, herhalde bu kaynak 800-900 trilyon olacak. Bakınız, 
şimdi, çek yapraklarından uçan kuşa kadar vergi koyarak para toplamaya çalışıyorsunuz ve toplam 
800 trilyon, 850 trilyon kaynak yaratacaksınız. Kimden toplayacaksınız bu kaynaklan; şimdiye ka
dar vergisini zaten ödemiş olan insanlardan toplayacaksınız; ama, vergi kaçıranlan hiç gündeme 
getirmiyorsunuz. Kime vereceksiniz; saygın birkaç yüz aileye vereceksiniz. 

Bakınız, devamı olduğunuz hükümetler, şimdi toplayacağınız paraların katlarını, zaten, bu 
saygın ailelere dağıtmışlardı. Sadece bir tek aileye, İnterbank olayında -değişik iddialar var- 2 mil
yar dolar, yani, 1 katrilyon para aktarıldığını artık herkes söylüyor, resmî olarak yayınlanan rapor
larda da bu belirtiliyor ve bu aktarmaya devam ediyorsunuz. 

. Değerli arkadaşlanm, çok garip, artık terk edilmesi gereken bir devlet etme anlayışını sürdü-
yoruz. Bu anlayışa, bu millet, hiç de yabancı değildir. Bu anlayış, 1940'lardaki anlayıştır, millî şef 
döneminin anlayışıdır. O yıllarda -ben, resimlerden biliyorum; eski Başbakan Sayın Yılmaz, bile
miyorum, Rize'nin evlerini bilir mi o dönemlerde, dinlemiş midir- o dönemlerde, Karadeniz'de, ki
remitlerinin yarısı alınmış evler vardı, böyle manzalar vardı. Niçin alınırdı; devlet vergi isterdi, ver
gi ödeyemeyen insanlardan da evlerinin kiremidinin yansını alırdı. İşte, şimdi, biz, millî şef döne
mine yeniden dönmüş olduk. Gerçekten, bu devlet anlayışı, bir vergi almasını biliyor, bir de vatan
daşı dövmesini biliyor. Evet, vergi alıyorsunuz; sorunlara, sıkıntılara itiraz eden depremzedeleri de 
dövüyorsunuz. Bir sayın valimiz, devletin bir sayın valisi, geçenlerde, deprem bölgesinde hakkını 
savunan bir vatandaşı, bir bayanı dövmeye kalktı ve ona "terbiyesiz, provokatör, anarşist" dedi. 
Gerçekten, bu devlet etme anlayışı, herhalde, bizim sonumuzu getirecektir. 

Değerli milletvekilleri, iktidar partilerine sesleniyorum, özellikle DSP'ye ve MHP'ye sesleni
yorum. Seçim meydanlarında konuştuklarınızı unutmayın, millete vermiş olduğunuz sözleri unut
mayın. Bu millet, bunların hesabını size soracaktır. Gerçekten, milletimizin evinin üstündeki kire
midi alıyorsunuz; bunun farkında mısınız? 

AHMET AYDIN (Samsun) - Kiremit yapmak için vergi alıyoruz. 
MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Hayır efendim; siz kiremit yapmak için yapmıyorsu

nuz bunları. Eğer böyle yapsaydınız, kaynaklan toplayıp bir avuç saygın aileye dağıtmazdınız. 
YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Onu da sizden öğrendik. Sizin eseriniz... 
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MEHMET BEKÂROĞLU (Devamla) - Hayır, bizim eserimiz değil bunlar; ortaklarınızın ese
ridir. 

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bekâroğlu. 

Gruplar adına başka söz isteği?.. 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) - İsparta Milletvekili Ramazan Gül... 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ramazan Gül. 
Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci maddesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İlgili madde, çeklerle ilgilidir. Değerli kâğıtlar, çekler, ilgili bankalarca bastırılır, satılır ve sa
tılan çeklerlerden, sadece genel ve katma bütçeli dairelere değil, bunun haricindeki şahıs ve kişile
re verilen çeklerden de- bu getirilen madde hükmü gereğince, her çek adedinden 600 000 TL tah
sil edilir. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu çek konusudaki görüşlerimi Yüce Heyetinize arz etmek isti
yorum. Çek, aslında, çağdaş bir ödeme gereği. Bu, vergiden daha ziyade, kayıtdışı ekonominin ka
yıt altına alınmasında önemli bir rol ifade etmektedir. Bugün, bizim, maliye olarak en büyük sıkın
tımız, kayıt ve işlemlerin zapturapt altına almamamasıdır. Zaten, bugün, gecenin bu saatinde ilave 
kaynak arayacağız diye çalışıyoruz. Oysa ki, bizim ilave kaynak aramamıza hiç gerek yok. Zira, bi
zim en büyük kaynağımız kayıtdışıdır; yani, vergi kayıp ve kaçağıdır. Bugün, birtakım ticarî işlem
ler banka vasıtasıyla olmaktadır; yani, çek vasıtasıyla olmaktadır. Bu çek, banka kayıtlarına gir
mekte ve haliyle, maliye açısından, banka kayıtlarına giren mükelleflerin vergi kaçırmaları ve ver
giden kaçınmaları imkânı zorlaşmaktadır. Bu bakımdan, biz, çekin kullanılmasından yanayız. Zi
ra, çek, bir çağdaş ödemenin gereğidir. 

Çekin, bir diğer konusu da şudur: Şu anda piyasa durma noktasına gelmiştir. Bugün çek, bir 
likidite olarak kullanılmaktadır. Piyasa durma noktasına geldiğine göre, bu çekleri kullanma zorla-
şırsa, ekonomi daha da büyük sıkıntıya girer. O bakımdan, bu madde hakkındaki görüşümüz, mad
de, ülke menfaatına değildir, bu itibarla yanlıştır diyoruz. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının ilgili maddesinden sonra, Yüce Heyetinize arz etmek is
tediğim hususlar şunlardır: 

Hükümet, ekvergilerden 600-700 trilyon liralık bir hâsılat beklemektedir. 2000 yılında öden
mesi planlanan faiz gideri, 21 katrilyon lirayı aşmaktadır; yani, bu kanunla toplanacak verginin tam 
42 katı. faiz ödemesi yapılacaktır. Eğer hükümet olumlu bir şeyler yapmak istiyorsa, yeni vergiler 
ihdası değil, faiz ödemelerini azaltmanın bir yolunu bulmak durumundadır. 

Yıl sonuna kadar, millî gelir, en az yüzde 4 oranında azalacaktır. Bunun anlamı, önümüzdeki 
yıl mükelleflerin önemli bir bölümünün zarar beyan edecekleri ve matrah beyan edenlerin ise, ver
gilerini ödemekte zorluk çekecekleridir. 

Malî açıdan son derece zor şartlar altında bulunan mükellefleri daha da zorlamanın bir anlamı 
yoktur. Miktarı ne olursa olsun, piyasa, yeni bir vergiyi kaldırmaz. Bugün, aşağı yukarı 3 katrilyon 
lira civarında, vadesi geçmiş vergi alacağından bahsedilmektedir. Önce, onu tahsil edelim. 
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Bu yasa tasarısı, kambur üstüne kambur getirmektedir; yani, biraz evvel ilave ettiğimiz kam
bura, ilave olarak, 400-500 trilyonluk yeni bir kambur getirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet, sürekli olarak, depremin ortaya çıkardığı tah
ribatın finansmanı için bu vergiyi çıkarmak istediğini söylüyor. Her iki depremin devlete maliyeti 
4-4,5 milyar dolar civarındadır, hükümetin şu ana kadar deprem için sağladığı malî kaynaklar 3 
milyar doları aşmıştır; yani, deprem için ilave finansmana ihtiyaç yoktur. Hükümetin amacı, zaten 
depremin finansmanı değil, bütçe ihtiyaçlarının karşılanması için IMF'ye verilen sözlerin yerine 
getirilmesidir. Hükümet, depremi bahane olarak kullanmaktadır. Depremin arkasına sığınarak ek-
vergi almaya çalışmak, doğru bir hareket değildir. Hükümet, açıkça, bütçe ihtiyaçları için ekvergi 
almak istediğini beyan etmelidir. 

İçerisinde bulunduğumuz ortamda, ekvergi, sadece fınans kesimi ve faiz geliri elde eden ke
simlerden alınabilir. Zaten, ülkemizin kaynaklarının büyük bir bölümü bu kesimlere aktarılmakta
dır. Finans kesimi ve faiz geliri elde eden gruplardan alınacak ekvergi, ekonomide olumsuzluk ya
ratmaz; ayrıca, tahsil edilecek rakamlar da büyük olur. Bu nedenle, ekvergi, fınans kesimi ve faiz 
geliri elde edenlerle sınırlandırılmalıdır. Biz, burada, ille de vergi alınacak diyor isek, istisna ve 
muafiyetlerle ilgili, teşviklerle ilgili, yatınml indirimleriyle ilgili ve yıllara sâri inşaatlarla ilgili bir
takım konular üzerinde sayın hükümet yetkililerini uyarmak istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekvergi tasarısının görüşülmesi ve gündeme getirilmesi 
zamanı da yanlıştır. Hükümet, âdeta bulanık suda balık avlamaktadır, fırsatçılık yapmaktadır. 17 
Ağustostaki depremden sonra görüşülen bu tasarı, yoğun tepkiler üzerine Genel Kurula indirileme
mişti; Düzce depreminden sonra ortaya çıkan bu bulanık havadan istifade edilerek, Genel Kurulda 
görüşülmeye başlanmıştır. Hükümet, afetleri ve afetlerden sonra ortaya çıkan belirsizlik ortamları
nı küçük hedefler için kullanmıştır. 

Hatırlarsanız, hükümet, tüm kamuoyunun tepkisi nedeniyle Meclisten geçiremediği sosyal gü
venlikle ilgili kanun tasarısını depremden hemen sonra kanunlaştırılmış idi. Zira, depremden son
ra, halkımızın tamamı, depremin olumsuz tablosuyla ve yaralann sanlmasıyla meşgul idi. Böyle bir 
ortamda muhalefetin gücünün kırıldığını gören hükümet, sosyal güvenlikle ilgili tasarıyı da kanunlaş-
tırdı. Yapılan, tam bir fırsatçılık örneği idi. Hükümet, bugün de aynı şeyi yapmaya çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun tasarısı yeniden ele alınarak gözden geçirilme
lidir. Özellikle, büyük holdingler paralarını faize yatırmaktadırlar; yani, faiz geliri elde etmektedir
ler; ama, kazançları ticarî kazançtır, Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak ilave yüzde 5 vergi vermek
tedirler; yalnız, faiz geliri olanlar da ilave yüzde 5 vergi vermektedir, bu, büyük bir adaletsizliktir. 
Öte yandan, götürü ticarî ve serbest meslek kazançlarından da ilave yüzde 5 vergi alınmaktadır. 
Özellikle, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerindeki kırsal kesimdeki götürü ticarî ka
zanç mükellefleri için tahsil edilecek vergiler, düşük rakamlara baliğ olmaktadır. Örneğin, 10 mil
yon liralık bir vergi alacağı için, 15 milyon lira gibi bir masraf yapılmaktadır; yani, tabirimi lütfen 
bağışlayın, astarı yüzünden pahalı olmaktadır. Bu, bizim vergicilik diliyle, terkini gerektirmekte
dir, hem devletin memurunun mesaisi boşa gitmekte hem de kırtasiyecilik yönünden önem arz et
mektedir. Bu bakımdan, bunun çıkarılması ve özellikle bu götürü ticarî kazanç mükelleflerinin bu 
yasa kapsamından çıkarılmasını hükümete arz ve istirham ediyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Gül. 
RAMAZAN GÜL (Devamla) - Bu, bir büyük haksızlıktır, vergi adaletine aykırıdır, hakkani

yet kurallarına aykırıdır. Bu tasarıyı desteklemiyoruz ve DYP olarak da ülkenin menfaatlarına uy
gun bulmuyoruz. 
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Yüce Heyetinizi saygıyla selamlar, deprem vergisinin hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar 
sunar, teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Biz teşekkür ediyoruz Sayın Gül. 

Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 

Şahsı adına, Sayın Kamer Genç?.. Yok. 

Sayın Cevat Ayhan; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 159 sıra sayılı vergi ka

nunu tasarısının çeklerle ilgili 11 inci maddesi -yeni 12 oluyor herhalde- üzerinde, şahsım adına 
söz almış bulunuyorum. 

Maddede, çeklerin bankalar tarafından bastırılıp satılacağı ve satılan çeklerin değerli kâğıt be
dellerinin de -her çek sayfası için 600 000 liralık verginin- her ayın yedinci günü akşamına kadar il
gili mal sandıklarına ödeneceği ifade edilmektedir. Bu şekilde, hükümet, yeni bir vergi salmaktadır. 

Tabiî, çekler ve bankaları konuşurken, hemen hatırıma Bankalar Kanunu geldi değerli arka
daşlar. Biliyorsunuz, biz, komisyonda ve Mecliste sabahlara kadar çalışarak bir Bankalar Kanunu 
çıkardık, 4389 sayılı kanun. Ne zaman çıkarmışız Bankalar Kanununu; 18.6.1999'da, yayım tarihi 
23 Haziran 1999. Bu kanunun geçici 1 inci maddesinde ne deniliyor; bankaları yönetmek üzere, de
netlemek üzere kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeleri, kanunun yayım tari
hinden itibaren üç ay içinde atanır ve bir yıl içinde de çalışmaya başlar. Yani, üç ay içinde atanır, 
geriye kalan dokuz ayda teşkilatını kurar ve çalışmaya başlar. Ne yapar bu kurul; tabiî, birçok iş 
yapar; ama, onlardan en başta olanı da, bankaların kuruluşuna izin verir. 

Bakın, 7 nci maddede, Kurulun yapacağı öneri üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından bankala
rın kuruluşuna izin verilir, deniliyor; yani, bankaları yönetmekle görevli olan Bankacılık Düzenle
me ve Denetleme Kurulu teklif eder, Bakanlar Kurulu da bankanın kuruluşuna izin verir, deniliyor. 
Mühim bir fonksiyon tabiî, en mühim fonksiyon. 

Bir de, bankaların kapanışıyla ilgili de yine 14 üncü maddede, bir bankanın malî bünyesinin 
güçlendirilmesine imkân bulunmadığı ya da malî bünyesinin bu tedbirler alınsa dahi giiçlendirile-
meyecek derecede zayıflamış olduğu veya faaliyetine devamının mevduat sahiplerinin hakları ve 
malî sistemin güven ve istikran bakımından tehlike arz ettiği hallerde, yine kurulun alacağı karar
la yapacağı teklif üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından o bankalar kapatılır, deniliyor. 

23 Haziranda kanun çıktığına göre, bu kurulun, üç ay sonra, 23 Eylülde kuruluş olması lazım; 
kanunun amir hükmü bu; ama, hükümet, kanunu dinlemiyor, Meclis iradesini de dinlemiyor, zaten 
milleti de dinlemiyor. Niye bu kurul kurulmuyor? Bak, iki ay geçmiş; 23 Eylülden 23 Kasıma ka
dar iki ay geçmiş; iki ay iki gün olmuş, bu kurul kurulmuyor. Halbuki, piyasada konuşuluyor bu. 
15-20 banka sallanıyor, battı batacak, yeni skandallar ortaya çıkacak; Merkez Bankası Mevduat Si
gorta Fonunun sırtına yine milyarlarca dolar binecek; hani hükümet; yok! Yani, komisyonda, Mec
liste gece gündüz çalışıyoruz, kanun çıkarıyoruz, hükümet "ben kanunu uygulamıyorum" diyor; 
böyle hükümet olur mu?! Biraz önceki konuşmamda, hükümet, gündemine ve meselelerine hâkim 
değildir derken, bunun için söyledim. 

Rivayetler geliyor tabiî. Nedir; IMF, hükümetin bankaların kuruluşu ve kapatılmasıyla ilgili 
yetkisine itiraz ediyor. Niye; bunu bürokrasi idare etsin, kurul idare etsin diye. O zaman, siyaseti 
tamamen paydos edelim Türkiye'de, bürokrasi Türkiye'yi de idare etsin; milletin seçim yapmasına 
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lüzum yok, Meclisin bir hükümete güvenoyu vermesine lüzum yok. Zaten, 1960 ve 1980 ihtilalle
rinden sonra kurulan özerk kurumlar, millete rağmen, onun Meclisine rağmen, onun Meclisinin gü
venoyu verdiği... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakika eksüre veriyorum. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
...hükümetlere rağmen icraî faaliyet ediyorlar, tabiî, başbakanlar da, haklı olarak "yetkimiz 

yok" diye ağlanıyorlar zaman zaman. İşte yetkiyi verdik; hükümeti olarak kurulu kur, çalıştır; ama, 
kurulmuyor!.. 

Tabiî, bir taraftan hükümet uçan kuştan vergi almaya çalışıyor, bir taraftan da bankaların bat-
masıyla katrilyonların Hazinenin sırtına, Mevduat Sigorta Fonunun sırtına, milletin sırtına binme
si için, bankalardan para alanların ödediği Mevduat Sigorta Fonunun sırtına binmesi için, umursa
maz bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye'nin durumu vahim tabiî; uçan kuştan vergi alacak 
hükümet, çek karnelerinden vergi alacak. 

Ben hatırlıyorum, çocukluğumda -1938 doğumluyum- 1950 öncesi yol parası vardı, rahmetli 
Menderes kaldırdı. 12 liraydı yol parası ve o yol parasını ödeyemeyen vatandaş hapse girerdi, ha
piste yatardı. Vatandaşın ahırlarına gelip koyunlarını, ineklerini, atlarını, katırlarını, merkeplerini 
sayarlar, onlardan vergi alırlardı. Yani, vatandaş bunları kaçırmaya mecbur kalırdı. Herhalde, biz 
de bu istikamete doğru gidiyoruz. 

Teşekkür ederim.(FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
Sayın İsmail Özgün?.. 
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Zeki Çelik konuşacaklar. 
BAŞKAN - Ankara Milletvekili Sayın Zeki Çelik; buyurun. 
MEHMET ZEKİ ÇELİK (Ankara) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 159 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. 

Tabiî, alelacele hazırlanmış bir kanun taslağı olduğu ortada. Bu Meclisin dün akşamki manza
rasını hatırlarsak, hükümet grubu içerisindeki milletvekili arkadaşlarımızın, ha bire Bakanlar Ku
rulu sıralarına ve Komisyon sıralarına giderek bir kargaşa içerisinde olduklarını gördük; yani, ken
dileri de ne yapıldığını, nasıl bir kanun tasarısı getirildiğini, herhalde tam manasıyla anlayabilmiş 
değiller. 

Tabiî, depremle alakalı bir vergi toplama meselesi gündemde. Biz, Parlamentoda kurulmuş 
Deprem Araştırma Komisyonunun üyeleri olarak -ben de o grubun içerisindeydim- defalarca dep
rem bölgesini ziyaret ettik; gerek 17 Ağustos gerekse 12 Kasım depremlerinde gerçekten yaşanan 
faciayı yerinde tespit etme ve bu konuda, orada, gerek halkımızın gerek sivil toplum örgütlerimi
zin gerek belediyelerimizin duyarlılığını bir defa daha görme imkânını bulduk. 

Biz, en son, pazar günü deprem bölgesine gittiğimizde, yolda karşılaştığımız bir yığın vasıta 
ve insanlar vardı; bunlar, minibüslerine birtakım yiyecekler, giyecekler doldurmuş, deprem bölge
sindeki insanlara yardıma koşuyorlardı; bunları kimse de zorlamamıştı; ama, vicdanî duyguları, 
memleketseverlik duyguları ve hamiyetperverlik duyguları, o insanlara oraya yardıma gitme mec
buriyeti getirmişti ki, bunların içerisinde Sakarya ve İzmit'ten gelenler de vardı; kendileri de fela
ket yaşamış olmalarına rağmen, o felaket bölgesindeki kardeşlerinin yardımlarına koşuyorlardı. 
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Toplumun temel direği, esnafımızdır. Bugün, 5 milyon civarında olan esnafımız, gerçekten 
alınteriyle, namusuyla para kazanan ve bu devlete vergi veren bir kesimdir ve bu toplumun belke
miğini teşkil ediyorlar. 

Geçtiğimiz günlerde, Ankara milletvekillerimizi, Esnaf Odaları Birliği davet etmiş, bir toplan
tı tertiplemişlerdi; orada, Oda Başkanı konuşmasında "devlet bizden 550 trilyon vergi istiyor; biz, 
550 trilyon değil, 550 katrilyon verelim, bu memlekete feda olsun; ama, hep bizden istenmesin, ne 
olur, şu rantiye kesiminden de bir yüzde 10 alsınlar da, bir oh diyelim, hiç olmazsa, bütün bu arzu
larımızın gerçekleşmiş olduğunu görelim" diyordu. 

Bakınız, her gün, KİT Komisyonunda, bir KİT kuruluşunun incelemesi yapılıyor. Bu KİT'ler
de yapılan usulsüzlükleri ve israfı hesaba katarsanız, burada, bu kadar kanun çıkarmaya bile gerek 
kalmayacaktı. Bugün görüşmüş olduğumuz Çay-Kurda bile yığınla zarar yapılmakta; buna rağmen, 
bir yığın da usulsüz masraflar yapılmaktadır, harcamalar yapılmaktadır; bunların şahidiyiz ve gö
rüyoruz. 

Daha geçen gün, Devlet Hava Meydanları İşletmesi incelendiğinde, Antalya Hava Limanının 
dokuz yıllığına ve yap işlet devret şekliyle verildiğini gördük. Dokuz yıllığına.verilmiş olan bu 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Limanının bakınız hesabı nasıl: 65 milyon dolara mal 
olacak bu proje, daha başlamadan 40 milyon dolara kirası verilerek karşılanmış, inşaat böyle yapıl
mıştır ve kendilerinin yaptığı 1998 yılı hesaplarına göre 38 milyon dolar civarında bir yıllık kârla
rı vardır; geri kalan bütün yıllarda bedava işleteceklerdir. Biz, bu usulsüzlükleri ve bu israfı önler-
sek, burada, deprem vergisi falan gibi şeyler çıkarmamıza gerek yok. 

Burada, çek sayfalarından 600 000 lira para alınması söz konusu. Gerçekten, bunları nasıl tav
sif etmek, nasıl değerlendirmek mümkün; bilmiyorum; yani "uçan kuştan vergi alınır" misali, böy
le bir uygulama ortaya getirilmiş. 

Bu çek sayfalarından vergi alınacağı konusu gündeme gelince, aklıma bir fıkra geldi; gecenin 
bu saatinde de herhalde bundan başkası ifade edilmez. İşte aynen bu hükümet gibi, geçmiş dönem
lerde de bir hükümet, artık vergi alacak bir şey bulamayınca, düşünmüş taşınmış, "nasıl vergi ala
lım, kimlerden vergi tahsilatı yapalım" diye, bir uygulama içerisine girmiş; uzmanlarla görüşmüş
ler "tavuk satanlardan -affedersiniz- başı kel olanlardan, adı İbiş olanlardan ve kılıbıklardan vergi 
alalım" demişler. 

BAŞKAN - Sayın Çelik, 1 dakika süre veriyorum, lütfen toparlayınız. 
MEHMET ZEKİ ÇELİK (Devamla) - Neticede, tavuk satan bir adama göndermişler memur

ları "benim zaten vergi ödeyecek halim yok, başka bir şey de kalmadı" derken, münakaşa ediyor
lar, başındaki peruk düşüyor ve -affedersiniz- keli gözüküyor "senin başında saç yokmuş, bir ver
gi de oradan gelecek" diye, ikinci bir vergi yüklüyorlar; onu alıp, münakaşadan dolayı götürmeye 
çalışırlarken komşusu görüyor "İbiş Efendi, nereye gidiyorsun, hayrola" dediğinde "adı da 
İbiş'miş" diye üçüncü bir vergiyi uyguluyorlar; tabiî, ondan sonra da "ya, madem gideceğiz, artık 
başka çaremiz kalmadı, bari eve haber vereyim" diyor "ha, bir de kılıbıksın" diye, bu sefer dördün
cü vergiyi uyguluyorlar!.. Yani, kusura bakmayın ama, hükümetin getirdiği bütün bu vergi uygu
laması, bu işin ciddiyetini kaçırmış ve bundan farklı olmadığını ortaya koymuştur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır, 
Maddeyle ilgili soru yoktur. 
Maddeyle ilgili önerge de yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Eski 12 nci maddeyi, 13 üncü madde olarak okutuyorum : 

MADDE 13. — 7.11.1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 ün
cü maddesinin ikinci fıkrasındaki "% 300 (yüzde üçyüz)" ibaresi, "% 500 (yüzde beşyüz)" olarak 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN - 13 üncü maddeyle ilgili konuşmak üzere, Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Bekir 
Sobacı; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA BEKİR SOBACI (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gece
nin ilerleyen bu saatinde hepinize saygılar sunuyorum. 

Duygusal, biraz da dramatik, melek yüzlü ve masum oyuncunun rol aldığı filmin giderek son
larına doğru geliyoruz ve bakıyoruz ki, o melek yüzlü ve masum oyuncu, korku filmlerindeki gibi, 
dişleri çatallaşmış bir cadıya ve de gözü yaşlı bir timsaha dönüşmüş durumdadır. 

Değerli arkadaşlar, akaryakıt, dünyada belli bölgelerde üretilen ve çoğu gelişmiş ülkelerin de 
ithalatını yaptığı ana üretim girdilerinden, hayatımızın da vazgeçilmez temel taşlarından biridir. 

Şimdi, ülkemizde sık sık, özellikle 55,56 ve 57 nci hükümetler dönemlerinde, akaryakıt fiyat
ları sürekli Avrupa'yla kıyaslandı "işte Almanya'da şu kadar mark, Amerika'da bu kadar, İngilte
re'de bu kadar" diye ve sonuçta, o rekoru da egale ettiniz, 1 doların da üzerine çıkardınız. Şimdi, 
bunu yaparken, gönül arzu ederdi ki, o kıyasladığınız ülkelerin satın alma parkelerine de bu ülke
nin gelirini, fert basma millî gelirini eşitleseydiniz de, o zaman sizi alkışlasaydık. 

Şimdi, burada, bana ulaşan bilgiler doğruysa, Akaryakıt Tüketim Vergisindeki 1999 bütçe he
definiz 2 katrilyon lirayı geçiyor -33 trilyon lira bir beklentiniz var Akaryakıt Tüketim Vergisin
den- 2000 yılındaki tahmininizde -bütçeyi de zannediyorum buna göre düzenledi bürokratlarımız-
4 katrilyon lira hedefiniz var ve siz, uluslararası piyasalara, 2000 yılının sonunda enflasyon yüzde 
25 olacak, 2000 yılının ortalaması da yüzde 42 olacak diye deklare ettiniz. Şimdi, siz, Akaryakıt 
Tüketim Vergisindeki tahminlerinizi yüzde 100 katlayacaksınız, ikiye katlayacaksınız, ondan son
ra da kalkıp, yıl sonu enflasyonunu yüzde 25'e ve faizleri de -ki, o iddianıza göre de- reel faizi de 
yüzde l'e düşürmeniz lazım. Bu tabloyla, siz, bütün dünya dahil, ülkemizdeki finans çevrelerini ik
na edemezsiniz, inandıramazsınız ve faizleri de aşağıya çekemezsiniz. 

Değerli arkadaşlar, 1998 yılında vatandaşımız, 1 000 litre mazot almak için 2 230 kilo buğday 
satmak zorundaydı, sizin bugün getirdiğiniz noktada tam 4 031 kilo buğday satmak zorundadır; iş
te ülke tarımını ne hale getirdiğinizin, üreticiyi ne hale getirdiğinizin en büyük delili budur. Şimdi 
siz, akaryakıta yüklendikçe, biz bu vergiyi artıracağız zannediyorsunuz. Değerli arkadaşlar, tüke
tim kısıldığı müddetçe, siz, hedeflerinizi gerçekleştiremezsiniz, yanlıştır; tüketimi artırıcı yolun da 
akaryakıta zam yapmaktan geçmediği besbellidir. 

Şimdi burada, çek karnelerinin yaprağına 600 000 lira vergi getirdiniz. Sayın Maliye Baka
nımdan istirham ediyorum, Bankalar Birliğine emir buyursunlar, çek karnelerini 100-150 yapraklı 
hale getirsinler; çünkü, daralan iç ve dışticaret hadleriyle zaten ödeme güçlüğü içerisindeki piyasa, 
çok hızlı bir çek tüketimine, çek yenilemesine mecbur kalacaktır; dolayısıyla, bir de iyilik yapmış 
olursunuz ve gelirinizi de, vergilerinizi de artırmış olursunuz!.. 

Değerli arkadaşlar, ben, deprem vergisiyle ilgili, basını taradım; şurada, bütün büyük trajlı ga
zeteler dahil, bir klasöre yakın makalede, deprem vergisinin lehine bir satır yazı yok, hep endişeler 
var, tedirginlikler var. İşte bu tedirginliklerden biri de dikkatimi çekti; 12.9.1999'da Radikal'de 
Sevgili İsmet Berkan yazmış: İngiltere Krallığı, 1765'te, Amerika'daki kolonileriyle ilgili olarak 
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bir damga vergisi koyuyor; o da yetmiyor, peşinden, Hindistan'daki sömürgelerinden ithal ettirdi
ği, Amerika'daki kolonilerine gönderdiği çaya da içtüketim vergisi koyuyor ve sonuçta ne oluyor; 
sonuçta, bu vergilere isyan eden koloniler, John Adams'ın önderliğinde, gelen çayları limandan de
nize döküyor ve koloniler kongreyi topluyor ve bugünkü Amerika doğuyor. İşte, damga vergisiy
le ve içtüketim vergisiyle, bağımsız bir devletin, Amerika Birleşik Devletlerinin doğuşuna sebep 
olan bir vergi uygulaması var. 

Buradan, hükümet olarak sizin bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Bizde ne olacak? 
BEKİR SOBACI (Devamla) - Bizde ne olacak: Bizde, şimdi, gecenin bu saatinde, siz kemen

ce çalıyorsunuz; Rizeli, Muğlalı, Edirneli, Hakkârili bu kemençeyi dinliyor; ama, bunun kemence 
çalmak olmadığını pazartesi günü anlayacak ve gerçeği görecek; kilidi kesen hırsızın hikâyesinde ol
duğu gibi, sizin, bu milletin cebinden neleri çaldığınızı, bu millet, pazartesi günü görüp anlayacak. 

Sonuçta, bu vergi uygulamanız, size açıkça söylüyorum, Türkiye'de neyi değiştirecek: 
1700'Ierde Amerika Devletinin doğmasına sebep olan zulme benzeyen sizin bu zulmünüz, Türki
ye'de, ceberut devlet anlayışının, 28 Şubatta kristalize olmuş, rafine olmuş ve Türkiye'de... İki 
cümleyle ifade etmek istediğim, aslında, kültürel ve sosyokültürel bazda ideolojik tarifler ile eko
nomik tarifeden ibaret Türkiye'deki bu zulüm sisteminin geldiği nokta, 28 Şubatta tebellür etmiş
tir. Tarife ne; tarife, dokuz kişiye bir pul, bir kişiye dokuz pul. Bugün gelinen noktada, ekonomik 
tarifesi budur; ideolojik tarifler, zaten, dayatmalarla bellidir. 

Üstat -merhum- Necip Fazıl diyor ki: "Kurt yapmaz bu taksimi, kuzulara şah olsa." Şimdi, 
bozkurtumuz hükümete baş olamadı, hükümete ortak oldu!.. 

ÖMER İZGİ (Konya) - Olur, olur... Merak etme. 
BEKİR SOBACI (Devamla) - Kuzulara da şah oldu kabul edersek; ama, yaptığı taksim, do

kuz kişiye bir pul, 65 milyona 2,5 katrilyon yatırım, 500 aileye 22 katrilyon faiz!.. 
Evet, Türkiye'de, getirdiğiniz bu dayatma, bu anlayış, uçana kaçana, susana konuşana getirdi

ğiniz bu vergi, artçı deprem gibi, artçı vergilerle gelecek. Bu akşam, bunun işaretini verdiniz; ama, 
bu, millete, 28 Şubat ruhunda kristalize olmuş ceberut devlet anlayışının, ideolojik tarif ve ekono
mik tarifelerin değişmesinin bir dönüm noktası olacaktır; bunu da böyle bilesiniz. 

Bu tavırlardan tedirginlik duyup, çekingenlik gösteren Milliyetçi Hareket Partisine de sesleni
yorum: Bu gidiş, sizi, tarihî bir vebal ve sorumlulukla karşı karşıya bırakmaktadır; bunu da, bir dost 
olarak ifade etmek istiyorum; çünkü, seçimlerde deklare ettiğiniz, beyannamelerinizde ve miting 
meydanlarında seslendirdiğiniz iddiaların ve vaatlerin, şurada yıl sonuna yaklaştığımız 1999 sonu 
itibariyle, tam tersini yapıyorsunuz. O zaman, bu yolun çıkış yolu olmadığını idrak etmekte geç ka
lırsanız, umarım ve temenni etmiyorum, ama birtakım yanlış adımlarla, ya da bu tip zulüm yasala
rına yardımcı olmayla, siyasî hayatların ne kadar kısaldığını, şöyle bir geriye dönüp, Türk siyasî 
hayatına bir bakarsamz, bedel ödemekten korkanların, sonuçta hangi bedelleri ödediğini iyi görür
sünüz. İki dönem tek başına iktidar olanların nasıl baraj altına indiğini ve yapılan son kamuoyu an
ketlerinin de hangi sonuçlan ifade ettiğini bir gözden geçirin. Zararı yok, biraz masraftan kaçınma
yın, bir anket de siz yaptırın ve Türkiye'de siyasî ibrenin neyi gösterdiğini çok iyi anlayacağınızı 
ümit ediyorum; çünkü, siyasî ibre, otobüsçünün, kamyoncunun, nakliyecinin ve vatandaşın aracını 
kullanırken, gösterge tablosundaki akaryakıt ibresini ilgilendiriyor. İşte siyasî ibre Türkiye'de akar
yakıt ibresiyle çok alakalıdır. Bugün kazaların bir sebebi de, 10 milyon nakliye parası kalacak di
ye iki gün direksiyon sallayan kamyoncunun, sonuçta gözü akaryakıt göstergesindeki ibrede 

- 666 -



T.B.M.M. B : 2 5 25 .11 .1999 0 : 5 

olduğu için, trafik kazalarına sebep olmaktadır. Evet, nakliyeci bedava çalışmaktadır, otobüsçü be
dava yolcu taşımaktadır ve zarar etmektedir. Bunun da sonucunda; siz, ikiye katlayarak; yani, 
Akaryakıt Tüketim Vergisini yüzde 300 üzerinden hesap ederek, 2 katrilyonu 4 katrilyona çıkarır
ken; şimdi, bu yetmedi, Akaryakıt Tüketim Vergisini yüzde 500'e çıkarıyorsunuz ve sonuçta siz, ya
rın ekonomiyi, 2000 yılında durma noktasına getireceksiniz, eğer göstergelere, ekonomik verilere... 

BAŞKAN - Sayın Sobacı, sizin ibre de sonuna geldi, bir dakika ben ilave ediyorum. 
BEKİR SOBACI (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sonuçta kimlerin ibresinin sıfıra oturacağını, 2000 yılında, üçüncü binde, milenyumda göre
ceğiz. Türk siyasî hayatında dünyayı kucaklayacak anlayış, Sayın Clınton'un bu kürsüde ifade et
tiği gibi, 21 inci Yüzyılı belirleyecek tavır, 28 şubat ruhuna uyup da, tavır gösteremeyen bu hükü
metin değil; bu ülkenin, gerçek temsilcisi ve sivil inisiyatifin temsilcisi Fazilet Partisinin tavrıyla, 
Türkiye bu tavrı belirleyecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sobacı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Kemal Kabataş; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA KEMAL KABATAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; ekvergilerle ilgili tasarının 13 üncü maddesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. 

13 üncü madde, bu tasarının en önemli maddesi. Kısa; fakat, sonuçları itibariyle Türkiye'de 
yaşayan herkesi birinci derecede ilgilendiren bir madde. Çok basit ifadeli, 3074 sayılı Yasanın 4 
üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "yüzde 300" oranı "yüzde 500" olarak değiştiriliyor. Yüzde 
300 oranı nedir, bugünkü fiyat sistemi içerisinde anlamı nedir; gecenin bu saatinde rakamlarla yor
gun bir noktada çalışmak zor; ama, buradaki sonuçlar gerçekten ilginç. 

Değerli milletvekilleri, şu anda Türkiye'de 1 litre süper benzinin perakende satış fiyatı 518 
400 lira. Bu fiyatın içinde 59 616 lira Katma Değer Vergisi var, 314 840 lira Akaryakıt Tüketim 
Vergisi var. Toplam 374 456 lira. 518 400 liranın 374 456 lirası vergi. Toplam vergi yükü, 100 üze
rinden 71,3. Yüzde 8 dağıtıcı kârı dahil 1 litre süper benzinin maliyeti, 143 943 lira. 

Özet; rafineri kârı, dağıtıcı kârı dahil 1 litre süper benzinin maliyeti 143 943 lira; pompada sa
tış fiyatı 518 400 lira. 

MÜKERREM LEVENT (Niğde) - Dünya spot fiyatları... 

KEMAL KABATAŞ (Devamla) - Ona da geleceğim... 
Evet, 143 943 lira, bugünün çok yükseltilmiş, varili 24-25 dolara gelmiş fiyatından oluşuyor. 

Yani, dünyadaki hampetrol fiyatları, bu fiyata yansıtılmış ve 1 litre süper benzinin maliyeti, dağı
tıcı kârı dahil 143 943 liradır. Biz, Türkiye'deki tüketiciye, bunu, 518 400 liraya satıyoruz; yani, 
maliyetine göre üzerine koyduğumuz vergiler, yüzde 360 ve şimdi, şu noktaya geldik: Bu, yeterli 
değildir diyoruz; yüzde 300'ün tamamı, hükümet tarafından kullanılmıştır, yüzde 500'c çıkarılma
sı teklif ediliyor. Bunun anlamı şu: Hükümet, Akaryakıt Tüketim Vergisinde, şu anda, 1 litrede 314 
840 lira olan vergiyi, yüzde 200 daha artırarak, 524 733 liraya çıkarmak için yetki istiyor. Evet, 1 
litresinin bugünkü maliyeti 143 000 lira olan akaryakıtın -yani, süper benzinin- bir kalemdeki ver
gisini -bununla beraber KDV de artıyor- 524 000 liraya çıkarmak için yetki istiyor. Bu, vergide, bi
linen en kolay yol. 

İnsanlar, tüketmek zorunda. Bu tüketime bağlı olarak, kaçınılmaz şekilde ve hiçbir ölçüye sığ
mayacak bir yapıda bu yüzdeleri artırıyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum: Bugün, tek kalem vergi, 
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sadece akaryakıt ürünlerinden alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi, Türkiye'de, 65 milyon insanı il
gilendiren, 124 katrilyonluk millî gelirde oluşturduğumuz dahilde alınan KDV rakamına ulaşmış
tır. Türkiye'de, bu zamlar yapılmadan önceki rakam, tüm vergi tahsilatının yüzde 15'i, tek kalem
den tahsil edilir hale gelmiştir; ama, bu yeterli görülmüyor, buraya, yüzde 200'lük zam için bu yet
ki isteniyor. 

Konuştuğumuz madde budur. Bu fiyatların, vergi alma mantığı dışında, hiçbir gerekçeyle iza
hı mümkün değildir. Niye değildir? Her yerde şunu söylüyoruz: Efendim, akaryakıt hampetrol fi
yatları dünyada neydi; varili 11-12 dolardı, şimdi, 24 diyoruz; ama, 24'lük hesabı koydum ortaya; 
24 dolar varil fiyatı ile 1 litre süper benzinin fiyatı, maliyeti, kâr dahil, 124 000 lira; biz, 518 000 
liraya satıyoruz "bu yetmez; vergiyi daha da artırmak için, bize yetki verin" diyoruz. Bu teknik ay
rıntıyı burada konuşmak ve herkese anlatmak durumundayız. Bu, bir görevdir; çünkü, Türkiye'de, 
Akaryakıt Tüketim Vergisi, yeni bir vergidir. Uygulamasında, bu kadar ezici olduğunu, ilk defa, 
Türkiye'de yaşayanlar hissediyor. Bu vergi, bu oranda değildi; uygulaması bu oranda değildi; bu
nu, vergi haline biz dönüştürdük; bütçeye biz aktardık; ama, Türk bütçesinde, şu anda, Akaryakıt 
Tüketim Vergisi, ikinci büyük vergi olmak durumundadır; bununla yetinmiyoruz ve daha da artır
mak için yolu açmaya devam ediyoruz ve diyoruz ki, bu yolda devam edeceğiz, bu zamlar gelecek; 
çünkü, hampetrol fiyatlarından gelen zam, bu fiyatlar içerisinde, eski deyimiyle, gerçekten, lâşey 
mesabesindedir. Bu işin vergi olduğunu herkes bilmek, vergi olduğunu herkes konuşmak durumun
dadır. Gerekçesi yanlıştır, açıklamalar yanlıştır; bu, süper bir vergidir, süper bir yüktür; dünyadaki 
fiyat hareketleriyle hiçbir ilgisi yoktur ya da ilgisi 100 üzerinden 27'dir, yüzde 71,3'ü vergidir. Bu
nu ifade etmek istiyorum. 

Bu yolda devam edip etmemek ve fiyat sistemini bunun ne kadar etkilediğini görmek açısın
dan bu açıklamalar ilginç olur diye düşünüyorum; çünkü, bu millet, akaryakıta yapılan zammın ge
rekçesini açık ve net şekilde bilmek ve değerlendirmek durumunda. Dünya piyasalarıyla ilgisi yok, 
bizim vergi sistemimizden kaynaklanıyor ve biz, bununla yetinmiyoruz, işi daha da ileri boyuta ta
şımak için, bu akşam burada yapılan oylamayla, Türk Halkını, vergi yönünden, inanılmaz yeni bir 
yükle, yeni bir ilave yükle karşı karşıya getiriyoruz. Düzenleme budur; bunu savunmak mümkün 
değil, buna destek vermek mümkün değil. Görüşlerim bu, gerçek bu, tablo bu, rakamlar bu. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kabataş. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına, Sayın Kamer Genç?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Söz hakkımı Aslan Beye devrediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Aslan Polat, buyurun. 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Sayın Polat, tane tane konuş da hepimiz anlayalım. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı

yorum. 
Akaryakıt Tüketim Vergisini yüzde 300'den 500'e çıkaran bu madde üzerinde görüşlerimi be

lirtmek istiyorum. Şimdi, öyle bir konuya geldi ki, 1984'lerde -sayın müsteşarımız da burada ga
yet güzel izah etti- yüzde 4'lerden başlayan vergi 300'e dayandı; 300 de yetmiyor, şimdi 500'e çı
karalım deniliyor. Yani, ne demek istiyorsunuz: Şöyle ufak bir şey söyleyelim, bu senenin başın
dan bugüne kadar akaryakıta yüzde 130 zam yaptınız; yani, 100 liralık benzin fiyatı 230 lira olmuş 
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oldu. Şimdi yüzde 66 reel zam daha yaptığınız zaman 380 liraya varacak. 100 liralık benzin, bir yıl
da, sizin bu uygulamanızla 380 lira olmuş olacak. Peki, bu akaryakıt nerede kullanılacak: Akarya
kıt öyle şey ki, nakliyede kullanılacak, seyahatte kullanılacak, eşya alırsak kullanılacak, yük alır
sak kullanılacak, ısınmada kullanılacak, her konuda kullanılacak, kullanılmadığı yer yok. O zaman, 
şimdi realist olarak düşünelim, her şeyin içerisinde katkısı olan akaryakıta bu getireceğiniz yüzde 
66 zam da dahil, yüzde 280 zam yaptığınız zaman enflasyonu bir yılda yüzde 20-25'te tutacağını
za kimi inandıracaksınız. Bu zammı yaparsanız bu bir zulüm olur işte. Tabiî, sizin mantığınızla 
olur; Tekman'daki berberin 100 milyon lira kazancından 5 milyon lira vergi alırsanız; 12 milyar li
ra ücret alan bir insanı önergenizle vergi dışına çıkarırsanız o mantıkla olur; ama, sosyal yönünü, 
rahat bir şekilde uygulayabilir miyiz onu soruyorum size. 

Getirdiğiniz bu tasanda diyorsunuz ki: "Akaryakıta zam yapacağım." Bir taraftan da, bir liste 
var elimizde, Türkiye'de katma ve genel bütçeli dairelerimizde şu anda mevcut 86 000 tane araç 
varken, bu sene tutuyorsunuz bunların üstüne 4 000 küsur tane daha yeni araç alıyorsunuz. 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Demin ne diyordun? 
ASLAN POLAT (Devamla) - O daha önemli. 
Bu mevcut araçlar içerisinde binek, station ve arazi binekleri olarak 36 552 tane araç varken 1 

712 tane yeni makam arabası ve oto alıyorsunuz. Şu devlette toplam 38 264 tane binek meydana 
getiriyorsunuz. 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Otomobil. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Açık konuşalım, bir taraftan "Akaryakıt Tüketim Vergisine 

yüzde 300 yetmez 500 zam yapacağım" diyorsunuz, bir taraftan, kamuda 36 500 tane olan binek 
oto sayısını yetersiz buluyorsunuz 1 712 tane daha ithal binek oto alıyorsunuz; bunun 80 küsur ta
nesini de Başbakanlığa alıyorsunuz. Peki, siz bunu hangi mantıkla izah ediyorsunuz? Bir taraftan 
Akaryakıt Tüketim Vergisi yüzd 300'lere dayanacak yetmeyecek, bir taraftan da 36 000 tane olan 
binek arabasına 1 700 tane daha ilave edeceğiz. Bunlara, otomobil, station, arazi arabaları, hepsi 
dahil. Burada neyi anlatmak istiyorum; sizin bu israfınıza, yapılacak bu zamlarla başa çıkmak 
mümkün olmuyor; bunu anlatmak istiyorum. Bu böyle yürümez; yani, bunun böyle yürümediğini 
siz de bizim kadar biliyorsunuz. 

Bakın, şimdi, sayın milletvekilleri, şu maddeden sonra 4 tane daha yeni madde getiriyorsunuz; 
yani, burada, aşağıda birisi duruyor -herhalde, Maliye Bakanlığı yetkilileri duruyor- aklına geldi
ğine vergi yazıyor, aklına geldiğine vergi yazıyor!.. Yani, saat gecenin Tinden sonra bu kanun ta
sarısına 4 tane daha yeni vergi getiriyorsanız, bu, sizin ciddiyetsizliğinizi gösterir. Ciddî olan, bun
ların hepsini hazırlar öyle önümüze getirirdi. Gece saat 1 'den sonra 4 tane daha, aklınıza yeni ver
gi geldi; acaba, ben merak ediyorum, bu 15 inci madde bitinceye kadar bu maddelerin sayısı 20'yi 
geçecek, 30'a mı çıkacak?! Her dakika sizin aklınıza bir şey geliyor. Bir de, Allah için, halkın hay
rına olacak bir şey aklınıza gelsin; hiç gelmiyor mu yani. 

