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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Abbas Gökçe ve 16 arkadaşının, «Onsekiz 

Yaşını Doldurmamış Bulunanlara Alkollü İçki Satıl
masının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi»'ni Tek
lif sahibinin geri aldığına dair Adalet Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

2. — Malî İşler Komisyonu Başkanlığının, Baş
kanlık Divanı ile komisyon başkanlarının birlikte al
dıkları prensip kararına aykırı olarak Bütçe - Plan 
Komisyonunda görüşülen ve sıra sayısı haline gelmiş 
olan «193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı»'nm, esas komisyonu olan 
Malî tşler Komisyonuna havale edilmesine dair tez
keresi, yapılan görüşmelerden sonra, bir defaya mah
sus olmak üzere reddedildi. 

3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunu, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
tarih ve 2595 sayıl» Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında; 

4. — Ahmet Mehmet Uluğbay Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair; 

5. — Levon Ekmekjian Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair; 

6. — 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin 2.10.1981 tarihli ve 2529 sayılı Kanunun 3 üncü 
Maddesinin Yürürlük tarihinin > Ertelenmesine dair 
36 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü 
Hakkında; 

Kanun Tasarılarının Maddeleri ve tümü kabul 
edildi. 

7. — 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında; 

4.1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında; 

Kanun Tasarılarının öncelikle görüşülmesi onay
landı ve; 

31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 sayılı Kurumlar Vergi
si Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının tümü üzerinde görüşüldü. 

30 Aralık 1982 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
Erdoğan BA YIK M. Talât SARAÇOĞLU 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 

Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı. (1/588) (Başkanlığa geliş tarihi : 29 . 12 . 1982) 
(Bütçe - Plan Komisyonuna (Esas) ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonlarına : 30.12.1982) 

Teklif 
2. — Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 

11 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 574 üncü 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Polis 
Vazife ve Salahiyet Kanununun 8 inci Maddesine 
Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/82) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1982) (Adalet Komis
yonuna (Esas) ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
^komisyonlarına : 30.12.1982) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER: Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 37 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7.ı — Başkanvekili Turhan Güven'in, 1982 yılı 
çalışmalarını değerlendiren, 1983 yılı çalışmalarının 
Milletimiz ve Danışma Meclisi üyeleri için başarılı 
geçmesini dileyen konuşması. 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
1982 yılının son Birleşimine başladığımız şu an

da huzurunuzda birkaç hususu belirtmekte yarar 
görmekteyim. 

2485 sayılı Kanunla vücut bulan ve Kurucu Mec
lisin bir kanadını oluşturan Meclisimizin, bu yön
den geride bırakmakta olduğumuz 1982 yılının kısa 
bir değerlendirmesini yapmanın faydalı ve gerekli 
olduğu inancındayım. 

Sayın üyeler; 
Meclisimiz, ülkemizin çoğulcu demokratik parla

menter düzene geçiş aşamasında görevleri içinde en 
önemlisi olan birini bu yıl içinde başarmış bulun
maktadır. Bu görev, hepimizin yalnız bugün değil, 
gelecek dönemlerde de gurur duyacağı 1982 Anaya
sasını hazırlama görevidir. Halkoylaması sonucu % 
90'ın üzerinde kabul gören bu değerli eser, sizlerin 
1982 yılında değerli, uzun ve yorucu çalışmalarını
zın bir mahsulü olduğu kadar, Yüce Milletimizin de
mokrasiye olan inancının açık bir ifadesidir. 

Sayın üyeler; 
1982 yılı içinde Meclisimiz Anayasa yanında di

ğer kanunların çıkarılması yönünden de yoğun bir 
çalışma içerisinde görülmüştür. Bu yıl içinde diğer 
kanun çalışmalarını kısaca şöyle özetleyebiliriz : 

1981 yılından devrolan kanun tasarı ve teklifle

riyle birlikte 1982 yılında 329 tasarı ve 80 teklif gel
miştir. 1982 yılında tasarılardan 131'i Meclisimizce 
sonuçlandırılmış, 23'ü Hükümetçe geri alınmış ve 9 
adedi şu anda gündemde veya gündeme girme saf
hasındadır. Tekliflerden 27 adedi sonuçlandırılmış, 
14 adedi geri alınmış, 5 adedi gündemde veya gün
deme girme safhasında olup, geri kalan diğer tek
lifler komisyonlarımızda inceleme durumundadır. 

Yukarıdaki kısa açıklama sonunda önemle belirt
mek istediğim husus şudur: 

Danışma Meclisi, çok kısa sayılabilecek sürede 
ve Türk yasama meclisleri içinde verimli bir çalış
mada bulunan ve demokrasiye geçiş aşamasında ya
sama faaliyetleri bakımından üzerine düşen görevi 
bihakkın yapan bir Meclistir. Varılan bu sonuçta 
Danışma Meclisinin her üyesinin büyük emek ve 
gayreti bulunmaktadır. Bu nedenle tüm üyelerimize 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Bu arada sadece doğruyu, iyiyi ve güzeli bul
mak, millete ve vatana hizmet etmek amacıyla ve 
hiçbir kasta dayanmayan, sadece titiz bir tçtüzük 
uygulaması sonucu bazen üyelerimize sert bir görün
tü verdiğimiz anlar için siz sayın üyelerimizin gerek
li anlayışı göstereceğinden de her zaman emin oldu
ğumu belirtmek isterim. 