ERDOĞAN TOPRAK (İstanbul) - Engellemeyin; yenileri geliyor. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Hayır, hayır... O dediğin de doğru, vakit geçtikçe yeni madde

ler geliyor; bir an evvel çıkarmak mı lazım; onu da ben anlamadım. 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Allah'tan, yanımda İsmail Ağabey var; konuşmanızı 

anlayamıyorum da bana tercüme ediyor. 
ASLAN POLAT (Devamla) - İsmail Bey, benim bu dediğimi gelsin Tekman'da bana tercü

me etsin; o Tekman'a bu önergeleri götürüp de onun imzasını bütün vatandaşlara göstereceğim. 
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Hem de kendi imzasıyla... Tekman'da 100 000 lira para kazanan berbere 5 milyon lira vergi geti
receksin, 12 milyar lira maaş alan bir insanı vergiden muaf tutacaksın! Onu, sen, Tekman'da biraz 
zor izah edersin. 

Bakın, şimdi, sayın milletvekilleri, ben, bir şey daha söyleyeceğim: Bu getirdiğiniz Akaryakıt 
Tüketim Vergisiyle çiftçiler tarlasını süremez, otobüsler sefere gidemez ve bütün oto kullanıcıları 
bu durumdan zarar eder. Sizin bu zararlarınızın sonunda da... Otomotiv sanayii öyle bir sanayidir 
ki, Türkiye'nin en aktif sanayiidir; oto sanayileri, Türkiye'nin en aktif işyerleridir. Bütün bunlara 
siz burada birer tepki koyuyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Polat, 1 dakika eksüre veriyorum; buyurun. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Başkan, biz, burada anlatıyoruz; ama, sayın iktidar par

tisi mensupları, bazı konuları anlamıyorlar. Biraz önce Sayın Bakana soruyoruz: "Hakikaten faiz
den vergi alınmıyor mu?" Cevap: "Evet, alınmıyor milletvekilim." Yüksek faizden sadece yüzde 
12 stopaj alıyorsunuz. Eskiden, yani, bu sene haziran ayına kadar, stopajdan artı olarak, enflasyon 
oranında arındırıldıktan sonra beyanname alıp, o beyanname üzerinden de vergi alıyordunuz; o ver
giyi kaldırdınız. Kaldırdığınız verginin haziran ayındaki miktarı 350-400 trilyon liraydı; bu, bugün
kü rakamlarla 600 trilyon lira eder. Bu da şu getirdiğiniz ekvergiye hemen hemen eşit bir vergiy
di. Faizlerden kaldırın vergiyi, gelin, Tekman'daki, Çat'taki berberden, şoförden vergi almaya kal
kın; bunun mantıkla hiçbir alakası yoktur. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Polat. 
Sayın İsmail Özgün... 
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Ben söz hakkımı Yakup Budak'a devrediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Yakup Budak, buyurun. 
YAKUP BUDAK (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime başlarken hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Adı deprem vergisi olarak kamuoyunda yer eden 159 sıra sayılı tasarının 13 üncü maddesi 

üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu tasarının adı deprem tasarısı; ama, esas deprem, 
zannediyorum, bu yasa çıktıktan sonra, bu hükümette ve bu ülkenin deprem olmayan bölgelerinde 
olacak. Bu yasa tasarısıyla, bu hükümetin, bir fay hattının üzerine oturduğunun da farkında olma
sı gerekir diye düşünüyorum. 

Şimdi, bu yasa tasarısını çıkarıyoruz. Bu sene köylümüze, çiftçimize, şoför esnafımıza ne ver
dik ki, bu yasa tasarısıyla, çiftçimiz acaba ne üretecek, traktörüyle tarlasını sürebilecek mi? Yine, 
bu vergi nispetleriyle şoför esnafımız ne yapacak; bunun hiç düşünülmediğini görüyoruz. 

Ayrıca, bu getirilen yüzde 300'lük oran, Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 500'e kadar çıkarı
labilecek. Acaba bunun tesirinden deprem bölgesindeki üreticiler, çiftçiler, şoförler nasıl kurtula
bilecekler? Türkiye'yi iki bölgeye ayırıp, bir tarafta eski nispetleri mi uygulayacağız? Deprem böl
gelerinde Akaryakıt Tüketim Vergisi artışı yüzde 500'e kadar çıkarılacaksa, bu depremin zararları 
o bölgede artırılmayacak mı? Bu nispetleri düşünen hükümet, bu konuları acaba hiç düşünmedi mi? 

Biraz önce Sayın Kabataş, rakamları burada çok güzel ifade ettiler. 

Yine, bu hükümet, bir yıl önce, 1998 yılında çıkardığı bir Bakanlar Kurulu kararıyla, akarya
kıttaki vergi nispetlerini kurşunsuz benzinde yüzde 290, süperde, normalde yüzde 300, gazyağında 
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yüzde 185, motorinde yüzde 190, kalorifer yakıtında yüzde 75, fueloil çeşitlerinde yüzde 20, likit 
petrol gazında ise yüzde 1 olarak tespit etmişti. Şimdi, hükümetin bu kararına dayanarak, Türki
ye'de binlerce taksici esnafımız, şoför esnafımız da araçlarına doğalgaz tüpleri taktırdılar. Çok bü
yük miktarda bu aygıtları ithal eden firmalar, şoförleri tahrik etmek suretiyle "şu kadar kazancınız 
olacak" demek suretiyle, şoför esnafımız yatırımlara girdi; kendi kıt kanaat kaynaklarını kullandı, 
bu yatırımlara girdi. Şimdi, burada, Maliye, bu yüzde l'liknispeti -zannediyorum, Maliyede çalış
malar yapılıyor- çok daha yukarılara çekmek istiyor. Acaba, şoför esnafımız bu hükümete nasıl ba
kacaktır; bu yatırımları niçin yaptığı sorusunun cevabını kimden alacaktır?! Onun için, bu, insafsız 
bir düzenleme olmuştur. Dünyadaki petrol fiyatlarının yükselmesini bahane olarak da kullanama
yız. Sadece ve sadece deprem bahane edilmek suretiyle, legal surette bir soygun yapılmaktadır. 

Şimdi, Amerika Birleşik Devletlerinde çiftçilerin üretimlerinin çok ucuz olduğunu, dolayısıy
la, Türkiye'deki tanm ürünlerinin maliyetinin çok yüksek olduğunu ifade ediyoruz; ama, Ameri
ka'da bugün akaryakıt fiyatları, benzin ve mazot fiyatları 30 sent ile 40 sent arasında değişmekte
dir. TL olarak ifade edecek olursak, Amerikan çiftçisi 150 000 ilâ 200 000 liraya mazot almakta
dır; bizim çiftçimiz ise, akaryakıta 500 000 liranın üzerinde para ödemektedir. Dolayısıyla, bizim 
tanm üreticimizin, Amerikan çiftçileriyle nasıl rekabet edebileceği, oradaki ucuz maliyetli tanm 
ürünlerinin Türkiye'ye girmesinin nasıl önlenebileceği de, zannediyorum, bu noktada hiç düşünül
memiştir. 

Hükümet, sadece tutabildiğinden, yakalayabildiğinden vergi almanın yolu ve gayreti içerisin
dedir. Halbuki, öbür taraftan, gerçekten, bu memlekette vergi vermesi gerekenlerin üzerine gere
ğince gidilmediği gibi, bu hükümet 1999 yılı bütçesinde olduğu gibi 2000 yılı bütçesinde de, ran
tiyeye çalışacağını, peşinen ilan etmektedir. 80 milyar dolarlık bütçenin yaklaşık, 40 milyar dola
rı peşinen, bütün bütçe giderlerinin yüzde 40'ını faiz giderleri oluşturacaktır. Dolayısıyla, bu ra
kamlarla bu ülkeyi yönetmenin, hükümet etmenin de imkânı yoktur. 

Hükümeti insaflı olmaya, adaletli olmaya, deprem mağdurlarının sırtından bütçenin açıklarını 
kapatmak için uğraşmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Yoksa, bu deprem, hükümeti de vuracak
tır, Türkiye'yi de vuracaktır, şoför esnafımızı da vuracaktır, çiftçimizi de vuracaktır, köylümüzü de 
vuracaktır. 

Zaten, bu tip kanun tasanlan her nedense böyle geç vakitlerde getiriliyor, milletin gözünden 
sanki, kaçırılacakmış gibi düşünülüyor... 

BAŞKAN - Sayın Budak, size 1 dakika süre veriyorum; 1 dakika içerisinde toparlayınız. 

YAKUP BUDAK (Devamla) - ...ama, millet, bunun da dersini gerektiğinde verecektir diye 
düşünüyorum. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Budak. 

Maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sayın Bedük'ün bir sorusu vardır, sorusunu alalım. 

Buyurun, Sayın Bedük. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanıma şu so
rularımı sormak istiyorum : 
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Süper benzinin, kâr dahil olmak üzere, 143 bin liraya satılması gerekirken, Akaryakıt Tüketim 
Vergisiyle birlikte 518 bin liraya biz vatandaşa bu benzini satmaya devam ediyoruz. Ocak 
1999'dan bugüne kadar akaryakıt, yani, süper benzin, benzin ve diğerlerine yüzde 150 oranında 
zam yapılmıştır. Yıl sonuna kadar bu zamlar devam edecek mi? Yıl sonu itibariyle zam oranı, yüz
de kaça yükselecektir? Birinci sualim bu. 

İkinci sualim: Bu getirilen teklifle yüzde 500'e yükseltilecek olan Akaryakıt Tüketim Vergisi 
oranlarıyla, 2000 yılında akaryakıt ürünlerine yüzde kaç zam yapacaksınız ? Akaryakıt zam oran
ları, 2000 yılı için öngörülen yüzde 25 enflasyon oranının yüzde kaç üstünde olacaktır? Yani, bek
lediğiniz enflasyon oranıyla paralellik arz edecek midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (izmir) - Sayın Başkan, esasında görüştüğümüz bu mad

deyle, petrol ürünlerine bir zam getirilmiyor veya bu madde, otomatikman petrol ürünlerine zam 
getiren bir madde değildir. Ancak, Akaryakıt Tüketim Vergisinin sınırları, bazı petrol ürünleri için 
dolmuştur. Çeşitli kanunlarda yer alan limitler, zaman zaman günün şartlarına uyduruluyor; çün
kü, enflasyon nedeniyle, limite çok çabuk ulaşılıyor. Nitekim, bizim görüştüğümüz tasarının içeri
sinde, Akaryakıt Tüketim Vergisinin bir maddesine bir atıfta bulunuluyor ve onun limiti artırılıyor. 
Limitin artırılmış olması, hemen zammın yapılacağı anlamına gelmez. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Niye artırıyorsunuz? 
MALtYE BAKANI SÜMER ORAL (izmir) - Efendim, şimdi, niye artırıyoruz... Bunu artır-

madığımız zaman, Sayın Bedük de çok iyi bilir ki, eğer, bir süre sonra zam yapmak gerektiğinde, 
limit kullanamayacaksınız. Elinizde bir limit bulunuyor. Bu, her zaman yapılagelen ve elde bir re
zervin bulunmasını sağlayan bir maddedir; yoksa, otomatikman zam gelecek anlamında değildir. 
Nitekim, bazı petrol ürünlerinde bu limit henüz dolmamıştır. 

Şimdi "2000 yılında yeniden zam yapacak mısınız" diye soruldu. Gereği varsa yapılır, fiyat
lar artarsa yapılır. Ancak, özellikle süper benzinin bizdeki fiyatını, diğer başka ülkelerle mukayese 
ettiğimiz zaman da, bizim ürünlerin çok yüksek olduğunu söylememiz pek mümkün değildir; ya
ni, Avrupa ortalamasının da altındadır. Kaldı ki, söylediğim gibi, bu madde, bu kanun geçtiği za
man bir zam geliyor değil veya ilave bir vergi alınıyor da değil; sadece, Akaryakıt Tüketim Vergi
sindeki limit artırılmış oluyor; belki de kullanılmayacak veya belki, muayyen bir süre sonra kulla
nılacak. Otomatik, ilave bir artış getiren madde değildir. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Yüzde 25'lik enflasyonun üzerine çıkacak mısınız 
efendim, onu sordum? 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (izmir) - Biz, yüzde 25'lik enflasyonu, 2000 yılı için he
def olarak seçtik ve Türkiye, mutlaka, o rakamlara inmeli, o rakamda da kalmaması lazım, en kısa 
zamanda tek haneli rakamlara inebilmelidir; Türkiye'nin hedefi bu, hepimiz bu hedefe ulaşmak ko
nusunda yardımcı olmamız lazım. Yoksa, meseleye, sadece bir boyutuyla bakmak, tahmin ediyo
rum, çok gerçekçi bir şey olmaz. Bunu yapmayıp şunu yapmanız lazım gelir diye söylenirse, tah
min ediyorum, bir alternatif çözüm de getirilmiş olur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakamm. 
Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutup, işleme alacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü maddesinin tasan metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

ismail Özgün Ahmet Karavar M. Niyazi Yanmaz 

Balıkesir Şanlıurfa Şanlıurfa 
Rıza Ulucak Salih Kapusuz Şükrü Ünal 

Ankara Kayseri Osmaniye 
Suat Pamukçu Abdüllatif Şener 

Bayburt Sivas 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET HANtFİ TİRYAKİ (Gazi

antep) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri adına konuşmak mı istiyorsunuz, yoksa, önergenin gerekçesini 

mi okutalım. 
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Abdüllatif Şener Bey konuşacaklar efendim. 
BAŞKAN - Sayın Şener, buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğu

muz kanun tasarısının yeni 13 üncü maddesi, Akaryakıt Tüketim Vergisi oranlarının artınlışıyla il
gilidir ve gerçekten, bu tasarının bütün maddeleri, aslında, ekonomik olarak zararlıdır, vatandaşın 
sırtına ek külfetler getirmektedir, ekonomiyi daraltıcı niteliktedir ve özelliktedir; ancak, bu madde
ler içerisinde, en zararlı, ekonomide en fazla tahribat yapacak maddelerin başında, bu yeni düzen
lemeye göre 13 üncü madde gelmektedir; çünkü, akaryakıt üzerine vergi yoluyla yapılacak zamlar, 
doğrudan doğruya dar ve sabit gelirlilerin üzerine binecek demektir. 

Tüketim vergileri, dolaylı vergiler, yansıma özelliği en fazla olan vergilerdir ve yansıtılan ke
sim de dar ve sabit gelirlilerdir; çünkü, akaryakıt demek, nakliye fiyatlarının artması demektir. Dar 
ve sabit gelirlilerin temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki nakliye masrafının artması, fiyatlara yansı
ması ve böylece, zaten gelir dağılımı bozuk olan ülkemizde, gelir dağılımını daha fazla bozucu et
kilerin ortaya çıkmasına sebep olacak bir düzenleme demektir. 

Bu madde, bu haliyle, doğrudan doğruya hükümetin vergi toplama konusundaki tercihinin ne 
olduğunu göstermektedir. Ödeme kabiliyeti olan yüksek gelir gruplarına yönelme yerine, daha ba
sit, daha kolay tahsil yolu olan dar ve sabit gelirliler üzerindeki vergi yükünü artırmayı, hükümet, 
vergi politikalarının bir amacı haline getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, aslında bakarsanız, hükümet, kurulduğu günden itibaren akaryakıta sü
rekli zam yapmakta; her gün, her hafta, benzine, mazota, tüpgaza zam haberleriyle birlikte Türki
ye uyanmaktadır. Hükümetin akaryakıt ürünlerine sağanak gibi zam yağdırmasından bütün toplum 
mustarip olmuştur, perişan olmuştur, geçim sıkıntısı içerisine düşmüştür ve de bütün tüketim mal
larının fiyatları aynı şekilde artmaktadır. Hükümetin, bunu izah ederken kullandığı argümanların 
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hiçbiri doğru değildir; doğrudan doğruya, azalmakta olan vergi gelirlerini telafi edebilmek amacıyla 
akaryakıtı bir ana vergi konusu olarak seçmiştir ve akaryakıt ürünlerine sürekli zam yapmaktadır. 

Bakın, 54 üncü Refahyol Hükümeti, 30 Haziran 1997 günü hükümeti bıraktı. 30 Haziran 1997 
itibariyle uluslararası piyasalarda hampetrolün varili 24 dolardı. Bugün itibariyle de, yine, ulusla
rarası piyasalarda hampetrolün varili 24 dolardır; yani, uluslararası piyasalardaki fiyat değişmemiş
tir; ama, 30 Haziran 1997 tarihi itibariyle, Refahyol un hükümeti bıraktığı gün itibariyle iç piyasa
da benzinin litresi 60 cent civarındayken, bugün ise, uluslararası piyasada fiyatlar aynı olduğu hal
de, iç piyasada benzinin fiyatı 1 dolan geçmiştir, 100 centi geçmiştir. 

Bunun anlamı açıktır değerli arkadaşlarım, bu hükümet, Akaryakıt Tüketim Vergisine zam 
yapmak suretiyle, dargelirlileri ezme kararını almıştır, ilan etmiştir, uygulamaktadır, sabit gelirlile
ri ezmektedir, perişan etmektedir; ama, bu tasarıda da gördüğümüz gibi, hiçbir zaman, yüksek ge
lir gruplarına, rantiyeye yönelik yeni vergi tedbirleri peşinde koşmamaktadır, uğraşmamaktadır. 
Onun için, bütün vatandaşlar sormaktadır; bu hükümetin tercihi kimden yana; bizden yana mı, ran
tiyeden yana mı?.. Şu ana kadarki bütün uygulamalar itibariyle, bu hükümetin tercihi rantiyeden 
yanadır, rantiyeye aktardığı kaynaklan bulabilmek için, rantiyeye aktardıklannı bir yerden çıkara
bilmek için köylünün tepesine binmektedir, işçinin tepesine binmektedir, memuru, emekliyi, esna
fı ve bütün dar ve sabit gelirlileri ezmektedir, perişan etmektedir. Akaryakıta üst üste yapılan zam-
lann başka hiçbir anlamı yoktur. 

< (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Şener, tamamlayın lütfen. 
ABDÜLLATİF ŞENER(Devamla) - Akaryakıt Tüketim Vergisi oranlannı artırmaya yönelik, 

limitleri artırmaya yönelik tercihin de başka hiçbir sebebi yoktur. Satış fiyatının yüzde 300'ü ora
nında bir Akaryakıt Tüketim Vergisini Bakanlar Kurulu kararıyla uygulayabilme imkânına mevcut 
Kanunla sahip bulunan bir iktidann, hükümetin, bu yüzde 300 azdır, biz yüzde 500 olarak Meclis
ten yetki istiyoruz demesi, gerçekten, anlaşılabilir bir durum değildir. Buraya getirilen, üzerinde 
görüştüğümüz, konuştuğumuz bu maddeye, iktidar partileri de başta olmak üzere, kimsenin oy ver
memesi lazım. Yüzde 300'lük ilave vergi fazladır, üst sınırdır, bunun üzerine çıkmak doğrudan 
doğruya bir zulümdür. Bir zulüm ifadesi olan yüzde 500'e kadar limitlerin artırılmasını, burada bu
lunan hiçbir milletvekilinin tasvip edeceğini zannetmiyorum; seçmenine karşı bunu izah da ede
mez, anlatamaz da, seçmenin huzuruna da çıkamaz. 

Onun için, tasan metninden çıkanlmasını istediğimiz önergemizin Genel Kurulda kabulünü 
arz eder, saygılar sunanm. (PP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önergenin oylanmasından önce yoklama isteği vardır. 
Yoklama isteminde bulunan arkadaşlarımın salonda olup olmadıklarını arayacağım. 
Abdüllatif Şener?.. Burada. 
İsmail Özgün?.. Burada. 
Nurettin Aktaş?.. Burada. 
Sait Açba?.. Burada. 
Aslan Polat?.. Burada. 
Ali Şahin?.. Burada. 
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Ahmet Sünnetçioğlu?.. Burada. 

Mustafa Geçer?.. Burada. 

Ali Oğuz?.. Burada. 

Cevat Ayhan?.. Burada. 

Bekir Sobacı?.. Burada. 

Rıza Ulucak?.. Burada. 

Eyyüp Sanay?.. Burada. 

Latif Öztek?.. Burada. 

Yakup Budak?.. Burada. 

Saffet Arıkan Bedük?.. Burada. 

Nevzat Ercan?.. Burada. 

Turhan Güven?.. Burada. 

Ufuk Söylemez?.. Burada. 

Oğuz Tezmen?.. Burada. 

İlyas Yılmazyıldız?.. Burada. 

Yoklama için 3 dakikalık süre vereceğim. 

Yoklama işlemini başlatıyorum. 
Sayın Bedük, aslında toplantı yetersayısı var; ama, zatıâlileriniz tatmin olsun diye, istekte bu

lunan arkadaşlarımızın önergelerini işleme aldım. 
Ben burada Genel Kurulu takip ediyorum; bir önceki oturumda da, sayın genel başkanlar bu

raya geldikten sonra Genel Kuruldaki sayı hiçbir zaman 240'in altına düşmedi. 

Bilgilerinize sunuyorum. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Arkadaşlarımız genellikle Genel Kurulda değil de kuliste otur

mayı tercih ediyorlar; o sebeple... 

BAŞKAN - Oylamada buradalar efendim. 

Burada ismini okuduğum arkadaşlarımız yoklamaya katılmasınlar. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısımız vardır. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2. — 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Aç

tığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhda
sı ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/525) (S. Sayısı: 159) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü madde kabul 
edilmiştir. 
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Muhalefetin söylediği gibi, bugün hep önergelerle takviye ediliyor. 
Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. Bilindiği üzere, görüşülmek

te olan tasan veya teklife konu kanunun, Komisyon metninde bulunmayan, ancak, tasan veya tek
lifle çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunluk
la katıldığı önergeler üzerinde, yeni bir madde olarak görüşme açılacağı, İçtüzüğün 87 nci madde
sinin dördüncü fıkrası hükmüdür. 

Bu nedenle, önergeyi okutup, Komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla ka
tılırsa, önerge üzerinde, yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla ka
tılmaması halinde, önergeyi işleme koymayacağım. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasansmın 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emrehan Halıcı Ömer Izgi Murat Başesgioğlu 
Konya Konya Kastamonu 

Zeki Çakan Turhan Tayan 
Bartın Bursa 

Madde 14.- 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle binala
rının veya ticarî, ziraî, sınaî ya da meslekî faaliyete mahsus varlıklannın zarar gördüğü hasar tes
pit komisyonlarınca belirlenen kişi veya kuruluşlara, Bakanlar Kurulu kararlan kapsamında banka
larca açılacak veya ertelemeye tabi tutulacak krediler ve bu kredilerin teminatına ilişkin işlem ve 
kağıtlar, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınmakta olan 
Damga Vergisi ve harçlardan ve bankalann bu krediler ile ilgili olarak her ne nam altında olursa 
olsun lehlerine aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. 

İstisna konusu işlemi yapacak kurum ve kuruluşlar, hasar tespit komisyonu raporu hariç baş
kaca bir belge talep etmeksizin istisnayı resen tatbik ederler. 

Vergi, resim ve harç istisnasını uygulayan kurum ve kuruluşlar, işlemin yapıldığı veya kâğı
dın düzenlendiği tarihi izleyen 30 gün içinde ilgililerin bağlı bulunduğu vergi dairesine gerekli bil
dirimde bulunmak zorundadırlar. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, salt çoğunlukla önergeye katılıyor musunuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, ka-

tılıyonız efendim. 
BAŞKAN - Önergeye katılan arkadaşlar işaret buyursunlar efendim, sayalım... 
Evet, Komisyonun salt çoğunluğu vardır. 
Bu nedenle, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşmeyi açıyorum. 
Gruplar adına söz isteyen sayın üye?.. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Grubumuz adına Sayın Cevat Ayhan konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 159 

sıra sayılı vergi kanunu tasarısına, gece baskınıyla ilave edilen bir madde üzerinde, Fazilet Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

r 
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Bu madde, yeni bir maddedir; evet, yeni bir madde ilavesidir. Bu madde, meydana gelen dep
remler nedeniyle binalarının veya ticarî, ziraî, sınaî ya da meslekî faaliyete mahsus varlıklarının za
rar gördüğü, hasar tespit komisyonlarınca belirlenen kişi ve kuruluşlara, Bakanlar Kurulu kararla
rı kapsamında bankalarca açılacak veya ertelemeye tabi tutulacak krediler ve bu kredilerin temina
tına ilişkin işlem ve kâğıtlar, Damga Vergisi Kanunu ile Harçlar Kanunu gereğince alınacak olan 
Damga Vergisi ve harçlardan ve bankaların bu kredilerle ilgili olarak, her ne nam altında olursa ol
sun, lehlerine aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf hale getirilmekte
dir. Tabiî, bunun şartı da, istisna konusu işlemi yapacak kurum ve kuruluşlar, hasar tespit komis
yonu raporuna istinat edecekler, başka bir belge talep etmeyecekler. Vergi, resim ve harç istisnası
nı uygulayan kurum ve kuruluşlar da, bununla ilgili, süratle, işlemin yapıldığı veya kâğıdın düzen
lendiği tarihi izleyen otuz gün içinde ilgililerin bağlı bulunduğu vergi dairesine gerekli bildirimde 
bulunacaklar. 

Bu, sadece, ifade ettiğim gibi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisnayı getirmek
tedir, muafiyet getirmektedir; halbuki, deprem bölgesindeki, afet bölgesindeki iş hayatında çalışan 
esnaf, sanatkâr ve iş sahiplerinin beklediği bu değildir değerli arkadaşlar; bekledikleri, bunların 
kredilerinin ertelenmesidir. Bakın, bölgede kamu kurumlarına ait bankaların, Ziraat Bankası ve 
Halk Bankasının kredileri -iş hayatına dönük olan Halk Bankasıdır- ertelenmiştir belli çerçevede; 
ama, özel bankalar var, bölgede bankacılık yapan özel bankalar var, bunlara olan borçlan var, bu 
mükelleflerin bu borçları ödemeleri mümkün değil; işyerleri yıkılmış, alacaklarını tahsil etmeleri 
mümkün değil; bir taraftan borçlular bastırıyor, mal alamıyorlar, çekleri geçersizdir toptancılar 
nezdinde. Burada bunların beklediği, özel bankaların da, borçlarını, indirimli bir tarifeyle, Halk 
Bankasında olduğu gibi -faizini kastediyorum- ertelemeleridir. 

Efendim, özel bankalara biz nasıl emir verelim... Evet, siz emir veremezsiniz ama siz hükü
metsiniz, onlar, birkısım kârlarından fedakarlık ederler, birkısmını da Hazine sübvansiyonuyla bir
takım fonlardan karşılarsınız. Nasıl, katrilyonları yutan özel bankaların bütün borçlarını Mevduat 
Sigorta Fonundan ödüyorsunuz, yine Hazineden ödüyorsunuz demektir, milletin varlığından ödü
yorsunuz, afet bölgesine de bu yardımı yapmanız lazım. Falan siyasilerin himayesinde palazlanmış 
olan işadamı için, işte basında, dünkü gazetelerde vardı, 1,5 katrilyon, Mevduat Sigorta Fonundan 
milyarlarca dolar para ödemişsiniz. Şimdi, 15-20 banka daha battığında, bunların da hepsini öde
yeceksiniz; çünkü, siz, bunların patronlarıyla, özel uçaklarıyla seyahat ediyorsunuz, bunların özel 
uçaklarıyla seçim kampanyaları yürütüyorsunuz; kim; birtakım siyasîler, bunlar belli. 

Bakın, aktüel olan, geçenlerde tevkif edilen bir zatın 3 tane uçağı var. Soruyorlar ona, "niye 3 
tane özel uçak aldın?" Malum zat, Erol Evcil "benim bürokrasiyle işlerim var, siyasîlerimle, onla
ra 2 özel uçağımı tahsis ediyordum." diyor. Bunlar, özel uçakla seçim kampanyalarına gidiyorlar, 
Antalya'ya, yazlıklarına, dinlenme yerlerine gidiyorlar. Maalesef, bu, Türkiye'de siyasî ahlakın ne 
kadar düşük olduğunu, devleti yöneten, kamuyu yöneten insanların, ne kadar, düşük menfaatlarına 
ve nefislerine tabi olarak kaynakları israf ettiklerini ortaya koyuyor. 

Tabiî, bu siyasîler, bu kişiler de, iktidarda oldukları zaman, elbette, bunların bankalarına kay
nak da dağıtırlar, bunların bankaları vasıtasıyla milleti de soydururlar. Biz de, ondan sonra, uçan 
kuştan, çek karnesinden vergi alıp da milletin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırız. 

Onun için, deprem bölgesindeki bu borçlu insanlara, hükümetin, bu atıfette bulunması lazım. 
Bunlar, yıllar yılı vergisini ödemiş, çalışmış, 140 000- 150 000 insana iş vermiş insanlardır. Böl
genin buna ihtiyacı vardır, bölgenin bu rehabilitasyona ihtiyacı vardır. Hükümetin bunu duyması 
lazım. 
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Ben bunu söylerken, şimdi, Kocaeli'nde, Yalova'da, Sakarya'da, Bolu'da, soğukta, yağmur
da, zor şartlarda idame-i hayat eden bu insanlar beni duyuyorlar. Bu insanların sesini duyun lütfen. 
Bunların sesini duymamız gerekir. Bu getirdiğiniz hiçbir şey değildir, onu söylemek istiyorum; dağ 
fare doğurmuş!.. Sizden beklenen bu değildir, banka ve sigorta muameleleri vergisi meselesi değil
dir, yüzde 3-5 meselesi değildir. Ciddî olarak, bunların, yıkılan işyerlerine, harap olan tezgâhları
na ve mahvolan mallarına, tezgâhlanndaki, işyerlerindeki mamullerine, yarı mamullerine, stokları
na, onları tekrar ayağa kaldıracak şekilde, finansman desteği verilmesidir, kredilerin ertelenmesi
dir; bunlara çok uygun şartlarda, orta vadede finansman desteği verilmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlar, hükümet olarak dünya kadar vergi topluyorsunuz. Buraya gelmeden önce 
baktım, işte, görüyorsunuz -siz de internetten alabilirsiniz- toplanan vergilere bakın ve bunları de
ğerlendirin değerli arkadaşlar. Bakın, akaryakıt tüketim vergisi, yılbaşında, ocak ayında 93 trilyon 
750 milyar lira toplamışız; 10 ay içinde yüzde 166 zam yapmışız. Ekim ayında aldığımız vergi 
249,9 trilyon, yaklaşık 250 trilyon lira. Bu tempoyla devam ederseniz, aralık ayında 280 trilyon li
ra olacak. Bu rakamlara göre, 2000 yılında da akaryakıttan 3,360 katrilyon lira vergi alacaksınız. 

Şimdi, biraz önce oylanan maddeyle, yüzde 300 olan vergi sınırını yüzde 500'e çıkardınız. Ta
biî, Sayın Maliye Bakanı "otomatik zam yapmayacağız; ama, lazım olunca da, limite gelmişse, bu
nu kullanacağız" dediler ye bu kullanılacaktır; çünkü, siz asıl vergiyi akaryakıttan alıyorsunuz. 
2000 yılında da, bu yüzde 500 limiti kullanırsanız, 5,6 katrilyon lira civarında bir vergi alacaksı
nız; görünen budur. İşte, yılbaşında 93 trilyon lira, şimdi, 10 uncu ay sonunda 250 trilyon lira ol
muş ve bu devam ediyor. 

Peki, bu vergiyi alırken, bugün, milletten toplayıp parayı ödediğiniz bu faizcilerden -ki söyle
dim, 10 ay içerisinde 9,7 katrilyon lira ödemişsiniz, aşağı yukarı her ay 1 katrilyon lira; bu, son ay
da da artmış, 1999 yılı Ekim ayında takriben 1,5 katrilyon lira faiz ödenmiş- ne vergi alıyorsunuz; 
bunlardan aldığınız vergiyi de söyleyeyim: Devlet tahvili, hazine bonusu, faiz gelirleri, vergi tev-
kifatı. Nedir bu; işte 9,6-9,7 takriben 10 katrilyon liralık faiz ödemişsiniz. Bunlardan ne almışsınız; 
bunlardan bütün yıl boyunca aldığınız da 367 trilyon lira; yani, 10 katrilyon faiz ödemişsiniz, 367 
trilyon vergi ödemişiz. Yüzde kaç yapar; yüzde 3,5-4 yapar. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen, 1 dakika içinde toparlayınız. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Toparlıyorum; teşekkür ediyorum. 
Bazıları yüksek; ama, bazıları da muaf olduğu için, repo vesaire. İşte, rantiyeye 10 katrilyon 

ödeyin, 3,6 trilyon lira vergi alın; ama, vatandaşın sırtına da katrilyonlarca lira akaryakıttan vergi 
yükleyin... Akaryakıttan, neredeyse Gelir Vergisi kadar -Kurumlar Vergisinden fazla, Gelir Vergi
sine yakın- vergi alıyorsunuz. Bu nedir; bu bir zulümdür vatandaşa. Evet, bu haksızlıktır; bu ada
letsizliktir; zengin de bunu öder, fukara da bunu öder. Akaryakıta getirdiğiniz zam herkesiz sırtına 
biner, bütün tüketim mallarına ve hizmetlere yansır. Onun için, bunlar, doğrudan alınan vergiler bir 
haksızlık kaynağıdır; onu ifade edeyim. 

Değerli arkadaşar, bu anlayışın da düzelmesi lazım; yani, sizin getirdiğiniz bu maddenin afet 
bölgesine hiçbir faydası yoktur. Kendi kendinizi aldatıyorsunuz; vatandaş da bunu, buradan, acı bir 
tebessümle yerinden seyrediyor ve karşılıyor. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahısları adına Sayın Cevat Ayhan?.. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) - Vazgeçtim. 
BAŞKAN - Sayın Bekir Sobacı; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
BEKİR SOBACI (Tokat) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Yüce Heyeti saygıyla selamlı

yorum. 
Bir endişemi dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Herhalde, sizin bu madde ihdasınız, 

korkarım ki sabaha kadar devam edecek; çünkü, birileri, size, hâlâ telefonla madde ısmarlıyor gibi 
geliyor bana. Bu da ısmarlama bir madde, ne zaman ısmarlandığını bilmiyorum. 

Şimdi, madem, siz, burada vatandaşa iyilik yapmak istiyorsunuz, o zaman, şu eğitim katkı pa
yını niye getirdiniz de bu vergiyle ilgili tasarının içerisine soktunuz? Sayın Maliye Bakanımdan, 
hükümetten istirham ediyorum; şu çıkarılmak istenen maddeyle, daha önce, depremin başında da, 
size, kanun hükmünde kararnameler çıkarma yetkisi verildi, acaba neler düzenlediniz, ne kadar 
plasman kullandırmak niyetindesiniz, hangi rakamları hedeflediniz ki, sigorta ve banka muamele
leri vergisi gibi böyle bir teselli armağanı, bir madde ihdasıyla getiriyorsunuz. 

Ha, burada, baktığımız zaman, bu maddede görünürde her şey normal; ama, hükümetinizin 
IMF ile yaptığı stand-by görüşmelerinde bir taahhüdünüz var. 

MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Eskişehir) - Nereden biliyorsun? 
BEKİR SOBACI (Devamla) - Var, var. 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Eskişehir) - Müneccim misin sen? 
BEKİR SOBACI (Devamla) - Üzüleceğimiz ve sevineceğimiz diye basına da sızdırdınız onu. 

Basında da yazdı. 
MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN (Eskişehir) - Saat 2.00 oldu! 
BEKİR SOBACI (Devamla) - Dinleyin lütfen... 
Ve orada, taahhütlerinizden biri, normal kamu bankalarının kullandırdığı kredileri, piyasa fa

izleri üzerinden, serbest piyasadaki faizler üzerinden işlem yaptıracaksınız. Bu taahhüdünüzü 
IMF'ye yaptınız, bunun uygulamasını da göreceğiz. 

Şimdi, bu kadar daralmış ticaret hadleriyle, başının derdine düşmüş, evi olmayan, ziraat, sanat 
ve ticaret erbabına, küçük esnafa, sanatkâra hangi plasman miktarlarıyla destek vereceksiniz, uy
gulamanızda göreceğiz. Bırakın bu işleri. 

Bunun tek hedefi var; bankaları söğüşleyecek holdinglerin, sözde tahrip olmuş, hasar görmüş 
sanayi tesislerine kullanacakları kredilerde ya da banka sahibi holdinglerin kendi bankalarından 
kullanacakları kredilerde, o cepten o cebe yapacakları aktarmada, siz, aslında, gerçek kolaylığı on
lara getiriyorsunuz. Bu madde onu ifade ediyor. Bunun, bankanın yanma yaklaşmaktan korkan sa
natkâra, esnafa, ticaret erbabına hiçbir faydası yok. Siz, piyasa faizleriyle kullandırdığınız krediyi, 
canı derdine düşmüş deprem bölgesindeki, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, İzmit, Bolu'da han
gi esnafı bankaya çağırıp da, onu kredi almaya ikna edeceksiniz? İsteyeceğiniz teminatları biliyo
rum. Hangi teminatı verecek o esnaf ve ticaret erbabı? KOBİ kredisini kullandırırken bile, ilk çıkı
şında "projenin kendisi teminattır" dediniz; daha sonra, gönderdiğiniz başka talimatlarla da, bire 3, 
bire 5 teminat istediniz. 

Depremde gerçek olarak zarar görmüş, hüsrana uğramış, ümitsizliğe düşmüş dar gelirli, esnaf, 
sanatkâr ve ticaret erbabının bu madde hükmünden faydalanacağına inanmıyorum. Bunun ihdası
nın gerçek sebebi de, holdinglerin ve dev sanayi sektörü sahiplerinin kendi bankalarından kullana
cakları kredilerde bir ulufe ve bağıştır, yeni bir istisna ve muafiyettir diyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (FP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Sobacı. 
Şahsı adına, Sayın İsmail Özgün; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 
159 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım; 
bu vesileyle, Muhterem Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sonradan ihdas edilen bu maddeyle, eh, iki günden bu tarafa, ilk defa, 
az da olsa olumlu bir düzenleme önümüze geldi. Burada, depremde zarar gören ticaret, sanat ve 
meslek erbabı ile sanayicilere, Bakanlar Kurulunun yaptığı görevlendirme çerçevesinde, bankalar
ca yapılacak kredilendirme işlemleri ile daha önceki kredilerin ertelenme işlemlerinde maliyet dü
şürücü olması bakımından işlem ve kâğıtlara vergi, resim ve harç istisnası getiriliyor; yani, deprem-
zedeye, bu kadarcık bir iltifatta bulunuluyor. Halbuki, Sayın Ayhan biraz önce söyledi, depremze-
denin beklediği, bunun çok fevkinde. Hükümetten hizmet bekliyor. Ne bekliyor; işyeri yıkılmış, 
tezgâhı yerle bir olmuş, dükkânı yıkılmış; bunlann yeniden yapılması, yeniden üretim yapar hale 
getirilmesi, yeniden ticaret yapar hale getirilmesi lazım. Bunun için de, elbette, maddî desteğe ih
tiyaç var. Borcu var harcı var, ödenecek kredisi var, bunların ertelenmesi lazım; ama "olsun; biz, 
depremzedeye bu kadarlık bir iltifatta bulunalım" deniliyorsa, bizim de diyecek bir şeyimiz yok; 
ancak, biraz önce burada reddettiğiniz önergeyle, değerli milletvekilleri, gerçekten, özellikle dar-
gelirlileri büyük sıkıntı içerisine sokacak bir düzenlemenin altına imza atmış oldunuz. Şimdi, siz, 
bizim tasarı metninden çıkarılmasını istediğimiz akaryakıt tüketim vergisinin yüzde 300'den yüz
de 500'c çıkarılmasıyla ilgili hususta şunu söylediniz: "Efendim, bizim bugüne kadar akaryakıta 
yaptığımız zam, her üç günde, beş günde bir yaptığımız zam yeterli değil; biz, daha fazlasını yap
mak istiyoruz" Bu anlama geliyor biraz önce verdiğiniz oylar. 

Bugüne kadar, on ay içerisinde, akaryakıta aşağı yukarı yüzde 66 zam yapmışsınız. Millet, 
özellikle dargelirli işçi ve memur, arabası varsa, şimdi, arabasına tüp taktırmanın peşinde koşuyor; 
2 000 markı varsa cebinde, gidip, arabasının arkasına tüp taktırıyor ve arabasını öyle yürütmeye ça
lışıyor; ama, ben düşünüyorum, çiftçi ne yapsın? Çiftçinin traktörü mazotla çalışıyor; o ne yapsın? 
Gariban, tarlasını süremeyecek hale geldi; her iki günde, üç günde bir yapılan zamlar, maalesef, 
çiftçiyi fevkalade perişan hale getirmiş durumdadır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, hükümetin sayesinde, artık, arabalara tüp takma sanayii diye, 
sektörü diye bir şey gelişmiş oldu. Ben, hatırlıyorum, 1978 yılında, yine Sayın Ecevit'in iktidar ol
duğu dönemde, akaryakıt ve yağ karaborsalarından köşeyi dönen birtakım insanlar orta yere çık
mıştı. Halkın arasında dolaşırken, özellikle esnaf ve sanatkârın arasında dolaşırken şunu sık sık du
yuyorum; bunu ben söylemiyorum, bunu vatandaş söylüyor: "Yahu, şu Ecevit ne zaman işbaşına 
gelse, şu memlekette kıtlıktan geçilmiyor." Gerçekten de öyle. Gerçi, şu anda, piyasada, aradığınız 
şey var; ama, onu alacak alım gücü yok. Çıkın, bakın piyasaya, esnaf akşama kadar kapının önünde 
müşteri bekliyor; köylü gelsin de alışveriş yapsın, memur gelsin, işçi gelsin alışveriş yapsın diye. 

BAŞKAN - Sayın Özgün, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen toparlayınız. 
İSMAİL ÖZGÜN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Ama, ne yazık ki, esnaf ve sanatkârımız, gününü, zaman geliyor, siftah yapmadan geçirip gi
diyor. 

Değerli milletvekilleri, siz, eğer, bir şey yapmak istiyorsanız, şu kamu maliyesini düzeltmek 
istiyorsanız, şu açıkları kapatmak istiyorsanız, önce, hükümet, şu israf ve yolsuzluğun peşine 
düşsün, bankaların içini boşaltanların peşine düşsün; kamu bankalarını batık kredilerle içinden 
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çıkılmaz hale getirenlerin, bürokratların, bakanların peşine düşsün; saygın soyguncuların peşine 
düşsün. Yoksa, getirdiğiniz bu eften püften düzenlemelerle kamu maliyesi düzelmez; düzeleceği de 
yoktur. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgün. 
Yeni 14 üncü maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 
Yeni 14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Yeni 14 üncü 

madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, yeni 15 inci madde ihdasına ilişkin bir önerge vardır. Biraz önce okudu

ğum ve İçtüzüğün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereğince, komisyonun salt çoğun
lukla katılıp katılmadığını arayacağım; katılmadığı takdirde, işleme almayacağım; katıldığında, ye
ni bir madde olarak önergeyi işleme alacağım. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, çoğunluk yok; beklerseniz gelirler... 
BAŞKAN - Çoğunluk varsa Sayın Polat; yoksa, almayız tabiî. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad

denin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Emrehan Halıcı Murat Başesgioğlu Zeki Çakan 

Konya Kastamonu Bartın 
Ayşe Gürocak İsmail Köse 

Ankara Erzurum 
Madde 15. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 

beşinci fıkrasında geçen "tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzelkişiler itibariyle" ibaresinin 
"tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzelkişiler itibariyle altı numaralı bendin B-ii alt bendi kap
samındaki istisnaî kazançların her biri itibariyle" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe... 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Evet Sayın Bakanım, buyurun. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Önergeyi geri alıyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi geri alıyorsunuz. 
Peki, teşekkür ederim efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Bu işler karıştı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - O alındı; başkası var efendim. Önerge çok bugün. 
BEKİR SOBACI (Tokat) - Sayın Başkan, anlıyorum!.. 
BAŞKAN - Hep muhalefet veya diğer gruplar mı verecek; biraz da hükümet önerge versin. 
OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Hükümet tasan verir; önerge vermez. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, hü

kümet tarafından verilmiş, yeni madde ihdasına ilişkin bir önerge vardır; okutacağım. Komisyonun 
salt çoğunlukla katılması halinde işleme alacağım. 
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ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, hükümetin önergesi diye bir önerge bize da
ğıtılmadı. 

BAŞKAN - Dağıtılmadı mı efendim? 
ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas) - Hayır efendim. 
BAŞKAN - Eski 13 üncü maddeyi 15 inci madde olarak okutuyorum: 

MADDE 15. - 13.04.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hak
kında Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer alan reklam ge
lirlerinden alınacak paylar ile yayın izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirlerin; 7.12.1994 ta
rihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası
nın (b) bendinde belirtilen gelirler ile 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hak
kında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen gelirlerin; İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alman menkul kıymet kotasyon ve 
tescil ücretleri ile kürtaj ücretlerinden ödenecek borsa paylarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafın
dan yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin, bu Kanunun yayımı tarihine kadar birik
miş tutarları (faiz, repo, pay, alım-satım farkı ve benzeri adlarla elde edilen her türlü gelir dahil) ile 
bu Kanunun yayımını izleyen tarihten 30.6.2000 tarihine kadar her ay sonu itibariyle birikecek tu
tarları üzerinden, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenecek oranlara göre he
saplanacak kısmı, Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanı tarafın
dan belirlenecek süre içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına yatırılır. Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar bu Ka
nunun yayımlandığı tarihe kadar birikmiş tutarlarını, Kanunun yayımını izleyen on gün içinde; bu 
Kanunun yayımını izleyen tarihten başlamak üzere her ayın gelir ve giderleri ile kasa ve banka 
mevcutlarını (ay sonu itibariyle birikmiş tutarlarını) gösterir malî bilgileri ise izleyen ayın 7 nci gü
nü sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Bu maddede belirtilen tutarların süresi içinde öden
memesi halinde, ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun hükümlerine göre (gecikme zammı da uygulanmak suretiyle) takip ve tahsil edilir. 

BAŞKAN - Yeni 15 inci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ay
han; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 159 
sıra sayılı Vergi Kanunu Tasarısının 13 üncü maddesi, yeni teselsüle göre 15 inci maddesi üzerin
de, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Bu madde, Radyo Televizyon Üst Kurulunun, rekabetin korunmasıyla ilgili kurumun, tüketi
cinin korunmasıyla ilgili kurumun gelirlerinden ve menkul sermaye iratlarından, Bakanlar Kurulu 
kararma göre ayrılacak olan bir payın, bu kanun kapsamında, bu kanunun amacına göre tahsil edil
mesini düzenleyen bir maddedir. Buradan bir miktar gelir tahmin edilmektedir. Tabiî, aslında, bu 
maddelerin her birinde hükümetin ne gelir beklediğini, biz, Plan vç Bütçe Komisyonunda sorduk 
"çok acele geldiği için verilemedi" dediler; ama, bugüne kadar da, ben, şahsen, hem Komisyon 
üyesi hem de Genel Kurulda bu tasarının müzakeresine aktif katılan bir arkadaşınız olarak, bu ra
kamları henüz alamadım. Herhalde rakamlar kifayetli değil ki, hükümet, araya yeni ek maddelerle, 
ilave maddelerle yeni gelir kaynakları bulmaya çalışıyor. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce de bir maddeyi kabul ettik. Bu, Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisinin muafiyetiyle ilgili bir maddeydi. Bölgede kredisi ertelenecek ve kredi kullanacaklarla il
gili, kredi maliyetlerinin düşürülmesi istikametinde bir madde tedvin edildi. O zaman da söyledim, 
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şimdi de ifade ediyorum; bunlar, bölgede bekleyen, Ankara'ya bakan, devletinden hizmet bekleyen 
ve kendi hukukunu korumasını istediği, Meclisinden hizmet bekleyen afetzedeler için sadra şifa iş
ler değildir. 

Kanun tasarısının görüşmelerinin başından beri konuşuyoruz; bölge milletvekili kardeşlerimiz 
her partiden, büyük üzüntüyle, teessürle bunu dile getiriyorlar. Hakikaten, bölge milletvekili ola
rak -ki, hepimiz her hafta bölgedeyiz- Meclisin zarurî ve faal olmadığı günlerde mutlaka bölgede
yiz; bir değerli bakanımız da, bölge milletvekilidir, bölgededir. Bölge insanının ıstırabı çoktur. 
Bendeniz başlangıçtan beri ifade ediyorum. Afetin ikinci günü de burada konuştum- Bölge, Türki
ye'nin en gelişmiş bölgesi; eğitim seviyesi, kültür seviyesi, gelir seviyesi bakımından, hayat stan
dartları bakımından fevkalade gelişmiş bir bölgesidir. Tabiî, zenginlikten sonra fakirlik zordur. İn
sanlar zengin yattı, fakir kalktı. Bütün mallarını kaybeden insanlar var. Her şeyiyle mahvolmuş, pe
rişan olmuş insanlar var. Bu insanlara çok çabuk yardım edilmesi gerekirdi. Bunlara kaynak tahsis 
edilmesi gerekirdi. Yine söylüyorum; yani, bu faizcilere ayda 1 katrilyon para verirken, bu insan
ların yardımına bugüne kadar bizim tahsis ettiğimiz bütün imkân, 70 trilyon mertebesindedir. Hü
kümetin açıkladığı rakamları söylüyorum. 

Ev yapılacak; yabancı kurumlar yapacak, Dünya Bankası yapacak, Türkiye'deki birtakım ku
ruluşlar yapacak; Odalar Birliği 5 000 kalıcı mesken inşa edecek, söz verdi Sayın Fuat Miras, böl
ge illerine dağıtacak; bölgedeki büyük sanayi kuruluşlarının sahipleri var, öncelikle, kendi çalışan
larının yıkılan evlerini inşa edecek; Dünya Bankası ev inşa edecek; ama, biz arsa tahsis edemiyo
ruz ... Bölge insanı -biraz önce de ifade ettim- tüccarı, esnafı, sanatkârı yardım bekliyor. Dişçi, mu
ayenehanesi yıkılmış; doktor, muayenehanesi yıkılmış; mühendis, avukat, serbest meslek sahibi, 
bütün büroları, her şeyi yıkılmış, ortada kalmış; esnaf böyle, tüccar böyle, sanatkâr böyle. 

Biz, bölgeye ne vermişiz; Halk Bankası vasıtasıyla, bugüne kadar, bölgeye dağıtılan ortalama 
rakamları arz edeyim, 30 bin esnaf, sanatkâr ve iş sahibi yıkılan yere karşılık ortalama 500 milyon 
lira dağıtmışız. Nedir bu, ne işe yarar, neyi harekete geçirir, neyi karşılar? Ha şimdi size söyleye
ceğim -Değerli Bakanlarımız da burada, maalasef, yeni düzende Muhterem Bakanlarımızı göremi
yoruz, bu acayip bir Meclis düzeni oldu böyle, yerleşim düzeni oldu- acele olarak bölgeye bir şey 
yapacaksanız, lütfen, bölgenin mahsul alacakları var... Bizler, 9 Eylülde Sakarya İlinin 6 milletve
kili, Sayın Başbakanı ziyaret ettik, Sayın Başbakan Yardımcısı da yanındaydı, arz ettik, 11 madde 
halinde dedik ki, Sakarya ve bölge için, acilen, bölgeye para girmesi lazım, ekonominin canlanma
sı lazım, çarkların dönmesi lazım. Bunun için, bölgenin tarım ürünleri var, fındık, mısır, pancar. 
Bunların parasını peşin ödeyin dedik. Bir ara, fındıktan sorumlu Bakan demişti ki, "biz afetzedele
re, fındık bedellerini evinde ödeyeceğiz." "Aman ne iyi devlet hizmeti" dedik. Evinde ödenmesin
den, vazgeçtik, iki ay oldu, ödenmeyen paralar var. Geçen, Sayın Bakan, komisyonda açıkladı "biz, 
daha fındık bedellerinin yüzde 60'ını ödedik" dedi. Ne oluyor ödemeyince; 1 020 000 lira olan fın
dık bedeli, vatandaş götürüp 600 000 liraya mecburen tüccara veriyor, yüzde 60'ına satıyor; yani, 
tablo bu. 

Bölgeye para girmiyor. Vatandaş, mısır paralarını alamıyor, pancar paralarını alamıyor. Şeker 
fabrikası yıkılmış, pancarı nakledilmiyor; yani, Sakarya bir pancar bölgesidir. 500 000 ton aşağı 
yukarı pancar üretilir. Alpullu'ya, Eskişehir'e gidecek pancarın nakli yapılamıyor, ihalesi düzen
lenmemiş. Pancar tarlada duruyor, pancar, asidite olacak, şeker vasfını kaybedecek, çıkarıp bırak-
san bu sefer de kilo kaybedecek; yani, çiftçi perişandır bölgede. Bölgeye verecekseniz, lütfen, bu 
bedeller aşağı yukarı bölgede 150 trilyon civarında bir para yapar, bu tarım ürünlerinin bedellerini 
ödeyeniz, gecikmeden ödeyiniz, öncelikle ödeyiniz. 
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İkincisi: Bu afet konutlarınız, geçici prefabrik binalar bir maceradır. Bendeniz, daha afetin er
tesi günü söyledim, haftasında söyledim, dedim ki: Derhal kalıcı konutların inşaatına geçin. Bakın, 
Dünya Bankası temsicisi de, Sayın Başbakanı ziyaretinde ifade etti "bina yapacağız, arsa göstermi-
yorsunuz" dediler. Sayın Başbakan "efendim, idareyi değiştirdik, yeni bir idare kuruyoruz, arsa ve
receğiz" dedi. Üç ay geçmiş, dördüncü aydayız, bu, kabul edilebilir bir mazeret değildir değerli ar
kadaşlar. 

Hiç olmazsa şunu yapın: Bakın, bölgeye gidip gelenler bilir, bölge insanları, erbap insanlardır; 
kavak kütüklerini buluyor, bahçesindeki, tarlasındaki, çevresindeki, yakınının tarlasındaki söğütü-
nü, kavağını ne bulursa kesiyor, biçiyor, onların kapaklarından bahçesinde, sokağında kendisine 
baraka inşa ediyor; yani, bu deprem afetine karşı, üç beş ay da olsa, bu kışı, hiç olmazsa soba ku
racağı bir yerde geçiriyor. 

Sizin geçici konut dediklerinizin altına koca koca temeller yapıyorsunuz, beton temeller yapı
yorsunuz ve 1,5 milyar üstüne, 1,5 milyar da altyapıya harcıyorsunuz, 3 milyar lira harcıyorsunuz. 
Halbuki, ormandan 3 metreküp kereste verseniz, vatandaş ona 3-5 kilogram da çivi harcayacak, 
yağmura karşı biraz da üzerine naylon örtecek, köy evi gibi güzelce taşların üzerine kirişleri otur
tacak, barakasını yapacak, sobasını da kuracak "oh" diyecek; orada tuvalet çukurunu da kazacak, 
onu da yapacak. Bunlar çevre insanının yapabileceği işlerdir. 

Daha iyi yapacağız derken, bölge insanını kışta, soğukta, karda perişan ediyorsunuz. Benim bu 
dediklerim fantezi değil, bugün bölgede fiilen uygulanan hadise budur; ama, bizim ricamız, hükü
met himmet etsin, elinde kereste var, afetzedelere 3 metreküp kereste versin; kendisi barakasını ya
pacak, siz de 3 milyar lira harcamaktan kurtulacaksınız diye düşünüyorum. Yani, meseleye pratik 
yaklaşın diye söylüyorum değerli arkadaşlar, yoksa, bölgenin ahım alacağız. 

Emin olun, milletvekili olarak vatandaşın önüne gitmekten utanıyoruz. Vatandaş bizi bir şey 
zannediyor; seçtik yolladık... Ben, kahveleri dolaşırım, çadır bölgelerini dolaşırım, esnafı dolaşı
rım, değerli arkadaşlarım da dolaşırlar; ama, utanıyoruz. "Niye bizim hakkımızı korumuyorsunuz; 
sizi milletvekili olarak seçmedik mi" diyorlar. Kardeşim diyorum, biz, gidip Mecliste konuşuyo
ruz, komisyonda konuşuyoruz; ama, bizim yaptırım gücümüz yok, Meclisin de gücü yok bir nok
tada; nihayet, yapacak olan hükümettir, yapacak olan sayın bakanlardır, yapacak olan sayın başba
kandır. Bu siyasî iradenin ortaya koyulması lazım. Bu enkazın altında hepimiz kalırız ve maalesef, 
tabiî -maalesef değil, maalmemnuniye diyeyim- bugün çok kanal var, sadece TRT olsa bunların 
hepsini örterdi; ama, çok kanal olduğu için, artık, her şeyin içi dışı meydanda. 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, toparlayın. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim. 
Ne kabiliyetimiz varsa, onların hepsini vatandaş görüyor, ortada hepsi, görülüyor. Vatandaş, 

daha iyi devlet, daha iyi hükümet, daha iyi idare istiyor; vatandaşın feryadının sebebi budur. Va
tandaş, devletini de seviyor, cumhuriyetini de seviyor; ama, bu devlet, Habeşistan Devleti gibi mi 
olsun, Alman, Fransız Devleti gibi mi olsun... İyisini istiyor vatandaş. Bize de düşen, elimizdeki 
imkânı kullanıp, vatandaşa, devletin ve kamu hizmetlerinin bu vasıflarını ortaya koyabilmemizdir. 

Hükümete tekrar başarılar diliyorum. Bölgede büyük ıstırap vardır, insanlar büyük bir galeyan 
halindedir, teessür halindedir, âdeta psikolojik depresyona girecek bir zemin oluşmaktadır bölge
de. Onun için, bir an evvel, bu meseleleri, pratik çözümlerle yaklaşarak çözmenizde size başarılar 
diliyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Turhan Güven; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA TURHAN GÜVEN (içel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bi
raz evvel, hemşerim ve bilim adamı Ahmet Mete Işıkara'yı aramak istedim; çünkü, şu anda Anka
ra'da bir deprem oluyor, acaba bunu kayıtlarına geçirdiler mi diye soracaktım; ulaşamadım. Şu an
da, Türk vergi sisteminde bir deprem yaşıyoruz. Türk vergi sistemini altüst ediyorsunuz ve bunu -
şu getirdiğiniz kanun tasarısının başlığına bakarak- ayrıcalıklar içerisinde yapmaya çalışıyorsunuz. 
Nedir bu; Marmara Bölgesi ve civarında meydana gelen depremin yol açtığı ekonomik kayıpları 
gidermek amacıyla bir kanun tasarısı. Peki, bugüne kadar ne oldu değerli arkadaşlarım? 4,5 milyar 
dolar civarında dış kaynak sağlandığını ifade ettiniz; bu, yetmiyor mu? Amaç, deprcmzedeler ve 
oradaki yaralan sarmaksa, bu dış kaynak yeterli. Bunun yanında, yine, Türk Milletinin hamiyetper-
ver, insanî, sıcak yaklaşımları da epeyce bu yardımı sağladı. Ne zamana kadar sağladı? işte, bu ka
nun tasarısını getirmeye çalıştığınız günde kesildi. Şimdi, amacın, artık, deprem olmadığı meydan
da. Peki, amaç ne; amaç, bütçeyi takviye, açıklan kapatma olarak görünüyor. Yoksa, dışarıdan ge
len dış kaynak yettiğine göre, bunun dışında yeni birtakım getirimler, birtakım mükellefiyetler sağ
lamanızın, bunu istemenizin, o bölgeyle, irtibatlandırmanın hiç de mümkün olmadığı açığa çıkıyor 
artık. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye küçülüyor, ihracat azalıyor, bu azalma içerisinde Türkiye'de 
enflasyonu yüzde 70'lerde tutma gayreti, amacı var; ama, bir sene sonra; yani, yeni bir yüzyılda 
bunu yüzde 25 olarak düşünüyorsunuz; fakat, bunun yanında getirdiğiniz bu vergilerle, bunu kimin 
ödeyeceği hususundaki; yani "ortadirek" diye tabir edilen kesimin üzerine yıkılacağını da bildiği
niz halde, ısrarla bunu getirmeye çalışıyorsunuz. 

Bir başka şey daha var: Hükümet, enine boyuna düşünür, hükümet icradır. Hükümet ne yapar; 
bu düşüncesini kanun tasansı haline getirir, düşüne düşüne buraya getirir. Peki, biz, bugün ne 
yapıyoruz; hükümetin düşüncesinden öte, yine hükümetin hazırladığı, alelacele hazırladığı bir
takım önergeleri madde haline getirmeye çalışıyoruz; bu, hikmeti hükümet değil. 

Madem bunlan biliyordunuz, niye, şu kanun tasarısını komisyona çekip de, şunları güzelce 
buna monte etmediniz? Niye bugüne kadar beklediniz? Biliyorsunuz, bu, tatilden evvel hazırlanıp 
da getirilip bırakılan bir kanun tasarısı. Geçen bu kadar süre içerisinde, siz, bunları yapmayı düşün
düyseniz, bunları komisyona çekersiniz, orada dosdoğru bir metin düzenlersiniz; böyle, 
geceyarısını geçtikten sonra, sanki yangından mal kaçırır gibi, bunu Genel Kurula indirmezsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, böyle ciddî kanunlar ve Türk mükellefinin üzerine bu kadar ağır yükler 
getirmesi düşünülen kanunlar, alelacele önergelerle düzenlenmez. Bunu, hiç kimseye anlatmanız 
mümkün değildir, kimseye anlatamazsınız bunu. 

Peki, şu maddeye gelelim, yani 13 üncü madde. Şimdi yeni madde olarak değişti numarası. 
Burada, kamu kurumu niteliğindeki bazı yerlerden birtakım gelirler sağlamayı düşünüyorsunuz; 
ama, bu madde, yapısı itibariyle Anayasaya aykırı. Şimdi, Anayasının "Vergi ödevi" başlıklı 73 ün
cü maddesine bakın, bu oranlar, indirimler, falan filan, yetikisi kime verilir kanun içinde; Bakan
lar Kuruluna verilir. Hatta "verilir" de demiyor Anayasa "verilebilir" diyor. Peki, siz ne yapıyor
sunuz; Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayıyla belirlenecek oranlara göre hesaplanacak... 
Olamaz değerli arkadaşlarım. Bir evvelki maddeyi düşünün; orada, 300'ü 500'e çıkarmadınız mı?! 
Bakın, ne yaptınız; bir kanun maddesiyle yaptınız. Peki, bunu, bu oranı, bu kanun maddesinde niye 
tespit etmiyorsunuz da Maliye Bakanına bırakıyorsunuz. Yok; bunun Anayasada yeri yok. Bunu 
kimseye izah edemezsiniz. 
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Yani, şunu söylemek istiyorum: Bu kanun tasarısı kanunlaştığı takdirde, Anayasa Mah
kemesine gidilirse, bozulur ve amaçladığı noktadan da süratle geriye kayar. O zaman, bu kanun 
tasarısını tekrar tekrar inceleyelim veya görüşmeler bittikten sonra, yeniden bir kere daha, tekriri 
müzakere ile inceleme imkânımız var biliyorsunuz. Hiç değilse, bir tekriri müzakereyle noksanları 
tamamlayalım, Anayasaya aykırı olan hükümleri de yeniden düzenleyelim. Bu, imkânınız var; 
ama, görüyorum ki, çok haklı olan talepler bile, eskiden olduğu gibi, yine parmak hesabına 
dayanılarak, hangi saatte olursa olsun, hangi süre içinde olursa olsun redde mahkûm oluyor. 
Anayasaya aykırılık reddoluyor, şekil yönünden hukuka aykırılık reddoluyor. Bunun yanında, 
gelen kanun tasarısının noksanı fazlası neyse, aynen kabul etmek gibi bir durum... Siz, Türk mükel
lefini büyük zora sokuyorsunuz. Bunu kimseye açıklamanız mümkün olamaz diye düşünüyoruz. 

Şimdi, çok aceleye getirildiği intibaı var. Peki, tatilden evvel Genel Kurula kadar gelip de 
görüşülmeyen şu kanun tasarısı, bu kadar aceleydi de, niye ehemmi mühime tercih ederek daha ön
ceden görüşme talebinde bulunmadınız? şimdi niye sıkboğaz ediyorsunuz? 

Çıkıp da, bunun gerçek amacını bize anlatırsa, bizi ikna ederse... Bundan evvel olduğu gibi, 
yani, birileri istiyor diye değil; gerçekten burada gereklilik olduğunu ifade ediyorsanız, bunu bize 
açıkça söyleyin. 

Bakın, Anayasa değişikliğinde de aynı şeyi yaptınız. Değişmesi güzeldi; ama, birileri istiyor 
diye, siz, devlet güvenlik mahkemelerinden askerî hâkimleri çıkardınız. Bu böyle, bu manaya gel
di. Niye; duruşma devam ederken yaptınız da onun için bu manaya geldi. Halbuki siz, bunu çok 
daha önceden gündeme getirerek, hatta, bizim teklif ettiğimiz günlerde gündeme getirerek yapsay
dınız, devlet güvenlik mahkemelerini, belki ileride tamamen kaldıracak bir mekanizma oluştursay-
dınız, o zaman hiç kimse "birileri böyle istiyor, o nedenle böyle yapıldı" demezdi. 

Şimdi, IMF istiyor diye mi bu kanunu getirmeye çalışıyorsunuz; yoksa, gerçekten, buna ih
tiyaç olduğu için mi çıkarmaya çalışıyorsunuz? İhtiyaç varsa, niye iki ay evvel çıkarmadınız? Mec
lis açıldıktan sonra, bakın, aşağı yukarı ellialtı clliyedi gün geçti "o dönem içinde niye bunu getir
mediniz" diye, insana, birileri çıkar sorar diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, çıkarılacak olan kanunlarda özellikle sizden istirhamım 
şudur: Gerçekleri yansıtacak ve bu millete refah getirecek, eziyet getirmeyecek, işkence niteliği 
taşımayacak tasarıları getirin, sonuna kadar sizin yanınızda yer alacağız; hiçbir şekilde burada çıkıp 
konuşma dahi yapmaksızın, milletin lehine olan, milletin refahına olan her kanun tasarısında veya 
her teklifte, mutlaka, bizi yanınızda göreceksiniz; ama, böyle, birileri istiyor diye, iki ay bekletip 
getirdiğiniz tasarıların da sonuna kadar karşısında olacağız; sabahlasak da olacağız, üç gün de 
kalsak olacağız, üç ay da kalsak olacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Güven. 
Gecenin bu saatinde bu direncinize hayranım. 
TURHAN GÜVEN (İçel) - Ben genç adamım Sayın Başkanım. 
İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Millet için daha çok direneceğiz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime saat 02.45'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 02.32 
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ALTINCI OTURUM 
Açılma Saati: 02.45 

BAŞKAN : Başkanveküi AH ILIKSOY 
KÂTİP ÜYELER : Hüseyin ÇELİK (Van), Cahit Savaş YAZICI (İstanbul) 

— © 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 25 inci Birleşimin Altıncı Oturumunu açıyorum. 

159 sıra sayılı yasa tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2. — 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol 

Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler 
İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/525) (SSayısı: 159) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet? Hazır. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 15 inci maddesi üzerinde Fazilet Partisi ve Doğru Yol Partisi 
Grupları adına konuşmalar tamamlanmıştı. 

Şimdi, şahısları adına söz alan milletvekillerine söz vereceğim. 
Sayın Kamer Genç?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan ?.. Yok. 
Sayın İsmail Özgün ?.. Yok. 
Sayın Musa Uzunkaya?.. Yok. 
Sayın Mehmet Ali Şahin?.. Yok. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Şahin, vaz mı geçiyorsunuz? 

MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Sayın llyas Yılmazyıldız?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutup, işleme alacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 15 inci maddesinde geçen "30.6.2000" tarihinin 

"31.12.2000" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Emrehan Halıcı Murat Başesgioğlu İsmail Köse 

Konya Kastamonu Erzurum 
Ahmet Kabil Zeki Çakan 

Rize Bartın 
BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Evet Sayın 

Başkan. 

- 687 -



T.B.M.M. B : 2 5 25 .11 .1999 0 : 6 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Komisyonun çoğunluğu yoktur, nasıl katılır?! 

BAŞKAN - Komisyonun ve Hükümetin katıldığı... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Takdire 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Takdire bırakıyorlar efendim. 

TURHAN GÜVEN (İçel) - Takdire nasıl bırakır? Önce, katıldığını söyledi; çoğunluğu yok
tur, katılamaz. 

BAŞKAN - Neyse efendim... 

TURHAN GÜVEN (İçel) - "Neyse" olur mu; Komisyonun çoğunluğu yok! 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Halıcı, gerekçeyi mi okutalım? 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Tasarının yasalaşma süreci ve 12.11.1999 tarihinde meydana gelen deprem dikkate alınarak bu 
değişikliğin yapılması gerekmektedir. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, gerekçesini dinlediğiniz 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar yetersayısını arar mısınız? 

BAŞKAN - Karar yetersayısı var efendim; fazlasıyla var. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Fazlasıyla yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN - 15 inci maddeyi, kabul edilen değişiklik önergesi doğrultusunda oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına ilişkin bir önerge vardır. İçtüzüğün 87 nci mad
desinin dördüncü fıkrası hükmü gereği önergeyi okutup... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, devamlı olarak ek maddeler gelecek mi? 

BAŞKAN - Sanıyorum, bu, son olur. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bu, bir kötü niyet değil mi? Hakkın suiistimali 
anlamına gelmiyoı mu efendim? Ek maddelerle yeni kanun yapılmaya çalışıyor. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, başka önergeniz var mı efendim? 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Başka varsa, onları da alalım efendim! İsterseniz, 
kanunu biraz daha artıralım, maddelerini artıralım! O zaman, komisyonlara gerek yok! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, komisyonun salt çoğunlukla katılması halinde, önergeyi 
işleme alacağım; aksi halde, önergeyi iade edeceğim. 

Önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad

denin eklenmesini ve sonraki madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Zeki Çakan Beyhan Aslan Murat Başesgioğlu 
Bartın Denizli Kastamonu 

Ömer İzgi İsmail Köse Mehmet Emrehan Halıcı 
Konya Erzurum Konya 

Faiz vergisi 

Madde 16.— 1.1.2000 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 1.12.1999 tarihinden önce ihraç 
edilmiş bulunan Devlet iç Borçlanma Senetlerinden (Özel Tertip Devlet Tahvilleri ve döviz cinsin
den tahviller hariç); 

1) Iskontolu tahvil ve bonolara ödenen faizlerden, 1.12.1999 tarihinden itibaren; 
a) vadesine 1-91 gün kalanlarda yüzde 4, 

b) vadesine 92-183 gün kalanlarda yüzde 9, 

c) vadesine 183 günden fazla kalanlarda yüzde 14, 
2) Üç yıl vadeli değişken faizli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil faizlerinden yüzde 4, 
3) İki yıl vadeli sabit faizli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil faizlerinden yüzde 19, 
oranında ödemeyi yapanlar tarafından faiz vergisi kesilir. Kesilen vergi, ilgili ayı izleyen ayın 

20 nci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan edilerek bu sürede ödenir. Ödenen 
vergiler hiçbir vergiden mahsup edilmez. Kendisine yapılan ödemelerden kesinti yapılanlar, kesin
ti tutarını ticarî kazançlarının veya menkul sermaye iratlarının tespitinde gider olarak dikkate 
alırlar. 

1.12.1999 tarihinden sonra ihraç edilmiş bulunan devlet içborçlanma senet faizleri bu vergiye 
tabi tutulmaz." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Katılanlar işaret buyursunlar. 
Komisyon önergeye salt çoğunlukla katıldığı için, yeni madde ihdası şeklinde, önergeyi işleme 

alıyorum. 
Yeni madde üzerinde gruplar adına söz isteği?.. Yok. 

Şahsı adına, Sayın Cevat Ayhan?.. Yok. 
OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Tezmen. 
OĞUZ TEZMEN (Bursa) - Sayın Başkan, delaletinizle, sormak istediğim soru şudur: Şimdi, 

getirilen önergede, faiz gelirlerinden bir vergi alınmakta vadelerine göre. Bu vergi, önergeye göre, 
ticarî kazancın tespitinde gider olarak kabul ediliyor; ancak, 9 uncu maddenin (c) bendinde "bu 
kanunla getirilen tüm vergiler hiçbir şekilde gider yazılamaz" diye hüküm var. Burada getirilen bir 
maddeyle, biz, gider olarak yazılma imkânı getiriyoruz; bu, çifte standarttır, hukuka aykırıdır. 
Aslında, şirketler, bu elde edilen faiz gelirlerinin aktife kayıtlı olması durumunda, bu ödenen 
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verginin yansım devlete Ödeteceklerdir; ama, şahıs, bir emekli maaşını devlet tahviline yatırmış 
kişinin üzerinde kalacaktır bu vergi. Dolayısıyla, böyle bir adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. 
Hükümet bunu değiştirmeyi düşünüyor mu? Sorum budur Sayın Başkan. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Güven, buyurun. 
TURHAN GÜVEN (içel) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana şunu sormak istiy

orum : 

Bundan sonraki kanun tasarılarında, hükümet, böyle 5 maddelik veyahut da 10 maddelik 
kanun tasarısında, 10 önergeyle yeni madde düzenlenyecek mi, düzenlemeyecek mi? Onu öğren
mek istemiştim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakanım. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (izmir) - Sayın Başkan, Genel Kurulun gündemine gelen 

bir tasarı veya teklif üzerinde önerge verme hakkı hükümete ait değildir. Milletvekili 
arkadaşlarımızın, o tasarı veya teklif üzerinde değişiklik yapmaları, en tabiî haktır. O önergelerin 
verilip verilmeyeceği konusunda, bizim, herhangi bir şey söylememiz mümkün değildir. 

Sayın Tezmen'in sormuş olduğu suale şöyle cevap vermek istiyorum: Vergi tutarının gider 
yazılmamasının gerekçesini şu kalemlerde toparlıyoruz: Verginin gider yazılmaması halinde, vergi 
üzerinden yeniden bir vergi ödenmesi durumu ortaya çıkacaktır burada. Ayrıca, verginin gider 
yazılması, vergiden sonraki net gelir üzerinden vergi ödenmesini doğuracak; net gelir üzerinden de 
vergi alınması doğrudur. 

Şimdi, müzakere ettiğimiz kanunda, ek kurumlar vergisi her ne kadar gider yazılmaz diyorsak 
da, buradaki durumu farklı değerlendiriyoruz ve eğer, bir de gider yazmaması halinde, yük, çok 
yüksek olacaktır. Yani, alınan bu faiz nispetlerinin üzerinde bir de gider yazmaması halinde, 
kurumlara gelecek yük çok fazla olacaktır. Buradaki gider yazılıp yazılmaması ile önergenin ver
ildiği kanundaki maddelerde gider yazılıp yazılmaması farklı olarak ele alınmıştır. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (izmir) - Sayın Başkan bir sorum var. 

BAŞKAN - Buyurun. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Şimdi, rant gelirlerinin vergilendirilmesi konusundaki bu 
önergeye, biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak müspet bakıyoruz. Ancak, getiriliş biçimi, 
Türkiye'de sermaye piyasalarını, bankacılık sistemini, iç ve dış piyasaları tedirgin edecek boyut
larda olmamalıdır. 

Sayın Bakana sormak istediğim şudur: Bu tür bonoların vergilendirilmesinde, hem uluslararası 
firmalarda hem yurt içinde hem de yurt dışında insanlar pozisyon alıp riske giriyorlar. Bir gece 
ansızın getirilecek bu tür vergilerde, insanların, riski, faizi, geliri hesaplamaları konusunda ciddî 
sıkıntıları var. Bunun, ileriye yönelik olarak yapılacak bonolarda da yapılabilmesi, hem bu gelirin 
temin edilmesini daha sağlıklı kılacak hem de geceyarısı birtakım operasyonlarla piyasaların 
sağlıklı işlemesine engel olmayacaktır diye düşünüyoruz. Bu konudaki uyarımızı hükümete yap
mayı borç biliyoruz. 
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Bu gelirlerden vergi alınmasını doğru karşılıyoruz; ama, yöntem ve biçim olarak sağlıksız 
işleyeceği konusunda endişelerimizi belirtiyor ve bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Açba, buyurun; siz de sorunuzu sorun efendim. 
SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkanım, delaletinizle, bu yeni düzenlemeden ne kadar gelir 

bekleniyor? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın Seven, buyurun; sorunuzu sorun efendim. 

NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkan, aracılığınızla şu soruyu sormak istiyorum: Sabahtan 
beri, rantiyeden bazı vergilerin kesilmesi konusunda bazı sorular soruluyordu. Şu anda şunu sor
mak istiyorum: Sayın Bakamm, acaba, devlet tahvili, hazine bonosu ve repodan faiz kesintileri, 
stopaj kesintileri yapılırken, karşı tarafı memnun etmişler mi; onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Bundan sonra, soru almıyoruz. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
MALÎYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Ufuk Söylemez'in söyle

diği konulan, biz de, bu düzenlemeyi yapmadan önce enine boyuna tartıştık, ekonomiyle ilgili 
bütün birimlerle meseleyi bir tezekkür ettik. Söylediği konularda bizi sıkıntıya sokacak bir 
gelişmeyi ummuyoruz. Bunun değerlendirmesini yaptık. 

Ne kadar gelir elde edileceği konusunda, ben, değerli arkadaşıma yazılı cevap vermek istiyorum. 
Kıymetli arkadaşımızın sorduğu suale de yazılı cevap verirsem, herhalde, arkadaşımız bizi 

anlayışla karşılar; çünkü, daha, gündemimizde... 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Bir cümleyle cevap vereceksiniz. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Bir de, suali tam anlayamadım! O bakımdan, 

eğer, izin verirseniz, tutanaklardan bakıp çıkaracağım. 
BAŞKAN-Peki. 

Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. 
Sayın milletvekilleri, yeni 16 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
BAŞKAN -Yeni 16 ncı madde oybirliğiyle kabul görmüştür. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, geçici madde eklenmesine ilişkin bir önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun tasarısına 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere, 

aşağıdaki maddenin, geçici madde 1 olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Nevzat Ercan Saffet Arıkan Bedük Turhan Güven 

Sakarya Ankara İçel 
Kemal Kabataş Mehmet Ali Yavuz Hacı Filiz 

Samsun Konya Kırıkkale 
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Geçici Madde L - Bu kanunun 3-a maddesinde belirtilen merkezlerde mukim olup, depreme 
maruz kalmış gerçek kişilerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle, 
TEDAŞ'a olan elektrik tüketiminden doğan borçları ile Türk Telekom AŞ'ye olan telefon borçları 
tahsil edilmez. TEDAŞ ve TürkTelekom'un bu uygulamadan doğan gelir kayıpları, Hazinece, ilgili 
kuruluşlara 2001 yılı içinde ödenir. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, görüşmekte olduğumuz tasarı, 
bir vergi kanunu tasarısıdır. Önergede bahsedilen konuların ise vergiyle ilgisi yok. O nedenle, 
önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Gerekçeyi mi okutalım? 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Gerekçeyi okutun efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: Yüzyılın en büyük doğal fekaletine maruz kalan Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bolu 
İllerinin merkez ve ilçelerinde mukim vatandaşlarımız, ekonomik yönden büyük maddî kayıplara 
maruz kalmıştır. Bu kayıpların bir ölçüde telafi edilmesi için, elektrik ve telefon gibi acil ihtiyaçlara 
yönelik harcamalarından kurtarılması, haklı ve yerinde bir uygulama olacaktır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı ve gerekçesini din
lediğiniz önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, geçici madde eklenmesine ilişkin bir önerge vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Emrehan Halıcı Murat Başcsgioğlu Zeki Çakan 
Konya Kastamonu Bartın 

İsmail Köse Ayşe Gürocak 
Erzurum Ankara 

Geçici Madde.- 17.08.1999 veya 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerde ölenler 
ile bu depremdeki yaralanmalara bağlı olarak daha sonraki tarihlerde ölenlerin mirasçılarına 
veraset yoluyla intikal eden mallar, veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Katılıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Hükümetin ve Sayın Komisyonun katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Bizim verdiğimiz önerge, muhalefet önergesi olduğu 
için kabul edilmedi. Eğer gerçekse, Veraset ve İntikal Vergisi kadar son derece önemli bir teklifti. 

BAŞKAN - Sonuç hâsıl olmuştur Sayın Bedük. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Maalesef, Sayın Komisyon Başkanı ve Sayın 
Hükümet dikkate almadılar. 

BAŞKAN - 17 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 17.- Bu kanunun 11 inci maddesi yayımı tarihini izleyen ay başında, diğer hükümleri 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - 17 nci maddeyle ilgili olarak, Fazilet Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili 
Sayın Nezir Aydın?.. Yok. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Nevzat Ercan; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi, Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Deprem felaketinde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Elbette, bununla birlikte, önemli ölçüde, 
büyük ölçüde ekonomik kayıplarımız oldu, maddî kayıplar oldu. Hükümetimiz, bir ölçüde, bu 
tahribatı, meydana gelen maddî kaybı gidermek noktasında, netice itibariyle, depremzedelerin 
yaralarını sarmak açısından ekvergi yasa tasarısını getirdi. Sayın Hükümet "deprem felaketinden 
doğan felaketinden doğan kamu finansman ihtiyacımız var. Bu finansman ihtiyacını karşılaya
bilmek için en sağlıklı gelir kaynağı da vergidir" diyor. 

Değerli milletvekilleri "vergidir" deniliyor ve 1998 yılında beyan edilen Gelir ve Kurumlar 
Vergisi matrahları esas alınarak ekvergi tahakkuk ettirilmek isteniliyor. Ayrıca, aynı yıl itibariyle 
de, belli bir miktarı aşan ücretler de ek vergilendirmeye tabi tutulmak isteniliyor. Aynca, bununla 
birlikte, bina, arsa ve araziler, motorlu taşıtlar, cep telefonları üzerinden de bir ekvergi alınmak iste
niliyor ve de deniliyor ki, bu düzenlemeyle yaralar sarılacak... Evet, böyle bir düzenlemeyle, 
hükümetin uygulayageldiği ekonomik istikrar programı devamlılık arz edecek ve yine, bu düzen
lemeyle, toplumsal dayanışmanın hakikî örneği verilecek. 

Bir bakalım isterseniz, böyle mi olacak, böyle mi oldu bugüne kadar; birlikte bir analiz edelim : 

Değerli milletvekilleri, 17 Ağustos depreminin üzerinden tam 100 gün geçti. 12 Kasım felake
tinin üzerinden de 16 gün geçti. Deprem bölgelerini, Deprem Araştırma Komisyonundaki değerli 
arkadaşlarımızla birlikte, bundan birkaç gün önce, tekrar birlikte dolaştık. Söylemeliyim ki, her 
hafta iki gün, üç gün, benim seçim bölgem ve deprem bölgesi olan Adapazar'ında oluyorum, 
Sakarya'da oluyorum. Eğer, 100 gün sonra, depremzede vatandaş, hâlâ, barınma ihtiyacıyla sizi 
karşı karşıya bırakıyorsa ve feryat ediyorsa ve hâlâ, eğer, 100 gün sonra, vatandaşımız, yağmura, 
soğuğa, kışa terk edilmişse, aç ve açıktaysa ve geçen 100 günde yaralar sarılamamışsa, bundan 
böyle de, sizin, yaraları sarmak noktasında getirmek istediğiniz düzenlemelere güven duymuyor; 
biz duymuyoruz, depremzede de duymuyor. 

Değerli milletvekilleri, yurt içinden, yurt dışından yardımlar geldi; önemli ölçüde yardımlar 
geldi. Bunun envanterini bilmiyoruz; nedir, bu yurt içinden ve yurt dışından gelen yardımların mik
tarı; nerelere harcadınız, hangi depremzedeye ne verdiniz, hangi maddî yardımda bulundunuz; bun
ların, hangi barınma ihtiyacını, diğer sair ihtiyaçlarını giderdiniz; bunları öğrenmek istiyoruz 
doğrusu. Bunları, zaman zaman, ilgili komisyon aracılığıyla soruyoruz Başbakanlık Kriz Yönetim 
Merkezinden; bugün kadar cevap almış değiliz. 
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ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Kitapçık yapıp dağıtalım!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - O kitapçıklarda yazılı her şey, yazılı tabiî; çitfçi için de yazılı 
birçok şey, esnaf için de yazılı; tüccar için de var, sanayici için de var. Bakın, ben, söylüyorum, 
deprem bölgesinde, benim deprem bölgemde, henüz, daha, fındık üreticisi, 23 Eylül itibariyle 
ancak parasını alabildi; iki ayı aşkın, fındığını teslim etmiş depremzede... Yalvardık biz 
depremzede adına hükümetimize "hiç olmazsa, böyle bir afeti dikkate alarak, çiftçinin ürün bedel
lerini peşin ödeyin" dedik. Ödeyebildiııiz mi, ödediniz mi?! "Bir sıcak para dönsün. Hiç olmazsa, 
siz vermiyorsunuz, ürün bedelini verin; o, başını sokacak bir baraka yapsın, iki odalı bir baraka 
yapabilsin" dedik. Ödeyebildiniz mi?! Esnafa kredi imkânı sağlayıp, bunlara bu imkânı verebildi
niz mi; hayır. Bakın, pancar üreticisinin pancarı tarlasında duruyor daha. Bundan sonra da, o tar
laya, çizmeyle giremezsiniz. Gelin, gelin allahaşkına, bir depremzedeyle birkaç saat beraber olun. 
Bir varın bakalım, pancar üreticisinin halini bir sorun. Ekranlardan görüyorsunuz, bakıyorsunuz, 
yaptığınız prefabrike konutların içerisinden kova kova sular boşaltılıyor. Gelişigüzel alanlar seç
tiniz, gelişigüzel barakalar yapmaya... (MHP sıralarından gürültüler) 

işte, ekranlara geliyor, televizyon ekranlarından seyrediyorsunuz... Ben yaşıyorum onları... 
Ben yaşıyorum onları... (MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Allahaşkına; yani, depremzedenin acıları ve umutlarının öfk
eye dönüştüğünden haberiniz yok mu?! Yok mu sizin haberiniz?! (MHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi, bu vergileri getiriyorsunuz, iyi alıştınız bunlara. Zaten, tam üç yıldır, ekonominin bütün 
yükünü dargelirlinin sırtına yüklediniz. Sizin, öteden beri, üç yıldan beri kullandığınız, bir; zam, 
tekrar zam, tekrar zam... Onu, sık sık kullandınız. 

İşte, akaryakıtın, gübrenin vesairenin, temel gıda maddelerinin, ihtiyaç maddelerinin, 
devraldığınız tarihten bugüne kadar getirdiğiniz noktaya bir bakın... Vallahi, kendi kendinize 
utanırsınız... Utanırsınız... (MHP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, işe zamlarla başladınız, öyle geldi gitti, yetmedi. Dağıtılacak kaynağa 
ihtiyacınız vardı, kime dağıtacaktınız; çiftçiye falan değil, esnafa değil, dargelirliye değil, tüccara 
değil; birilerine... Onlara dağıttınız, kendi yandaşlarınıza diyet borcunuz vardı, diyet borcu olanlara 
dağıttınız, yeni yeni kaynaklar oluşturdunuz. Zaman zaman, bu ekvergiden önce de vergiler getir
diniz siz buraya. Kesintisiz vergiler icat ettiniz. Her türlü vergi beyannamesinden aldınız, KDV 
beyannamesinden vergi aldınız, talih oyunlarından aldınız, tapu muamelelerinden aldınız, ipotek
lerden aldınız; yetmedi, biraz daha sıkın vatandaşın gırtlağını. Şimdi, onları katlayarak, yeniden, 
ekvergiyle getiriyorsunuz. Yetmedi; yani, zamlar yetmedi, vergiler yetmedi, sonra ne yaptımz; 
memurun hakkını kıstınız. Yüzde 15'lerle işte sokakta memur. Bugün sesini duymadınz mı Güven 
Parkta, Kızılay'ın oralarda?.. Çok ayıp!.. (ANAP ve MHP sıralarından gürültüler) 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Sıfır zammı kim verdi? 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - İnanın, dün sizi iktidar yapan sivil inisiyatifler falan, ayakta 
alkışlayanlar, bugün sizleri ayıplıyor ve sizlere öfke dolu. Onlara şahit oluyoruz. Ben, birilerinin 
bugünkü halini ortaya koymaya çalışıyorum; bırakın bizi. Biz, sizi her seferinde uyarıyoruz, ikaz 
ediyoruz; ama, sizi ayakta alkışlayanlar bile bugün sizlere olabildiğince tepki koyuyor. 

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - İşçi ve memura sıfır zammı kim verdi?.. 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Aynaya bak!.. 
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NEVZAT ERCAN (Devamla) - Ne yaptınız?... îşte, bütün bu hakları da kıstınız, yetmedi, 
şimdi ekvergilerle geliyorsunuz önümüze. Türkiye'yi yaz-boz tahtasına çevirdiniz. İnanın, yaz-boz 
tahtasına çevirdiniz. Kimden alıp kime vereceksiniz?.. Dargelirliye mi vereceksiniz? ( MHP 
sıralarından gürültüler) 

Hayır, sırada bekleyenleriniz var... Malum, yani, sizin de böyle "al gülüm-ver gülüm" siyase
tiniz, öteden beri... Alıp verdiniz birilerine. (MHP sıralarından "sizin aldıklanniz?.." sesleri) 

Onların hesabını hep verdik; siz veremezsiniz. 

SALÎH DAYIOĞLU (İzmir) - Beyaz sayfada yazıyor galiba bunlar!.. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Biz getirmiyoruz., mahcup olursunuz. Biz, birilerine 
sığınmak falan istemiyoruz. Yani, çeteleri, soyguncuları falan af gündemine sizler getirdiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ercan, 1 dakika eksüre verdim; lütfen, toparlayınız. 

NEVZAT ERCAN (Devamla) - Ben severim böyle sataşmayı da; yalnız, çok önemli bir 
tasarıyı görüşüyoruz. Aslında, hiçbir hazırlığınızın olmadığı belli. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan diyor ki: "Burada, milletvekilleri ek maddeyle ilgili 
önergeler veriyor..." Allahaşkına, kabul ediyorsunuz bunları; 3 ek madde ihdasını kabul ettiniz. 
Bunlara ihtiyaç duyuluyorsa, siz, hükümet olarak, hazırlık aşamasında bunları niye dikkate 
almadınız?! Yani, 13-14 maddelik bir tasarı getiriyorsunuz, 4-5 ek madde ilavesiyle bu 
Parlamentoyu karşı karşıya bırakıyorsunuz. Ayaküstü, böyle, alelusul falan tasan hazırlıkları... 

İki şeyle karşılaştı bu. Aslında, bu, Meclis için bir talihsizliktir. Sizin döneminizde, geçen üç 
yıllık döneminizde, ya Patagonya anlayışıyla getirip dayatılan böyle taşanlara teslimiyet içinde 
oldunuz, getirdiniz, bizi de karşı karşıya bıraktınız; bir teslimiyet içinde oldunuz, boyun eğdiniz 
hep baskıya ve... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
. NEVZAT ERCAN (Devamla) -... dayatmaya - altını çiziyorum- ya da böyle, gelişigüzel, sırf, 

birilerine (DSP sıralarından "saygılı ol" sesi) rant yaratmak için, birilerini daha zengin etmek, 
dargelirliyi daha. fukaralaştırmak için böylesine hazırlıksız tasarılar getiriyorsunuz. (MHP 
sıralarından gürültüler) 

Siz anlamıyorsanız halkımız anlıyor. 

Saygılar sunanm. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ercan. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Fazilet Partisi Grubu adına, Tokat Milletvekili Sayın 

Dağcıoğlu konuşacak. 
BAŞKAN - Fazilet Partisi Gmbu adına, Sayın Ergün Dağcıoğlu; buyurun. (FP sıralarınan 

alkışlar) 
FP GRUBU ADINA MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Tokat) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; iki gündür tartışmakta olduğumuz 159 sıra sayılı, adına, hepimizin, hep birlikte 
"deprem vergisi" olarak isim koyduğu kanun tasarısıyla ilgili olarak, bu kanun tasarısının 17 nci 
maddesi, yürürlük maddesiyle ilgili olarak, Grubum adına konuşmak üzere huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum; şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 
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Sayın milletvekilleri "iki gündür" tabirini kullandım; evet, aslında, 15-16 madde olarak gün
deme gelen; ancak, iki gündür, mütemadiyen ek maddelerle, 15'e, 20'ye, daha da ileri gidersek, ne 
kadar tırmandırılacağım bilmediğimiz, sabırlarımızı da sonuna kadar zorlayan bir çalışma dönem
inin sonuna doğru yaklaşıyoruz. 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Hazır olun, daha üç kanun var. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Bir sayın milletvekili, "daha üç kanun var, 

hazır olun" diyor. Biz, zaten alıştık, hazırız, sizinle, bir hafta, burada, bu tasarıları milletimiz adına 
tartışmaya varız. İnşallah sizler de milletin huzuruna çıkabilecek gücü kendinizde bulursanız, bu 
cesaretinizi devam ettirirseniz, sizinle sonuna kadar mücadeleye var olduğumuzu buradan ifade 
etmek istiyorum sayın milletvekilleri. 

Efendim, buraya, tartışmak veya polemik yapmak için gelmedim. Öyle veya böyle, memleke
timizde, hiç arzu edilmeyen, çok müessif olarak kabul ettiğimiz büyük bir afet yaşadık. 

Yeryüzünde, son yıllarda, bütün dünyanın ilgisini çeken, bütün dünyanın merhamet duygu
larını harekete geçiren ve Türkiye'ye odaklaşmak suretiyle, "acaba, bu ülke insanlarını, bu düştüğü 
sıkıntılı durumdan nasıl kurtarabiliriz" diye bütün dünyayı gayrete getiren bu afeti, bu sıkıntılı 
dönemi, bizler de bir araya gelerek, aynı kanaatleri paylaşarak, memleketimizin yaralarını sarma 
doğrultusunda sevgiyle, dostlukla, barış içerisinde, artı değerler üretmeye çalışmak suretiyle ancak 
aşardık. Ancak, hatırlayacağınız veçhile, sosyal güvenlik yasa tasarısını yine böyle sabahlara kadar 
tartıştığımız bir günde ortaya çıkan bu müessif hadise, bu deprem, bizim, sosyal güvenlikle ilgili 
çıkardığımız, "mezarda emeklilik" diye tanımladığımız yasayla uğraştığımız esnada bile, o afet, o 
zulüm yasasını nasıl durduramadıysa, işte, şimdi de yeni bir deprem, yeni bir afet üretmek için, 
burada, sabahlara kadar ibretamiz bir şekilde çalıştığımızı görüyorum ve bu çalışmalar esnasında, 
muhalefet, görevini yaparak, iktidara, milletimize hayırlı bir hizmet yapsın diye uyarı ve destek
lerdeki gayretlerimizi, iktidar partilerinin, maalesef; görmezden gelerek "odunumun parası" tabiri 
vardır bizim oralarda, "dediğim dediktir" tabiri vardır bizim oralarda, işte, aynı bu edayla "hayır, 
sizden gelecek hiçbir artı, hiçbir hayırlı öneriye sıcak bakmıyoruz; çünkü, şu anda güç bizdedir; 
parmak sayısıyla, biz kuvvetliyiz, güçlüyüz; öyleyse, bizim dediğimiz dediktir" ifadesini kabul 
etmemiz mümkün değildir sevgili arkadaşlar. Orta yolu bulmalıyız. Hayır, hak, doğru çözümler bir 
ağızdan çıksın da hangi ağızdan çıkarsa çıksın demeyi bilmek zorundayız, bilmek vebalindeyiz. 

Bakın, deminden beri tartışıyoruz; yani, "dünden beri" ifadesiyle netleştirmeye çalıştığım, iki 
gündür tartışıyoruz. Yaptığımız nedir; zaten, günlük vergisini ödeyemeyen, geçimini temin ede
meyen, çoluğunun çocuğunun kışlık erzakını temin edememiş olan, zaten, şu anda, 2000 yılının 
eşiğinde geçim derdiyle inim inim inleyen milletimize, çiftçimize, köylümüze, memurumuza, 
çalışanımıza, ev kadınımıza yeni sıkıntılar tahmil etmekten başka hiçbir gayretimiz görülmemek
tedir iki gündür. 

Arkadaşlar, niye sabırlı olmuyorsunuz. Yani, şu söylediğim sözlerde sizleri irite edecek ne var 
ki, bu söylediğim dostane ifadelere bile, mütemadiyen laf atmak suretiyle sataşıp, bunları bile kabul 
edemiyorsunuz. O zaman, ortak hizmet platformunu, zeminin nasıl oluşturacağız?.. 

ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Biz sana karışmadık; laf attığımızı nereden çıkarıyor
sun?! 

AKİF SERİN (İçel) - Sayın Başkan, maddeyle ilgili konuşmuyor. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Bakın, telefon vergisi dediniz, cep telefo

nundan elde edeceğiniz rakamları bile o kadar aleltecel ortaya koydunuz ki, ne kadar gelir elde 
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edeceğinizin bile hesabını yapmadan bir vergi koydunuz. Plan ve Bütçe Komisyonu tartışmaları 
esnasında bile, ilk gerekçelerini incelediğinizde, önce telefon başına 50 milyon lira koydunuz, 
sonra, oradaki tartışmalar sonunda merhamete geldiniz güya "yüzde 25" dediniz ve GSM telefon
ları diye, 532 ve 542 numaralı telefonları gündeme getirdiniz. Ondan sonra da, bizler, muhalefet 
partisi olarak uyardığımızda, ilk defa "eyvah, hakikaten atlamışız!" dediniz ve 522'li, yani, uydu 
aracılığıyla görüşmeyen bu cep telefonlarını bile olaya dahil etmediğinizi, ancak o zaman fark 
ettiniz. Niye; çünkü, oturup araştırarak, merhametli bir şekilde "bu yaraları nasıl sararız" diye bir 
hesap, fizibilite yapmış değilsiniz. Madem bize vergi lazım, oradan dayatalım, buradan dayatalım, 
biraz ibiğinden çekelim, biraz ucundan çekelim... 

Deminden beri arkadaşların da söylediği gibi, bu gece bile, 3-4 tane tasarı maddesiyle, hâlâ 
montaj yapmaya çalışıyorsunuz. Elde edeceğiniz rakam nedir; elde edeceğiniz rakam 726 trilyon 
lira. Yani, siz, bu 726 trilyon lirayı niye almaya çalışıyorsunuz; 500 trilyon liralık, 1999 bütçesinde 
karşılayamadığınız, "nasıl karşılarız" diye inim inim inlediğiniz o ek talebiniz var ya, o ek talebin 
altında, 1999 bütçesinin enkazı altında öyle bir ezildiniz ki, sırf onu temin edelim diye, bula
madığınız kalemleri, 726 trilyon lirayı, şu anda, deprem rahmetinden(!) faydalanıp bularak bu 
problemi aşmaya çalışıyorsunuz. (MHP sıralarından gürültüler) 

VAHİT KAYRICI (Çorum) - Deprem, rahmet mi?! 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Evet, depremi, rahmet gibi kabul ediyor

sunuz. Neden; çünkü, kesenizde bir şey yok, kasanızda bir şey yok, oluşturacağınız bir çözüm de 
yok; 500 trilyon liralık eködeneği, ancak 726 trilyon liralık, öngördüğünüz, böyle, insanlara zulüm
le, inim inim inlettiğiniz yeni vergilerle karşılamaya çalışıyorsunuz. (MHP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, lütfedin, karşılıklı korozmana gerek yok. (MHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın hatip, buyurun. 
MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Bakın, arkadaşlar, motorlu taşıtlarla ilgili 

vergileri, bina, arsa ve arazi vergilerini ve diğer bir sürü vergiyi koymaktaki amacınız nedir; 
buradan aldığınız rakamları depremzedelere taşımaktır. Depremzedelere nasıl taşıyacaksınız?.. Bir 
havuzunuz yok, ayrı bir fon oluşturmamışsınız; genel bütçe içerisine koymuşsunuz. Genel bütçe 
içerisinde, ne kadarının depremzedelere tahsis edileceğinin en ufak bir işareti yok. Bu millet de, siz
leri ibretle izliyor. Acaba, bu insanlar, deprem nedeniyle tahsil etmeye çalıştıkları bu zulüm vergi
lerinin ne kadarını hayra hizmet ederek ayıracaklardır diye, insanlarımız merakla bekliyor sizi. 

Arkadaşlar, siz, şimdi, akaryakıta yüzde 300'den 500'e çıkan tüketim vergisi koymak suretiyle, 
yüzde 67'lik bir zam yaptınız. 

BAŞKAN - Sayın Dağcıoğlu, 1 dakika süre veriyorum; lütfen toparlayınız. 

MEHMET ERGÜN DAĞCIOĞLU (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
Akaryakıta yaptığınız yüzde 67'lik zam, ertesi gün, insanlarımıza, petrolün, her türlü alanda 

kullanıldığında nasıl yansıyorsa, bu zam da, işte, aynı şekilde hayata yansıyacak. Yani, çiftçimizin 
traktörüne, insanlarımızın, nakliyecilerimizin, kamyoncularımızın, otobüsçülerimizin, taksiciler
imizin, demin, sayın sözcülerin ifade ettiği gibi, ibrelerini yükseltmek suretiyle, o inşaların, ibreleri 
seyrederken kaza yapmalarına sebep olacak şekilde, yeni yeni sıkıntılara duçar edeceksiniz. 

Bu insanlar, bu vergileri verirler; ama, önce, sizden emin olmalılar. Yani, siz, bu topladıklarınızla, 
hakikaten, bu insanlara hayırda, hizmette yarışacak mısınız diye... Bugüne kadar, gerek uluslararası 
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platformlarda gerekse ulusal bazda, insanlarımız, hayır ve hamiyet duygularıyla, dünyanın 
yardımını yaptılar. Ne kadar biriktirdiniz, ne kadar harcadınız, ne kadar deprem bölgesine tahsis 
ettiniz; bunu bile bilemiyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederiz Sayın Dağcıoğlu. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Kamer Genç?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan, buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bir kanun tasarısının 
müzakeresinin sonuna geldik. Evet, ısrarla bu kanunu çıkaracaksınız; tabiî, çıkaracağınız bu vergi 
kanunu da, milletin üzerine katrilyonlarca yeni vergi yükü getirecek. 

ORHAN BIÇAKÇIÖĞLU (Trabzon) - Katrilyonlarca mı?.. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Evet, katrilyonlar mertebesinde yeni vergi yükü getirecek, 

bunu, konuşmalarımızda, zaten, maddelerin müzakeresinde izah ettik. 
Değerli arkadaşlar, hükümetiniz, afette sınıfta kaldı. Afetzedeler, ümitsizlik içinde perişandır. 

Hükümetiniz, Bankalar Kanununu çıkardı, uygulayamıyorsunuz. Hükümetiniz, enerji politikasında 
ihtilaf halindedir. Bir Mavi Akım Projesi ortaya çıkardınız, ihale yapmadan, Anavatan Partisi 
Çankaya ilçe Başkanına ihaleyi verdiniz ve 55 milyon dolar da avans ödediniz. Sayın Bakana, 
Komisyonda "niye ihale yapmadınız" diye sorduk "Ruslar verdi bunu" dediler. Yani, Samsun'dan 
Ankara'ya kadar döşenecek olan hattın parasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödeyecek, işi Ruslar 
verecek... ihalesiz verecek, kaça verecek, kime verecek; meçhul. Bu, tabiî, daha, önümüzdeki gün
lerde konuşulacaktır. Meçhul... Maalesef, bu işten pis kokular geliyor; onu da ifade edeyim. Bu da, 
hükümetinizin, 57 nci hükümetin siciline yazılan bir şeydir. 

12 yaşından küçük çocuklarımızın Kur'an kursuna gitmesini engellediniz, kanun çıkardınız ilk 
defa cumhuriyet tarihinde, bu nakisa size yeter; siz, bu damgayı, alnınızda tarih boyunca daima 
taşıyacaksınız. Türkiye'yi faiz batağına soktunuz; şimdi, çaresizlikten^ götürü vergi mükelleflerine 
kadar, matrahı yılda 100 milyon lira olan insanlardan bile vergi almaya kalkıyorsunuz. Bu da, sizin, 
ne kadar insafsız olduğunuzu, halka karşı ne kadar merhametsiz olduğunuzu göstermektedir. 
Zamlarla milleti bunalttınız, memuru, emekliyi, esnafı, köylüyü eziyorsunuz. 

Tabiî, zaten, üç ortağın ikisini, biz» 55 ve 56 ncı hükümetlerden tanıyoruz. Onlar, vergi kanunu 
çıkararak ekonomiyi tahrip ettiler, eğitimle ilgili kanun çıkararak elli yıllık imam hatip okullarını 
kapattılar, Kur'an kurslarını felç ettiler. Şimdi, Kur'an kurslarının hepsi tek tek kapanıyor, gözünüz 
aydın, onu da söyleyeyim. 

CEMAL ENGlNYURT (Ordu) - Madde üzerinde konuşsana. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Yine, 55 ve 56 ncı hükümetlerin uygulamaları da, Türkiye'yi 

bir bunalımın içerisine soktu. Sizin bu işi götürmeniz mümkün değil; zaten, şimdi gelip tıkandınız, 
ha bire vergi diye sağa sola saldıracaksınız; ama, vergi de almanız mümkün değil, onu size söyleyey
im. Üçlü ortak olarak sizin sonunuz, bu iktidar içerisinde perişan olmaktır. Artık, iktidardan da 
ayrılamazsınız, o kadar kötü işler yaptınız ki, millete dönüp oy isteyecek yüzünüz de yoktur. 

Bu kanunu çıkarırken, ben bunları size fotoğrafınız olarak göstereyim dedim. Yine de, 
kanunun hayırlı olmasını diliyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın İsmail Özgün... 
İSMAİL ÖZGÜN (Balıkesir) - Sayın Mehmet Ali Şahin konuşacaklar efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Şahin. 
MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yürürlük maddesi 

üzerinde söz aldım. 
Çok bereketli bir kanun tasarısını görüşüyoruz, Nasrettin Hoca'nın kazanı gibi sürekli 

doğruyor; Bakanlar Kurulundan komisyona geldiğinde 14 maddeydi, Komisyonda 15 madde oldu, 
zannediyorum, şimdi çıkarken 19 madde olarak çıkacak. Aslında, 20 madde olarak çıkacaktı da bir 
madde düşük oldu, düşük doğdu; demin bir kargaşaya geldi. 

Şimdi, bu tasan kanunlaşacak da ne olacak? Önce, şu anda vergisini ödemekten aciz hale 
düşmüş, işyerinin elektrik parasını, su parasını ödemekten aciz hale gelmiş olan esnafımıza yeni bir 
yük daha gelecek. Zannediyorum, sabahleyin, 65 milyon insanımız büyük bir müjdeyle(î) 
uyanacaklar. Hükümetimizin, 57 nci cumhuriyet hükümetinin büyük bir müjdesi, akaryakıta yüzde 
40'a varan bir zam ufukta göründü; çünkü... (MHP sıralarından "yalan" sesi) Ne yalanı!.. Biraz 
önce geçti; Bakanlar Kuruluna Akaryakıt Tüketim Vergisi oranını yüzde 300'den 500'e çıkarma 
yetkisini vermediniz mi?! Biraz önce değerli bir arkadaşımız, burada, akaryakıtla ilgili durumu çok 
güzel bir şekilde izah etmedi mi. Hesabını yaptık, yüzde 40'a yakın... Zaten, her hafta yüzde 4, 
yüzde 5 gibi akaryakıt zammı oluyordu, şimdi, yüzde 40'a yakın bir akaryakıt zammı... Müjdeler 
olsun aziz milletimize. Cep telefon faturaları yüzde 25 zamlı gelecek artık evlerimize, adreslerim
ize, vatandaşın adreslerine; ek emlak vergisi ödemek durumunda kalacak; ek motorlu taşıt vergisi; 
bir çek karnesi almak için -hiç şüphesiz ki, elli yapraklıdır- herhalde 30 milyon lira ödeyecek ilgili 
kişi. Velhasıl vatandaşın cebinden -henüz bir hesap kitap yok ortada; ama-1 katrilyon liradan fazla 
bir para çıkacağa benziyor. 

Şimdi, bu mükellefiyetler halka yüklenecek de ne olacak? Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz 
yasama döneminde malî milat denilen, vergi reformu adı altında bir tasarı kanunlaşmış ve denil
mişti ki: "Vergi gelirlerini artıracağız, kayıtdışı ekonomiyi kayıt içine alacağız." Ne oldu; düşmedi 
mi vergiler?! 

Şimdi, endişem o ki, bu tasan kanunlaştığı takdirde, tıpkı malî milatta olduğu gibi, normal 
vergi gelirlerinde bir düşme olabilir çok güçlü bir ihtimalle. Çünkü, vatandaşı bu kadar baskı 
altında tutarsanız, bu kadar vergiye boğarsanız olacağı budur. Bakın, buradan normal vergilerde bir 
düşüş olacak, bu kanunla elde etmeye çalıştığınız vergiler bu açığı bile kapatmayacak. Dolayısıyla, 
siz, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaksınız, hiç farkında değilsiniz. 

Peki, bunun endişesini niye taşıyoruz? Deprem bölgesinde insanlarımız şu anda karın altında 
çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar, bir an önce onlann imdadına yetişilmesi gerekiyor. Bizim 
Anamuhalefet Partisi olarak çabamız, getirmiş olduğunuz bu tasarı fazla bir netice vermeyecek, 
umduğunuzu bulamayacaksınız, dolayısıyla, bu yaralar da zamanında sarılamayacak, bu endişeyi 
taşıdığımız için olayın üstüne bu denli hassasiyetle gidiyoruz. 

Biraz önce bizim de desteğimizle, muhalefet partilerinin de desteğiyle bir 16 ncı madde ilave 
edildi ve faiz vergisi geldi. Ara verdiğimizde, bunu bir bankanın eski genel müdürü arkadaşıma 
"bundan ne kadar gelir beklenir" diye sordum, bana "aşağı yukarı 600 trilyon lira civarında bir gelir 
gelebilir" dedi. Ben hukukçuyum, muhasebeci değilim. Sayın Bakanımız da "daha sonra cevap 
vereceğim, hesabını yapmadık" dedi. Eğer, gerçekten buna yakın bir gelir elde edilecekse, vatan
daşa yüklediğimiz 700 küsur trilyon liralık o vergiden vazgeçelim. 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - Sayın Başkanım tamamlıyorum, 1 dakika rica edeyim. 
BAŞKAN - Buyurun. 

MEHMET ALİ ŞAHİN (Devamla) - ... Vatandaşa yüklediğiniz yeni külfetlerden vazgeçin, 
inanıyorum ki, deprem yaralarının sarılmasında vatandaşın fedakârlığı çok daha fazla olacaktır. 
Onların gönüllü fedakârlığı... Çünkü, bu yardım bir gönül işidir, zorla olmaz bu iş, vergiyle olmaz, 
bu gönül işidir. Bakın, iyi hatırlıyorum, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı "biz, Kayseri'de 
işadamları bir araya geldik, bir Kayseri mahallesi kuracağız; lütfen yer gösterin" dedi; sordum, hâlâ 
gösterilmemiş. Bakın, illeri, deprem bölgelerinde o ilin mahallesini kurma konusunda bir yarışa 
tabi tutun; inanıyorum ki, bu hayırlı rekabet, orada, devlete hiç yük olmadan, daimî meskenlerin 
çok kısa sürede ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Yeter ki bu halka güvenelim, yeter ki bu halkı 
baskı altında tutmayalım, onların bu yardıma gönüllü koşmalarını sağlayalım; çok daha verimli net
iceler alacağımıza inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddeyle ilgili bir önerge vardır; okutup işleme alacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Emrehan Halıcı Murat Başesgioğlu İsmail Köse 
Konya Kastamonu Erzurum 

Ahmet Kabil Zeki Çakan 
Rize Bartın 

"Yürürlük 
Madde 17 - Bu kanunun 8, 9 ve 12 nci maddeleri yayımı tarihini izleyen aybaşında, diğer 

hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) -

Çoğunluğumuz olmadığı için takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Katılıyorsunuz. 
Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım efendim? 
MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Gerekçe okunsun efendim. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe : 
Tasarının yasalaşma süreci ve 12.11.1999 tarihinde meydana gelen deprem dikkate alınarak, 

bu değişikliğin yapılması gerekmektedir. 
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BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, gerekçesini dinlediğiniz 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi bu değişiklik önergesi istikametinde oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 18. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına Sait Açba; buyurun. (FP sıralarından 

alkışlar) 
FP GRUBU ADINA SAİT AÇBA (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 

son maddesi, yürütme maddesi üzerinde görüşlerimi ifade ederken, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Kamuoyunda deprem vergisi olarak nitelendirilen, aslında, ekonomik depremin bir habercisi 
olan vergi tasarısının son maddesini görüşüyoruz. Ekonomik ve sosyal hayatımızda, gerçekten, de
rin etkiler yapacak olan bir tasarının son maddesini görüşüyoruz. 

Vergi, ekonomide, şüphesiz en etkin araçlardan biri. Vergiyle, hükümet, piyasadan para çek
mektedir, para emmektedir; ancak, ekonominin candamarıha bakılınca, candamarı taleptir, talep 
olacak ki üretim olsun. 1997'den itibaren, Türkiye'de, bir taraftan Rusya krizi, bir taraftan Asya kri
zi gibi dünyadaki birtakım krizlerin etkisiyle birlikte ciddî anlamda dış talep daralmıştır ve kriz, iç 
talebi de vurmuştur. İçeride, sanayicimiz ve esnafımız ne kredilerini ödeyebilir ne borçlarını öde
yebilir ne de vergilerini ödeyebilir hale gelmişlerdir. 

Tam böyle bir ortamda, Türkiye ekonomisinin durgunluk içinde yüzdüğü bir ortamda, bir de 
deprem felaketi ülkemizi vurmuştur. Hükümet, deprem felaketinin psikolojik ortamından faydalan
mak suretiyle, alelacele, deprem vergisini Meclise sevk etmiştir. 

Bu yasa, deprem faturasının belli olmadığı bir ortamda hazırlanmıştır. Ne kadar vergi topla
nırsa o kadar iyidir mantığıyla Mecüse sevk edilmiştir. Ekonomi, böyle bir vergiyi kaldırabilecek 
midir, bu hesap edilmemiştir. Esnaf ve sanayici, böyle bir vergiyi kaldırabilecek midir, bu da he
sap edilmemiştir. Hiçbir ekonomik etkisi dikkate alınmaksızın, bu yasa, Meclise sevk edilmiştir. 

Hepsinden öte, gönüllü yardımların tüm hızıyla devam ettiği bir ortamda, böyle bir yola baş
vurmuş, hem ülke içinden hem de ülke dışından gelen gönüllü yardımlar, bu deprem vergisinin te
laffuz edilmesiyle birlikte, hızlı bir şekilde kesilmiştir. 

Deprem, Türkiye'nin en zengin bölgesini, katma değer açısından en yüksek gelirin elde edil
diği bölgesini, Marmara Bölgesini vurmuştur. Üretim tesisleri ve halk, büyük kayıplara uğramıştır. 
Deprem bölgesindeki üreticiler ve halk, piyasadan çekilmek zorunda kalmıştır. Hatta, deprem böl
gesiyle bağlantılı üretim birimlerinde de önemli ölçüde krizler ortaya çıkmıştır, üretim daralmıştır 
ve talep daralmıştır. Şimdi, hükümet de, ekonomik durgunluğun devam ettiği bir ortamda, deprem 
bölgesi dışındaki bölgelerden vergi almak peşindedir, yeni kaynaklar çekmek peşindedir; tulumba
ya yeni su koyması gerekirken, tulumbanın suyunu da alma peşindedir. Bu tercih, piyasayı kuruta
caktır. Böyle bir ortamda, piyasada kim üretim yapacaktır, kim istihdam sağlayacaktır?! Zaten, yıl
lardır, üretim yapması gerekenler rollerini terk etmişler, tamamıyla repoya ve faize yönelmişlerdir. 
57 nci hükümet, şimdi vergi toplama zamanı olmadığının ve piyasayı rahatlatmak zamanının oldu
ğunun farkında değildir maalesef. Ekonomik durgunluğa maruz kalan ülkelerin ilk tercihlerine bak
tığımızda, ekonomiyi canlandırıcı politikalara önem verdikleri ve bu çerçevede, vergiler konusun
da, daha çok vergi kolaylıkları getirdikleri her zaman için aşikârdır. 
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Hükümetin gözardı ettiği bir konu da, hükümete güvensizlik, devlete güvensizlik ve siyasete 
güvensizlik ortamında, böyle bir yola başvurulmuş olmasıdır. Türkiye'de kirlenen, kirletilen siya
set, rüşvet ve yolsuzluk furyaları nedeniyle vatandaşın hafızası güvensizliğe endekslidir. Rüşvet ve 
yolsuzluğun gölgesi hâlâ Meclis koltuklarından bile silinememiştir. Bankalardaki vurgunlar, İnter-
bank'ın içinin nasıl boşaltıldığı hâlâ vatandaşın hafızasındadır. Yine, devletin başında, en yetkili 
mercidcki kişinin aile fotoğrafları vatandaşların hafızasındadır. 55 inci hükümetin, ihale fesatçılı
ğından yıkıldığı vatandaşın hafızasından silinmemiştir ve tekrar iktidar olması, ahbap çavuş de
mokrasisiyle hâlâ Türkiye'yi idare eder durumda olması yine vatandaşların hafızalanndadır. 

En son toplumun hafızasına kazınan rüşvet ve yolsuzluk furyasının Türk Hava Kurumunda or
taya çıkması ve pis kokuların Kızılay'da da ortaya çıkması güven krizini daha da derinleştirmiştir. 
Şimdi, vatandaş "ben niçin vergi vereyim, verdiğim vergi ya faize gidecektir yahut da ihale fesat
çılarının kasasına girecektir, dolayısıyla ben niçin vergi vereyim" diye düşünmektedir. 

2000 yılı bütçesinin göstergesine baktığımızda, maalesef hiç de iç açıcı değildir, bütçe, tama
mıyla faize endekslenmiştir. Faize endekslenmiş olan bütçenin rakamlarının 55, 56 ve 57 nci hü
kümet dönemlerinde hızla kötüleştiğini apaçık bir şekilde görmekteyiz. 

Vergi ödeme görevini, vergi gayretini azaltan diğer bir faktör de, hükümetlerin, ön tercihleri
nin, Türkiye'nin hukuk devleti değil de kanun devleti olma yönündeki aşın çabalarıdır. 55 inci hü
kümetten bu yana, kanun devleti egemenliği millet iradesine gem vurmuş, temel hak ve hürriyetler 
alanında hükümet uygulamaları yani antidemokratik pekçok uygulamalar maalesef güven bunalı
mını daha çok artırmıştır. Vatandaş, yüksek sesle şu anda "hükümet, benim en tabiî hakkım olan 
ifade hürriyetimi baskı altına alacak ve hapislere atacak ve benden vergi isteyecek öyle mi" diye 
sormaktadır. "Bu ülkenin pek çok vatandaşının dinini öğrenme hürriyetini ortadan kaldırmak için 
imam hatip okullarını kapatacak, ondan sonra benden vergi isteyecek" diye sormaktadır. 

Diğer taraftan, yine "Kur'an kurslarının kapısına kilit vuracak ve onbeş yaşına kadar geçen dö
nem içinde Kur'an kurslarını yasaklayacak ve ondan sonra benden vergi isteyecek, öyle" mi diye 
sormaktadır. Yine, "sermayeyi kırmızı ve yeşil diye gruplara bölecek ve halkın alınteri olan tasar
ruflarını gasp edecek, ondan sonra, benden vergi isteyecek, öyle mi" diye sormaktadır. 

57 nci hükümetin acilen yapması gereken şey, devletle vatandaşı barıştırmaktır; vatandaşların 
taleplerini gözardı etmeksizin, yeni uygulamalara girmektir; güvensizlik ortamını silecek rüşvet Ve 
yolsuzluğu silecek ve vatandaşın alınterini koruyacak politikaları hayata geçirmektir. 

Gelişmenin yolu, özgür birey ve özgür toplumdan geçmektedir. Gelişmenin yolu, kanun dev
letinden değil, hukuk devletinden geçmektedir. Gelişmenin yolu, paranoyadan değil, hoşgörüden 
geçmektedir. 

Güvensizliğin yerine güveni ikame etmek için, Türkiye'de, önce, hukukun adalet süzgecinden 
geçirilmesi, sonra devletin hukuk süzgecinden geçirilmesi gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü böy
lece sağlanabilecektir. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir ortamda, önyargılar, yerini hoşgörü
ye devredecektir. 

Korunması gereken, kutsal olan, devlet değil, bireydir. Bireyin korunduğu bir ortamda nefret 
değil, sevgi yumakları oluşacaktır. Böyle bir ortamda, vatandaştan, sadece vergi değil, canını iste
yin, bu aziz vatan için, canını bile vermekten çekinmeyecektir. 

Gelir dağılımının bozulduğu, orta sınıfın yok olduğu, fakir kitlelerin gittikçe çoğaldığı, fakir
le zengin arasındaki uçurumun aşırı ölçüde arttığı, 14 milyon kişinin açlık sının altında yaşadığı, 
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rüşvet ve yolsuzluğun kol gezdiği bir ülkede yaşamak ve IMF ve Dünya Bankası ve pek çok dış ül
kelere'muhtaç durumda kalmak, hepimiz için onur kırıcıdır. Bu tabloyu, hep beraber değiştirmek 
2orundayız. 

Deprem vergisinden vazgeçmek, şimdilik vazgeçmek, ekonomik canlılık oluşuncaya kadar 
vazgeçmek zorundayız. Ülke menfaatlannı önplanda tutacak icraatlara imza atmak zorundayız. 

BAŞKAN - Sayın Açba, 1 dakikalık eksürc veriyorum; lütfen toparlayınız. 

SAİT AÇBA (Devamla) - Deprem vergisinden vazgeçelim, gönüllü seferberlik ilan edelim; 
öyle zannediyorum, bu aziz millet, gönüllü seferberlik çerçevesinde, vergiden beklediğiniz gelir 
kadar, sizlere gelir sağlayabilecektir. 

Tabiî, bu tasarı yasalaşmak üzere. Benim, sayın hükümete bir önerim var: Hepinizin bildiği gi
bi, Bedelli Askerlik Yasasıyla ilgili düzenlemeye göre elde edilecek gelirler, Maliye Bakanlığı em
rinde özel bir hesapta toplandı; ama, şu an görüştüğümüz tasarıda böyle bir özel hesap düzenleme
si söz konusu değildir. Belki, Maliye, buna, tahsisi varidat ilkesi çerçevesinde itiraz edecektir; ama, 
bu yasa tasarısının başlığı okunduğunda, tahsisi varidat uygulaması apaçık bir şekilde anlaşılmak
tadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SAİT AÇBA (Devamla) - ...dolayısıyla böyle bir yasa çerçevesinde elde edilecek gelirler, şa
yet, bedelli askerlikte olduğu gibi, aynı kaynakta toplanmış olsa, hem denetim açısından hem de 
halkın güvenliği açısından olumlu bir sonuç olacaktır. 

Ben, yine, bu vesileyle, yasanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Açba. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ilyas Yılmazyıldız; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA İLYAS YILMAZYILDIZ (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gecenin bu saatine kadar, bu tasarıyla ilgili söylenecek pek çok söz söylendi. Bu yasanın ha

yırlı olmasını dilemek istiyorum; ancak, tasarının burada üç dört saatlik, dünden bu yana çıkış şek
lini izlediğimizde görüyorum ki, bu tasarı tam bir gecekondu tasarısıdır; ciddî bir hazırlık yapılma
mış. Sonradan, akıllarına geldikçe onu da ekleyelim, bunu da ekleyelim, o olmadı geri çekelim... 

MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Bandırma'ya... 
ÎLYAS YILMAZYILDIZ (Devamla) - Yaklaşık dört yıldır bu Mecliste milletvekili olarak gö

rev yapmaktayım; ilk defa, bu kadar hazırlıksız, çalakalem bir yasa çıkarıldığını görüyorum. 

Bazı milletvekili arkadaşlarımın heyecanını anlıyorum da şu kürsüye çıkacak cesaretlerini gö
remiyorum. Bu kadar önemli bir tasanda oturduğunuz yerden laf atacağınıza siz de gelirsiniz bu ta
sarının önemini anlatırsınız. Biz, bu tasarının yanlışlığını; bu tasarının doğru olmadığını ısrarla söy
lüyoruz. 

Ben, şimdiden, Sayın Bakana sormak istiyorum: Sayın Bakan, millete ödeyemeyeceği bu ka
dar yükü yükledikten sonra vergi tahsilatları yapılamayacağına göre, vergileri hızlandırıcı, cezala
rı kaldırıcı af yasasını ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz? Herhalde böyle bir hazırlığınız ola
caktır; çünkü, şimdiden, bu duran ekonomide, esnafın kepenkleri indirdiği ortamda, çiftçinin trak
törünü, tarlasını satmak zorunda kaldığı bir ortamda bu ilave vergileri ödemesi mümkün değil. 
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Bakınız, stand-by anlaşması imzalandığım veya imzalanmak üzere olduğunu öğreniyoruz; 
çiftçiye desteğe "hayır" deniyor. Eğer, çiftçiye destek olmazsanız, sübvansiyon vermezseniz, Akar
yakıt Tüketim Vergisini yüzde 300'den yüzde 500'e artırma yetkisini alırsanız, girdileri bu kadar 
artırırsanız, sadece tarımı değil, turizmi de, sadece turizmi değil, tarımda önemli bir kol olan hay
vancılığı da öldürürsünüz. Çünkü, hayvancılık sektörünün en önemli girdisi yemdir; yemin üreti
minde mazota zam; bunun yanında, yem üretiminde kullanılan gübreye zam, ister istemez kapıda
dır; bunların nakliyesine zam kapıdadır. 

Bir şey daha var. Eski bir Maliye Bakanının bana ifadesi şu: Özellikle malî milattan bu yana 
2 milyona yakın insan işini kaybetmiş, pek çok fabrika kapanmış. 

Nüfusumuz artıyor. Gönül arzu ediyor ki, yeni istihdam sahaları, yeni iş sahaları açılsın. Siz, 
vergiyi bu kadar artırırsanız, kim gelir yatırım yapar?! Yabancı sermayeyi teşvik edelim diyorsu
nuz, kim gelir yatırım yapar? O zaman, artan nüfusa veya işini kaybeden vatandaşlarımıza nasıl iş 
bulabiliriz?! Pek çok ülkede, yatırımlar olsun diye bir sürü vergi kolaylığı sağlanırken, mevcut ver
gilere göre yatırım yapan insanlara, siz, şunu da ödeyeceksiniz, bunu da ödemek zorundasınız di
yorsunuz. O zaman, bu ekonomi nasıl ilerleyecek?! 

Açıkçası, ben, bu vergilerin uygulanabileceği kanaatinde de değilim. 20 nci Dönemde bir ver
gi yasası çıktı. Orada iddia neydi; her kazançtan vergi alınacak; ama, vergi oranları indirilecek. O 
günden bugüne gördük ki, indirilen vergi oranlan, hele hele bu ek vergilerle onun üzerine çıktı; 
ama, birçoğu da uygulanamadı. Mesela, bu faizlerle ilgili vergilerin gerçekten uygulanmasını arzu 
ederim. Hiç olmazsa, rant kesimij bütçenin önemli bir kısmını alan rant kesimi, bu depremzedele-
re ciddî bir yardımda bulunsun; ama, bunların lobisi o kadar güçlü ki, bundan önceki vergi yasa
sında olduğu gibi, nasıl bankaların faiz gelirlerinden, borsadan vergi alamadıysamz, muhtemeldir 
ki, bir müddet sonra bundan da geri adım atarsınız. 

Yine, motorlu taşıtlar vergisi. Geçen dönemde bununla ilgili de yasalar vardı; ama, gördük ki, 
bu yılın başında otomobil sektörü krizde diye, bu vergilerde de yüzde 50 oranında indirim yapıldı. 
Şimdi, bu yasa çıkar çıkmaz, ertesi gün otomobil lobisi devreye girdiğinde ne yapacaksınız. 

Onun için, uygulanması mümkün olmayan yasalarla sabahlara kadar vakit harcamak yerine, 
daha uygulanabilir; ama, milleti de fazla yormayan, kısacası, tutulan kısrağın harman dövmediği, 
daha adaletli vergiler çıkarmak daha doğru olmaz mı? 

Özel işlem vergisi diye bir vergi daha ihdas edildi. İnanın, sırf bu madde bile, zaten yüzde 50 
civarında olduğu söylenen kayıtdışı ekonomiyi daha yükseklere çekmeyi teşvik etmektedir. İnsan
lar, neredeyse, devletle temas etmekten, devlete işlerinin düşmesinden, ödü patlayacak derecede 
korkar hale gelmektedir. Milleti, devletten bu kadar soğutmaya -tabiî, hükümeti kast ediyorum; şu 
anda, devleti temsil eden mevcut hükümettir- hiç hakkımız yok. 

Kadastroyla ilgili, tapuyla ilgili işlemlere bakıyorum. Herhalde, bir kişinin annesi, babası öl
müşse, bu yerginin süresi doluncaya kadar, bu miras davalarını kimse açmayacaktır. Çok zorunlu 
olmadıkça, hiç kimse, devlete, gidip beyanname vermeyecektir; hatta, birçok kişi, resmî işyerini 
kapatıp, başka bir adla, gayriresmî olarak işine devam edecektir. Tabiî, siz bu maddeyi, oturur da 
şuracıkta yazarsanız, netice budur; artısını, eksisini düşünmeden yazarsanız, netice bu olacaktır. 

Onun için, ben, bu son maddede, bir kez daha, sizleri düşünmeye davet ediyorum; gelin, bu ta
sarıyı tekrar tartışalım. Yanlış olan maddeleri düzeltmekte yarar vardır. Ben söyleyeyim, zaten, ala
mayacağınız vergiyi koymanın, uygulayamayacağınız kanunları çıkarmanın da anlamı yoktur; bu, 
millete eziyet etmektir, işkence etmektir. Diyorum ki, yanlıştan dönmek bir erdemdir. 
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Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Yılmazyıldız. 
Gruplar adına başka söz isteği?.. Yok. 
Şahıslan adına: 
Sayın Kamer Genç?.. Yok. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Konuşmayacaksınız. 
Sayın İsmail Özgün?.. Konuşmayacaksınız. 
Sayın Sünnetçioğlu; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sabahın bu erken 

saatinde epey yorulduk. Hep beraber, böyle bir maratonu sabaha karşı bitirmek üzereyiz; ama, bi
raz evvel buradan arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, bu maraton bitmeyecek, devam edecek; gün
demde diğer maddeler de var. Onun için, bu yorulan zihinleri bir fıkrayla açmak istiyorum. Ondan 
sonra, hep beraber devam edelim. 

Efendim -Karadenizli kardeşlerim alınmasınlar- keskin zekâyı gösteren fıkralar vardır, her 
yerde anlatılır; onlardan bir tanesini anlatayım: 

Temel kamyon şoförüymüş. Bayırdan aşağı inerken kamyonun frenleri patlamış. Yolun solu
na bakmış, bir kız çocuğu var; ama, sağına da bakmış, o şehrin pazarı kurulmuş orada. "Ne yapa
yım" demiş "bu kız çocuğuna vurursam bir kişi ölür; ama, pazara girersem çok insan ölür." Karar 
vermiş, kız çocuğuna vuracak; ama, hastanede gözünü açmış; demişler: "Ne yaptın Temel; pazara 
girdin, kaç kişiyi öldürdün." "Vallahi" demiş "ben sol tarafa gidecektim, bir kişiyi hedeflemiştim; 
ama, kız çocuğu pazara doğru kaçtı." 

Şimdi, sizler de çok az zarar vermek istiyorsunuz; ama, maalesef, ekonomi çok kötüye gidi
yor. Ben hep düşünüyordum, acaba bu vergiler getirilerken bir kesim unutuluyor mu diye; çünkü, 
yeni vergiler yeni önergelerle geliyor burada, yeni veriliyor. Hep bakıyorum, belirli bir kesime ver
giler çıkıyordu; ama, yanılttınız. Gerçekten, önemli, ittifakla çıkan bir vergi konuldu. 

Niye ben hep bir kesime gelir diyordum, onu neden düşünüyordum; 2000 yılı bütçesine bak
tığınız zaman, vergilerde yüzde 75 artış olacak diyorsunuz ve toplanacak vergilerin yüzde 84'ü fa
izlere gidecek 2000 yılı bütçesinde; ama, yüzde 75 artış olmayacak; geçen seneki artış olsa, yüzde 
50 artış olacak ve yüzde 100'ü faizlere gidecek. Yani, 10 000 000 mükelleften toplanan vergiler, 50 
000 kişilik bir rantiye sınıfına gidecek diyordum. Şimdiye kadar, bu tasarının kabul ettiğimiz bü
tün maddelerinde çıkardığımız vergiler, hep o 10 milyonluk, vergi topladığımız kesime gidiyordu; 
o 50 000 kişiye hiç gitmiyordu; ama, ittifakla bir karar çıktı, o kesime de bir vergi geldi. Acaba di
yorum... Düşündüm; yanıldım, gerçekten yanıldık. Oraya çıkması sevindirdi bizi; ama, niye komis
yonda görüşülmedi de, burada alelacele bu çıktı diye düşünüyorum. Onu da şöyle çözdüm; yanlış 
olabilir: Eğer komisyonda görüşülseydi, buraya gelinceye kadar, belki telefonla falan durdurulabi
lirdi diye düşündüm. 

Sayın milletvekilleri, seçim bölgemde gezerken bir vatandaşa söz vermiştim, onun derdini bu
rada anlatayım diye söylemiştim. Bursa'nın Mudanya İlçesinde bir vatandaş, kamyon şoförü bir ar
kadaşımız dedi ki: "Ben, Kayseri'den İstanbul'a kadar bir mal sardım; 95 milyon artı KDV'ye -bun
dan iki ay önceydi- bu malı sardım, 10 milyon da komisyon verdim bu malı sarmak için ve 85 mil
yon liralık da mazot koydum." Yemek ve sigara parasını da koyarsanız, o an için, KDV'si kendisi
ne kâr kalıyor gibi gözüküyor. "Ama, Kayseri'den İstanbul'a geldiğim zaman, indiğimde mazota 
zam gelmişti" dedi. 
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Şimdi öyle bir şey çıkardık ki, yüzde 500'c artırma durumunu getirdik, Akaryakıt Tüketim 
Vergisinin. Burada, yine, vatandaşımız, bu kamyoncu esnafımız, diğer küçük esnafımız, herhalde 
bunlardan memnun olmayacaktır ve sabahlara kadar bunların mücadelesini yapan insanlardan da, 
zannediyorum, hesap soracaktır. 

Bir de merak ettiğim bir husus var. Sayın Bakan, 1999 yılı bütçesini sunuş konuşmanızda, eko
nominin faizden bunaldığım, zor duruma girdiğini söylemiştiniz. Biraz evvel bir soruya verdiğiniz 
cevapta, yine bu şekilde anlattınız. O mavi kitapçığın bir sayfasında, Türkiye'nin gayri safî millî hâ
sılasının dışborçlara oranının yüzde 50, içborçlara oranının yüzde 21,9 olduğunu ve faizden şikâ
yet olduğunu, ekonominin faizden bunaldığını söylemişsiniz; ama, yine o kitabın bir başka sayfa
sında "Türkiye'nin faizdışı bütçesi fazla veriyor" demişsiniz. Biraz evvel de aynı ifadeyi yine kul
landınız... 

BAŞKAN - Sayın Sünnetçioğlu, 1 dakika eksüre verdim; toparlayınız. 
AHMET SÜNNETÇİOĞLU (Devamla) - ... ve bizim bu borç ödeme kabiliyetimizin devam 

ettiğini söylediniz. Şimdi, borç ödeme kabiliyeti devam ediyorsa, o zaman başka bir arayışa, yeni 
kaynak arayışlarına gitmek lazım diye düşünüyorum. Bu kaynaklar da, böyle, zamla olmaz, üretim
le olur diye düşünüyorum. Çok basit bir hesap yaparsak, bakın, bu sene faizlere vereceğimiz paray
la, 170 milyon dolar olan Boğaz Köprüsünden 205 tane yaptırmanız mümkün, Sabancı Üniversite
si gibi 230 tane üniversite yaptırmanız mümkün ve çift şeritli otoyollardan da tam 5 000 kilometre 
yaptırmanız mümkün. 

İşte, bu akşam, sabahlara kadar uğraştığımız bu kanunda tek tesellimiz, bizim de istediğimiz 
bir kesimin vergilendirilmiş olmasıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Sayın Mehmet Ali Şahin?.. 
MEHMET ALİ ŞAHIN (İstanbul) - Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN - Sayın Sait Açba?.. 
Sayın Nevzat Ercan?.. Buyurun. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Heyetinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Tabiî, bu görüşmekte olduğumuz ek vergi tasarısıyla, aslında, deprem gibi bir büyük acı istis

mar edilerek ve deprem, sunî gerekçe gösterilerek ekvergi alınmak istenmektedir. İşin doğrusu bu
dur ve burada bir muvazaa yardır. Bunun, peşinen altını çizelim. 

Evet, bu büyük acı, ne yazık ki, bu tasarıyla istismar edilmektedir. Yasama yetkisi, bu istismar 
üzerine kurulmak istenmektedir. Ekvergi alınmasını öngörüyorsunuz, devreye depremzedeyi soku
yorsunuz ve "yaralarını sarmak için" diyorsunuz. Biz size yol gösterdik; eğer yaralan sarmak isti
yorsanız, şunları, şunları yapın dedik. Mesela, ne yapabilirdiniz, deprem bölgelerini kalkınmada 
öncelikli yöre olarak ilan edebilirdiniz. (DSP sıralarından "Yeniden mi yıkılsın" sesleri) Tekrar edi
yorum: O bölgelerde çok sayıda işyerleri yıkıldı, işyeri sahipleri tezgâhlarını kaybetti, mallarını 
kaybetti, tüccar ticarî sermayesini kaybetti; ekonomik hayat felç oldu, durdu. Bakın, defaatle, ıs
rarla o bölgede yaşayan insanlar dedi ki ve bu kürsüden diyoruz ki: "İnsanlar 45 saniyede yoksul
laştı, hiçbir geliri yok; bunlar gelire muhtaç. Hiç olmazsa, belli bir süre onları bu gelir imkânına ka
vuşturun." Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız; yani, kira yardımlarını... Onları bile beceremediniz, 
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onları dahi veremediniz. Benim elimde, az hasar gören konutlarla ilgili farklı farklı genelgeler var. 
Bayındırlık Bakanlığının bir genelgesinde az hasar gören konut sahiplerine diyorsunuz ki: "Mal sa
hibi kiracı ayırımı olmaksızın 600 milyon lira onarım yardımı yapılır." Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonuna ilişkin bir genelgede -yazılı, benim elimde; bunları uyardık defaatle- "ha
yır, sadece konut sahibi, mal sahibi yararlanır, kiracı bundan yararlanamaz" diyorsunuz. Günlerce, 
deprem bölgelerinde depremzcdcyc bunları izah etmekte zorluk çektik. Uyardık defaatle. Sonra, bir 
üçüncü genelgeyle düzelttiniz ve ben "yaz boz tahtasına çevirdiniz" dediğim zaman alınganlık gös
teriyorsunuz. Bu kadar önemli bir konuda, böylesine yaşanan büyük bir doğal afette bile yaptığı
nız, bir başka gün bir başka uygulamayla değişiyor; tutarlılık yok. Bakanlar arasında farklı görüş
ler var. Ne yapacak deprcmzede? Bakın, bir barınma imkânım halledemediniz diyorum. Güya, bu
nunla beraber gündemde... Bunları telaffuz etmiyorsunuz. Kalıcı konutlarla ilgili nedir yaptıkları
nız, projeleriniz? Daha ortada hiçbir şey yok. Bunları, bir sene, iki sene bu geçici barakalarda mı 
barındıracaksınız? Attığınız adımlar ne; onları öğrenmek istiyoruz. 

Bakınız, bugün, gazetelerde, hem de tirajı yüksek olan gazetelerde belli ilçeler için "boşaltın" 
deniliyor. MTA Genel Müdürü, bir ilçedeki vatandaşı uyarıyor; diyor ki "boşaltın burayı" ve o böl
ge için de hükümete uyarıda bulunuyor "o bölgeye çadır stoku, malzeme stoku vesaire yığın" di
yor. Ne yapacak o bölgedeki insanlar? Yüzlerce telefon aldım ben. Çoğunun, evet, belki deprem
de evi yıkılmadı; ama, bugün bu haber karşısında, inanın ki, o ilçenin insanları bu gece sokaklar
da. Ne yapıyorsunuz siz? Hükümet olarak, evi yıkılmış, yıkılmamış, bu bölgede yaşayan insanla
ra dönüp bakıyor musunuz; hayır. 

Bak, bir şey söyledik, bir oldubittiye getiriyorsunuz. Uyardık, uyardık, sizi ancak bir noktaya 
getirebildik. Bono ve hazine tahvillerinden elde edilen faiz gelirlerine ekvergi getirin dedik. Yok
tu hükümet tasarısında. 

BAŞKAN - Sayın Ercan, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen toparlayınız. 
NEVZAT ERCAN (Devamla) - Bu akşam bunu kısmen başarabildik. Kısmen diyorum; çün

kü, orada da, gider hesabına, gider, yani masraf yazabilir; onu getirdiniz. 
Peki, bir götürü mükellefle ilgili niye öyle? Bir cep telefonundan alıyorsunuz yüzde 25 vergi; 

o, gider yazamıyor. İyi; ama, faiz gelirinden gelir temin edeni de, bir ölçüde, yine koruyorsunuz. 
Nasıl çifte standart bu?! Anayasanın eşitlik ilkesine uygun düşer mi?! Nasıl izah ediyorsunuz bun
ları?! 

Ben diyorum ki: Bak, o bölgede insanlar, çadırda elektrikle, işte, bildiğimiz şeyi kullanıyor, 
onunla ısınmaya çalışıyor. Almayın elektrik kullanımından doğan borçları; ne olur, almayın. Artçı 
depremler oluyor, telefonla arıyor, yakınına ulaşmaya çalışıyor; bir süre almayın, bir yıl almayın 
bu telefon bedellerini, Türk Telekom olarak almayın bunları. Yardım mı etmek istiyorsunuz; niçin 
esirgiyorsunuz bu insanlardan? Sonra, geliyorsunuz, ekvergiyle vatandaşı biraz daha ezip, bütçe 
açıklarını kapatmaya çalışıyorsunuz. Samimî değilsiniz ve biz sizi samimî bulmuyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
Bu kadar önemli bir tasarıyı konuştuk. Allahaşkına, bir taneniz konuştu mu bu kürsüye gelip?! 

(DSP sıralarından gürültüler) 
AKİF SERİN (İçel) - Şov yapıyorsunuz. 
BAŞKAN - Saym Ercan, lütfen... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Bir taneniz gelip konuştu mu?! 
ORHAN BIÇAKÇIOĞLU (Trabzon) - Boş konuşmaktansa, hiç konuşmamak daya iyi. 
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NEVZAT ERCAN (Sakarya) - Siz dolu konuşun, gelin konuşun... 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 18 inci maddeyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyle ilgili önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının başlığının değiştirilmesine ilişkin bir önerge vardır; okutup, oy

larınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının isminin "17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde Marmara 
Bölgesi ve civarında meydana gelen depremin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek amacıyla 
bazı mükellefiyetler ihdası ve bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Çakan Murat Başesgioğlu ismail Köse 
Bartın Kastamonu Erzurum 

Emrehan Halıcı Abdurrahman Küçük 
Konya Ankara 

BAŞKAN - Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Sayın 

Başkan, ekseriyetimiz olmadığı için, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım? 
ZEKİ ÇAKAN (Bartın) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
12/11/1999 tarihinde meydana gelen deprem, tasarının bazı maddelerinde ve dolayısıyla is

minde değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. 
Öte yandan, tasarıyla sadece yeni yükümlülükler getirilmemekte, deprem bölgesindeki vatan

daşlara bazı vergisel kolaylıklar da sağlanmaktadır. Bu da, kanunun isminin değiştirilmesini gerek
tirmektedir. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, gerekçesini dinlediğiniz 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının başlığının değişti
rilmesine yönelik önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, açık oylama için 5 dakikalık süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme 

giremeyen üye arkadaşların teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de siste
me giremeyen arkadaşların, oy pusulularını, oylama için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Baş
kanlığımıza göndermelerini rica ediyorum. 
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Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakan arkadaşımız var ise, hangi bakana vekâleten oy 
kullandığını, oyunun rengini ve kendi adım, soyadını ve imzasını havi oy pusulasını, yine oylama 
için öngörülen 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
(Elektronik cihazla oylamaya başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, daha önce alınan karar uyarınca, gündemin 4 üncü sırasın

da yer alan tasarının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarımız devam edecektir; bu 
hususu bilmenizi isterim. 

(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının yapılan açık oyla

masının sonucunu ilan ediyorum: 
Katılan üye : 221 
Kabul : 201 
Ret : 20 
Bu sonuca göre, tasan, kabul görmüş ve yasalaşmıştır; hayırlı olsun diyoruz. 

Teşekkür konuşması yapacak mısınız Sayın Bakan? 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir)-Yapacağım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 
MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Sayın Başkan, Meclisimiz, iki gün süren fev

kalade yoğun bir mesai sonunda, Marmara Bölgesi ve Bolu'da meydana gelen depremin ortaya çı
kardığı zararları telafi etmek için bazı vergi kanunlarında değişikliği öngören tasarıyı fevkalade ti
tiz bir şekilde değerlendirerek onaylamıştır. Yüce Meclise teşekkürlerimizi sunarken, bu vergiler
le elde edilecek kaynaklar, hiç kuşkunuz olmasın, bu bölgedeki hayatın bir an evvel normale dön
mesi, eskisinden daha sağlıklı ve güçlü hale gelmesi için harcanacak, diğer yandan da ekonominin 
dengelerinin kalıcı bir şekilde kurulması için harcanacaktır. 

Ben, tekrar, bütün arkadaşlarıma teşekkür eder ve saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, 158 sıra sayılı, 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile. Bağlı (A) 

İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runun görüşmelerine başlıyoruz. 

3. - 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/524) (S.Sayısı: 158) (1) 

BAŞKAN - Komisyon ve hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler?.. 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Doğru Yol Partisi Grubu adına Ufuk Söylemez konu

şacaklar. 

(1) 15S S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ufuk Söylemez, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA H. UFUK SÖYLEMEZ (İzmir) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısının tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepi
nizi, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Gerçekten, yoğun ve yorucu bir maratondan çıktık. Saat, sabaha karşı 4,5. Aslında, Yüce Mec
lisin sabahlara kadar yoğun bir tempoyla çalışması, bir yönüyle takdire şayan bir hadise, memleke
tin, milletin meselelerine çözüm bulmak açısından; ama, olaya gerçekçi açıdan baktığımız zaman 
da, genellikle, zamanlamasıyla, içeriğiyle, sağlıklı olmayan tartışma ortamıyla veya tek taraflı bir 
oy çokluğuna dayanan dengelerle, kanunlar doğru dürüst hazırlanamıyor ve doğru dürüst çıkmıyor. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, sükûneti sağlar mısınız efendim; arka
daşımızı duyamıyoruz. 

H. UFUK SÖYLEMEZ (Devamla) - Geçenlerde, hatırlarsınız, bu dönem Parlamentosunun ilk 
çıkardığı yasa olan Bankalar Yasasını birlikte tartışırken, sağlıklı, akılcı öneriler getirdik. Aralarda 
ve kulislerde, iktidar partilerinin çok değerli bazı milletvekilleriyle yaptığımız konuşmalarda, 
DSP'den olsun, MHP'den olsun, ANAP'tan olsun önerilerimizin akılcı ve doğru olduğu; fakat, alı
nan grup ve ilke karan gereğince, kununun hızlı çıkması açısından... 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, şuraya bakar mısınız efendim. 
BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, konuşmak isteyen arkadaşlarımız, lütfen kulislere çıksınlar; 

hatibi sakin bir şekilde dinleyelim. 
H. UFUK SÖYLEMEZ (Devamla) - Teşekkür ederiz. 
Bankalar Kanununda da bu anlaşmazlık oldu ve bugün, hazine bakanımız, geçenlerde açıkla

ma yapıyor, eğer doğruysa, basına yansıdığı kadarıyla -bu kanunu altı aydır uygulamadılar, Banka
cılık Kurulunu kurmadılar- "biz yeni değişiklikler yapacağız" diyor. 

Şimdi, eğer bu kanunlar, böyle gece sabahlara kadar çalışılıp çıkarılırken, sağlıklı tartışmalar
la muhalefetin haklı ve akılcı önergeleri dikkate alınarak enine boyuna tartışılsa, altı ayda bir ka
nun değiştirmek zorunda kalmayız. Amerikan Başkanı Clinton'ın, Türkiye'ye yönelik çok iyi dilek
lerde bulunduğu ve gerçekten prestij sağladığımız bu Meclisteki konuşmasında, hükümetin övecek 
bir yönünü bulmak isterken, 69 kanun çıkardığını ve kendi kongresinde bunu söyleyeceğini beyan 
etmesinden genelde bir memnuniyet duyduk. Gerçekten de, çok sayıda kanun çıkarmak bir ölçü 
olabilir; ama, bu kanunların nitelik itibariyle nitelikli olması, uygulanabilirlik itibariyle uygulana
bilir olması çok önemlidir. Vergi Kanununda yaşadıklarımız ortada. Af konusunda, yine böyle sa
bahlara kadar çalışıp da sonradan affın başına gelenler, cezaevlerinde yaşanan otorite boşlukları ve 
üzücü olaylar aklımızda. Yine, depremden üç ay sonra, böyle bir kanunu bu saatte görüşmemizi de 
gerçekten garipsediğimi söylemek isterim; çünkü, bu, son derece kısa bir kanundu, komisyonda bü
tün grupların üzerinde ittifak ettikleri bir kanundu ve üç ay boyunca beklemesinin anlamı da yoktu. 
Biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, elbette böylesi ulusal bir felakette, bütçeden bir kaynak aktarı
mına yönelik olarak destek vereceğimizi, hem komisyona hem de kamuoyuna defaatle söylemiştik. 

Gerçekten de, 17 Ağustos depreminden sonra 12 Kasımda Düzce'de vuku bulan deprem sonu
cunda bine yakın vatandaşımızın ölmesi, yine binlerce vatandaşımızın yaralanması, ulusça hepimi
zi yasa boğdu. Hayatını kaybedenlere tekrar Tanrı'dan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; tüm 
milletimize başsağlığı va sabırlar diliyoruz. 
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Bu dönemde görev yapan asker-sivil tüm kamu görevlilerine, yurt içinden ve yurt dışından 
gelen gönüllü kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve hayırsever dayanışmalarda bulunan tüm va
tandaşlarımıza da Doğru Yol Partisi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bugün deprem için 500 trilyon lira ödenek aktarmayla ilgili tasarıyı konuşuyoruz. Depremin 
gerçek hasarı, boyutu, maliyeti önümüze konmuş değildir. Gerçek anlamda şeffaf, denetlenebilir 
bir deprem hesabından hepimiz habersiziz. Depremin boyutlan, OECD'nin söylediği gibi, 6,2 milyar 
dolarlık bir zarara mı yol açmıştır, yoksa 4,2 milyar dolarlık bir zarar mı vardır; altyapı ve konut ya
pımı için ne kadar para harcanması gerekmektedir; bu konularda ciddî bir bilgi boşluğu içindeyiz. 

Akşamlan televizyonlarda haberleri izlediğimiz zaman, sabahlan gazeteleri okuduğumuz za
man deprem bölgesindeki üzüntüyü, sıkıntıyı, orada yaşanan dramı hepimiz içimizde hissediyoruz. 
Bir anlamda reyting peşinde koşan bazı programların, vatandaşların kafasını karıştıran, hepimizi 
şüpheye düşüren deprem tartışmalannın ne kadar bilimsel olup olmadığını, bir kaos içinde, bir oto
rite boşluğu içinde, maalesef, yaşamak zorundayız. Artık, burada bir yönetim boşluğuna, bir yöne
tim depremine neden olmamak lazım. Bu tür konularda istismara yol açacak, kafa karıştıracak, va
tandaşı paniğe ve korkuya sevk edecek davranışlardan da mümkün olduğu kadar uzak durulması ge
rekir diye düşünüyoruz. Gerçekten, deprem vergisi adı altında az önce çıkardığımız kanunla da, bu
gün aktaracağımız paralarla da mesele çözülmüyor. Deprem vergisi, aslında, IMPnin istediği bütçe
ye uygun bir gelir temin etmek için getirilen bir vergidir. IMFnin bürokratları tarafından geçen ge
ce yansı açıklanan ve siyasî bir açıklamayı hâlâ beklediğimiz, Mecliste doyurucu bir açıklamayı hâ
lâ beklediğimiz programın detayları hakkında yeterli bilgimiz yok; ancak, IMPnin satırbaşlan itiba
riyle açıkladığı ve bizim de daha önceden aşina olduğumuz bu programın Türkiye'de uygulanabil
me olasılığı son derece zordur. Bu uygulamaya kalkıldığı takdirde, Türkiye'de sosyal barışın bozu
lacağından ciddî biçimde endişe etmekteyiz. Bu, çalışan kesimleri, sabit ve dargelirlileri, emeklile
ri, esnaf ve köylü kesimini, küçük ve orta boylu işletmeleri cendereye sokacak bir programdır. 

Kura baskı yapan ve Türkiye'nin büyüme hızını küçülten bu programlar Güneydoğu Asya ül
kelerini felakete sürüklemiştir. 1995, 1996 ve 1997 yıllarında IMFyle yapılan görüşmelere, çeşitli 
sıfatlarla, bazen bakan olarak, bazen teknisyen olarak katıldım. IMF Başkanı Mr Camdessus -ki, 
yılbaşı itibariyle istifasını vermek zorunda kaldı- bu programları bize de dikte ettirmeye çalıştı; biz, 
Türkiye'nin kayıtdışı ekonomisinin, o performansın dikkate alınmasını, bavul ticaretini, konjonktü-, 
rel dengeleri dikkate alarak, nüfus artış hızını da koyarak, böyle bir programın Türkiye'ye uymaya
cağını ve bizim önerdiğimiz tür, kendine özgü uzatılmış bir fon kolaylığının Türkiye'ye sağlanma
sı gerektiğini ısrarla IMPye söyledik. IMF Başkanı ve IMF, o dönemde Türkiye'ye şaşı baktı, he
pimizi yokuşa sürdü, Türkiye'yi dört beş yıl oyaladı. 

IMPnin Başkanı, bugün, Güneydoğu Asya Ülkelerinde IMF programlarının başarısızlığa uğ
raması nedeniyle ağır eleştiri altındadır. IMF eleştiri odağı haline gelmiştir ve IMF Başkanı başa
rısızlık nedeniyle istifa etmiştir; bence de iyi etmiştir; çünkü, gelişmekte olan birçok ülkeye, o ha
talı şablonu uygulatarak, birçok ülkeyi felakete, krize, hem siyasî hem ekonomik kaosa sürüklemiş
tir; maalesef, bu istifa eden başarısız IMF Başkanının -yılbaşı itibariyle istifasını açıklayan- bu ha
talı programını uygulattığı ve dikte ettiği son ülke Türkiye olacaktır. Bu konuda son derece endi
şeliyiz. Zaten o IMF programıyla bütçe arasında ciddî tutarsızlıklar vardır; o programı uygulama
ya kalktığımız zaman, tüm toplum kesimleri, ikibuçuk yıldır daralan ekonomide zaten zorlanan ke
simler ciddî sıkıntıya gireceklerdir, sosyal barışı bozabilecektir, siyasal istikran bozabilecektir. Bu 
konuda hükümeti, deprem vergisi nedeniyle ve deprem nedeniyle aktarılacak eködenek için bir kez 
daha uyarmayı bir görev biliyorum. 
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IMF'yle yapılacak anlaşma konusunda kamuoyuna ve Yüce Meclise bilgi verilsin. IMF'nin, az 
gelişmiş ülkelerde başarısızlığa uğramış, Başkanını istifaya sürüklemiş bu şablon reçetesi yerine, 
Türkiye şartlarına uygun bir şey konulsun ve bürokratların dikte ettiği, bürokratlar tarafından siya
sî otoriteye getirilen bir program yerine, siyasî otoritenin Yüce Meclisin de desteğini aldığı bir 
programla çıkılsın; aksi takdirde, enflasyon mücadelesi geçici olur, sürdürülemez ve Türkiye bu
nun altından kalkamaz diye korkuyorum. 

1997 yılında hükümeti bıraktığımız zaman dolar bazında 29 milyar dolar olan içborcun bugün 
41-42 milyar dolara çıktığını düşünürsek, işin vahameti daha da ortaya çıkar. Büyüme hızının eksi 
2'lerde, 3'lerde olduğunu görürsek, daralmanın ve ihracatın gerilediğini görürsek, işin vahameti da
ha da ortaya çıkar. Bu olay, enflasyonla mücadele millî bir meseledir; artık, olaylara dış şablonlar
la bakmak yerine, dışarıya, bizim, bize özgü kendi programlarımızı açıklamanın zamanı gelmiş ve 
geçmektedir. 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diler
ken, yaraların sarılması, büyük hasarın tekrar giderilmesi ve aktarılacak bu 500 trilyon liralık fon 
için evet oyu vereceğimizi ve bu konuda, hükümetin isteğini ve Yüce Meclise gelen kanunu des
tekleyeceğimizi söylüyoruz. Hepinizin zamanını gecenin bu saatlerinde işgal ettiğimiz için özür di
liyoruz; bu tür kanunların, apar topar, sabahlara kadar çalışarak çıkarılmasının bir anlamı vardır; 
ama, gerçekçi ve uygulanabilir kanunlar çıkaralım; Bankalar Kanununda, vergide ve afta olduğu 
gibi yazboz tahtası yaparak inanırlığımızı ve heyecanımızı kaybetmeyelim diye düşünüyorum. He
pinizi en iyi dileklerimle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Sağ olun efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Söylemez. 

MHP Grubu adına, Tokat Milletvekili Reşat Doğru. (MHP sıralarından alkışlar) 
MHP GRUBU ADINA REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yü

ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde, merkez üssü Kocaeli, Düzce ve Kaynaşlı olan çevre il 
ve ilçeleri de kapsayan son yüzyılın en büyük felaketi olarak tanımlanan depremlerde, önemli öl
çüde can ve mal kaybı meydana gelmiştir. Bu felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Al
lah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve geride bıraktıklarına da sabır ve başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu felaketin yaralarının bir an önce sarılması ve hasarların telafisi, hep
sinden önemlisi benzer bir felakete karşı hazırlıklı olabilmek için, tespit edilmiş olan noksanlıkla
rın giderilebilmesi için konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin ödenek ihtiyaçlarının karşılan
ması gerekmektedir. 1999 malî yılı bütçesi yapılırken öngörülmeyen bu felaketin getirdiği ödenek 
ihtiyacının bir türlü karşılanması gerekmektedir. 

Yüce Milletimiz, yaptığı bağış ve yardımlarla, gösterdiği mükemmel dayanışma örneğiyle 
depremzedelerin ve devletin yanında yer almıştır; fakat, felaket çok büyük olduğu için, bu yardım
lar, açığı kapatacak ve ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde olamamıştır. Bu nedenle, 4393 sayılı 
1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının desteklenmesinin gereğini işaret ederek, 1999 Malî Yılı Bütçe Kanununa ekli (T) işa
retli cetvelin Sağlık Bakanlığı bölümünde yer alan 4x4 ambulansların bir kısmının, yakıt tasarrufu 
sağlanması amacıyla 4x2'ye dönüştürülmesine ilişkin bir düzenlemenin gerekliliği üzerinde dur
mak istiyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, günümüzde, acil tıbbî hastalıklar, kazalar, şiddet olayları ve afetler sık 
görülmektedir. Toplam yüzölçümünün yüzde 87'si deprem bölgesi olan bir ülkede, hasta ve yara
lının yaşam şansını artırmak, oluşabilecek komplikasyonları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak 
için, hastane öncesi acil bakım hizmetleri zorunludur. 

Hastane öncesi acil bakım hizmetlerinin en önemli unsuru, ambulans hizmetidir. Düzenli işle
yen bir ambulans sistemi, afet koşullarında da başarının temelidir. Çeşitli toplumsal, sportif, kültü
rel ve protokol etkinlikleri için alınacak sağlık tedbirleri, öncelikle, ilgili ortamda ambulans bulun
masını gerektirir. 

Hastanelerarası ve şehirlerarası hasta naklinde, ambulanslar, vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Olay 
yerinde ilkyardım, hastane öncesi acil bakım ve hasta nakli, hastane acil servisi, yaşam kurtarma 
zincirinin en önemli halkalarıdır. Hasta ya da yaralının sağlığa kavuşmasında, daha sonra, yoğun 
bakım üniteleriyle ilgili branşın servisleri ve rehabilitasyon merkezleri de rol oynar. 

Ambulans hizmetlerinin etkinliği, esas olarak performansı, şu iki ölçümle karakterizedir. 
a)Hasta bekleme süresi (yanıt süresi), ihbarın alınmasından ambulansın olay yerine varmasına 

kadar olan süredir. 
Değerli milletvekilleri, bu süre çok önemlidir, biraz açmak istiyorum. Örneğin, kardiyo pul-

moner resusitasyon, kalp durmasının (kardiyak arest) ilk 5 dakikasında uygulanmalıdır. Yine, ma
jör travmalarda, hasta en kısa sürede ilgili merkeze ulaştınlmalıdır. Travma hastalıkları için "bir 
golden hour" söz konusudur. Buna "altın saat" denir. Yaralı travma merkezine ulaştırıldığı takdir
de, hayatın kurtarılması, oluşabilecek kalıcı arazların en aza inmesi mümkün olacaktır. Şehirde ya
nıt süresi 10 dakikayı, kırsal alanda ise 15 dakikayı aşmamalıdır. Şehir sistemindeki ilk yanıt ve
ren hastaya ilk müdahaleyi yapan ve taşıyıcı hizmet veren ikinci yanıt verene ihtiyacı olup olma
dığına karar veren ekip yaklaşık 3 dakika, ikinci yanıtı veren ise 5 dakika içinde olay yerine gel
melidir. 

b) Hizmet süresi, ambulansın üslendiği istasyondan yola çıkmasından, hastaneden ayrılması
na kadar olan süre olarak tarif edilir. Acil hastanın, acile başvurusu ya da acilden bir başka kuru
ma nakledilmesi, verilen bakımın kalitesi açısından önemlidir. Özellikle kritik hastalar ve travma 
hastalan için dakikaların bile önemli olabildiği düşünüldüğünde, gerektiği gibi davranılmaması, 
transfer sırasında hastalarda ciddî bir hayatî tehlike oluşturur. Bu süreler ne kadar kısa ise, hizmet 
o kadar etkilidir. Daha sıkı denetim ve ambulans filo büyüklüğünün artırılmasıyla, bu süre kısaltı-
labilir. 

Değerli milletvekilleri, bunun bilincinde olan Sağlık Bakanlığımız, sağlık kurum ve kuruluş
larının ihtiyacı olan 1999 malî yılı yatırım programında 991000050 proje numarasıyla yer alan ve 
1999 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin T-15 (150 adet 4x2) ve T-16 (150 adet 
4x4) sıralarında yer alan toplam 300 adet ambulanstan, T-15 sırasında olan 4x2 özelliklerinde 75 
adet ambulansın satın alınması daha önce gerçekleştirilmiş olup, 4x4 özelliklerinde 150 adet, 4x2 
özelliğinde de 75 adet ambulansın satın alınma işlemi henüz gerçekleşmemiştir. 

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle satın alınacak bu ambulansların deprem 
bölgesinde kullanılması planlanmış ve 4x4 özelliğindeki ambulansların seri ve sürat açısından 4x2 
özelliğindeki ambulanslara nazaran hareket kabiliyetlerinin az, akaryakıt tüketimlerinin ise daha 
fazla olduğu anlaşıldığından ve yörenin fizikî şartları da dikkate alınarak, Devlet Planlama Teşki
latı ve Maliye Bakanlığına 4x2 olarak karakteristiğinin değiştirilmesi talep edilmiş, bu talep ekbüt-
çe tasarısında yer almış olup, gerçekleşmesi, vereceğimiz desteğe bağlıdır. 
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Yalnızca, içinde bulunduğumuz yüzyılda meydana gelen depremlerde, 1,5 milyondan fazla in
san hayatını kaybetmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu tür tabiî afetlerde görüldüğü gibi, çevre illerden de çeşitli şekiller
de ambulanslar ve personel transferi yapılmaktadır. İyi bir teşkilatlanmayla, bölgeler arasındaki 
yardımlaşma daha iyi olacaktır. Bir hastanın kurtarılması, bir yaralının sakat kalmasının önlenme
sinin maddî değerle ölçülmesi mümkün değildir. 21 inci Yüzyıla, yeni bir bin yıla girdiğimiz bu 
dönemde, insan ve çevreye daha fazla önem vermeli ve dikkatli davranmalıyız. Kalkınmış ülkeler
de kara ambulansı yanında, deniz ve hava ambulansları da artık hizmete girmiştir. Zaman, tedavi
nin ana unsurunu oluşturmaktadır. Acil travmalı hastalarda, dikkatli, sağlık şartlarına uygun, za
manla yarışmayla birçok can kurtarılmakta ve sakat kalması da önlenebilmektedir. Önümüzdeki 
günlerde bu konular da ülke gündeminde olmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı elinde deniz ve hava ambulansının da bulunması gerekmektedir. Deprem, su 
baskını gibi tabiî afetler neticesinde yollar da bozulabilmektedir. Kara ambulansları, bu durumda 
ya çok zor görev yapmakta ya da hiç görev yapamamaktadır. İşte böyle tablolar ve zamanla yarış
ma halindeki acil olaylarda hava ve deniz ambulanslarının önemi söz konusudur. Bu aksaklıkların 
olmaması, insanımıza olağanüstü değer vermemiz bakımından da, deniz ve hava ambulansı filomu
zu kurmamız gerekmektedir. 

Sağlık konusunun bir bütün halinde Meclisimizin gündemine acil olarak geleceğini umu
yorum. 

Sözlerime burada son verirken, Yüce Heyetinize saygılar sunuyor, hayırlı geceler veya sabah
lar diyorum artık. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Abdüllatif Şener. (FP sıralarından alkışlar) 
FP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

158 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz tasarı, iki esas iki de yürürlük olmak üzere dört maddeden ibarettir ve 
bu tasarı, 1999 Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapmaktadır. Dolayısıyla, bir 
anlamda, 1999 bütçesi üzerinde konuşuyoruz, müzakerelerimizi 1999 bütçesi çerçevesinde sürdü
rüyoruz. Bu tasarıyla, 1999 bütçe ödeneklerini 500 trilyon lira artırmaktayız ve "bu 500 trilyon li-
ra.münhasıran deprem felaketinde kullanılmak üzere, kuruluşların ilgili tertibine aktarılacaktır" de
nilmektedir. 

Bu noktada, üzerinde durulması gereken önemli hususlar vardır. Bunlardan birincisi; madem, 
bu 500 trilyon liralık ödenek deprem felaketine münhasır olarak kullanılacaktır, o halde, 1999 yı
lının tamamlanmasına aşağı yukarı bir aylık bir süre vardır, bu süre içerisinde, hükümet, depremle 
ilgili olarak ne kadar harcama yapacaktır, ne kadar harcama yapmayı planlamıştır; bu tasarı müna
sebetiyle, bu konuda, Yüce Meclise yeterli açıklamaların ve bilgilerin verilmesi gerekirdi kanaatin
deyim. Ne gerekçede ne diğer raporlarda ne de şu ana kadar hükümet açıklamalarında, bu bir ay
lık süre zarfında deprem felaketiyle ilgili olarak yapılabilecek harcamalar hakkında herhangi bir 
bilgi maalesef mevcut değildir. Yapılacak bu harcamaların ne kadarı bütçe çerçevesinde yapılacak
tır ve ne kadarı bütçe dışı harcama olarak gerçekleştirilecektir; bunların, ayrıntılı olarak, detaylı 
olarak, Meclise bilgi olarak verilmesinde büyük faydalar olabilirdi; çünkü, ülkeyi ilgilendiren, he
le, bütçe ayrıntılarını ilgilendiren bir konuda, elbette, Meclisin bilgilendirilmesi, Meclisin de bilgi 
alması, en doğal hakkıdır. 
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Deprem felaketiyle ilgili olarak altyapı hizmetlerine yönelik birtakım ilave masraflar ortaya 
çıkmış olabilir; sanayi sektörüyle ilgili, tarım sektörüyle ilgili, konutlarla ilgili ilave birtakım mas
raflar ortaya çıkmıştır muhakkak; eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetleri, istihdam ve çalışma ha
yatı, aile, çocuk ve özürlülerle ilgili Hazineye ilave yük getiren birtakım masraflar ortaya çıkmış
tır. Bunlann tamamının bütçe ödenekleriyle karşılanacağını düşünmek de sağlıklı değil, muhakkak 
birkısmı da bütçe ödenekleri dışında başka kaynaklardan yararlanılarak karşılanacaktır. İşte, tüm 
bu bilgilerin detayı, ayrıntısı burada verildiği takdirde veya verilmiş olsaydı, daha faydalı olurdu 
diye düşünüyoruz. 

İkinci önemli nokta ise, bu harcamaların karşılığıyla ilgilidir. Bildiğiniz gibi Anayasanın 163 
üncü maddesi açıktır, 163 üncü maddenin son cümlesi şöyledir: "Cari yıl bütçesindeki ödenek ar
tışını öngören değişiklik tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikte
ki kanun tasarı ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zo
runludur" denilmektedir. Burada 1999 bütçe ödeneklerinde 500 trilyon liralık bir artış öngörülmek
tedir; ancak, Anayasanın belirttiğim 163 üncü maddesi gereğince, bu ödeneğin karşılığı nedir; ce
vabını bulabilmek maalesef mümkün değildir. 

Biraz önce ekvergiler geldi, ekvergilerle ilgili tasarı Meclisten geçti. Bu ekvergi kanun tasarı
sı çerçevesinde, 1999 yılının önümüzde kalan bir aylık süresi zarfında bütçeye ne kadar para gire
cek; bunu bilmemizde, bu tasarı açısından da büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Bunun ötesinde, 
eğer başka karşılıklara ihtiyaç varsa, bu karşılıkların ayrıntılarının ne olduğunun da, burada hükü
met tarafından açıklanması, Meclisin bilgilendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Diğer taraftan, üçüncü bir nokta var. Bu üçüncü nokta da, her şeyden önce, 1999 bütçesini et
kileyen, ödenekleri artıran, giderleri artıran bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız; o halde, bu ka
nun tasarısı münasebetiyle 1999 bütçesinin aldığı son şekliyle birlikte değerlendirilmesi de gerekir. 

Bütçeler, bildiğiniz gibi, hükümetlerin elinde, ekonomiyi etkileyen ekonomik politika araçla
rından biridir ve hükümetlerin elinde, bütçeler dışında, ekonomiyi etkileyen diğer iktisadî politika 
araçları da vardır. Tüm bu iktisadî politika araçlarını 57 nci hükümet nasıl kullanmıştır ve bu kul
lanma biçimi sonrasında ekonomi nasıl bir şekil almıştır, bu da tahlil edilebilir. Ancak, bu son nok
ta üzerinde konuşurken, hükümetin başarılı olduğunu söyleyebilmek mümkün değil; çünkü, sokak
taki vatandaşa varıncaya kadar kime sorarsanız sorun, hükümetin iktisadî politikaları, vatandaşın 
sorunlarını, ekonomik dertlerini çözecek nitelikte kullanamadığını ifade ettiğini görürsünüz. Nite
kim, yaşanan hayat, insanların yaşadığı gerçekler de, maalesef, hükümetin izlemiş olduğu iktisadî 
politikayla vatandaşı canından bezdirdiğini göstermektedir. 

Bunu, çok ayrıntılı bir şekilde, 1999 bütçe rakamlarını da tahlil etmek suretiyle, sektörler ba
zında ve gelir grupları bazında tahlil etmek mümkündür; ama, sabahın bu saatinde fazla vaktinizi 
almak istemiyorum, değişik vesilelerle de bu kürsüden bu boyuttaki görüşlerimizi ifade ettik, an
lattık; ancak, özet itibariyle şunu belirtmek istiyorum: Hükümetin izlemiş olduğu daraltıcı politika
lar yanlıştır. Ekonomideki bu daralmadan dolayı bütün sektörler olumsuz etkilenmektedir, reel ge
lirler azalmaktadır ve gayri safî millî hâsıladaki büyüme beklentileri, maalesef, gerçekleşmediği gi
bi, ekonomi de küçülmektedir. 

17 Ağustos depreminden Önceki tarih itibariyle baktığımızda bile, yılın ilk altı ayı itibariyle, 
ekonomi yüzde 5,8 küçülmüştür. Yılın üçüncü çeyreğinde de küçülmenin devam ettiği anlaşılmak
tadır ve hükümetin Meclise sunduğu 2000 yılı bütçesine göre de, yıl sonu itibariyle de, 1999 yılın
da ekonomi daralacak, küçülecek demektir. Yılın ilk altı ayı itibariyle yüzde 5,8'lik küçülme, en 
azından şunu ifade etmektedir: Demek ki, birkaç milyonla ifade edilen -gizli işsizler hariç- işsizi 
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bulunan Türkiye'de, ekonominin bu daraltılması, küçültülmesi sebebiyle, çalışan en az 500 000 ki
şi daha işsiz kalmıştır. Yani, hükümetin izlemiş olduğu iktisadî politikalar, çalışan insanları dahi iş
siz hale getirmiştir, milyonlara varan işsizler ordusuna yeni yüzbinleri eklemiştir. Türkiye'nin de en 
önemli ekonomik sorununun işsizlik olduğunu düşünecek olursanız, bu politikanın, hükümetin iz
lemekte olduğu bu daraltıcı politikaların yanlış olduğunu vurguluyorum ve sözlerimi daha fazla 
uzatmamak düşüncesi içerisinde hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şener. 
Gruplar adına başka söz talebi?.. 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Emre Kocaoğlu konuşacak. 
BAŞKAN - Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA A. EMRE KOCAOĞLU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı 

(A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin olarak Anavatan Parti
sinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, deprem ve benzeri felaketler -Allah, kimsenin, hiçbir ülkenin başına 
vermesin- hiç kuşkusuz, öncelikle, takdiri ilahîdir; tektonik hadiselerdir, teknik hadiselerdir, fizikî 
hadiselerdir; önlemeye güç yetmez. 

Tabiatıyla, bu acı felaketlerde kaybettiklerimize, ölenlere, Allah'tan rahmet diliyoruz, kalanla
ra sabırlar diliyoruz; ama, sadece rahmet dilemek veya sabırlar dilemek yetmiyor, yapılması gere
ken görevler de var; çünkü, böyle büyük felaketlerden sonra, öyle bir zaman geliyor ki, kurtulan
ları kurtarmak gerekiyor. Şimdi bizim görevimiz, depremlerde güya kurtulan vatandaşlarımızı ger
çekten kurtarmaktır. Bunun için de kaynak lazımdır. Bunun için de temenni yetmez, iyi niyet yet
mez; bunlar şarttır ama, bunu destekleyecek kaynak lazımdır. Kaynak bulmak da siyasî bir heyetin 
görevidir; yani, hükümetin önererek, Meclisin halletmesi gereken bir meseledir ve şimdi bu iş ya
pılmaktadır; depremzedelere, depremde kaybettiklerimize yapılabilecek, onların acılarını az da ol
sa dindirebilecek telafilerin kaynağı yaratılmaktadır. 

Az önce, değerli arkadaşlarım, spesifik bir vergi yasası çıkardık. Her vergi yasası gibi zor bir iş
ti; ama, çok hayırlı bir işti; çok az vergi yasası gibi hayırlı bir işti; çünkü, bu vergiler, deprem zarar
larının telafisinde kullanılacak; yani, bu kürsüye çıkanların veya bu kürsüye çıkmayanların her za
man, mutlaka samimî üzüntülerini beyan ettikleri depremzedelere gerçekten faydalı olmak için gere
ken işlerin yapılmasında kaynak olarak kullanılacak bu vergiler. Bu sebeple, demin onayladığımız, 
demin oy verdiğimiz deprem yasası, son derece hayırlı bir işti; 57 nci cumhuriyet hükümetinin pek 
çok müspet puanı arasına mutlaka yazılacak bir müspet puandır. Şimdi yine aynı şekilde, bir başka 
hayırlı işi daha yapmak üzereyiz. 500 trilyonluk bir transfer yasası çıkanyoruz; kaynağı bulunmuş bir 
parayla çok ciddî bir ihtiyaç olarak, deprem bölgesinde acısını çektiğimiz sağlık sorunlarının gideril
mesi için, sağlık hizmetlerine kaynak aktarılacak şekilde bir transfer yasası çıkarıyoruz. 

Peşi peşine çıkardığımız bu iki yasa, bu iki faydalı yasa, depremzedelerimize, felaket bölgele
rimize, orada acı çeken vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, Parlamentomuzun, hükümetimizin bir 
borcudur ve çok şükür, borçlarımızın hiç olmazsa bir kısmını ödemeye bu şekilde devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, umuyoruz ki, bu yasanın tamamlayıcısı olarak, eğer ayrılan para, tahsis 
edilen para, transfer edilen para bu yıl içinde bitmezse, gelecek yıla da sarkarak devam edebilme
si için gerekli yetkinin verilmesi konusunda bir önerge hazırlanacaktır; bu da çok hayırlı bir ekle
me olacaktır, bu faydalı yasanın daha faydalı olmasını temin edecektir. 
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Şimdi görüşmekte olduğumuz yasa, kaynağı bulunmuş bir harcamanın hayırlı bir işe kullanıl
ması için getirilmiştir; 57 nci hükümetin, depremzedelere, acılarını paylaştığımız depremzede va
tandaşlarımıza hizmet için gösterdiği bir duyarlılığın yeni bir vesilesidir. Bu faydalı öneriden ötü
rü, bu faydalı tasandan ötürü, 57 nci hükümetimizi kutluyorum. Meclisimizin, bu yasayı onaylaya
cağı umudumuzu belirtiyorum. Anavatan Partisi olarak müspet oy vereceğimizi tekrar ediyorum. 

Saygılarımla efendim. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kocaoğlu. 
AYDIN TÜMEN (Ankara) - DSP Grubu adına Ramis Savaş konuşacak efendim. 
BAŞKAN - Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Ramis Savaş; buyurun efendim. (DSP 

sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA Ş. RAMİS SAVAŞ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

huzurlarınıza 158 sıra sayılı olarak sunulan, 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTasarısı hakkında konuşmama başlarken, şah
sım ve Demokratik Sol Parti Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sabahın bu vaktinde herhalde son konuşmacı ben olacağım; onun için, şimdiden özür diliyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen 

ve başta, seçim bölgem Sakarya ile Kocaeli, Yalova ve İstanbul Avcılar'da büyük ölçüde can ve 
mal kaybına neden olan Marmara depremini müteakip 12 Kasım 1999 Cuma günü bu kez merkez 
üssü Düzce olan, ilkine yakın ölçüde şiddete sahip, ikinci bir deprem felaketiyle karşı karşıya kal
dık. Her iki deprem felaketinde canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız geniş boyutlu ilk felaket
te afet bölgesine karayoluyla ulaşımda aksamalar olması, enkazda kalanların kurtarma çalışmala
rında yetersiz kalınması gibi sıkıntıları, 12 kasımdaki depremde, geçmişten ders alarak, daha iyi or
ganize olduğumuz için yaşamadık; ancak, kış aylanna girilmesi nedeniyle, öncelikle Bolu, Düzce, 
Kaynaşlı ve çevresinde barınma probleminin ivedilikle çözümlenmesi gerekmektedir. Tüm deprem 
bölgesinde, özellikle çocukları, yaşlıları ve hastaları kışın soğuğundan korumaya yönelik tedbirle
ri bir an önce almak zorundayız. Deprem felaketinin yaralarının sarılmasında toplumsal dayanış
mayı gösteren türri halkımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; depreme maruz kalan bölge, Türkiye gayri safı millî hâ
sılasının yaklaşık yüzde 20'sini yaratan bir bölgedir. Vergi gelirlerimizin yüzde 15'lik bir kısmı da 
bu bölgeden karşılanmaktadır. Şu anda görüştüğümüz ve az önce yaşattırdığımız vergi yasaları 
bunları temin etmeye yöneliktir. Çünkü, yüzde 15'lik bir gelir kaybı söz konusu olacaktır bu böl
geden vergi alınamaması nedeniyle. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından yürütülen 
tespit çalışmaları sonucunda 10-15 milyar dolar düzeyinde bir hasar rakamının ortaya çıktığı düşü
nüldüğünde, söz konusu zararın ve deprem felaketinin açtığı yaraların, halkımızın, azımsamadığı-
mız ölçüdeki aynî ve nakdî gönüllü katkılarıyla veya yabancı ülke ve uluslararası kuruluşlardan te
min olunan şartlı şartsız bağış ve yardımlarla karşılanmasının mümkün olmadığını belirtmek isti
yorum. Halen, Ziraat Bankası Merkez Şubesinde 80,7 trilyon lira bağış birikmiş durumdadır. Mar
mara depremiyle ilgili olarak, uluslararası kuruluşlar ile yabancı devletlerin dışkredi taahhütleri ise, 
dün, Sayın Devlet Bakanımız Recep Ünal'ın açıkladığı üzere, 3,7 milyar dolar düzeyindedir. Bu pa
ralardan, Dünya Bankasından gelen 1 milyar 17 milyon dolar ile IMPden gelen 497 milyon dolar 
gerçekleşmiş durumdadır. Bu rakamlara göre, 10 milyar düzeyindeki deprem hasarının 1/3'üne ya
kın bir bölümünün finansman sorununun dış yardımlarla çözümlenebileceği ortaya çıkmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; deprem felaketinin etkilediği bölgenin genişliği ve fela
ketin boyutu, altyapı, enerji ve kalıcı konut ihtiyacının bir an önce karşılanması için, konsolide büt
çeye dahil idarelerin bütçe ödeneklerinin artınlması suretiyle yaraların bir an önce sarılmasının 
sağlanması gerekmektedir. 

Bugün, Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlamak üzere olduğumuz 2000 yılı bütçesi görüş
melerinde, genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idarelerin bütçelerine, deprem harcamaları için 
ödenek konulmasının yanı sıra, bu kanun tasarısıyla da 1999 Malî Yılı Bütçe Kanununun (A) işa
retli cetveline 500 trilyon lira ilave yapılması öngörülmüştür. 

17 Ağustos tarihinden bugüne kadar çeşitli bakanlık, kuruluş ve fonların, deprem amaçlı talep
leri çerçevesinde 130 trilyon liralık ödenek tahsisi yapılmıştır. Ziraat Bankası Merkez Şubesinde 
biriken 80,7 trilyon liranın ise, bugüne değin, 67 trilyon lirası Afetler Fonu ile Afet Bölgesi Koor
dinatör Valiliğine aktarılmıştır. 

Diğer yandan, iş yaptırıldığı halde, ödeneksizlik nedeniyle tasfiye edilemeyen harcama tutar
ları da bulunmaktadır. İşte görüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısıyla münhasıran deprem 
felaketinde kullanılmak üzere 500 trilyon liralık eködenek sağlanmaktadır. 

1999 yılı Maliye Bakanlığı, bütçesinin yedek ödenek tertibine eklenen 500 trilyon liranın, 
1999 malî yılının bitimine 35 günlük bir süre kalması nedeniyle, bu süre içerisinde kul
lanılamayacağını dikkate alarak bir önerge hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığınca da uygun görülen 
bu önerge, Yüce Heyetinizin takdirlerine sunulacaktır. 

Vereceğiniz destekle yasalaşacağını umduğumuz bu eködenek kanun tasarısında öngörülen 
500 trilyon liralık kaynağa, bedelli askerlikten elde edilmesi tahmin olunan 400 trilyon liranın 
üzerindeki bir kaynak eklendiğinde, bütçe kaynaklarından yaklaşık 1 katrilyon liranın (2 milyar 
dolar civarında) münhasıran deprem bölgesine ayrıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

2000 malî yılı bütçesinde çeşitli bakanlık ve kuruluşların bütçelerine konulan ödeneklerle, bu 
tutarın üzerinde ilave bir kaynağın deprem bölgesine tahsis olunacağı dikkate alındığında, deprem 
yaralarını sarmaya yönelik iç ve dış kaynakların yaklaşık 8 milyar dolar düzeyine ulaştığını söy
leyebilmekteyiz. 

Halen zor şartlarda yaşayan İstanbul'un Avcılar İlçesiyle, Sakarya, Bolu, Yalova ve 
Kocaeli'nin il merkezi, ilçe, belde ve köylerindeki vatandaşlarımızın öncelikle bu kış şartlarında 
sıcak kapalı bir mekâna kavuşturulmaları, daha sonra ise, normal yaşam koşullarına döndürülmesi 
amacıyla yapılacak harcamaların bilimsel temelli, yerinde, ivedi tespit ve çözümlemeleri kavrayan, 
yerel beklentilere cevap verici, katılımcı ve koordineli bir anlayışla gerçekleştirilmesi dilek ve 
temennisiyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Savaş. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına Sayın Cevat Ayhan. (ANAP sıralarından "Hayırlı sabahlar" sesleri) 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Hayırlı sabahlar; zaten, sabah namazını kılıp, yatacağız inşal

lah, bu saatten sonra. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, "hayırlı sabahlar" diyeceğine, iktidar grupları hayırlı sabah

lara sebep olmayacak davranışlardan kaçınsın. 
Buyurun Sayın Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Muhterem arkadaşlar, 1999 bütçesine ilave 500 trilyon liralık ödenek aktarılmasıyla ilgili bir 
kanun tasarısını görüşüyoruz. Tabiî, bu kanun tasarısını görüşürken, şöyle bir geriye dönüp bak
mamız gerekiyor. Önümüzde 1999 yılı için değerli arkadaşımız Sayın Zekeriya Temizel'in 27 Ekim 
1998'de 55 inci hükümetin Maliye Bakanı olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna getirdiği bütçe var
dı. Bu bütçenin ana karakteristikleri 1999 yılı için, 1999 sonunda oniki aylık TEFE ortalaması yüz
de 35 olacak, bütçe açığı 5 katrilyon 520 trilyon olacak, gayri safî millî hâsıla içerisindeki payı yüz
de 7 olacak, faiz ise 1999 yılında 8,890 katrilyon lira olacak, büyüme hızı da yüzde 3 olacaktı. 
Tabiî, 55 inci hükümetin 1999'a bakışı buydu. 1999'da yeni bir hükümet kuruldu; ama, Sayın 
Zekeriya Temizel'in mensubu olduğu Demokratik Sol Parti 1999'a girerken Sayın Ecevit'in Baş
bakanlığında yine hükümeti idare eden bir partiydi. v 

1999'daki uygulamalara bakıyoruz; bilahara seçim sorası 24 Haziran 1999'da, şimdiki Maliye 
Bakanımızın 1999 için geçmiş bütçesini komisyona getirdiğinde, bütçe açığının, 5,520 katrilyon 
değil, 9,236 katrilyon olduğunu gördük. Faizin de, 8,890 trilyon değil, 10 katrilyon 300 trilyon ol
duğunu gördük. Büyümeyle ilgili bir tahmin yoktu. 

Şimdi, 57 nci hükümetin 3 Kasım 1999'da komisyonumuza getirdiği bütçe değerlerine göre 
de; 1999 yılı için TEFE'nin yüzde 52 ortalama yıl sonu, 3 Kasımda 52,2 olacağı ifade edilmişti; 
bütçe açığının 9,113 katrilyon olacağı ifade edildi; bütçe faizinin de, giderinin 10,3 katrilyon 
olacağı ifade edilmişti. f 

Büyüme, tabiî, negatif bir büyümedir. Birinci üç ayda büyüme, eksi yüzde 8,4; ikinci üç ayda 
da eksi yüzde 3,4'tür. 

Tabiî, bu rakamları tekrar ederek sizi sıkmak istemiyorum, sözü bir yere getirmek istiyorum; 
bunu, maliyemizin ve hükümetlerimizin bütçe yaklaşımında ve ileriyi tahmin edişindeki meselelere 
yaklaşımı bakımından arz ediyorum. 

Ekim ayı sonu değerlerine baktığımız zaman, TEFE ortalaması 10 ay itibariyle yüzde 52,1'dir. 
Son aylarda, eylül, ekim ayında da yüzde 5 küsur mertebesinde olduğu dikkate alınırsa, yıl sonu 
itibariyle muhtemelen TEFE'de, ortalamanın yüzde 60'ın üzerinde, 62-63 mertebesinde olacağı 
görülmektedir. Yani, Sayın Zekeriya Temizel'in tahmini 35'tir; benim hesabıma göre yıl sonu ger
çekleşme tahmini yüzde 63'tür. Şimdiki Sayın Maliye Bakanımızın bize 3 Kasımda verdiği değer
lerde yüzde 52'dir; halbuki, biz, onuncu ayda yüzde 52'yi aşmış durumdayız. Bu, bu tarafı. 

Ekim sonu itibariyle bütçe açığı da, 8,468 katrilyondur. Ekim ayının açığı 1,272 katrilyondur. 
Ondan önceki aylar daha düşüktür; bazen yüksektir; ama, görülüyor ki, yıl sonu itibariyle, Zekeriye 
Beyin tahmin ettiği 5,5 katrilyonun çok üzerinde, Sayın Oral'ın tahmin ettiği bütçe açığının -
9,113'ün- üzerinde bir bütçe açığı gelmesi beklenmektedir. 8,5'in üzerine ne koyarsanız koyun, 
mutlaka, 10 katrilyon mertebesinde bütçe açığı görünüyor. 

Faizler için de, onuncu ay sonu itibariyle gelinen rakam 9,676 katrilyondur ve bunun üzerine 
iki ayı da koyduğunuz zaman, muhtemelen 11 katrilyon, 12 katrilyon mertebesinde bir faiz 
gelecektir. Son ay gelen faiz, 1,450-1,460 katrilyon mertebesindedir, önceki aylar biraz daha 
düşüktür, bazı aylar yine yüksektir; yani, büyük bir dalgalanmayla seyretmektedir. 

Şimdi, buradan, sözü şuraya getirmek istiyorum: Tabiî, çok değerli Maliye Bakanlığımız var, 
Hazine var, Devlet Planlama Teşkilatı var. Türkiye'nin önüne bakışında, çok daha ciddî tahminler 
ortaya koymak lazım. Yani, bunlar, biraz, büyük hatalardır, büyük sapmalardır. Yani, sapma, dep
rem afeti sebebiyle getirdiğimiz 500 trilyon değildir; yani, bunu bahane edemeyiz; çünkü, 1998'den 
görülüşüne göre, aşağı yukarı yüzde 100'den fazla bütçe açığı sapması var ve yüzde 50 civarında, 
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yüzde 40 civarında faiz sapması var. Yani, devletin yönetiminde, ülkenin yönetiminde, fevkalade 
daha dikkatli hesap yapma ihtiyacımız var. 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; tabiî, bunu, şunun için söylüyorum: Türkiye gibi bin yıl
lık devlet geleneği olan, binlerce yıllık devlet geleneği olan bir ülkenin vatandaşlarıyız, insan
larıyız, Parlamentosuyuz, milletvekiliyiz; bizim, bu kadar büyük hatalar yapmaya hakkımız yok, 
biz bir Asya aşiret devleti değiliz veya biz bir Afrika aşiret devleti değiliz. Yani, bu büyük tec
rübeyi arkamıza alıp, önümüze bakmamız gerekmektedir. Yani, devletin kurumlarını, ülkenin 
kurumlarım, sivilini de, özelini de, bu istikamette teçhiz etmemiz, geliştirmemiz gerekmektedir. 

IMF ile 16 defa masaya oturmuş olmamız, 16 defa başarısız olmamız, 17 nci sefer oturmamız, 
bizim için iftihar edilecek bir husus değildir, bir ayıptır, onu ifade etmek istiyorum; bugünkü 
hükümeti kastederek söylemiyorum, yani, hep geçmiş hükümetler böyle. Verdiğimiz sözü yerine 
getirmemiz ve yerine getirebileceğimiz şekilde konuşmamız gerekmektedir, yani, önümüzdeki 
mesele budur. Elbette bu kanun çıkacaktır, bir şey demiyorum; ama, işte Türkiye'nin önündeki 
mesele budur; yani, ciddî olmak, işini iyi yapmak. 

Bir insan için, bir Müslüman için iki şey temeldir, farzı ayndır, onu ifade edeyim. Bir tanesi, 
dininin icaplarım yerine getirmek; ikincisi de, yaptığı işi güzel yapmaktır. Berberden, başbakana 
kadar, müsteşarına kadar, genel müdürüne kadar, üniversite hocasına kadar, bu toplum, işini iyi 
yapan, kaliteli yapan, bir noktaya yönelir de, bunda tavizsiz olarak kendini yetiştirir ve geliştirirse, 
inanıyorum ki, son 2000 yılına damgasını vuran büyük Osmanlı İmparatorluğu gibi, Türkiye Cum
huriyeti de güçlenerek, gelecek nesillere daha büyük iktisadî yapısı, daha yüksek teknolojisi, daha 
yüksek ilmî seviyesi, daha yüksek ahlak seviyesi ve daha yüksek seviyeli ve güçlü siyaset, devlet 
ve ilim adamlarıyla yönelecektir. 

Ben bunları söyleyeyim dedim; evet, hayırlı sabahlar ve tasarının da hayırlı olmasını diliyo
rum, hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz. 
Şahsı adına başka söz isteği yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. • 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
BAŞKAN - 1 inci maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 

4393 SAYILI 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI (A) İŞARETLİ 
CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. — 4393 sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertibinde (500 000 000 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 158 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesine aşağıda belirtilen fık

ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ş. Ramis Savaş Ahmet Arkan Osman Fevzi Zihnioğlu 
Sakarya Kocaeli Sakarya 
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M. Turhan îmamoğlu Cevat Ayhan Nevzat Ercan 

Kocaeli Sakarya Sakarya 

Sefer Ekşi Cumali Durmuş Nazif Okumuş 

Kocaeli Kocaeli İstanbul 

Hasan Suna Mustafa Karslıoğlu Ersin Taranoğlu 

Yalova Bolu Sakarya 

Halil Çalık Kemal Köse 

Kocaeli Kocaeli 

"Bu tertipteki ödeneğin yılı içinde kullanılmayan kısmım aynı amaçla kullanılmak üzere, er
tesi yılın bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir." 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET HANİFÎ TİRYAKİ 
(Gaziantep) - Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI SÜMER ORAL (İzmir) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 

Ş.RAMİS SAVAŞ (Sakarya) - Gerekçeyi okuyalım. 

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 

Deprem felaketinin meydana getirdiği yaraların sarılması, hasarların telafisi amacıyla kon
solide bütçenin gerektirdiği ilave harcamalann yapılabilmesi için alınan ek ödeneğin yıl sonuna 
kadar kullanılmayan kısmının yine aynı amaçla kullamlmak üzere yeni yıl bütçesine devredilmesi 
amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı, gerekçesini dinlediğiniz 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri maddeye bağlı (1) Sayılı Cetveli okutuyorum : 

(1) SAYILI CETVEL 
13 00 - MALİYE BAKANLIĞI 

(Milyon TL.) 
Bölüm Kesim Ödenek Madde Harcama Harcama Madde Ödenek Kesim Bölüm 

(PropramttAltProiTOnü Timi fflmlivct-Proje) Kalemi AÇİKLAMA Kalemi (Faaliyet-Proje) Tllrtl (Alt Program) (Program) 
930 MALÎ TRANSFERLER 500000000 

08 DİĞER MALÎ TRANSFER 500000000 
İLGİLİ ÖDEMELER 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi değişiklik önergesi istikametinde ve kabul edilen 1 sayılı cetvelle birlikte oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. - 1999 Malî Yılı Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin "Sağlık Bakanlığı" 
bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı T-15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X4 125 Sağlık Kuruluşları için 

T-15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 4X2 150 Sağlık Kuruluşları için 

(3418 sayılı Kanun gelir

lerinden karşılanacaktır.) 

T-16 Ambulans arazi hizmetleri 4X4 25 Sağlık Kuruluşları için 

. için (Tıbbî donanımlı) 

Traktör (Römorku, kepçe ve 1 Refik Saydam H. Merkezi 

kazıcısı ile birlikte) Bask Serum Çiftliği Müd. için 

BAŞKAN - 2 nci maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. . 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN - Maddeyle ilgili söz isteği?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasarı, açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın şekli konusunda Genel Kurulun kararını alacağım: 

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme gire
meyen arkadaşlarımızın teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen 
arkadaşlarımızın oy pusulalarını Başkanlığımıza göndermelerini, vekâleten oy kullanacak sayın 
bakan var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini, adını, soyadını ve imzasını 
taşıyan oy pusulasını Başkanlığımıza ulaştırmalarını rica ediyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum. 
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(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansının yapılan açıkoylamasının sonu
cunu ilan ediyorum: 

Katılan üye : 194 

Kabul : 190 

Ret : 2 

Mükerrer : 2 

Bu sonuca göre, tasan yasalaşmıştır, hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odalan, Sanayi Odalan, Deniz Ticaret Odalan, Ticaret Borsalan ve Türkiye 
Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalan ve Ticaret Borsalan Birliği Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasansının müzakeresine başlayacağız. 

4. — Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Büt
çe Komisyonları Raporları (1/424) (S.Sayısı: 191) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 

Hükümetin olması, bir mana ifade etmiyor. 

Komisyon olmadığı için, tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 

Aldığımız karar uyannca, çalışma süremiz bu tasannın sonuna kadardı; Komisyon hazır bulu
namadığı için, görüşmelerimizi burada sonlandırıyoruz. 

Sözlü sorular ile diğer denetim konulannı sırasıyla görüşmek için, 30 Kasım 1999 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 05.32 

© 
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VII. - SORULAR VE CEVÂPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Tokat Milletvekili M. Ergim Dağcıoğlu'nun, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun cevabı (7/670) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakam Sayın Sabahattin Çakmakoğlu tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 8.10.1999 
M. Ergün Dağcıoğlu 

Tokat 
Bedelli askerlik, ilk defa Genelkurmay Başkanının bir kısım basınla yaptığı sohbette dile ge

tirilmiş ve Hükümetinizce bu teklif hemen işleme konularak 1973 doğumlulardan itibaren toplam 
15 000 mark ödeyenlerin askerlikten muaf tutulacağı şeklinde bir uygulama başlatılmıştır. 

1. Bu uygulamadan kaç kişinin yararlanacağı ve ne kadar gelir elde edileceği düşünülmüştür? 
Hangi yetkiye dayanılarak başlatılmıştır? Uygulamanın başlangıç tarihi, kişi başına istenilen bedel, 
başvuruların sona erme tarihi ve toplam başvuran kişi sayısı nedir? 

2. Bedelli askerlik uygulamasının asıl amacı acaba 17 Ağustosta meydana gelen deprem yara
larının sanlmasına ek kaynak yaratılması düşüncesi midir? Eğer öyleyse Hükümetinizin büyük 
umutlar bağladığı bedelli askerlik başvurularından beklediğiniz sonucu aldığınızı düşünüyor mu
sunuz? 

3. Bedelli askerlik konusunu kamuoyunun gündemine getiren Genelkurmay Başkanlığının bu 
konu henüz TBMM'de görüşülmeden özellikle bir "bedel" telaffuz ederek açıklama yapması hak
kında ne düşünüyorsunuz? 

4. Çok ciddi bir siyasal karan gerektiren ve aynca toplumsal çapta önemli sonuçları olması 
beklenen "Bedelli askerlik" konusunda TBMM'nin üzerinde bir irade mi vardır ki, daha meclise ne 
şekilde geleceği belli olmadan, hangi doğumluların gideceği, bedelin ne olacağı, kaç taksitle öde
neceği, başvuru prosedürünün ve süresinin nasıl olacağı belirlenmeden bu riskli uygulama başlatı-
labilmiştir? 

5. Ya da ardından hazırlanmış bir teklifin getirildiği şekliyle meclisten geçeceğine ve yasala-
şabilleceğini hangi üstün irade garanti etmektedir? TBMM'sinin tatilde olduğu bir sırada, âdeta by-
pass edilerek, henüz ortada değil kanun bir tasarı bile mevcut değilken Millî Savunma Bakanı ola
rak vatandaşların Askerlik şubelerinin önünde kuyruklar oluşturmasına sebep olmanız hakkında ne 
düşünüyor sunuz? Yann ortaya çıkacak bir değişiklik halinde herhangi bir hak kaybı olacak mıdır 
ve bu durumlar nasıl telafi edilecektir? 

6. Askerlik her Türk genci için Anayasal bir hak ve görev değil midir? Eğer öyleyse gelir da
ğılımının böylesine bozuk olduğu bir ülkede bu anayasal görevden parası olanın kurtulması Ana
yasaca aykırı olmayacak mıdır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 25.11.1999 
Kan Kar.: 1999/7033-GK 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Bşk.lığının 18 Ekim 1999 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/670-2096/5621 sayılı yazısı. 
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Tokat Miletvekili M. Ergün Dağcıoğlu tarafından verilen ve İlgi Ek'inde gönderilerek cevap
landırılması istenilen, 7/670 sayılı "Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin" yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. , 

Sabahattin Çakmakoğlu . 
Millî Savunma Bakam 

Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu Tarafından Verilen 7/670 Sayılı 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin yol açtığı zararın giderilme
sine katkı sağlamak amacıyla Genelkurmay Başkanlığı tarafından, bedelli askerlik uygulaması öne
rilmiştir. Bu öneri üzerine Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan metin Hükümetçe de benimse
nerek, Tasan halinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve 4 Kasım 1999 tarihinde kanun
laşmıştır. 

Bedelli askerlik uygulamasındaki yaş sınırı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin önümüzdeki yıllan da 
kapsayan insan gücü ihtiyaçtan, nüfus istatistikleri, her yıl kanunî nedenlerle askerlikleri ertelenen
lerin sayısı, önceki uygulamalar, personel mevcutlarındaki tahammül edilebilir azalma dikkate alı
narak tespit edilmiştir. Uygulama sonucunda 1-1.2 milyar DM.lık bir kaynak yaratılabileceği de
ğerlendirilmektedir. 

Vatandaşlarımızın bu imkândan yararlanabilmesi için, en geç 4 Mayıs 2000 tarihine kadar as
kerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir. Bedel miktarı; 40 yaşından küçük olanlar için 
15 000 DM, 40 yaşından büyükler için 20 000 DM veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası olarak 
öngörülmüştür. 

2. Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin olarak yapılan anket sonucunda, 72 599 vatandaşımı
zın bu imkândan yararlanmak istediği tespit edilmiştir. Bu rakamlara göre hedeflenen sonuca ula
şılabileceği kıymetlendirilmektedir. 

3. Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca bu konuda yapılan açıklamalar 
kamuoyunu bilgilendirmeye yöneliktir. Nitekim yapılan tüm açıklamalarda, Teklif veya Tasarının 
Kanunlaşmasının Yüce Meclisin takdirlerine maruz olduğu özellikle vurgulanmıştır. 

4. Bedelli askerlik ile ilgili olarak, Kanunun kabulünden önce anket çalışması dışında, bağla
yıcı herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Teklif ve Tasan hakkında yazılı veya sözlü şekilde ya
pılan tüm açıklamalarda, uygulamanın Tasarının kanunlaşmasını müteakip başlayacağı, büyük bir 
dikkat ve özenle belirtilmiştir. 

5. Bedelli askerlik uygulamasına bir an önce başlanabilmesi için gerekli bilgilerin tespiti ama
cıyla, bedelli askerlikten yararlanmayı düşünen vatandaşlarımızın veya yakınlarının, yazılı veya 
sözlü olarak askerlik şubelerine başvurmaları istenmiştir. Bu işlemleri, sadece Tasarının kanunlaş
ması aşamasında ihtiyaç duyulacak ve kabul edildiği takdirde planlamaya esas teşkil edecek bilgi
lerin tespiti amacıyla yapıldığı, ileride yükümlüleri ve idareyi bağlayıcı niteliği olmadığı, asıl baş
vuruların kanunun yürürlüğe girmesini müteakip yapılması gerektiği kamuoyuna ve yükümlülere 
özellikle duyurulmuştur. Bu nedenle kimsenin bir hak elde etmesi veya kaybetmesi sözkonusu de
ğildir. 

6. Anayasamızın 72 nci maddesi; vatan hizmetinin Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde 
ne şekilde yerine getirileceğinin veya getirilmiş sayılacağının kanunla belirleneceği hükmünü içer
mektedir. Nitekim, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu maddesi de ihtiyaç fazlası yükümlü ol-
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ması durumunda, bedelli askerlik uygulamasına imkân tanımakta olup, geçmiş yıllarda da bedelli 
askerlik uygulamaları yapılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Sabahattin Çakmakoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

2. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, borsa işlemlerine şaibe karıştırıldığı iddiaları
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan'ın 
cevabı (7/646) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletle

rinizi arz ederim. 

MusaUzunkaya 
Samsun 

1.2 Temmuz 1999 Cuma günkü Borsa işlemlerine şaibe karıştırıldığı yolundaki iddialar araş
tırılmış mıdır? 

2. Bu tarihteki Borsa işlemlerinde hangi aracı ve yatırımcıların anormal alımı ve satımları ol
duğu tesbit edilmiş midir? Varsa bunlar kimlerdir? 

3. Ekonomi ile ilgili tüm açıklamalar Borsa kapandıktan sonra yapılırken IMF için neden 2. 
seansın ortası tercih edilmiştir? 

4. Bazı İş Adamlarının IMF Heyeti Başkanı ile yaptığı ikna görüşmelerine kimler katılmıştır? 
5. IMF ve Dünya Bankası ile Hazine Müsteşarlığında öğle saatlerinde yapılan toplantının sa

atini kimler belirlemiştir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 24.11.1999 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı: B.02.0.002/2233 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 
İlgi: 25.10.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/646-892/02671 sayılı yazısı. 
Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya tarafından Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'e tevcih 

edilen ve tarafımdan ccvaplandınlması istenilen 7/646 esas no. lu yazılı soru önergesinde yer alan 
hususlar, ilgisine göre bu konuda inceleme yapmaya yetkili bulunan Sermaye Ryasası Kurulu ile 
Hazine Müsteşarlığınca incelenmiş ve alınan cevaplar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
H. Hüsamettin Özkan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
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Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn 7/646 Esas Numaralı 
Yazılı Soru Önergesi Cevaplan 

Cevap 1. 2.7.1999 tarihinde İMKB-100 endeksindeki hareketlerin nedenlerinin tespitine yöne
lik olarak 5.7.1999 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından inceleme başlatılmıştır, inceleme 
sonuçları 9.7.1999 tarihli ön inceleme raporu ile Kurul Karar Organına sunulmuştur. Sözkonusu ra
porun soncunda; 2.7.1999 Cuma günü işlemleri ile sınırlı olarak, İMKB-100 endeksindeki hareket
ler dolayısıyla, sermaye piyasası mevzuatına aykırı bir veri tespit edilmemiştir. İnceleme sonuçla
rı basın açıklaması ile 9.7.1999 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. 

Cevap 2. 2.7.1999 tarihinde IMF basın toplantısı sırasında İMKB hisse senedi piyasasında kes
kin fiyat hareketleri meydana gelmiştir. Bu fiyat hareketleri IMF basın toplantısının başlamasıyla 
eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, 2.7.1999 Cuma günkü fiyat hareketleri tümüyle 
IMF toplantısındaki açıklamalardan kaynaklanmaktadır. Zira, yeniden inşa edilen seansın incelen
mesinden her bir keskin fiyat düşüşüne, sırasıyla Sayın Cottarelli'nin (IMF) malî konsalidasyona 
ilişkin cümlesi ve bu cümlenin tercümesindeki hata, Sayın Chipper'in (Dünya Bankası) çok yakın 
gelecekte koşulsuz kaynak beklentisinin gerçekleşmeyeceği sonucunu veren sözleri ve Reuters'in 
Sayın Cottarelli'nin değindiğimiz cümlesini gecikmeli ve hatalı bir anlam yükleyerek yayınlaması 
eşlik etmektedir. 

Düşüş dönemlerini ve bu dönemlerde yapılan açıklamaları gösteren grafik aşağıda yeralmak-
tadır. Grafikten, sözlerin fiyatların hangi seviyesinde sarfedildiği ve bu sözler sonrasında nasıl bir 
düşüş dalgası yaşandığı çok açık olarak görülmektedir. Tek başına bu grafik dahi 2.7.1999 Cuma 
günkü fiyat düşüşlerini açıklamaktadır. 
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2.7.1999 tarihinde İMKB-100 endeksindeki hareketlerin incelenmesi sonucunda mevzuata ay
kırı bir fiil tespit edilemediğinden haksız kazanç sağlanması da sözkonusu olmamaktadır. İşlemler 
135 aracı kurum ve bunların müşterileri arasında dağılmıştır. Bu dağılım aracı kurumların gelenek
sel pazar paylarına göre daha yaygın olmuştur. Toplantının televizyonda canlı yayınlanması nede
niyle piyasadaki tüm yatırımcılar eş zamanlı ve aynı yönde tepkiler vermiştir. Düşüş döneminde 
alıcıların bulunması, her bir düşüş öncesinde, toplantı sırasında sarfedilen olumlu beklenti yarata
cak sözler üzerine piyasaya genel bir şekilde gelen alış emirlerinin, olumsuz beklenti yaratan söz
lerden sonra Borsa kuralları gereği iptal edilememesinden kaynaklanmıştır. Dolayısıyla piyasanın 
% 80'i televizyonda canlı olarak yayımlanan olumlu sözler üzerine aynı anda alış emri girmeye 
başlamış, olumsuz sözlerden sonra da aynı. oranda satışa geçmiştir. Bu nedenle bazı kişilerin ve ku
rumların haber yayarak, alım ve satımları ile fiyatları belirleyerek veya tümüyle toplantının o an
daki seyriyle ilişkili olarak yaşanan düşüş ve yükselişlere neden olan piyasa tepkisini önceden bi
lerek işlem yapıp kazanç sağlamaları sözkonusu olmamıştır. 

Belirtilen çerçevede, canlı olarak herkese açık bir şekilde yayınlanan basın toplantısının sey
rinden kaynaklanan fiyat hareketlerinden dolayı haksız bir kazanç sağlanmamıştır. 

Diğer tarafatn IMF toplantısını izleyen ilk işgünü olan 5.7.1999 Pazartesi günü % 3.5 oranın
da artarak 5 030 seviyesine çıkan İMKB endeksi, Cuma günü yaşanan % 5.8'lik düşüşü büyük öl
çüde telafi etmiştir. İzleyen günlerde de toplam yaklaşık % 15 civarında artış göstermiştir. Pazar
tesi günkü telafi, IMF basın toplantısındaki açıklamalar, zaman baskısı olmadan sağlıklı bir şekil
de değerlendirildiğinde, piyasalar için olumsuz bir gelişmenin sözkonusu olmadığını göstermekte; 
% 15'lik ilâve yükseliş ise anlaşma sonrasındaki uygulamalara piyasanın olumlu tepkisini göster
mektedir. 

Netice itibariyle, IMF görüşmelerinden çıkan sonucun fiyat düşüşüne neden olacak bir olum
suzluk içermediğinin piyasalar tarafından da anlaşıldığını, 2.7.1999 Cuma günkü düşüşün tümüyle 
yukarıda belirttiğimiz kavram kargaşasından ve piyasaların süratinden kaynaklanan anlık gelişme
lerin sonucu olduğunu söyleyebiliriz. 

Cevap 3. Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, IMF Ana Sözleşmesi Madde IV Konsültasyon 
Görüşmeleri ve Yakın İzleme Anlaşması'nın 3 üncü Gözden Geçirilmesi çerçevesinde ülkemize 15 
Haziran 1999 tarihinde gelmiş, 15-16 Haziran 1999 tarihlerinde İstanbul'da özel sektör ve finans 
çevreleri ile görüşmeler yaptıktan sonra, 17 Haziran 1999 tarihinde Ankara'da ilgili kuruluşlar ile 
görüşmelere başlamıştır. Söz konusu heyet, görüşmeleri sonucunda hazırlayacağı raporu tamamla-
yamaması sebebiyle çalışmalarını önce 1 Temmuz, daha sonra 2 Temmuz 1999 tarihine kadar uzat
mıştır. IMF heyeti ve ekonomi bürokrasisi yetkililerinin katıldığı basın toplantısı, IMF Heyetinin 
son hazırlıklarını 2 Temmuz 1999 tarihinde basın toplantısından hemen önce bitirilmesi nedeniyle 
14.30'da başlamıştır. 

IMF Heyeti ve Türk yetkilileri arasındaki temaslar Haziran 1998 tarihinde Yakın İzleme An
laşmasının imzalanmasını müteakiben hız kazanmış ve her üç ayda bir IMF uzmanlarından oluşan 
bir heyet ülkemizi ziyaret etmiştir. Her ziyaretin sonunda ülkemizin geçen üç aylık ekonomik per
formansını değerlendiren bir belge hazırlanmış ve 2 Temmuz 1999 tarihinde yapılan basın toplan
tısına benzer toplantılar düzenlenmiştir. IMF Uzmanlarının Ekim 1998 ve Şubat 1999'daki ziyaret
leri sonucunda da basın toplantıları yapılmış ve bu basın toplantıları İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası'nda işlem yapılan saatlerde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla 2 Temmuz 1999'da yapılan 
basın toplantısının saati hususunda yapılmış özel bir tercih bulunmamaktadır. 

Cevap 4. IMF heyeti, 15-16 Haziran tarihlerindeki İstanbul ziyareti kapsamında kendi istekle
ri üzerine TÜSİAD, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti Bankası, IMK., Chase Manhattan Bank, Citi-
bank ve Türkiye Bankalar Birliği yetkilileriyle görüşmüş ve özel sektörün Türk ekonomisine bakışı 

- 7 2 8 -



T.B.M.M. B : 25 25 .11 .1999 O : 6 

hususunda bilgi edinmiştir. Aynca Ankara'daki görüşmeler sırasında da ilgili kamu kuruluşlarının 
yanısıra Türk-İş, Ziraat Bankası, Ankara Ticaret Odası (ATO) yetkilileri ile de kendilerinin isteği 
üzerine toplantılar tertip edilmiştir. IMF heyetinin Türkiye Masası Şefi Mr. Carlo Cottarelli ve di
ğer uzmanlar bu toplantılara toplu halde ya da gruplara ayrılarak katılmıştır. 

Cevap 5. IMF heyeti ile Hazine Müsteşarlığı yetkilileri arasında 2 Temmuz 1999 tarihinde öğ
le saatlerinde yapılan görüşme, IMF heyetinin ülkemizden ayrılmadan evvel mutad olarak daha ön
ceki toplantılarda da gerçekleştirildiği üzere son bir genel değerlendirmenin yapıldığı bir toplantı 
mahiyetindedir. Heyet mensupları ayın gün öğleden sonra ülkemizden ayrılacağından ve çalışma
lar ancak sabah saatlerinde tamamlanabildiği için son değerlendirme toplantısının öğle saatlerinde 
yapılması gereği hasıl olmuştur. 

3. — Tokat Milletvekili M. Ergim Dağcıoğlu'nun.milletvekillerinin maaşlarından depremzede-
ler için zorunlu kesinti yapıldığı yolunda basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (7/782) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda ge
reğini saygılarımla arz ederim. 21.10.1999 

M. Ergün Dağcıoğlu 
Tokat 

Sorular: 
1. Gözcü Gazetesinin 19 Ekim 1999 tarihli nüshasında "Oh be! Milletvekillerine zorla iyi bir 

iş yaptırdılar" manşetiyle yayınlanan haber, Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve milletvekil
lerini son derece tahkir edici nitelikte kaleme alınmıştır. Sözkonusu haberle ilgili olarak Başkanlı
ğınızca tekzip etme ya da açıklama yapma şeklinde herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılma
mışsa niçin yapılmamıştır? Böyle çirkin saldırılara karşı TBMM'nin saygınlığını daha kim, ne za
man ve nasıl koruyacaktır? Yapılmışsa sonuç ne olmuştur? 

2. Adı geçen gazete milletvekillerinden sadece 40 inin depremzedeler için gönüllü bağış yap
tığını, Başkanlık Divanının bağış yapmayan 510 milletvekilinin maaşlarından alınan bir karar uya
rınca 500 er milyon lira kestirdiğini iddia etmektedir. Habere kaynak gösterilen Başkanlık Divanın
dan böyle bir karar alınmış mıdır? Olayın gerçek mahiyetini derhal kamuoyuna neden duyulmu
yorsunuz? 

3. Fazilet Partisi Grubunun TBMM Özlük İşleri Müdürlüğüne ve Saymanlık Müdürlüklerine 
yazdığı 12.10.1999 tarih ve 610 sayılı yazıda; Fazilet Partili 107 milletvekilinin gönüllü olarak her-
birinden 500 Milyon olmak üzere toplam 53.5 milyar liranın depremden zarar gören illerde 
"TBMM Deprem evleri yapımında harcanmak üzere" Ziraat Bankası TBMM Şubesinde açılan 
Depremzedelere Yardım hesabına yatırılması istenmiş midir, istenmemiş midir? Eğer istenmişse 
bu durumun hem adı geçen gazeteye hem de kamuoyuna duyurulmasında neden gecikilmiştir? 

4. Son zamanlarda bir kısım basının ısrarla Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiye
tine ve milletvekillerine yönelik buna benzer çirkin yayınlar yaptığı bilinmekte iken bu yayınlar 
hakkında geçmişte herhangi bir adlî işlem yapılabilmiş midir? Şayet yapılmış ise bu işlemlerin so
nuçları ne olmuştur? 
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T.C 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 26.11.1999 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN. KAR. MD. 
Sayı: A.01.GNS.0.10.00.02,7/782-2286/6040 

Sayın M. Ergün Dağcıoğlu 
Tokat Milletvekili 

İlgi : 21.10.1999 tarihli yazılı soru önergeniz. 

Milletvekillerinin maaşlarından depremzedeler için zorunlu kesinti yapıldığı yolunda basında 
çıkan haberlere ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Cevap 1. Önergenize konu edilen gazetede yer alan haberle ilgili olarak 20 Ekim 1999 tarihin

de Genel Evrak ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı tarafından Gözcü Gazetesi Ankara Temsil
cisine yollanan açıklamanın bir örneği ilişikte sunulmuştur. 

Cevap 2. Söz konusu kesinti, siyasî parti gruplarının istekleri üzerine yapılmış olup, mevcut 
547 milletvekilinden 473 üyenin ödeneklerinden kesinti yapılmıştır. 

Kesinti yapılamayan (74) üyeden, (4) üye bu amaçla açılan banka hesabına şahsen yatırdıkla
rını dilekçeleri ile belirttiklerinden ödeneklerinden herhangi bir kesinti yapılmamıştır. Ayrıca, öde
neklerinden kesinti yapılmayan (70) üyeden, (1) üyenin yazılı başvurusu üzerine, geriye kalan (69) 
üyenin ise depremzedelerc yardım amacıyla gönderilen grup listelerinde isimleri bulunmadığından, 
15.10.1999-14.1.2000 dönemi ödeneklerinden kesinti yapılmamıştır. 

Cevap 3. Fazilet Partisi grubundan, bu amaçla Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğüne aynı ta
rihte ve sayı ile iki adet yazı intikal etmiştir. Konu itibariyle aynı olmakla birlikte, yapılan kesinti
nin amacı ve yatırılacağı banka hesabı açısından " TBMM Deprem Evleri" yapımında harcanmak 
üzere Ziraat Bankası TBMM Şubesinde açılan "Depremzedelere Yardım Hesabı"na, denilmek sure
tiyle açıklık getirilmesi nedeniyle ikinci yazıları işleme konulmuş ve buna göre kesinti yapılmıştır. 

Fazilet Partisi grubunca bildirilen (107) üyeden, (1) üyenin başvurusu üzerine, ödeneğinden bu 
amaçla bir kesinti yapılmamıştır. 

Cevap 4. Başkanlığımızca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetini rencide edici 
yazı ve haberlerle ilgili olarak gerekli özen ve hassasiyet gösterilmekte olup, yasal çerçeve içeri
sinde Cumhuriyet Başsavcılığına başvurular yapıldığı gibi ilgili gazeteler ile ajanslara gereken 
açıklamalar yapılmaktadır. 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 20.10.1999 
Genel Evrak ve Basın Halkla 

İlişkiler Daire Başkanlığı 
Sayın Oktay Pirim 

Gözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi 
Gazetenizin 19 Ekim 1999 tarih ve 3230 sayılı nüshasında sayın milletvekillerimizin deprem

zedeler için gönüllü olarak yaptıkları bağış konusunda yer alan haber, üzüntüyle karşılanmıştır. 
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Değerli kamuoyunun ve parlamentoda görev yapan medya mensuplarının da çok yakinen bil
diği gibi, Sayın milletvekillerimiz, depremin acısını yüreklerinde hissetmiş ve depremzedelerin ya
ralarının sarılması için kendiliklerinden seferberlik içerisine girişmişlerdir. 

Milletvekillerimizden pek çoğu depremin hemen ertesi gün felaketten etkilenen illerimizde va
tandaşlarımızın yanında olmuşlardır. Bu milletvekillerimiz, depremzedc vatandaşlarımızın tüm so
rularını yerinde görmeye ve yaralarını sarmaya uğraş vermişler, depremzedelerin sorunlarının çö
zümü için büyük gayret ve çaba sarfetmişlerdir. 

Depremzede vatandaşlarımız için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde düzenlenen mad
dî yardım kampanyası konusunda haberde ifade edildiği şekilde herhangi bir zorlama asla sözko-
nusu olmamıştır. Sayın milletvekillerimiz depremzede vatandaşlarımızın acılarını yüreklerinde his
sederek kendiliklerinden harekete geçmişlerdir. 

Tüm ulusumuzu yürekten yaralayan deprem felaketi sonrasında sayın milletvekillerimiz ara
sında gerçekleştirilen yardım kampanyasının, gazetenizdeki takdimini hoşgörü, iyiniyet ya da ba
sın özgürlüğü sınırları içerisinde değerlendirmek mümkün değildir. 

Haberin takdim şekli ve içeriği, vatandaşlarımızın özgür iradeleri doğrultusunda kullandıkla
rın oylarla seçtikleri temsilcilerini ve parlamenter demokratik rejimimizin vazgeçilmez temel ku
rumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığını zedeliyici niteliktedir. 

Hiçbir zaman unutmamalıyız ki, milletimizin temsilcilerinin ve onların oluşturduğu Yüce 
Meclisimizin temel hedefi, milletimizin karşı karşıya bulunduğu tüm sorunlara -doğal afetlerin yol 
açtıklan da dahil- ortak olup çözüm bulmak, ülkemizin eşitlik ve özgürlük içerisinde kalkınmasını 
sağlamak ve demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla işletmektir. 

Sayın Milletvekillerimiz; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, moral bozucu, şevk kırı
cı yayın ve yorumlara rağmen bu kutsal görevin bilinç ve sorumluluğu içerisinde çalışmalarını sür
dürecektir. 

Bu açıklamama, sorumlu gazetecilik anlayışının zorunlu bir gereği olarak gazetenizde yer ver
menizi rica eder, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. 

Şahap Alp 
Genel Evrak ve Basın 

Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı 

4. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, esnaflara verilen kredi faiz oranlarının düşü
rülmesine ve alınan teşvik kararlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. 
Hüsamettin Özkan'ın cevabı (7/791) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Özkan tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
tlyas Yılmazyıldız 

Balıkesir 

Sorular: 
1. 55 inci, 56 ncı ve 57 nci Hükümetler tarafından uygulanan ekonomik politikalar sonucunda 

ekonomideki daralma ve piyasalardaki durgunluk sonucu esnaf ve sanatkârlar çok zor duruma düş-
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müştür. Esnaf ve sanatkârların içine düştüğü bu zor durumdan kurtulabilmesi için beklenen enflas
yon oranındaki düşüşe paralel olarak, 55 inci Hükümet döneminde yükseltilen esnaflara verilen 
kredi faiz oranının düşürülmesi konusunda Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? Ucuz ve 
yeterli finansman sağlanacak mıdır? 

2. Ülke ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda işyeri ve şirket kapanmaları 
hızla artmış, senet protestoları yüzde elliyi aşmıştır. Artan kredi talepleri gözönüne alınarak plas
manları arttırılacak mıdır? Kredi şahıs limitlerinin artırılması için bir çalışmanız var mıdır? 

3. Türk müteşebbis gücünün emsalsiz bir göstergesi ve örneği olan esnaf ve sanatkârları ver
gisini ve borcunu ödeyememiş, iflaslar ve hacizler artmıştır. Örneğin Balıkesir İlinde binin üzerin
de esnaf ve sanatkâr işyerini kapatmak durumunda kalmıştır. Küçük ve Orta Boy İşletmelerin ge
lişmesine ve kalkınmasına yönelik çalışmalarınız nelerdir? Devletimiz tarafından yeterince destek
lendiğinize inanıyor musunuz? 

4. Enflasyon altında ezilen esnaf ve sanatkârımız, artık varlığını sürdüremez hale gelmiştir, if
las ve işyeri kapanmaları artmıştır. Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde KOBİ'lerin daha ucuz 
hammadde ve aramadde satın alarak üretimini geliştirip artırabilmesi, hizmet kalitesinin yükselti
lebilmesi için aldığınız teşvik kararları nelerdir? 

5. Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkârlara 1998 yılı içerisinde toplam 300 trilyon kredi 
verilmiştir. Balıkesir İline verilen tutar ise sadece 7 trilyon 309 milyar TL'sı civarındadır. Balıke
sir İline verilen kredilerde hangi kriterler gözönüne alınmaktadır? Bu miktarın artırılması yönünde 
bir çalışmanız var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 25.11.1999 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı: B.02.0.002/2224 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi: 1.11.1999 tarih ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/791-2303/609 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'm tarafıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenilen 7/791 esas no.lu ya
zılı soru önergesine ilişkin cevaplar ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
H. Hüsamettin Özkan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Soru 1. 55 inci, 56 ncı ve 57 nci Hükümetler tarafından uygulanan ekonomik politikalar sonu
cunda ekonomideki daralma ve piyasalardaki durgunluk sonucu esnaf ve sanatkârlar çok zor duru
ma düşmüştür. Esnaf ve sanatkârların içine düştüğü bu zor durumdan kurtulabilmesi için beklenen 
enflasyon oranındaki düşüşe paralel olarak, 55 inci Hükümet döneminde yükseltilen esnaflara ve
rilen kredi faiz oranının düşürülmesi konusunda Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? 
Ucuz ve yeterli finansman sağlanacak mıdır? 

- 7 3 2 -



T.B.M.M. B : 2 5 25 .11 .1999 0 : 6 

Cevap 1. Geçtiğimiz yıllarda Asya Krizi olarak nitelendirilen global ekonomik kriz dünya eko
nomilerini olduğu gibi ülkemiz ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca yurt içinde ya
şanan sel ve deprem felaketleri de ekonomide istenilen hedeflere ulaşmayı engelleyen hususlar ol
muştur. 

Ancak 1999 yılının ikinci yarısıyla birlikte dünya ekonomilerinin krizden çıkmaya başladığı 
görülmüş, ayrıca kurulan başarılı koalisyon hükümeti sayesinde de piyasalarda güven havası oluş
muştur. 

Özellikle 2000 yılı bütçesinde öngörülen enflasyonu düşürme, bütçe açıklarını ve kamunun 
borçlanma ihtiyacını azaltma hedeflerine IMF ile yapılacak Stand-by anlaşmasıyla birlikte daha 
kolay ulaşılabilecektir. 

Bu durumda piyasalarda bir istikrar sağlanacak, enflasyondaki düşüşe paralel olarak kredi fa
izleri de azalacaktır. Esnaf-sanatkârlara kullandırılan kredi faizlerinin daima piyasa faizlerinin al
tında olduğu dikkate alındığında, ekonomideki gelişme doğrultusunda esnaf kredisi faizlerinin dü
şürülmesi de mümkün olabilecektir. 

Soru 2. Ülke ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda işyeri ve şirket kapanma
ları hızla artmış, senet protestoları yüzde elliyi aşmıştır. Artan kredi talepleri gözönüne alınarak 
plasmanları arttırılacak mıdır? Kredi şahıs limitlerinin artırılması için bir çalışmanız var mıdır? 

Cevap 2. Ekonomide alınan tedbirlerin piyasaları canlandırması ve büyüme oranının % 4-5 dü
zeyine ulaşması hedeflenmektedir. Bu canlılık öncelikle esnaf ve sanatkârların işlerinin açılmasına 
ve sıkıntılarının giderilmesine yarayacaktır. 

Zaten her yıl esnaf va sanatkârlara kullandırılan kredi tutarı artırılmaktadır. Nitekim 1997 yı
lında 150 trilyon lira olan esnaf kredi plasman hacmi, 1998 yılında 220 trilyon liraya, Ekim/1999 
tarihi itibariyle de 325 trilyon liraya ulaşmıştır. 2000 yılında da esnaf plasmanları, Halk Bankası
nın kaynaklarındaki büyüme ve gelişme paralelinde artırılacaktır. 

Esnaf kredisi şahıs limitleri de yıllar itibariyle özellikle son 2-3 yılda büyük oranda artırılmış
tır. 1997 yılında yasal sınırı olan 1 milyar liraya ulaşan kredi şahıs limiti Mayıs/1998 tarihinde 
TBMM'de kabul edilen kanun değişikliği ile 5 milyar liraya yükseltilmiş, geçiş uygulaması olarak 
da mal üreten esnafa 2,5 milyar lira, hizmet üreten esnafa 2 milyar lira limitli kredi kullandırımına 
başlanmıştır. 

Halen bu limitler geçerli olup, deprem bölgesindeki faaliyet gösteren esnaf ile ihracatçı esnaf-
sanatkârlara kullandırılan kredinin limiti 5 milyar lira olarak uygulanmaktadır. 

Soru 3. Türk müteşebbis gücünün emsalsiz bir göstergesi ve örneği olan esnaf ve sanatkârları 
vergisini ve borcunu ödeyememiş, iflaslar ve hacizler artmıştır. Örneğin Balıkesir İlinde binin üze
rinde esnaf ve sanatkâr işyerini kapatmak durumunda kalmıştır. Küçük ve Orta Boy İşletmelerin 
gelişmesine ve kalkınmasına yönelik çalışmalarınız nelerdir? Devletimiz tarafından yeterince des
teklendiğinize inanıyor musunuz? 

Cevap 3. Esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ'lerin bir ekonominin can damarı, temel taşı olduğu ar
tık tüm dünyada bilinen bir gerçektir. Bu gerçeğin neticesinde de bu kesimler Türkiye Halk Ban
kasınca düşük faizli, uzun vadeli uygun koşullu kredi kullandırımı suretiyle desteklenirken, kendi
lerine finansman dışı danışmanlık ve eğitim destekleri sunulmaktadır. 

Ülkemizde bu misyonu üstlenen Halk Bankası hedef kitlesinin yüksek teknoloji ürünü, dünya 
pazarlarında satılabilir kalite ve standartta üretim yapması ve bunların ihracı suretiyle ülkemizdeki 
yatırım, üretim ve istihdamın artışına katkıda bulunmaktadır. 
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Bu amaçla bir yandan esnaf kredisi plasmanları artırılırken, diğer yandan kredi limitleri artı
rılmaktadır. 

KOBI'lerin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik en önemli uygulama ise KOBÎ Teşvik Fonu 
Kredisidir. Bu krediden Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerinin ağırlıklı olarak bulunduğu Acil 
Destek Kapsamındaki İller ile Kalkınmada Öncelikli Yöreler daha uygun şartlarda yararlandırılır
ken, bu vesileyle hem bölgelerarası gelişmişlik düzeylerinin azaltılması, hem de yüksek potansiyel 
taşıyan bu bölgelerin ekonomik açıdan canlandırılması hedeflenmiştir. Önümüzdeki yıllarda KO-
Bİ Teşvik Fonu Kredisinin tutarının artırılması yanısıra, krediden yararlanan firma sayısının yük
seltilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.. 

Soru 4. Enflasyon altında ezilen esnaf ve sanatkârımız, artık varlığını sürdüremez hale gelmiş
tir, iflas ve işyeri kapanmaları artmıştır. Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde KOBİTerin daha 
ucuz hammadde ve aramadde satın alarak üretimini geliştirip artırabilmesi, hizmet kalitesinin yük
seltilebilmesi için aldığınız teşvik kararlan nelerdir? 

Cevap 4. Türkiye istikrarlı siyasî yapısı, dünya ekonomisinde varlığını sürdüren durgunluk ve 
yaşadığı deprem felaketine rağmen Avrupa Birliğine üyeliği kabul edilme aşamasına gelmiş, dün
yanın 22 nci büyük ekonomisidir. 

Ancak, yıllardır süren ve kronikleşen enflasyon, ülkemizin çok daha iyi yerlere gelmesini en
gellemekte üretim, yatırım ve istihdam hacminin mevcut potansiyeli dikkate alındığında yeterince 
değerlendirilmemesine sebep olmakta ülkemiz işletmelerinin rekabet gücünü de zayıflatmaktadır. 

Buna rağmen son dönemlerde piyasalarda esen iyimserlik havası, sıkı para politikası ve bütçe 
disiplini çerçevesinde önümüzdeki yıllarda enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi hedefine ula
şılacağı inancı vermektedir. 

Düşük enflasyon faiz oranlarındaki düşüş ile beraber üretim maliyetlerini de düşürecek ve ül
kemiz KOBÎ'lerinin ucuz hammadde ve yarı mamul madde temini kolaylaşacak, bu işletmeler dün
ya piyasasında kendilerine rekabet avantajı yaratacaktır. Ayrıca faizlerin düşüşüyle beraber KO-
Bİ'lerin yüksek teknoloji ürünü makine-ekipman alımı mümkün olacak, böylece artık tüm dünya
da tüketicileri tarafından talep edilen kaliteli ve dünya standartlarında mamullerin üretimi gerçek
leşecektir. 

Yalnız belirtilmesi gereken husus; KOBI'lerin tüm dünyada öncelikle desteklenen işletmeler 
olduğudur. Çünkü KOBI'ler dünya ticaretinin büyük bölümünü gerçekleştirmekte, büyük ölçekli 
işletmeler dahi kendi bünyesinde bölünmeler yoluyla küçülmeye çalışmakta veya kendi KOBİ'le-
rini yaratmaktadırlar. 

KOBI'lerin esnek yapısı, tüketici taleplerine ve konjonktür değişimlerine hızlı cevap vermele
ri bu süreci doğurmuştur. Dolayısıyla KOBl'lere sunulacak olan finansman desteğinin önümüzde
ki yıllarda artarak sürmesi ekonomimizin de hızla büyümesine sebep olacaktır. 

Soru 5. Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkârlara 1998 yılı içerisinde toplam 300 trilyon 
kredi verilmiştir. Balıkesir İline verilen tutar ise sadece 7 trilyon 309 milyar TL'sı civarındadır. Ba
lıkesir İline verilen kredilerde hangi kriterler gözönüne alınmaktadır? Bu miktarın artırılması yö
nünde bir çalışmanız var mıdır? 

Cevap 5. Halk Bankası, Ana Statüsünde belirlenen temel amacı doğrultusunda esnaf-sanatkâr 
ve KOBİ'leri desteklemek için gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı kaynaklan azamî ölçüde kullanmak
ta ve hedef kitlesinin finansman ihtiyacını gidermeye çalışmaktadır. 
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Esnaf-sanatkârlar ile KOBİ'lerin tek fınans kuruluşu ve Kalkınma Bankası olan Halk Banka
sı ülkemizde faaliyette bulunan 3 milyonu aşan esnaf ve sanatkârın ancak 1 milyonuna kredi vere
bilmektedir. Bankanın hedefi tüm esnaf ve sanatkârı kredileriyle destekleyerek, yalnızca ekonomi
mizin değil sosyal ve kültürel hayatın da vazgeçilmez unsurlan, toplumsal huzurun kaynağı olan 
esnaf-sanatkârların büyüyüp güçlenmesine, işlerini geliştirmesine dolayısıyla ülkemizdeki üretim 
ve istihdam artmasına imkân sağlamaktır. 

Herkes tarafından arzulanan bu gelişme, genel ekonomik gelişmeden bağımsız değildir. Ayrı
ca finans piyasalarının derinleşmesi, sermayenin tabana yayılması ve alternatif finansman teknik
leri sayesinde küçük işletmelerin kredi talepleri daha kolay ve kısa sürede karşılanacaktır. Ülkemiz
deki gelişmiş sermaye piyasası önümüzdeki yıllarda alınacak tedbir ve yapılacak düzenlemelerle 
bu imkânı yaratacaktır. 

Dolayısıyla bu gelişmeler esnaf kesimi ile KOBİ'lerin daha bol ve yeterli kaynakla desteklen
mesine yarayacaktır. Mevcut koşullarda esnaf ve sanatkâr odalarına ortak olan esnafa Banka kay
naklarındaki artışa ve gelen talebe göre objektif biçimde kredi tahsisi yapılmaktadır. 

Türkiye Halk Bankası bu hususta büyük bir özen gösteren ilkeli, açık ve adil kıstaslarla hare
ket eden ihtisaslaşmış bir kamu bankasıdır.Şubat/1999 tarihinde 250 trilyon liraya çıkarılan Ban
ka sermayesinin tamamının ödenmesi ve yeni kaynaklar yaratılması durumunda daha fazla esnaf 
kredi kapsamına alınacaktır. Balıkesir ilindeki esnaf ve sanatkârlarımızda bu artıştan yararlanacak 
ve İlin ekonomisindeki canlanma görülecektir. 

Nitekim Balıkesir İlimizde faaliyet gösteren esnafa 1997 yılında 4.1 trilyon kredi kullandırıl
mışken bu tutar 1998 yılında 5.8 trilyon liraya, Ekim/1999 tarihinde ise 9 trilyon liraya yükselmiş
tir. 

Balıkesir İlindeki KOBİ'lere kullandırılan kredilerde de önemli artışlar kaydedilmiştir. 1997 
yılında 2.7 trilyon lira olan kredi tutarı 1998 yılında 5.3 trilyon liraya ve Ekim/1999 tarihinde 7 tril
yon liraya ulaştırılmıştır. 

Teşvik Fonu Kapsamında KOBİ'lere kullandırılan kredilerden de Balıkesir İlinde Ekim/1999 
tarihine kadar 32 firma 457 milyar lira kredi kullanmış ve bu krediler sayesinde 253 kişiye ilave 
istihdam imkânı sağlanmıştır. 

© 
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MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza ' 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
ibrahim 
Osman 

Parti Oyu 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Demokratik So! Parti KABUL 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Doğruyol Partisi |KATILMADI 
Fazilet Partisi |RED 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Fazilet Partisi jRED 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Anavatan Partisi İKABUL 
Doğruyol Partisi (KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi \ KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 



İli 
i Antalya 
i Antalya 
1 Antalya 
| Antalya 
i Antalya 
[Antalya 
j Artvin 
' \rtvin 
| \ydm 
£î\ydın 
1 o/din 

,ydın 
; Aydın 
Aydın 

! Aydın 
Aydın 

j Balıkesir 
! Balıkesir 
| Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Soyadı 
OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 
VURAL 
BAYRAK 
EKİNCİ 
ALTINKAYA 
DİKMEN 
GÖNÜL 
KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUN IRMAK 
YALOVA 
AYTEKİN 
GÖKMEN 
GÜLTEKİN 
GÜNER 
KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin 
Tunca 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Bekir 
Sema 
Âli " -
Yüksel 
İlhan " " 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Parti Oyu 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa! l ^ ^ ^ ^ s y - u&üt-
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Demokratik Sol Part j I & Û P H ^ ^ S I A / 9 6 C'LI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part \&&Vn$i&&} kJjSt/L. 
Milliyetçi Hareket PajESSiül ima MQUL 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 

KATILMADI 
KABUL 
E^ iE f * *«CT j'/Jf? •/» _ 

KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 

file:///rtvin


< 

1 

< 

İli 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
İitlis 

Bitl is 
sJitIis 
io lu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Soyad ı 
ÖZGÜN 
YILMAZYILDIZ 
ARABACI 
VARDAR 
GÜLER 
KORKUTATA 
YÖNDAR 
ÇEVİK 
ERGEZEN 
GAYDALI 
ORAL 
ALPTEKİN 
HOŞVER 
KARSLIOĞLU 
ÖZCAN 
COŞKUNER 
MACİT 
ÖRS 
ARABACI 
BEYRELİ 
ÇELİK 
GÜLENER 
KARAPAŞAOĞLU 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
EdipSafder 
İbrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

Parti O y u 
Fazilet Partisi | RED 
Doğruyol Partisi *3*#^W%&-k'£4J 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Demokratik Sol Part J KABUL 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
ftte-fcfrffta M d i/u 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pal KABUL 
Demokratik Sol Part J KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 

. 



i İli 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

i Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

tj Bursa 
^ Bursa 
1 5ursa 
£5ursa 
1 Çanakkale 
| Çanakkale 
| Çanakkale 
j Çanakkale 
I Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLU 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KİRBAŞ 
ŞAHİN 
TURAN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan : 

Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Sıtkı 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pal KATILMADI 
Demokratik Sol Part; KABUL 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi ;KATILMADI 
Fazilet Partisi İRED 
Milliyetçi Hareket Pa! KABUL 
Anavatan Partisi ! KABUL 
Doğruyol Partisi RED 
Anavatan Partisi I KATILMADI 
Anavatan Partisi jKABUL 
Demokratik Sol Part ] KABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pai KABUL 
Doğruyol. Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Hsöpö^fc^H k-J&'ı. 
KAT1LMADI 
KATILMADI 
KABUL 



İ!i Soyadı 
Denizli (ASLAN 
Denizli iAYKURT 
Denizli |ERBEYİN 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 

Diyarbakır 
1 )iyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

)iyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

[Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elazığ 

ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARİOĞLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 
SÜMER 
TURGUT 
BULUT 
ERTÜRK 
İLİMEN 
ŞİMŞEK 
AĞAR 

Adı Parti Oyu 
Beyhan 
Mustafa Kemal 
Salih 
Hasan 
Mehmet 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 

Anavatan Partisi j KABUL 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa; KATILMADI 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi [KATILMADI" 

Nurettin i Anavatan Partisi | KABUL 
Mehmet Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 

Doğruyol Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi [KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi 1 KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi [KATILMADI 
Demokratik Sol Part İ KATILMADI 
Anavatan Partisi [KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Demokratik Sol Part 

Şadan j Demokratik Sol Part 
Mehmet Bağımsız Milletvekili 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI | 



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 

.Erzincan 
Erzincan 

.Erzincan 
-zurum 

' zurum 
6 zurum 
1 zurum 
i-.zurum 
| Erzurum 
i Erzurum 
; Erzurum 
\ Eskişehir 
i Eskişehir 
1 Eskişehir 
j Eskişehir 
| Eskişehir 
Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 

Soyadı 
GÜL 
ÖZTEK 
SEPTİOĞLU 
TUNÇ 
AKSU 
KARAKAYA 
KARAKELLE 
ERTUGAY 
ESENGÜN 
GÖKDEMİR 
HİMOĞLU 
KÖSE 
KUKARACI 
POLAT 
POLAT 
ALBAY 
BÜYÜKERMAN 
DEDELEK 
ERDİR 
SAZAK 
YILDIRIM 
AKTAŞ 
AY 

Adı 
Mustafa 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 

Parti i Oyu 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Fazilet Partisi \ RED 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi I KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi \ KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Fazilet Partisi I RED 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol Part \ KABUL 
Anavatan Partisi 'KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli Soyadı Adı Parti Oyu 
(Gaziantep 
| Gaziantep 
i Gaziantep 
! Gaziantep 
I Gaziantep 
1 Gaziantep 
1 Giresun 

iresun 
1 iresun 
£ iresun 
I resun 

jmüşhane 
| Gümüşhane 
\ Hakkari 
1 Hakkari 
\ Hakkari 
İ Hatay 
1 Hatay 
ı Hatay 
• Hatay 
; Hatay 
! Hatay 
i Hatay 

ILIKSOY 
KONUKOGLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 

Ali 
İbrahim 
Ali 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 

Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Doğruyol Partisi \ KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Anavatan Partisi j KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Doğruyol Partisi j KATİLMADİ 
Fazilet Partisi ; KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pal KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili!KATILMADI . 
Anavatan Partisi ! KATILMADI 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part; KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi jRED 
Demokratik Sol Part KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 



İli 
: Hatay 
i Hatay 
i Hatay 
İsparta 

i İsparta 

i İsparta 
! İsparta 

| İçel 
'çel 

1 jel 

ı/urcı 

l?el 
,?el 
| İçel 
i İçel 

i İçel 
i İçel 

i İçel 
1 İçel 
i İstanbul / 
İstanbul 

i İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
MISTIKOĞLU 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELIOGLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 

Adı 
Levent 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 

Parti i Oyu 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pal KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa!KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa! KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 

Anavatan Partisi i KA^&i i^Ert £43 "t_ 
Milliyetçi Hareket Pa | KABUL 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KATİLMADİ 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Demokratik Sol Part IftM-HsteEŞS ^ J S O Z -
Demokratik Sol Part! KABUL 

Demokratik Sol PartiH*A5iİ5m3£®< &)&ı/u 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Doğruyol Partisi ! KATILMADI 
Anavatan Partisi i KABUL 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Anavatan Partisi 1 KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 



İH 
İstanbul 

; İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

1 İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

':anbul 
l anbul 
^ anbul 
ı anbul 

anbul 
İstanbul 
İstanbul 

| İstanbul 
İstanbul 

i İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
AKTAŞ 
AL 
ANDİCAN 
ATEŞ 
AYAYDIN 
AYDINLI 
AYRIM 
BAŞ 
BAŞEĞMEZ 
BUDAK 
COŞKUN 
ÇAĞAN 
ÇAKAR 
ÇİLLER 
YILMAZ DOĞAN 
DÜZ 
ECEVİT 
EMRE 
ERDENER 
FIRAT 
GÖK 
GÜL 
GÜLER 

Adı 
Ziya 
Erol 
Ahat 
Azmi 
Aydın 
İsmail 
Şamil 
Mustafa 
Mukadder 
Rıdvan 
Ali 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 

Parti Oyu 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Anavatan Partisi i KABUL 
Fazilet Partisi ı KATILMADI 
Anavatan Partisi ! KATILMADI 
Demokratik Sol Part \ KATILMADI 
Anavatan Partisi I KATILMADI 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part \ KATILMADI 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa\ KABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Parti KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol Part tftATffftflS^ £/?£c/c_ 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Demokratik Soi Part KABUL 



İli 
İstanbul 

1 İstanbul 
i İstanbul 
; İstanbul 
| İstanbul 
| İstanbul 
! İstanbul 
! istanbul 
1 îtanbul 
is tanbul 
l îtanbul 
! istanbul 
i İstanbul 
(İstanbul 
| İstanbul 
Mstanbul 
i İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Soyadı 
GÜNDÜZ 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 

Adı 
İrfan 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 

Parti Oyu 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part i, KABUL 
Anavatan Partisi [KATILMADI 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi \ KATILMADI 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Anavatan Partisi ( KATILMADI 
Demokratik Sol Part} KATILMADI 
Anavatan Partisi İ K ^ â ö ^ â ^ tc«3c/<_ 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Doğruyol Partisi (KATILMADI 
Anavatan Partisi (KABUL 
Demokratik Sol Part KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Anavatan Partisi KABUL 
Fazilet Partisi j RED 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 



i İli 
i İstanbul 
i İstanbul 
'İstanbul 
j İstanbul 
i İstanbul 
j İstanbul 
İstanbul 
5tanbul 

1 ;tanbul 
^ ; tanbu! 
. ıtanbul 

tanbul 
i İstanbul 
| İstanbul 
! İstanbul 
Ustan bul 
i İstanbul 
i İstanbul-
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
izmir 

Soyadı 
PAK 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞİZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLARI 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 

Adı 
Mehmet 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri -
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 

Parti Oyu 
.jMilliyetçi Hareket PaİKABUL 
İ Demokratik Sol Part İ KATILMADI 
j Demokratik Sol Part j KABUL 
i Demokratik Sol Part i KABUL 
| Milliyetçi Hareket Pa j KATILMADI 
| Fazilet Partisi jRED 
! Demokratik Sol Part; KATILMADI 
jAnavatan Partisi i .KATILMADI 
!Anavatan Partisi jKATILMADI 
j Demokratik Sol Part i KABUL 
i Anavatan Partisi \ KATİLMADİ 
| Demokratik Sol Part j KABUL 
i Milliyetçi Hareket-Pa: KATILMADI 
i Demokratik Sol Part j KABUL 
| Fazilet Partisi i KATILMADI 
î Demokratik Sol Part < KABUL 
i Fazilet Partisi i KATILMADI 
i Fazilet Partisi i KATILMADI 
! Demokratik Sol Part j KABUL 
i Demokratik Sol Part j KABUL 
| Demokratik Sol Part j KATILMADI 
1 Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Anavatan Partisi - f l â^SSgtg l &#?*£ 



i İli 
! izmir 
\ İzmir 
! İzmir 
i İzmir 
İzmir 

! İzmir 
'İzmir 
: ; ımi r 
• :mir 
<ızmir 
! zmır 
..zmir 
j İzmir 
! İzmir 
1 İzmir 
; izmir 
; İzmir 
i İzmir 
I izmir 
i Kars 
i Kars 
Kars 

! Kastamonu 

Soyad ı 
ÇÜMEN 
DAYIOĞLU 
DİRİ 
GÜREL 
KIRKPINAR 
METİN 
MUTMAN 
ORAL 
ÖZCAN 
SAYGIN 
SERDAROĞLU 
SEZGİN 
SÖYLEMEZ 
TANIK 
TANRIKULU 
TARTAN 
ULUPINAR 
VATAN 
VURAL 
AKÜZÜM 
AYDAR 
BİLGİR 
BAŞESGİOĞLU 

Adı 
Mehmet 
Salih 
Hayri 
Şükrü Sina 
Yusuf 
Hasan 
Atilla 
Sümer 
Mehmet 
Işılay 
Rifat 
Rahmi 
Hasan Ufuk 
Süha 
Ahmet Kenan 
Hakan 
Yıldırım 
Kemal 
Oktay 
İlhan 
Arslan 
Çetin 
Murat 

Parti • i O y u 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part! KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Demokratik Sol Part! KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KATILMADI 
Anavatan Partisi !§&s#SS3&âl ^ s ^ 
Demokratik Sel Part | KABUL 
Anavatan Partisi (KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Doğruyol Partisi |RED 
Anavatan Partisi (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Demokratik Sol Part i KATILMADI 
Doğruyol Partisi (KATILMADI 
Demokratik Sol Part | | ^ 3 ö r f & â î 'KA$VU 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Anavatan Partisi j I t ^ H t f e ^ /t-^evu 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Anavatan Partisi KABUL 



İli Soyadı 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

yseri 
1 yseri 
gj yseri 
I klarelı 

Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

DİLEKÇİ 
SERDAROĞLU 

Adı Parti ] Oyu 
M. Hadi i Demokratik Sol Part j KABUL 
Mehmet İMiiIiyetçi Hareket PajKABUL 

TEKİNEL Nurhan i Doğruyol Partisi j KATILMADI 
BAKTIR 
CEM 
ÇAKMAKOGLU 
ESEN 
GÜL 
KAPUSUZ 
ÜSTÜNBAŞ 
YAKUT 
KARAGÖZ 
ÖZBİLEN 
TEKİN 
HAYKIR 
MİRZAOĞLU 
TECER 
AKŞENER 
ARKAN 
BATUK 
ÇALIK 
DURMUŞ 
EKŞİ 

Hamdi j Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
İsmail | Demokratik Sol Part! KATILMADI 
Sabahattin jMilliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Sevgi j Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 

Fazilet Partisi i KATILMADI 
Fazilet Partisi ) KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 

Sadık -[Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Nural | Demokratik Sol Part i KATİLMADİ 
Cemal İ Anavatan Partisi j KATILMADI 
Necdet Demokratik Sol Part j KABUL 
Mustafa . jMilliyetçi Hareket Pa|KABUL 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet 
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 

Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Anavatan Partisi | KATILMADI 



i ili 
i Kocaeli 
j Kocaeli 
i Kocaeli 
| Kocaeli 
\Konya 
|Konya 
|Konya 
1 Konya 
| '.onya 
S !onya 
1 lonya 
. .onya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

i Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Soyadı 
GÖNÜL 
IMAMOGLU 
KÖSE 
PEPE 
ARI 
BAL 
BİLGE 
CANDAN 
ÇETİN 
GEBEŞ 
GÖLHAN 
GÖNEN 
GÜNERİ 
HALICI 
İZGİ 
KAYA 
KEÇECİLER 
ÖKSÜZ 
YALMAN 
YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 

Adı 
Vecdi Mehmet 
M. Turhan 
Kemal 
Osman 
Hüseyin 
Faruk 
Abdıullah Turan 
Veysel 
Remzi 
Ali 
Mehmet 
Mustafa Sait 
Teoman Rıza 
Mehmet Emrehan 
Ömer 
Hasan 
Mehmet 
Özkan 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 

Parti Oyu 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Milliyetçi Hareket Pal KATILMADI 
Fazilet Partisi i KATİLMADİ 
Fazilet Partisi jKATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa j KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Fazilet Partisi jKATILMADI 
Fazilet Partisi | KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Doğruyol Partisi jKATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Fazilet Partisi ;RED 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pal KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi i KATİLMADİ 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi (KATILMADI 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 



İÜ 
! Kütahya 
i Kütahya 
i Kütahya 
| Malatya 
| Malatya 
| Malatya 
i Malatya 
! Malatya 
1 lalatya 
5*1anisa 
Si 
j 

lanisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

i Manisa 
Manisa 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 

Soyadı 
KARAKUŞ 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CAN BAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 

Adı 
Şeydi 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Ali 
Avrii 
Mustafa 
Mehmet 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket P a | ^ # ^ ^ ^ J J : ^ A J 
Doğruyol Partisi | KATİLMADİ 
Anavatan Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL' 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili | KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Anavatan Partisi (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa!KATILMADI 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Anavatan Partisi (KATİLMADİ 
Fazilet Partisi (KATILMADI 
Fazilet Partisi . | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 



İli 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 

lardin 
1 lardin 
;«lardin 
1 iuğla 
,..Iuğla 
Muğla 

İMuğia 
1 Muğla 
i Muğla 

ıMuş 
jMuş 
Muş 

jMuş 
! Nevşehir 
INevsehır 

Soyadı 
KOCABAŞ 
ÖZBAŞ 
SAĞLAM 
SEZAL 
TANER 
ADAK 
ÇELEBİ 
ERTAŞ 
MUSAOĞLU 
ŞAHİN 
TUĞMANER 
DİKMEN 
ERGUN 
ÖZYER 
TOPALOGLU 
UZUNHASAN 
YAZICI 
EKER 
KEMALÖĞLU 
YAVUZ 
YILDIZ 
ÇEVİK 
ELKATMIŞ 

Adı 
Metin 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay, 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 

Parti Oyu 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa! KABUL 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi - | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATİLMADİ 
Anavatan Partisi j KABUL 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Doğruyol Partisi . ! KATILMADI 
Doğruyol Partisi ' i KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Demokratik Sol Part i KABUL 
Doğruyol Partisi [KATILMADI 

Demokratik Sol Part !44AŞ««§â£3 jc,iâ^ı~ 
Anavatan Partisi |KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi |KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Pa|KATILMADI 
Fazilet Partisi [KATILMADI 



i İü 
ı Nevşehir 
| Niğde 
i Niğde 
] Niğde. 
jOrdu 
JOrdu 
lOrdu 
lOrdu 

rdu 
is rdu 
£ r d u 
1 ize 

jrdze 
jRize 
i Sakarya 

Soyad ı 
TAŞKIN 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALİ 
YILDIRIM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 

1 Sakarya - jAYHAN 
i Sakarya i ERCAN 
i Sakarya SAVAŞ 
i Sakarya 
i Sakarya 
i Samsun 
| Samsun 
{Samsun 

TARANOĞLU 
ZİHNİOĞLU 
AÇIKGÖZ 
AYDIN 
CENGİZ 

Adı j Parti .-. | O y u 
Mükremin j Milliyetçi Hareket PaJ KABUL 
Doğan j Doğruyol Partisi KATILMADI 
Eyüp j Demokratik Sol Part | KABUL 
Mükerrem jMilliyetçi'Hareket Pa|KABUL 
İhsan Demokratik Sol Part KABUL 
Cemal I Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 

Fazilet Partisi | KATILMADI 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Doğruyol Partisi |KATILMADI 

Şükrü i Anavatan Partisi j KABUL 
Mehmet j Fazilet Partisi | KATILMADI 
Ahmet Anavatan Partisi j KABUL 
Mesut Ahmet i Anavatan Partisi | KABUL 
Nezir [Fazilet Partisi j KATILMADI 
Cevat IFazilet Partisi [KATILMADI 
Nevzat j Doğruyol Partisi jRED 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 

Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 

ı-



İli 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 
Riirt 

iirt 
<ı jnop 
«"jnop 

jnop 
sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
— ^ — — ^ _ — 

Soyadı 
ÇAKAR 
ÇINAROGLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOGLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 

Adı 
Mehmet 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Nizamettin 
Takiddin 
Metin , 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 

Parti Oyu 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa! KABUL 
Fazilet Partisi ^KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KABUL 

Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Fazilet Partisi ; KATILMADI 
Fazilet Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Demokratik Sol Part ] KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Anavatan Partisi ! KABUL 
Milliyetçi Hareket Pal KATİLMADİ 
Fazilet Partisi -| KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj Krfff&W&&l fcr*â-l_ 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
RED 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KA£|fc£4*B1 £*?£</{-



İli 
Tekirdağ 
| Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
i Tokat 
i Tokat 
I Trabzon 

rab'zon 
1 rabzon 
vj rabzon 
1 rabzon 

r . rabzon 
[Trabzon 
! Tunceli 
i Tunceli 
j Şanlıurfa 
i Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 

Soyadı 
ZAMANTILI 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN . 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 

Adı 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 

Parti Oyu 
Demokratik Sof Part! KABUL 
Milliyetçi Hareket Pal KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa;KABUL 
Fazilet Partisi i RED 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Doğruyol Partisi | KATİLMADİ 
Fazilet Partisi [RED 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi 1 KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa: KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa i KATILMADI 
Fazilet Partisi 1 KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATİLMADİ 
Bağımsız Milletvekili j KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket PajKATILMADI 
Anavatan Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 



in 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Uşak 
Uşak 
Uşak 
wan 
. an 
vjan 
"^an 
1 

an Van 
Van 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Soyadı 
KARAVAR x 

ŞIHANLIOĞLU 
YALÇİN KAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 

Adı 
Ahmet 
Mehmet Fevzi 
Mehmet 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethullah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 

Parti Oyu 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Demokratik Sol Part! KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa j KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Bağımsız Milletvekili!KATILMADI 
Doğruyol Partisi ! KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI • 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Anavatan Partisi \ KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi ! KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa!KABUL 
Anavatan Partisi (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Aksaray 
Bayburt 

ayburt 
1 araman 
g araman 
| araman 
,,v!nkkaie 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 
Batman 
Batman 
Batman 
Batman 
Sımak 
Sımak 
Şırnak 

Soyadı 
CERRAHOĞLU 
GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ . 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 

Adı 
İsmail Hakkı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 
Ramazan 
Şaban 
Suat 
Hasan 
Zeki 
Fikret 
Kemal 
Osman 
Hacı 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah 
Burhan 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 

Parti i Oyu 
Milliyetçi Hareket Pai KATİLMADİ 
Demokratik Sol Part K£ö&b£© l l<^Asvu 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Doğruyol Partisi i KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa i KABUL 
Milliyetçi Hareket PajKATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa!KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Fazilet Partisi [KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket PaJJâ^SSmP?©! uLAgi/c 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi j KABUL 
Fazilet Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Bartın 
Bartın 
Ardahan 
Ardahan 
İğdır 
İğdır 
Yalova 

'alova 
1 '.arabük 
o Karabük 
1 Karabük 
Kilis 
Kilis 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 
Osmaniye 

1 
1' 

Soyadı 
ÇAKAN 
YAZICIOĞLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Zeki 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan 
Mustafa 
Erol 
İlhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

Parti | Oyu 
Anavatan Partisi | KABUL 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Doğruyol Partisi (KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa!KABUL 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Anavatan Partisi j KABUL 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Doğruyol Partisi |KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Doğruyol Partisi |KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Fazilet Partisi i KATILMADI 



4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) İşaretli Cetve 
Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

Üye Say ıs ı :550 
Kabul e d e n l e r :1 9 0 
R e d d e d e n l e r : 2 
Mükerrer oy : 2 
T o p l a m :194 
Acık Üye l i k le r : 4 

| in . 
lAdana 
iAdana 
•Adana 
•Adana 
Adana 
Adana 
İAdana 
Adana 
Adana 
Adana 

Soyadı Adı 
BİLDİK İbrahim Yavuz 
BİLİCİ | Mehmet Ali 
BUDAK 
ÇULHAOGLU 
DAĞLI 
GÖREN 
GÜLEK 
HALAMAN 
ÖZDEMİR 
ÖZTÜRK 

'Adana | SEZER - . 
İAdana | TEKİN 
Adana |VURSAVUŞ 
Adana YILDIRIM 
Adıyaman | BİLGİÇ 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Afyon 
Afyon 
Afyon 

BOZKURT 
FIRAT 
GÖKSU 
GÜLER ' 
ÖZYOL 
AÇBA 
AKÇAN 
ATTİ LA 

Ygkup 
Mehmet Metanet 
Mehmet Halit 
Ali 
Tayyibe 
Ali 
A. Fatin 
Musa 
Arif 
Al i . 
İsmet 
Recai 
Mahmut Nedim 
Mahmut 
Dengir Mir Mehmet 
Mahmut 
Hasari 
Mehmet 
Sait 
Abdülkadir 
İsmet 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
fe»<"r"SiHİ§-?S I K*4 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
( ^ S S S I M 
KABUL 

Demokratik Sol P a r t ^ ^ s g l s ^ l M 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ . 

Fazilet Partisi j KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
•Afyon 
Afyon 
ı Afyon 
1 Afyon 
i Ağrı 
.i Ağrı 
i Ağrı 
i Ağrı 
; Vnasya 
' ımasya 
^ jmasya 
I (masya 
ı Ankara 
; Ankara 
i An kara 
'Ankara 
i Ankara 
i Ankara 
! Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
i 

Soyadı 
KAYAYERLİ 
ÖZSOY 
TELEK 
YAKIN 
ERYILMAZ 
ESİN 
KONYAR 
SEVEN 
GÜLLE 
İYİMAYA 
SARAY ALPHAN 
UÇAŞ 
AKBULUT 
AKGÖNENÇ MUĞİS 
ARSEVEN 
ARSLAN 
AYDIN 
AYGÜN 
BAYER 
BEDÜK 
ÇELİK 
ÇETİN 
ÇEVİK 

Adı 
Müjdat 
Halil İbrahim 
Mehmet 
Gaffar 
Yaşar 
Celal 
Musa 
Nidai 
Akif 
Ahmet 
Gönül 
Adnan 
Yıldırım 
Oya 
Nejat 
Mehmet 
Koray 
Oğuz 
Melda 
Saffet Arı kan 
M. Zeki 
Şevkat 
Sedat 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI . 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 

Doğruyol Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa|KABUL 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
K"^?ri«2*rîî-tt3İ fc'rf&<J(_ 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 



İli 
Ankara 

: Ankara 
• Ankara 
Ankara 
Ankara 
•Ankara 
* Ankara 
\nkara 

| \nkara 
Ş? inkara 
1 \nkara 
.Ankara 
.; Ankara 
^Ankara 
i Ankara 
; Ankara 
;Ankara 
Antalya 
.Antalya 
^Antalya 
; Antalya 
: Antalya 
i Antalya 

Soyadı 
ÇİÇEK 
ERDAL 
GÜRKAN 
GÜROCAK 
IŞIKLAR 
İÇLİ 
KÜÇÜK 
ÖZDEMİR 
ÖZDOĞU 
PAÇACI 
SANAY 
SEÇKİNER 
SEZER 
TÜMEN 
ULUCAK 
ULUĞBAY 
YAHNİCİ 
AYDOGAN 
BAYSARI 
ÇELEN 
ÇELİK 
GÜRDAL 
MÜDERRİSOĞLU 

Adı 
Cemil 
Birkan 
Uluç 
Ayşe 
Ali 
H.Tayfun 
Abdurrahman 
Hayrettin 
Esvet 
Mustafa Cihan 
Eyyüp 
Yücel 
M. Zeki 
Aydın 
Rıza 
Hikmet 
Şevket Bülent 
Cengiz 
Mehmet 
Salih 
Kemal 
İbrahim 
Osman 

Parti 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruypl Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi • 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL r 

KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

file:///nkara
file:///nkara
file:///nkara


İli | Soyadı 
i Antalya 
: Antalya 
1 Antalya 
• Antalya 
\ Antalya 

OKUTAN 
SAYIN 
ŞAHİN 
TOSKAY 
ÜNAL 

•Antalya | VURAL 
Artvin j BAYRAK 
Artvin ! EKİNCİ 
, Aydın |ALTINKAYA 

1 Aydın ! DİKMEN 
3» Aydın j GÖNÜL 
ı Aydın 

i Aydın 
İAydın 
İAydın 
;Aydın 

KUMCUOĞLU 
ONGUN 
PİŞKİNSÜT 
UZUNIRMAK 
YALOVA 

«Balıkesir |AYTEKİN 
j Balıkesir | GÖKMEN 
'Balıkesir İGÜLTEKİN 
^ Balıkesir İGÜNER 
• Balıkesir 
: Balıkesir 
i Balıkesir 

KALKAN 
KANBER 
KARAHAN 

Adı 
Mehmet Zeki 
Ahmet Sancar 
Metin ; 
Tunca" 
Nesrin 
Mustafa 
Ergün 
Hasan 
Cengiz 
Halit 
Ali Rıza 

Parti 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 

Ertuğru! j Demokratik Sol Part 
Bekir j Milliyetçi Hareket Pa 
Sema 
Ali 
Yüksel 
İlhan 
Aydın 
Numan 
Agah Oktay 
Hüseyin 
Tamer 
M. Güven 

Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
t. ı —UM », ı ^ g ı t~j4>j?< 
r<Jr« " L^ZTJirvlE? ST-Tl l 

KATILMADI 
KABUL 

fâSggS©l£d<So/ı 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
teSgSMftBl lf*&uc 

•i£^^^^)\ ÎCA&V 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
K A S f c K f c B J A f t f ^ 
KABUL 



İli 
Balıkesir 
Balıkesir, 

i Bilecik 
; Bilecik 
\ Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 

I : Bitlis 
ST Bitlis 
I Bitlis 

Bolu 
Bolu 
Bolu 

:Bolu 
Burdur 

i Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

; Bursa 
1 Bursa 

! Soyadı 
jÖZGÜN 
lYILMAZYILDIZ 
| ARABACI 
İVARDAR 
JGÜLER 
jKORKUTATA 
IYÖNDAR 
i ÇEVİK 
jERGEZEN 
i GAYDALI 
İORAL 
j ALPTEKİN 
IHOŞVER 
İKARSLIOĞLU 
İÖZCAN 
İCOŞKUNER 
jMACİT 
i ÖRS 
| ARABACI 
jBEYRELİ 
i ÇELİK 
|GÜLENER 
j KARAPAŞAOGLU 

Adı 
İsmail 
İlyas 
Hüseyin 
Sebahat 
Mahfuz 
Hüsamettin 
Necati 
Yahya 
Zeki 
Edip Safder 
ibrahim Halil 
İsmail 
Necmi 
Mustafa 
Ersoy 
Süleyman 
Hasan 
Mustafa 
Ali 
Ali Rahmi 
Faruk 
Fahrettin 
Mehmet Altan 

Parti' 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
K ^ ^ S P S ) ! tsk?U 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 



1 
«4 

1 

İli 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 

Soyadı 
KORKMAZ 
OCAK 
ORHAN 
ÖNAL 
ÖZALP 
SÖNMEZ 
SÜNNETÇİOĞLÜ 
ŞEN 
TAYAN 
TEZMEN 
YALÇINBAYIR 
ERSÜMER 
KIRBAŞ 
ŞAHİN 
TURAN 
DURAN 
KARAGÖZ 
KELEŞ 
AKSOY 
ÇAY 
HATİBOĞLU 
KARACA 
KAYIRICI 

Adı 
Hayati 
Orhan 
Burhan" 
Recep 
Teoman 
Kenan 
Ahmet 
Orhan 
Turhan 
Oğuz 
Ertuğrul 
Cumhur Mustafa 
Sadık 
Nevfel 
Sıtkı 
Hakkı 
Hüseyin 
İrfan 
Bekir 
Abdulhaluk Mehmet 
Yasin 
Melek DENLİ 
Vahit 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
{^^îSSSSlSliH K4SC/<L 

KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL • 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 



İli Soyadı 
i Denizli | ASLAN 
1 Denizli JAYKURT 
> Denizli 
Denizli 
Denizli 

'' Denizli 
1 Denizli 
[Diyarbakır 
i Diyarbakır 
i Diyarbakır 
i Diyarbakır 
' Diyarbakır 
i Diyarbakır 
! Diyarbakır 
; Diyarbakır 
i Diyarbakır 

ERBEYİN 
ERÇELEBİ 
GÖZLÜKAYA 
KESKİN 
KOCABATMAZ 
ASLAN 
ATİK 
DİLEK 
ENSARIOGLU 
ERDOĞMUŞ 
GÜNBEY 
HAŞİMİ 
HATİPOĞLU 
SEYDAOĞLU 

! Diyarbakır | SÜMER 
i Diyarbakır |TURGUT 
i Edirne | BULUT 
İ-Friirnp İFRTÜRK 

İ Edirne. (İLİMEN 
i Edirne | ŞİMŞEK 
i Elazığ AĞAR 

Adı | Parti 
Beyhan . j Anavatan Partisi 
Mustafa Kemal | Doğruyol Partisi 
Salih j Milliyetçi Hareket Pa 
Hasan | Demokratik Sol Part 
Mehmet j Doğruyol Partisi 
Ali 
Mehmet 
Osman 
Nurettin 
Nurettin 
Mehmet-Salim 
Abdulbaki 
Sacit 
Seyyit Haşim 
Ömer Vehbi 
Sebğatullah 
Salih 
Abdülsamet 
Evren 
Ali Ahmet 
Mustafa 
Şadan 
Mehmet 

Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi . 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part-
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 

Oyu 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI , 
K ^ ^ f t ^ ^ l pafi( 

KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

i • 



İli 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Elazığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 

•Erzurum 
Erzurum 

1 Erzurum 
25 Erzurum 
1 Erzurum 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 

: Eskişehir 
: Eskişehir 
.Eskişehir 
Eskişehir 

•Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 

Soyadı 
;GÜL 
iÖZTEK 
İSEPTİOĞLU 
i TUNÇ 
i AKSU 
JKARAKAYA 
İKARAKELLE 
IERTUGAY 
İESENGÜN 
IGÖKDEMİR 
jHİMOĞLU 
i KÖSE 
jKUKARACI 
İPOLAT 
j POLAT 
[ALBAY 
JBÜYÜKERMAN 
jDEDELEK 
1 ERDİR 
SAZAK 

İYILDIRIM 
JAKTAŞ 
|AY 

Adı 
Mustafa 
Latif 
Ali Rıza 
Ahmet Cemil 
Mihrali 
Tevhit 
Sebahattin 
Zeki 
Lütfü 
Ayvaz 
Mücahit 
İsmail 
Fahrettin 
Aslan 
Cezmi 
Necati 
Mehmet Mail 
İbrahim Yaşar 
Mahmut 
Süleyman Servet 
Mehmet Sadri 
Nuretttin 
Mehmet 

Parti 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KABUL 
RED 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
RED 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Gaziantep 

: Gaziantep 
i Gaziantep 
• Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Giresun 
Giresun 

. Giresun 
<ı Giresun 
f Giresun 

Gümüşhane 
'Gümüşhane 
i Hakkari 
! Hakkari 
^Hakkari 
i Hatay 
'• Hatay 
Hatay 

i Hatay 
| Hatay 
i Hatay 
I Hatay 

Soyadı 
ILIKSOY 
KONUKOĞLU 
ÖZDEMİR 
TAŞAR 
TİRYAKİ 
YILMAZ 
AKGÜN 
ALÇELİK 
KARA 
YAMAN 
ZAİMOĞLU 
DOĞAN 
YAŞAR 
PARLAK 
PİRÜZBEYOĞLU 
TÖRE 
ATAHAN , 
AYKUT 
ÇİRKİN 
DÖNEN 
GEÇER 
GÜNAY 
KALKAN 

Adı 
Ali 
İbrahim 
Ali '. 
Mustafa Rüştü 
Mehmet Hanifi 
Mustafa 
Hasan 
Turhan 
Burhan 
Mustafa 
Rasim 
Lütfi 
Bedri 
Evliya 
Mecit 
Hakkı 
Namık Kemal 
Hakkı Oğuz 
Süleyman Turan 
Mehmet 
Mustafa 
Ali 
Metin 

| Parti 
! Demokratik Sol Part 
| Doğruyol Partisi 
| Milliyetçi Hareket Pa 
| Anavatan Partisi 
| Milliyetçi Hareket Pa 
| Demokratik Sol Part 
i Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 

i Anavatan Partisi 
j Milliyetçi Hareket Pa 
j Doğruyol Partisi 
i Fazilet Partisi 
| Milliyetçi- Hareket Pa 
{Bağımsız Milletvekili 
| Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part. 
Anavatan Partisi 

| Milliyetçi Hareket Pa 
| Doğruyol Partisi 
! Fazilet Partisi 
! Demokratik Sol Part 
| Fazilet Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL , 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 



İli 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
içel 
İçel 
içel 
İçel 
İçel 
İçel 
içel 
içel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 

Soyadı 
MISTIKOĞLU 
ŞANDIR 
TARHAN 
AKSOY 
GÜL 
MUMCU 
ZORLU 
ER 
GÜNGÖR 
GÜVEN 
KAYA 
KILINÇ 
ÖKSÜZ 
ÖZGENÇ 
SERİN 
TALAY 
TEKELİOĞLU 
YILMAZ 
YÜCELEN 
ADAN 
AĞAOĞLU 
AKARCALI 
AKSU 

Adı 
Levent 
Mehmet 
Mehmet Nuri 
Osman Gazi 
Ramazan 
Erkan 
Mustafa 
Ali 
Ali 
Turhan 
Yalçın 
Hidayet 
Enis 
Edip 
Akif 
M. İstemihan 
Cahit 
Ayfer 
Rüştü Kazım 
Celal 
Fadlı 
Bülent 
Abdülkadir 

Parti Oyu 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 

KABUL 
KATILMADI 

Anavatan Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KABUL 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
.Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Demokratik Sol Part I KA^vSES^l kj$&*ı 
Demokratik Sol Part KABUL 
Demokratik Sol Part | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli Soyadı Adı Parti 
İstanbul |AKTAŞ 
İstanbul jAL 
İstanbul jANDİCAN 
İstanbul (ATEŞ 
İstanbul (AYAYDIN 

i İstanbul I AYDINLI 
: İstanbul (AYRIM 
• İstanbul BAŞ 
; İstanbul BAŞEĞMEZ 
[İstanbul 1 BUDAK 
; İstanbul j COŞKUN 
İstanbul | ÇAĞAN 
İstanbul ÇAKAR 

j istanbul (ÇİLLER 
! İstanbul (YILMAZ DOĞAN 
•İstanbul DÜZ 
İstanbul İECEVİT 

! İstanbul (EMRE 
; İstanbul (ERDENER 
(İstanbul | FIRAT 
[istanbul |GÖK 
| İstanbul GÜL 
(İstanbul (GÜLER 

Ziya i Demokratik Sol Part 
Erol i Demokratik Sol Part 
Ahat (Anavatan Partisi 
Azmi . i Fazilet Partisi 
Aydın j Anavatan Partisi 
İsmail i Demokratik Sol Part 
Şamil (Anavatan Partisi 
Mustafa j Fazilet Partisi 
Mukadder j Fazilet Partisi 
Rıdvan | Demokratik Sol Part 
Ali j Fazilet Partisi 
Nami 
Ahmet 
Tansu 
Perihan 
Mustafa 
Bülent 
Süleyman Arif 
Yücel 
Mehmet Fuat 
Bülent Ersin 
Mehmet 
Zafer 

Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 

Oyu 
KABtitr 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
-tfefesamafeBi j&}tfi/ 
KATILMADI 
KABUL 



İli 
istanbul 
İstanbul 

; istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
istanbul 

istanbul 
i İstanbul 
istanbul 
! İstanbul 
istanbul 
; İstanbul 
istanbul 
istanbul 
: İstanbul 
i İstanbul 

Soyadı 
GÜNDÜZ 
GÜZEL 
HUN 
ILICAK 
İRTEMÇELİK 
KAHRAMAN 
KANSU 
KARAKOYUNLU 
KARAKUŞ 
KAVAK 
KILIÇ 
KOZAKÇIOĞLU 
KOCAOĞLU 
KÖSE 
MENDERES 
MERT 
NAS 
OĞUZ 
OKUMUŞ 
ÖZ 
ÖZKAN 
ÖZKAN 
ÖZTÜRK 

Adı 
İrfan 
Ahmet 
Ediz 
Nazlı Ayşe 
Mehmet Ali 
İsmail 
Hüseyin 
Yılmaz 
Nazire 
Cavit 
Osman 
Hayri 
Emre 
M. Tahir 
Aydın 
Hüseyin 
Nesrin 
Ali 
Nazif 
Esat 
H.Hüsamettin 
Sühan 
Bozkurt Yaşar 

Part i i O y u 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Demokratik Sol Part j KABUL 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Anavatan Partisi j KATİLMADİ 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part, 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Bağımsız Milletvekili 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi /• 
Milliyetçi Hareket Pa-

KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
J^^^ü^Ç^rSl fftZvL-
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
tefeSJ^^Sl /->*/?;// 
KABUL 
KABUL 



İli 
: İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

• ! İstanbul 
-a .i İstanbul 
^ : İstanbul 

İstanbul 
•İstanbul 
İstanbul 

1 İstanbul-
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
izmir 
İzmir 
İzmir 

i İzmir 

Soyadı 
PAK 
SARUHAN 
SERBEST 
SİPAHİ 
SÖKMENOĞLU 
ŞAHİN 
TAN 
TANER 
TANTAN 
TOPRAK 
TUZCU 
TÜRKER 
VERKAYA 
YAĞIZ 
YALÇINTAŞ 
YAZICI 
YUMAKOĞULLAR1 
ZENGİN 
ASLAN 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇAĞLAYAN 
ÇELEBİ 

Adı 
Mehmet 
Necdet 
Sulhiye 
Bahri 
Murat 
Mehmet Ali 
Ahmet 
Güneş 
Sadettin 
Erdoğan 
Şadan 
Masum 
Mustafa 
Süleyman 
Nevzat 
Cahit Savaş 
Osman 
Bahri 
Güler 
Saffet 
Burhan 
B. Suat 
Işın 

! Parti 
| Milliyetçi Hareket Pa 
! Demokratik Sol Part 
| Demokratik Sol Part 
i Demokratik Sol Part 
j Milliyetçi Hareket Pa 
1 Fazilet Partisi 
l Demokratik Sol Part 
(Anavatan Partisi 
[Anavatan Partisi 
| Demokratik Sol Part 
| Anavatan Partisi 
| Demokratik Sol Part 
| Milliyetçi Hareket Pa 
| Demokratik Sol Part 
i Fazilet Partisi 
[Demokratik Sol Part 
j Fazilet Partisi 
i Fazilet Partisi 
j Demokratik Sol Part 
(DemokratikSol Part 
i Demokratik Sol Part 
| Demokratik Sol Part 
(Anavatan Partisi 

O y u 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
- f ^^^S&SH ic/jgv 
KABUL 
•fâSSSSS©! &9ÖL 
KATILMADI 

^^^^^-hı3(/ 
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İli 
Kastamonu 
Kastamonu 

• Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

' Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

: Kocaeli 
: Kocaeli 
: Kocaeli 

Soyadı 
i DİLEKÇİ 
jSERDAROĞLU 
ÎTEKİNEL 
! BAKTIR 
İCEM 
İÇAKMAKOĞLU 
jESEN ' 
jGÜL 
IKAPUSUZ 
jÜSTÜNBAŞ 
jYAKUT 
! KARAGÖZ 
jÖZBİLEN 
İTEKİN 
i HAYKIR 
iMİRZAOĞLU 
İTECER 
İAKŞENER 
iARKAN 
jBATUK 
j ÇALIK 
| DURMUŞ 
|EKŞİ 

Adı 
M. Hadi 
Mehmet 
Nurhan 
Hamdi 
İsmail 
Sabahattin 
Sevgi 
Abdullah 
Salih 
Hasan Basri 
Sadık 
Nural 
Cemal 
Necdet 
Mustafa 
Ramazan 
Fikret 
Meral 
Ahmet'-
Mehmet 
Halil 
Cumali 
Sefer 

Parti Oyu 
! Demokratik'Sol Part | KABUL 
j Milliyetçi Hareket Paj KABUL 
J Doğruyol Partisi KATILMADI 
| Milliyetçi Hareket Pa| KATİLMADİ 
1 Demokratik Sol Part 
j Milliyetçi Hareket Pa 
j Doğruyol Partisi 
| Fazilet Partisi 
| Fazilet Partisi 
| Milliyetçi Hareket Pa 
| Milliyetçi Hareket Pa 
j Demokratik Sol Part 
•| Anavatan Partisi 
i Demokratik Sol Part 
! Milliyetçi Hareket Pa 
| Milliyetçi Hareket Pa 
j Demokratik Sol Part 
! Doğruyol Partisi 
j Demokratik Sol Part 
| Fazilet Partisi 
| Demokratik Sol Part 
| Milliyetçi Hareket Pa 
| Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ , 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 

4^-^4p£j4frai t AiX tM 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
- f â ^ ^ ^ f Ü /<£•?<?<£ 
KATILMADI 
Ks^S fgS i l ' £rt£l is 
KABUL 
KATILMADI 



1 

1 

İli Soyadı 
Kocaeli 1 GÖNÜL 
Kocaeli |İMAMOĞLU 
Kocaeli |KOSE 
Kocaeli I PEPE 
Konya (ARI 
Konya j BAL 
Konya | BİLGE 
Konya | CANDAN 
Konya i ÇETİN 
Konya | GEBEŞ 
Konya \ GÖLHAN 
Konya (GÖNEN 
Konya GÜNERİ 
Konya | HALICI 
Konya İZGİ 
Konya |KAYA 
Konya | KEÇECİLER 
Konya j ÖKSÜZ 
Konya [YALMAN 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

YAVUZ 
AKÇALI 
DERİN 
KARA 

Adı Parti Oyu 
Vecdi Mehmet Fazilet Partisi 
M. Turhan | Demokratik Sol Part 
Kemal j Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
KABUL 

4%sSs&j^!y fZAG ı 
Osman j Fazilet Partisi | KATILMADI 
Hüseyin jFazilet Partisi (KATILMADI 
Faruk j Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Abdıullah Turan j Demokratik Sol Part 
Veysel i Fazilet Partisi 
Remzi | Fazilet Partisi 
Ali (Milliyetçi Hareket Pa 
Mehmet j Doğruyol Partisi 
Mustafa Sait (Milliyetçi Hareket Pa 
Teoman Rıza | Fazilet Partisi 
Mehmet Emrehan ! Demokratik Sol Part 
Ömer | Milliyetçi Hareket Pa 
Hasan 
Mehmet 
Özkan , 
Lütfi 
Mehmet Ali 
Cevdet 
Ahmet 
Emin 

Milliyetçi Hareket Pa 

KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 

Anavatan Partisi KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İH 
: Kütahya 
: Kütahya 
Kütahya 

• Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 

| Malatya 
1 1 Manisa 
c\ 1 
1 i Manisa 

1 Manisa 
''Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

i.Manisa 
i Manisa 
i Kahramanmaraş 
; Kahramanmaraş 
j Kahramanmaraş 
I Kahramanmaraş 

Soyadı 
KARAKUŞ 
KARAKUYU 
AKDOĞAN 
ASİLTÜRK 
CANBAY 
COŞKUN 
DURHAN 
KUTAN 
ÖZAL 
AKÇALI 
AKGÜL 
ARINÇ 
BOZDAĞ 
ÇETİNKAYA 
ENÖZ 
GÜLAY 
PAKDEMİRLİ 
SERDENGEÇTİ 
YAZAR 
DOĞAN 
DOĞAN 
KAMALAK 
KAYA 

Adı 
Şeydi 
İsmail 
Miraç 
Oğuzhan 
Yaşar 
Basri 
Namık Hakan 
Recai Mehmet 
Ahmet Tevfik 
Rıza 
Hüseyin 
Bülent 
İsmail 
Mehmet Necati 
Mustafa 
Hasan 
Ekrem 
Ali 
M. Cihan 
Ali 
Avni 
Mustafa 
Mehmet 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Paj KATILMADI 
Doğruyol Partisi j KATILMADI 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi' j KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa|KATILMADI 
Fazilet Partisi 1 KATILMADI . 
Bağımsız Milletvekili .'KATILMADI 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

KATILMADI 
^ ^ ^ S - D I k/fc?ı* 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
f ^ S S P r © ! £$£<s 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Kahramanmaraş 

• Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 

ı Mardin 
-> Mardin 
"J4 Mardin 

Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 

i Nevşehir 
i Nevşehir 

Soyadı 
i KOCABAŞ 
jÖZBAŞ 
! SAĞLAM 
İSEZAL 
! TANER 
j ADAK 
| ÇELEBİ 
; ERTAŞ 
JMUSAOĞLU 
jŞAHİN 
İTUĞMANER 
i DİKMEN 
İERGUN 
İÖZYER 
İTOPALOĞLU 
jUZUNHASAN 
! YAZICI 
|EKER 
İKEMALOĞLU 
| YAVUZ 
İYILDIZ 
i ÇEVİK 
İELKATMIŞ 

Adı 
Metin 
Edip 
Mehmet 
Ali 
Nevzat 
Fehim 
Süleyman 
Ömer 
Metin 
Veysi 
Mustafa Kemal 
Tunay 
Metin 
Hasan 
Nazif 
Fikret 
İbrahim 
Zeki 
Erkan 
Mümtaz 
Sabahaddin 
İsmail 
Mehmet 

Parti 
Doğruyol Partisi 

O y u 
KATILMADI 

Milliyetçi Hareket Pa44£m^S?®*-jbîö I / 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyor Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 

KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATİLMADİ 

&^m%£& £s9$(/ 
KATILMADI 
KATILMADI 

Fazilet Partisi | KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Pa|KATİLMADİ 
Fazilet Partisi KATILMADI 



İli 
Nevşehir 
Niğde 

, Niğde 
'Niğde 
:Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 

1. Ordu 
^ Ordu 
| Rize 

i Rize 
; Rize 
İ Sakarya 
; Sakarya 
i Sakarya 
ı Sakarya 
:Sakarya 
Sakarya 

i Samsun 
i Samsun 
; Samsun 

Soyadı 
TAŞKIN 
BARAN 
DOĞANLAR 
LEVENT 
ÇABUK 
ENGİNYURT 
FATSA 
KOÇAK 
KONYALI 
YİLDİRİM 
YÜRÜR 
BEKAROĞLU 
KABİL 
YILMAZ 
AYDIN 
AYHAN 
ERCAN 
SAVAŞ 
TARANOĞLU 
ZIHNİOGLU 
AÇIKGÖZ 
AYDİN 
CENGİZ 

Adı 
Mükremin 
Doğan 
Eyüp 
Mükerrem 
İhsan 
Cemal 
Eyüp 
Sefer 
Hasan Fehmi 
Yener 
Şükrü 
Mehmet 
Ahmet 
Mesut Ahmet 
Nezir 
Cevat 
Nevzat 
Ş. Ramis 
Ersin 
Osman Fevzi 
Yekta 
Ahmet 
Tarık 

Parti Oyu 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 

KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
44<^X£22ni?H- }r>tQt?? 
KATILMADI 
KATILMADI 
K£mgmmi£j<i6v 
KATILMADl 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Demokratik Sol Part j KABUL 
Anavatan Partisi | KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa| KATILMADI 
Demokratik Sol Part | KABUL 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Demokratik Sol Part KABUL 



İli 
Samsun 
Samsun 
; Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Siirt 

. Siirt 
<! Siirt 
^ Sinop 
1 r.. 

Sinop Sinop 
Sivas 
Sivas 
Sivas 

> Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
•Tekirdağ 

Soyadı 
ÇAKAR 
ÇINAROĞLU 
DEMİRCAN 
KABATAŞ 
KAPICI 
SEZGİN 
UZUNKAYA 
AYDIN 
SEVGİLİ 
YARAYAN 
BOSTANCIOĞLU 
BOZKURT 
TOPÇU 
CEYLAN 
DEMİRCİ 
GÖKALP 
GÜLEÇ 
KARAMOLLAOĞLU 
ŞENER 
AYTEKİN 
DAYANIKLI 
İLGÜN 
SÜLÜN 

Adı 
Mehmet 
Vedat 
Ahmet 
Kemal 
Şenel 
Erdoğan 
Musa 
Ahmet Nurettin 
Niza m ettin 
Takiddin 
Metin 
Kadir 
Yaşar 
Mehmet 
Musa 
Hüsnü Yusuf 
M. Cengiz 
Temel 
Abdüllatif 
Fevzi 
Bayram Fırat 
Nihan 
Enis 

Parti Oyu 
Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa KABUL 
Fazilet Partisi KATILMADI 
Doğruyol Partisi KATILMADI 
Demokratik Sol Part KABUL 
Doğruyol Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi | KATILMADI 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
IGS^^ğak/yjfis 



-
1 

^1 
© 

1 

İli 
Tekirdağ 

! Tokat-
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 

Tokat 
Trabzon 
Trabzon 

ı Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 

i Trabzon 
! Tunceli 
i Tunceli 
| Şanlıurfa 
[Şanlıurfa 
! Şanlıurfa 
| Şanlıurfa 
{Şanlıurfa 
1 Şanlıurfa 
i Şanlıurfa 

Soyadı 
ZAMANTILI 
BALAK 
CEYLAN 
DAĞCIOĞLU 
DOĞRU 
EREK 
SOBACI 
AŞIK 
BAŞARAN 
BIÇAKÇIOĞLU 
ÇELEBİ 
MALKOÇ 
TUNCER 
TÜRK 
GENÇ 
GÜNDOĞAN 
AKMAN 
BUCAK 
CEVHERİ 
ÇAKMAKLI 
GÜLPINAR 
GÜNEŞ 
İZOL 

Adı 
Ahmet 
Hasan Hüseyin 
Lütfi 
M. Ergün 
Reşat 
Ali Şevki 
Bekir 
Eyüp 
Ali Kemal 
Orhan 
Nail 
Şeref 
Ali Naci 
Hikmet Sami 
Kamer 
Bekir 
Yahya 
Sedat Edip 
Necmettin 
Muzaffer 
Eyyüp Cenap 
Mehmet 
Zülfikar 

Parti 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KATİLMADİ 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 

Anavatan Partisi | KATİLMADİ 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 

KABUL 
UfefefeyâSgç^ y4>*. -./ 

[KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



İli 
Şanlıurfa 

i Şanlıurfa 
i Şanlıurfa 
i Şanlıurfa 
lUşak 
Uşak 
Uşak 

^Van 
Van 

<ı Van 
£ Van 
1 Van 

I Van 
!Van 
! Yozgat 
i Yozgat 
1 Yozgat 
ı Yozgat 
{Yozgat 
1 Yozgat 
[Zonguldak 
! Zonguldak 
Zonguldak 

Soyadı 
KARAVAR 
ŞIHANLIOGLU 
YALÇINKAYA 
YANMAZ 
ÖZGÖBEK 
ÜNAL 
YILMAZ 
ARVAS 
BAYRAM 
ÇELİK 
ÇEVİK 
ERBAŞ 
GÜLTEPE 
İNAN 
ARSLAN 
ÇİÇEK 
ERSOY 
KAYALAR 
TÜRKER 
ÜŞENMEZ 
ATASOY 
BARUTÇU 
BAYCIK 

Adı 
Ahmet 
Mehmet Fevzi 
Mehmet . 
Mustafa Niyazi 
Hasan 
Mehmet Yaşar 
Armağan 
Maliki Ejder 
Mustafa 
Hüseyin 
Ayhan 
Fethuliah 
Fetullah 
Kamran 
İlyas 
Mehmet 
Ahmet Erol 
Lütfullah 
Mesut 
Şuayip 
Veysel 
Ömer 
Tahsin Boray 

Parti 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Bağımsız Milletvekili 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Doğruyol Partisi 
Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Fazilet Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 

Oyu 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 

Anavatan Partisi KATILMADI 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 

KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 



İli Soyadı 
(Zonguldak JCERRAHOĞLU 
1 Zonguldak 

! Zonguldak 
Aksaray 

•• Aksaray 
;Aksaray 
i Aksaray 
i Bayburt 
Bayburt 

! Karaman 
i Karaman 
i Karaman 
'Kırıkkale 
| Kırıkkale 
Kırıkkale 
Kırıkkale 

! Batman 
\ Batman 
i Batman 
j Batman 
I Sımak 
İŞırnak 
jŞırnak 

GEMİCİ 
ÜSTÜNKOL 
AKIN 
ESER 
SOMUNCUOĞLU 
TOPRAK 
KARDEŞ 
PAMUKÇU 
ÇALIŞ 
ÜNAL 
ÜNLÜ 
ALBAYRAK 
DURMUŞ 
FİLİZ 
GÖKBULUT 
AYDIN 
HAMİDİ 
İSEN 
ÖZDEMİR 
DEĞER 
ŞEYDA 
YILDIRIM 

Adı Parti 
İsmail Hakkı 
Hasan 
Ömer 
Murat 
Kürşat 
Sadi 

Milliyetçi Hareket Pa 
Demokratik Sol Part 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi -
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 

Ramazan j Fazilet Partisi 
Şaban j Milliyetçi Hareket Pa 
Suat . j Fazilet Partisi 
Hasan {Milliyetçi Hareket Pa 
Zeki j Fazilet Partisi 
Fikret ' i Demokratik Sol Part 
Kemal j Fazilet Partisi 
Osman j Milliyetçi Hareket Pa 
Hacı | Doğruyol Partisi 
Nihat 
Alaaddin Sever 
Ataullah • 
Burhan 
Faris 
Mehmet Said 
Abdullah Veli 
Mehmet Salih 

Anavatan Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Doğruyol Partisi 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 

Oyu 
KATILMADI 
KATİLMADİ 

Kf.WîatroaKsH k-*lili/ 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATİLMADİ 
KATİLMADİ 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 



i İli 
i Bartın 
| Bartın 
i Ardahan 
i Ardahan 
i İğdır 
i İğdır 
^Yalova 
! Yalova 

• Karabük 
;4 Karabük 
^ Karabük 

, Kilis 
i Kilis 
[Osmaniye 
| Osmaniye 
| Osmaniye 
j Osmaniye 

i 

1 

Soyadı 
ÇAKAN 
YAZICIOGLU 
DEMİR 
KAYA 
BOZYEL 
GÜNER 
OKUYAN 
SUNA 
EREN 
KARAN 
YILMAZ 
GÜREŞ 
NACAR 
BAHÇELİ 
BÜYÜKÖZTÜRK 
KUNDAKÇI 
ÜNAL 

Adı 
Zeki 
Cafer Tufan 
Faruk 
Saffet 
Abbas 
Ali 
Yaşar 
Hasan ' 
Mustafa 
Erol 
llhami 
Doğan 
Mehmet 
Devlet 
Birol 
Mehmet 
Şükrü 

-

Parti 
Anavatan; Partisi 
Demokratik Sol Pârt 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 
Anavatan Partisi 
Demokratik Sol Part 
Doğruyol Partisi 
Demokratik Sol Part 
Milliyetçi Hareket Pa 
Doğruyol Partisi 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Milliyetçi Hareket Pa 
Fazilet Partisi 

Oyu 
KABUL 
KABUL 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KABUL 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 
KATILMADI 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
25 İNÇt BİRLEŞİM 25 . 11 . 1999 PERŞEMBE Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5_ 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 
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s 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. —Konya Milletvekili Veysel Candan ve 23 arkadaşının, DDY'nin zarar et
mesinin nedenleri ştıniarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırılması açılmasına ilişkin önergesi (Î0/5) 

2. — Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli ve 20 arkadaşının, amatör sporun 
sorunlarının araştırılarak aksaklıkların tespit edilmesi ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

3. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, eğitimin sorunları 
ile uygulanan eğitim politikalarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve , 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, yumurta üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/8) 

5. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 22 arkadaşının, ithal kömür uygula
masının yeniden değerlendirilmesi ve kömür üreticilerinin içinde bulunduğu durumun 
araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/9) 

6. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 arkadaşının, tekstil ve kon
feksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

7. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK'nın bugünkü 
durumunun araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

8. .— Konya Milletvekili Veysel Candan ve 23 arkadaşının, Emekli Sandığı'nın 
sorunlarının araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

9. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve -19 arkadaşının, yeraltı ve yerüstü 
sü kaynaklarımızın daha etkin kullanımını sağlamak ve komşu ülkelerle olan su 

(I) Hükümet bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

sorununa çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

10. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına. ilişkin önergesi (10/14) 

11. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, işsizlik ve yoksulluk 
sorununun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/15) 

12. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, köylerin sorunlarının 
araştırılarak köy kalkınması ile ilgili alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

13. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 36 arkadaşının, telefonların yasa
dışı olarak dinlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

14., — İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak ve 23 arkadaşının, bazı basın kuru
luşlarının kamu İmkânlarından baskı kurmak suretiyle yararlandıkları iddiaları konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

15. — İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 43 arkadaşının, THK yönetimi hakkın
daki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

16. — Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu ve 21 arkadaşının, erozyonun 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

17. — Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 35 arkadaşının, hayvancılık sektörü
nün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

18. — Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 19 arkadaşının, tarım sektörünün so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/22) 

- - 3 — (25 inci Birleşim) 
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19. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının so
runlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/23) 

20. — İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 24 arkadaşının, Ege kıyılarındaki 
balık çiftliklerinin neden olduğu zararların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca biı- Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

21'M — Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 23 arkadaşının, ilköğretim okullarının 
içinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

22. — Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 23 arkadaşının, Uluslararası Çok Ta
raflı Yatırım Anlaşması (MAI)'nın ülkemiz açısından doğabilecek etkilerini araştırmak 
amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

23. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 23 arkadaşının, ülkemizde 
yaşanan ekonomik krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

24. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, üniversite 
kurulacak illerin tespiti ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

25.: — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, Erzincan 
İlinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gere
ken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

26. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, üniversite ku
rulacak illerde aranacak kriterler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 27 arkadaşının, bankacılık sek
törünün sorunlarının ve devlete devredilen bankaların batış nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/33) 

28. — İzmir Milletvekili Suat Çağlayan ve 26 arkadaşının, Dünya Bankası ta
rafından desteklenen Birinci Sağlık Projesi ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması 
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gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 21 arkadaşının, teröre destek 
veren ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/35) 

30, — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, göç olayının 
nedenlerinin ve göçten kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

31, — Amasya Milletvekili Akif Gülle ve 21 arkadaşının, Amasya İlinin ekono
mik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunları ile özellikle Amasya'nın kamu yatırımları, 
özel sektörü teşvik edici tedbirler ve kamu hizmetleri yönünden ihmal edilmesinin 
ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

32, — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 20 arkadaşının, Sivas ilinin sorun
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/38) 

33, — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 arkadaşının, gençliğin so
runları ve uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

34, — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 20 arkadaşının, Doğu Anadolu' 
nun bölgesel kalkınması ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) konusunda Anayasanın 
98 inci İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (Ş/3) 

35, --• İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 50 arkadaşının, Türkiye'nin bilgi ve 
bilgi teknolojisi kaynaklarının etkin kullanımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

36, — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Adana İlinin sınaî, 
tarımsal, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

37, — Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz ve 21 arkadaşının, Çankırı İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted-

— 5 — 
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birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

38. — Balıkesir Milletvekili llyas Yılmazyıldız ve 24 arkadaşının, zeytin ve zey
tinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin, önergesi (10/43) 

39. — Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 31 arkadaşının, MGK için hazırlan
dığı iddia edilen bir rapor konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

40. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 34 arkadaşının, bazı gizli bilgi ve 
belgelerin bazı aracı kuruluşlara sızdırılarak borsada haksız kazanç sağladığı iddia
larının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/45) 

41'a — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 20 arkadaşının, Elazığ İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

42. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 19 arkadaşının, ulusal kemik 
iliği bankası kurulması amacıyla Dr. Oktar Babuna tarafından başlatılan kampanya 
hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

43. — Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük ve 21 arkadaşının, tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi amacıyla Anayasanın 98 incif İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açlmasma ilişkin önergesi (10/48) 

44. — İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve 23 arkadaşının, İstanbul TEM 
otoyolunun Çamlıca ve Mahmutbey gişelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alın
ması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

43i — Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve 23 arkadaşının, kamu harcamala
rı üzerindeki parlamenter denetimin etkinliğinin artırılması için alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

46. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 20 arkadaşının, sermaye piyasa
sının ve borsalarla ilgili olarak ortaya atılan iddiaların ve sorunların araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/52) 

— 6 —. ' 
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47. — Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, özelleştirmelerle 
ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belir
lenmesi - amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

48. — Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğtu ve 19 arkadaşının, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken ted
birlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

49. — Adana Milletvekili Yakup Budak ve 21 arkadaşının, Türk aile yapısı
nın korunması ve güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

50. —Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 25 arkadaşının, kültür poli
tikalarının incelenmesi ve millî bir kültür politikası oluşturulması için alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

51. — Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 41 arkadaşının, Türk çaycılığı
nın ve çay üreticilerinin sorunlarının ve çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/58) 

52. — Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar ve 29 arkadaşının, GAP'ın bir an 
önce bitirilmesi için gerekli önceliklerin tespiti, projenin yavaş ilerlemesinin altında 
yatan sebeplerin belirlenmesi ile kalıcı çözümlerin üretilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/59) 

53., — Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 20 arkadaşının, Kuzey Irak'ta yaşa
nan gelişmeler ve uygulanan politikalarla ilgili olarak Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) 

54. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, 903 sayılı Ka
nuna göre kurulan resmî vakıflarla ilgili yolsuzluk ve şikayet iddiaları ile bu vakıf
ların gelirlerinin nerelerde kullanıldığının tespiti ve faaliyetleri ile ilgili alınması ge
reken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

55< — Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 27 arkadaşının, meslek lisele
rinin eğitimdeki yeri, günümüzdeki durumu ve öğrencilerinin karşılaştıkları sorunla
rın değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

50, — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, Kırıkkale İli
nin, uygulanan politikalar sonucu karşılaştığı sınai, tarımsal ve ekonomik alanlar-

— 2 — (25 inci Birleşim) 
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daki sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/62) 

57;, — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 52 arkadaşının, Kuzey Irak'ta ya
şanan son gelişmeler ile uygulanan politikalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/5) 

5Sâ — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 19 arkadaşının, Şanlıurfa İlinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

59. — Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 22 arkadaşının, Türkçenin 
korunması, kullanılması ve bu alandaki eksikliklerin belirlenmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

60. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 arkadaşının, sınır ticaretinin 
ekonomik boyutları ile yerli üretime etkisinin araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, ülkemizde meydana 
gelen deprem felaketi konusunda alınması gereken kalıcı önlemleri belirlemek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

62. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 19 arkadaşının, yangınların zararla
rını en aza indirmek için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/72) 

63. — İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 7.6 arkadaşının, pratisyen hekim
lerin sorunlarının araştırılarak ülke sağlığı açısından alınması gerekli önlemlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

64. — Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey ve 28 arkadaşının, Dicle Nehrine 
petrol atığı bırakıldığı iddialarının araştırılarak alınması gerekli önlemlerin belirlen
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

65i — Erzincan Milletvekili Mihrali Aksu ve 55 arkadaşının, üniversite kurula
cak illerde aranacak kıstasların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/77) 
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66. — Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 26 arkadaşının, cezaevlerinde 
meydana gelen olayların ve sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

67. — Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu ba
sınının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

68. —Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünün modernize edilerek daha etkin ve verimli hizmet vere
bilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/80) 

69. — Trabzon Milletvekili Nail Çelebi ve 23 arkadaşının, Trabzon İlinin ekono
mik, sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu hizmetlerinden daha fazla ya
rarlandırılması için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/81) 

70.; — Batman Milletvekili Burhan İsen ve 27 arkadaşının, POAŞ'ın özelleştiril
me ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

71. — Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 28 arkadaşının, tarım sektörünün 
ve çiftçilerin içinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin be
lirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

72. — Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 27 arkadaşının, Türkmenistan 
doğalgazmın Türkiye içi dağıtımıyla ilgili Mavi Akıntı Projesi hakkında ileri sü
rülen iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

73. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 23 arkadaşının, Ankara'nın 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak örnek bir başkent ol
masını sağlamak için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/86) 

74„ — Adıyaman Milletvekili Mehmet özyol ve 20 arkadaşının, Adıyaman İli
nin sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 
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75. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 24 arkadaşının, Doğu ve 
Güneydoğuda bazı illerde uygulanan olağanüstü halin kaldırılarak ekonomik kal
kınmayı sağlayacak kalıcı önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/88) 

76, —• FP Grubu Adına Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bülent 
Arınç'ın, Ahmet Taner Kışlalı cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/89) 

i77« — FP Grubu adına FP Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif 
Şener'in, Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya'ya yönelik izlenen dış politika konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

78. —Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın ve 29 arkadaşının, Siirt İlinin 
ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınma
sı gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

79. —Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasını sağlayacak önlemlerin 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

80. — Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu ve 25 arkadaşının, Bayburt İlinin eko
nomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

8İL — Edirne Milletvekili Şadan Şimşek ve 21 arkadaşının, Edirne İlinin ekono
mik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemle
rin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

82. — Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 27 arkadaşının, sokak ço
cuklarının sorunlarının saptanarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

83. — İzmir Milletvekili B. Suat Çağlayan ve 21 arkadaşının, tütün mamulle
rinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kamusal ted
birlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

84. —• Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz ve 22 arkadaşının, öğret
menliğin yeniden saygınlık kazanması ve özlük haklarının iyileştirilmesi için alına
cak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 
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1. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, depremzedeler için İstanbul Valili
ğince başlatılan yardım kampanyasında toplanan paraya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/193) (1) 

2. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195)(l) 

3. —Balıkesir Milletvekili Tamer Kanbcr'in, Edremit'e zeytinyağı borsası ku
rulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/196) (1) 

4. — Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, şeker pancarı alımı ve satışına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (1) 

5. — Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, YAY-SAT A.Ş. ve Birleşik Basın 
Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım tekeli oluşturdukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/198) (1) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
kalkınmasını sağlamaya yönelik önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/201) (1) 

7. — Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, fındık stoklarına ve alımlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da yapılacak olan tüp geçi
de ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/208) (1) 

9. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Emlak Bankasının yapmış olduğu 
Sinanoba ve Mimaroba konutları girişine j'apılacak üst geçide ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da meydana gelen hamsi 
balığı zehirlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/210) (1) 

11. — Ordu Milletvekili Hasan Fehmi Konyalı'nın, Ordu İli ve Fatsa İlçesi Dev
let hastanelerinin baştabiplerinin görevden alınış nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/211) (1) 

12. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısının Rusya ziyaretine ve «Mavi Akım» Projesine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/212) (1) 

13. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, hayvancılığın canlandırılması 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/213) (1) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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14. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Rusya'dan getirilecek doğalgazla ilgili 
«Mavi Akım Projesi»ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

15. — Şanlıurfa Milletvekili Muzaffer Çakmaklı'nın, Şanlıurfa'da TEKEL tara
fından yapılan üzüm destekleme alımlarına sınırlama getirildiği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

16. — Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, çay üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

17. —Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, afete maruz kalan belediyelerin 
İller Bankasından aldıkları paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

1.8. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun SSK Hastanesinin sağ
lık personeli ihtiyacına ve yeni hastane binasının ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 

19, — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, borsa şirketlerinden Kepez Elektri
ğin yaptığı işlemlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/219) 

20, —Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, borsada yasadışı işlemler yaptığı id
dia edilen iki firmaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

21, — İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, 17 Ağustos depreminde 
İstanbul İlinde meydana gelen can ve mal kaybına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/221) 

22< —Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, bazı illerdeki hayvan 
pazarlarının kapatıldığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/222) 

23. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İline bağlı 
bazı köylerin telefon ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/223) 

24. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İli Siverek 
İlçesinde bulunan tarihî eserlerin restorasyonuna ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

25. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İline bağlı 
köy yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

26. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İline bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 

27. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, buğday üreticilerinin 
TMO'dan alacaklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/227) 

• • ' • • ' . . ' • — 1 2 — -
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28. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, pamuk üreticisine 
ödenen destekleme primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/228) 

29. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki din görevlisi 
Açığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/229) 

30. —• Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, Antalya - Çandır Beldesi 
ve civarında meydana gelen dolu efetinden mağdur olan çiftçilere yardım yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

31. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hâkim ve savcıların görev 
yerlerinin değiştirilmesinin gerekçesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/231) 

32. — istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Emlak Bankasının deprem bölge
sinde bulunan bina ve lojmanlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

33. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ta
rafından yapılan özelleştirmelere, devirlere ve özelleştirilecek kurumlara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) 

34. — İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Emlak Bankası Genel Müdürlü
ğünce yayınlanan bir duyuruya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

35. — Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, «Erciş - Muradiye - Çaldıran» «Ça
tak - Bahçesaray» ve «Van - Kuskunkıran» yollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/235) 

3ÖH —• Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, Van - Erciş - Çelebidağ Beldesi 
afet konutlarının altyapı sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/236) 

37. — Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya ilinin sağlık personeli ve 
hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

38. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Hatay İli Erzİn - Dörtyol 
ve İskenderun'daki birikmiş kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/239) 

39. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Kamulaştırma Kanunu uya
rınca pazarlıkla satın alma yolunun uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

40.—Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, demiryolu taşımacılığına 
ve bakanlık bünyesindeki atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/241) 

41. — Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, Adana - İskenderun hattına 
mavi tren konulmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/242) 
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42.—Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa'ya bağlı 
Viranşehir İlçesinin derslik ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/243) 

43. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, gübre fiyatlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

44. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, sınır kapılarından ya
pılan mazot ticaretine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

45. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, büyük marketlerin ku
ruluş yerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

46. — Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, «Mavi - Akım» Prejesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/247) 

47. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan Havaalanı inşaatının ne 
zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 

48. —Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan Organize Sanayi Bölgesi 
Projesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 

49. — Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan Sevimli Barajı inşaatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/250) 

50. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Rehabilitasyon Merkezi Projesine ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/251) 

51'., •— Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ladik Devlet Hastanesi pro
jesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) 

52. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İline bağlı 
ilçe ve köylerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/253) 

53., — Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Karabük Kültür Merkezi pro
jesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/254) 

54. — Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
yapımı planlanan Samsun Öğrenci Yurdu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/255) 

55. —Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Vezirköprü ve Havza 
Meslek Yüksek Okulları inşaatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/256) 

56. -—Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, «Bitki Besleme» adlı kitabın bir 
yabancı yayından isim verilmeksizin tercüme edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 
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57. — Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, Yasemin Dalkılıç'ın, kırdığı 
Dünya rekoruna TRT'de yer verilmemesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/258) 

58;j — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, iki basın mensubunun gö
zaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

59. —Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa - Hilvan'da 
kamulaştırılan bir caddesinin bedelinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/260) 

60. —Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, SHÇEK ile ilgili iddia
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) 

61. —• Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, pancar kotasının kaldırılıp kal
dırılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) 

62. — İğdır Milletvekili Ali Güncr'in, Türk Telckom tarafından bastırılan te
lefon kartlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
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1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/432) (S. Sayısı : 198) (Dağıtma tarihi : 
9 11.1999) 

X' 2. — 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Dep
remin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Ka
dar Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/525) (S. Sayısı: 
159) (Dağıtma tarihi : 27.8.1999) 

X 3, — 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) İşaretli Cetvelde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/524) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 26.8.1999) 

X 4. — Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları 
ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/424) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 2.11.1999) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Türkiye - İstanbul'daki Taşınmaz Mallara İlişkin Protokolün Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/498) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bil
gi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/361) (S. Sayısı : 106) (Dağıt
ma tarihi : 3.8.1999) 

X 7. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Tica
ret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/345) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tarihi: 
5.8.1999) 

X 8. — Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz 
Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 9< -~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sınır Olay ve Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşmeye 
Ait Ek 1 ve 2 Numaralı Protokoller ile Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki 
Tarafında Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde Yapılacak Sivil ve Askerî Hava 
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Vasıtalarının Uçuşlarını Düzenleyen Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/314) (S. Sayısı : 35) (Da
ğıtma tarihi : 15.7.1999) 

10. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Siyasî Ahlak Komisyonu Ka
nunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tari
hi : 15.7.1999) 

X 11. —Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tari
hinde imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 45) (Dağıtma tarihi : 19.7.1999) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cum
huriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 20.7.1999) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 4 Temmuz 1966 Ta
rihinde Brüksel'de İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkındaki Genel Sözleşmenin Re
vizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X! 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/354) (S. Sayısı : 48) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/356) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/372) (S. 
Sayısı : 50) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 
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19. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/396) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

20, — Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/461) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 21.7.1999) 

X 2İ'. —Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonîaii 
raporları (1/326) (S. Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

X! 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (İ/342) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 23.7.1999) 

X 23. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : ü3.7.1999) 

X! 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerin
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/362) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

XI 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

27. — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

28. — Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yâ  
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1 /407) (S, 
Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

— 18 — • 



8 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

29. — Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (1/439) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 26.7.1999) 

X 30, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar , Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/327) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 

X 31. — Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/324) (S. Sayısı : 81) 
(Dağıtma tarihi :• 28.7.1999) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/315) (S. Sayısı : 83) (Dağıtma tarihi : 28.7.1999) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong 
Özel İdarî Bölge Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 
29.7.1999) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 29.7.1999) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasındaki Hava Ulaştırma Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Muta
bakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/368) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 37. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) 
(S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 38. — Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre komisyonları 
raporları (1/393) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

— 19 — 



8 ; ______________ 
KANUN TASARI .VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X' 39. — Avrupa Meteoroloji Uyduları işletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Ba
ğışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/285) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma 
tarihi :.30.7.1999) 

X 40, — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para 
Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 41. — D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıca
lıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/316) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/268) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasın
da Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/357) (S, Sa
yısı : 97) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Savunma Sanayii işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/369) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komis
yonları Raporları (1/274) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayo
lu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Rapor
ları (1/343) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 30.7.1999) 

X 47. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 94) 
(Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lctonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tu
rizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/267) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında 
Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/303) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. Sayısı : 102) 
(Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma ta
rihi : 3.8,1999) 

52. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/402) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 3.8.1999) 

53̂  — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri ile Ma
dalya ve Nişanlar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/440) (S. Sayısı : 113) (Dağılma ta
rihi : 3.8.1999) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest. Tica
ret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/355) (S. Sayısı : 108) (Dağıtma ta
rihi : 9.8.1999) 

X 55. — Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sa
yısı : 115) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/319) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 9.8.1999) 

X 57. — Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Tek-
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noloji ve Plan ve Bütçe ve Adalet komisyonları raporları (1/456) (S. Sayısı : 116) 
(Dağıtma tarihi : 10.8.1999). 

X' 58, — Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/364) (S. 
Sayısı : 1İ8) (Dağıtma tarihi : 10.8.1999) 

59. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi : 10.8.1999) -

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/279) (S. Sayısı : 125) (Dağıtma tarihi : 11.8.1999) 

61. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarıları ile Aynı Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/416, 1/417, 1/457) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 11.8.1999) 

6% — Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Ci
simlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe 
ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/433) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 
12.8.1999) 

63. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 12.8.1999) 

64. — Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/385) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 13.8.1999) 

65.: — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dait 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) 
(S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 14.8.1999) 

X1 66. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/293) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 25.8.1999) 

X 67. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/308) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi : 25.8.1999) 
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X 68. •-- Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği 
Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/351) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 
25.8.1999) 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 26.8.1999) 

XI 70. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(t/302) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 26.8.1999) 

X 71. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı : 163) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı : 
164) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ti
carî Konularda Hukukî ve Adlî işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Say.sı : 
165) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ticaret 
ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/313) 
(S. vSayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ce
zaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı : 167) (Da
ğıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 76. — Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüş
vetin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (î/367) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 
İ.10.1999) 
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X 77. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı : 
169) (Dağıtma tarihi : 1.10.1999) 

X 78. — Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve 
Eki'ni Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara iliş
kin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1999) 

79. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy-
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/479) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma ta
rihi : 13.10.1999) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcüstan Hükümeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/489) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 

ıX 81. - - Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/499) (S. Sayısı : 175) (Dağıtma-tarihi : 19.10.1999) 

82. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Bele
diyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 19.10.1999) 

XI 83. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Ge
nel Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sa
yısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 

X! 84. — Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/518) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 

X1 85. — Türkiye'de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık örgütü, 
Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/520) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 

X1 8(î, — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/519) (S. Sayısı: 179) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 
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X 87 — Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/530) (S. Sayısı : 183) (Dağılma tarihi : 25.10.1999) 

X 88- — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/542) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

89. — Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı Kanunu Tasarısı ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı: 186) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

90. — T ü r k Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 25.10.1999) 

91. — Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/18) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma 
tarihi : 2.11.1999) 

92. — Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. 
Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 2.11.1999) 

93. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her. Türlü Ma
nia Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 4.11.1999) 

X 94. — Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve 
Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 8.11.1999) 

95. — Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/548) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1999) 

X 96. — EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişiklikle
rin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/529) (S. Sayısı : 200) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

X 97. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, 
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Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/531) (S. Sayısı : 
201) (Dağıtma tarihi : ' 15.11.1999) 

X 98. — Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/549) (S. Sayısı : 202) (Dağıtma 
tarihi : 15.11.1999) 

X 99. — Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İş
birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/535) (S. 
Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 15.11.1999) 

X 100. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Karşılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı: 204) (Dağıtma tarihi : 15.11,1999) 

101. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Or
man ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/506) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 
15.11.1999) 

102. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/381) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 17.11.1999) 

X 103. — Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair 
Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/539) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 17.11.1999) , 

104. — İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 3 Arkadaşının, Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/87) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 17.11.1999) 

X 105. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/541) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 18.11.1999) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

26 — 



Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 

T.BJVIJVL (S. Sayısı: 158) 

4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) İşaret
li Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/524) 

T.C. ' 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 24.8:1999 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10//0I-1511/4125 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23.8.1999 
tarihinde kararlaştırılan "4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) İşaretli Cet
velde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
17.8.1999 tarihinde merkezî Kocaeli İli olmak üzere çevre il ve ilçelerde meydana gelen dep

rem felaketi sonucunda önemli ölçüde can ve mal kaybı olmuştur. 
Mezkûr deprem felaketinin yaralarının bir an önce sarılması ve hasarların telafisi bakımından 

konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin ödenek ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. 

Devletimiz ve milletimiz deprem felaketinin olduğu andan itibaren bütün imkânlarını bölge in
sanına yardım için seferber etmiştir. 

1999 Malî Yılı Bütçesi yapılırken öngörülemeyen bu felaketin gerektirdiği ödenek ihtiyacının 
bu Tasarı ile karşılanması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Maddede, 1999 yılı bütçesinin (A) işaretli cetveline ilave edilecek ödenek miktarı 

hüküm altına alınmaktadır. 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin Yedek Ödenek tertibine ilave edilen bu ödenek münhasıran dep

rem felaketinde kullanılmak üzere kuruluş bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarılmak suretiyle kullan
dırılacaktır. 

Madde 2. - Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

Madde 3. - Bu maddede; Kanunun Maliye Bakanınca yürütüleceği ifade edilmektedir. 



- 2 -

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 26.8.1999 

Esas No.: 11524 
Karâr No.: 53 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 24.8.1999 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte Komisyonumuza havale edilen 
"4393 sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı", Danışma Kurulunun 25.8.1999 tarihli ve (2) numaralı Tavsiye Kararı üzeri
ne, İçtüzüğün 36 ncı maddesindeki süre kaydına uyulmaksızın Komisyonumuz gündemine alınmış 
ve Komisyonumuzun 25.8.1999 tarihinde yapmış olduğu 31 inci birleşimde, Hükümeti temsilen 
Maliye Bakanı Sümer Oral ile Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve Hazine 
Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen ve başta Kocaeli İli ol
mak üzere çevre il ve ilçeleri de önemli ölçüde etkileyen deprem felaketi büyük miktarlarda can ve 
mal kaybına neden olmuştur. Deprem felaketinin yaralarının biran önce sarılabilmesi ve meydana 
gelen zararların telafi edilebilmesi açısından konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin ödenekle
rinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930-08-3-356-900) Yedek 
Ödenek tertibine 500 trilyon liralık ödenek ilave edilmesinin ve bu ödeneğin, münhasıran deprem 
felaketinde kullanılmak üzere kuruluş bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarılmak suretiyle kullandırıl
masının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Deprem felaketinin yaralarının sarılabilmesi açısından tasarının olumlu karşılandığı, ancak 

diğer gelir kaynaklarının da değerlendirilmesi gerektiği, 
-Tasan ile öngörülen ek ödeneğin hangi gelir kaynakları ile finanse edileceği konusunun açık

lığa kavuşturulması gerektiği, deprem bölgesinde meydana gelen hasarın tam olarak tespit edileme
diği, dolayısıyla ek ödeneğin yeterli olup olmayacağının belli olmadığı, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 
- Deprem bölgesinde meydana gelen hasarlar nedeniyle sözkonusu bölgede yeni yatırımlar ya

pılması gerektiği, önümüzdeki günlerde ödenek sıkıntısı ile karşılaşılmaması amacıyla ilave Ödenek 
talebinde bulunulduğu, 

- Vergi gelirlerinin yüzde onbeşlik kısmının depreme maruz kalan bölgeden toplanması nede
niyle sözkonusu bölgede bir an önce normal hayata dönülmesinde hem bölge hem de ülke ekono
misi açısından büyük yarar bulunduğu, 

- Ek ödeneğin finansmanının öncelikle bütçedeki mevcut kaynaklardan sağlanmaya çalışılaca
ğı, ancak, bu mümkün olmadığı takdirde bütçe açığının artacağı, diğer yandan, ekonomik istikrar 
programının başarıya ulaşması için bütçe açığının asgarî düzeyde tutulması gerektiğinin bilincinde 
olunduğu, bu bakımdan Tasarının mutlaka yasalaştırılması gerektiği, 

İfade edilmiştir. 
Tümü üzerindeki görüşmeleri müteakip Tasarı ve Gerekçesi Komisyonumuzca da benimsene

rek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 
Tasarının; 
- 1 inci maddesi, aynen, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 158) 
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- 1999 Malî Yılı Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin Sağlık Bakanlığı bölümünde yer 
alan 4x4 ambulansların bir kısmının yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla 4x2'ye dönüştürülmesine 
ve listeye 1 adet traktör eklenmesine ilişkin bir düzenlemenin yeni 2 nci madde olarak metne eklen
mesi suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri, 3 ve 4 üncü maddeler olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Şahin 

Antalya 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 

Üye 
M. Al tan Karapaşaoğlu 

Bursa 
Üye 

Hakkı Duran 
Çankırı 

Üye 
Ramazan Gül 

İsparta 
Üye 

Aydın Ayaydın 
İstanbul 

Üye 
Nesrin Nas 

İstanbul 
Üye 

İlhaıni Yılmaz 
Karabük 

Üye 
Ali Gebeş 

Konya 
Üye 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Üye 
Tarık Cengiz 

Samsun 
Üye 

Hasan Özgöbek 
Uşak 

Başkanvekili 
Mehmet Hanifi Tiryaki 

Gaziantep 
Üye 

Sait Açba 
Afyon 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Ali Uzunırmak 
Aydın 

Üye 
Oğuz Tezmen 

Bursa 
Üye 

Mücahit Himoğlıı 
Erzurum 

Üye 
Ali Er 

İçel 
Üye 

Ali Coşkun 
İstanbul 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Masum Türker 
İstanbul 

Üye 
Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Veysi Şahin 
Mardin 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Kemal Kabataş 
Samsun 

Üye 
Bekir Gündoğan 

Tunceli 

Sözcü 
Nihat Gökbıılııt 

Kırıkkale 
Üye 

Abdiilkadir Akçan 
Afyon 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Süleyman Coşkuner 

Burdur 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

Üye 
Celal Adan 

İstanbul 
Üye 

Yılmaz Karakoyıınlıı 
İstanbul 

Üye 
Hasan Metin 

İzmir 
Üye 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Üye 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Üye 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Üye 
Lütfi Ceylan 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 158) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
4393 SAYILI 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI (A) İŞARETLİ 
"' CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. -4393 sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertibine (500 000 000 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. - Bu Kanun 
MADDE 3 . - Bu Kanun 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R.Ünal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
' H. Gemici 

Devlet Bakanı 
F. Ünlü 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Dışişleri Bakanı 
/. Cem 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
K. Aydın 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Prof. Dr. H. Y. Gökalp 

Kültür Bakanı 
M. İ. Talav 

yayımı tarihindeyiirürlüğe girer. 

hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. En. 
M. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
S. Somııncııoğlıı 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. R. Mirzaoğ/u 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. Ş. Üşenmez 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. A. Çay 
Millî Savunma Bakanı 

S. Çakınakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Ora! 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

F. Aytekin 

ve Tab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd. 
M. C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
Y. Yalova 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
E. S. Gayda/ı 
Devlet Bakanı 

M. A. Irtemçelik 
İçişleri Bakanı 

S. Tantan 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlıı 
Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. E. Öksüz 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A. K. Tanrıkulu 
Orman Bakanı 

Prof Dr. N.. Çağan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 158) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
4393 SAYILI 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI (A) İŞARETLİ 

CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - 1999 Malî Yılı Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin "Sağlık Bakanlığı" 
bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı T-15 Ambulans (Tıbbî donanımlı) 
T-15 Ambulans (.Tıbbî donanımlı) 

4X2 
4X2 

125 Sağlık Kuruluşları için 
150 Sağlık Kuruluşları için 
(3418 sayılı Kanun gelirlerin
den karşılanacaktır.) 

4X4 25 Sağlık Kuruluşları için T-16 Ambulans arazi hizmetleri 
için (Tıbbî donanımlı) 
Traktör (Römorku, kepçe ve 
kazıcısı ile birlikte) 

MADDE 3. - Tasarının 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. - Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak ayen kabul edilmiştir. 

1 Refik Saydam H. Merkezi 
Bask. Serum Çiftliği Müd. için 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 158) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE İLİŞİK CETVEL 

(1) SAYILI CETVEL 

13 00 - MALİYE BAKANLIĞI 
(Milyon TL.) 

Bölüm Kesim Ödenek Madde Harcama Harcama Madde Ödenek Kesim Bölüm 
(Program) (Alt Program) Türü (Faalıyet-Proje) Kalemi AÇIKLAMA Kalemi (Faaliyet-Proje) Türü (Alt Program) (Program) 

930 MALÎ TRANSFERLER 500000000 

08 DİĞER MALÎ TRANSFER. 500000000 

İLGİLİ ÖDEMELER 

3 
356 Yedek Ödenek 500 000 000 

. (Bu ek ödenek münhası

ran deprem felaketinde 

kullanılmak üzere kuru

luşların ilgili tertiplerine 

Maliye Bakanınca aktarılır) 

900 Transferler 500 000 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 158) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTIGI METNE İLİŞİK CETVEL 

Tasarının 1 inci maddesine ilişik cetvel Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

© 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 158) 
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