Sayın üyeler; 
Anayasanın halkoylaması sonucu kabulüyle bir

likte, başlangıç bölümünde de açıkça belirtildiği üze
re Türk Milletinin meşru temsilcisi olan Danışma 
Meclisimiz ile Hükümet arasında mevcut olan sa
mimî ilişkilerin daha sıcak ve daha doyurucu olma-
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sından yanayız. Bu nedenle 2485 sayılı Kanunda ba
zı değişikliklerin yapılmasının uygun olacağı inancını 
taşıyoruz. 

Huzur ve barışın temel şartı olan birlik, bera
berlik ve kardeşlik duygularının 1982 yılında çok 
daha kuvvetlendiği görülmektedir. 12 Eylül'den son
ra tesis edilmeye çalışılan bu sonuçta terör ve anar
şinin önlenmiş olmasının rolü pek büyüktür. Terör 
ve anarşiyi ortadan kaldırmakta gerek Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ve diğer güvenlik güçlerinin ve gerek 
sağduyulu milletimizin azim ve kararlı davranışları
nı şükranla anmayı bir borç bilirim. Meclisimizin de 
bu konuda aynı güç ve imanla aynı millî birlik şuu
ru içinde kendisine düşen görevi en mükemmel bi
çimde yapmanın gayreti içinde olduğu görülmüştür. 

1982'deki iç ve dış. ekonomik gelişmelerin ülke
miz geleceği yönünden umut ve memnuniyet verici 
olduğu görülmektedir. 

Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın dış ilişkile
rimizin iyileştirilmesi yolunda giriştikleri temas ve 
ziyaretlerin, ilerde ülkemiz için olumlu ve hayırlı so
nuçlar vereceğine inanıyoruz. 

Sayın üyeler; 
1983 yılında da Anayasanın çıkarılmasını öngör

düğü kanunların Yüce Meclisinizce aynı titizlik ve 
gayret içinde büyük bir bölümünün kanunlaşacağı 

/. — 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/576) (S. Sayısı : 276) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen işler» 
bölümüne geçiyoruz. 

Dün, 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı üzerinde görüşmelere başlanmıştı ve 
bu arada Sayın Genç konuşmasını sürdürürken ça
lışma süremiz bitmiştir. Bu nedenle Sayın Genc'e 
tekrar söz vereceğim efendim. 

Sayın Genç, devam edeceksiniz değil mi efen
dim?.. Buyurun. 

(1) 276 S. Sayılı Basmayazı 29.12.1982 günlü 
36 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

inancıyla, 1983 yılının aynı verimlilikle geçeceği gö
rüşüyle yeni yılın tüm milletimize, memleketimize, 
Meclisimize ve sayın üyelerimizin her biriyle tüm 
insanlık âlemine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
sonsuz saygılar sunarım. (Alkışlar) 

2. — Lütfullah Tosyalı'nın, 2595 sayılı Kanunla 
657 sayılı Kanunun değiştirilen 43 üncü maddesinin 
(B) fıkrasına bir unvan eklenmesine dair Kanun Tek
lifini geri aldığına dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; sunuşlar bölümünde 
Sayın Tosyalı'nın bir dilekçesi var, okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
2595 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun değişti

rilen 43 üncü maddesi (B) fıkrasına bir unvan eklen
mesine dair olup, 25.8.1982 tarihinde 9 arkadaşımız
la yapmış olduğumuz Kanun teklifi, konusu iti
bariyle bugünkü 29.12.1982 günlü Birleşimde kabul 
edilen Hükümet tasarısında aynen yer aldığından, 
Malî İşler Komisyonunda bulunduğunu öğrendiğim 
bahse konu Kanun teklifini geri aldığımı arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği yapıla
caktır. 

M. NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkanım, kaldı
ğı yerden devam etsin. («Baştan başlamasın» sesleri) 

BAŞKAN — Mutlaka Sayın Arkadaşımız da ay
nı düşüncededir efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Dün ben konuşmama başlamadan önce, konuş
mamın uzun süreceğini, mümkünse yarına ertelen
mesi gerektiği konusunda Sayın Başkanlık Divanına 
bir uyarıda bulunmuştum. Sayın Başkanlık Divanı 
benim bu talebimi dikkate almamıştı ve hiç şimdi
ye kadarki parlamento hayatında tesadüf edilmeyen 
bir olay ikinci defa Meclisimizde yaşanmış; kürsü
de konuşan sözcünün sözü kesilmek suretiyle çalış
ma saatinin devam edip etmeyeceği konusunda siz
lerin izninize başvurulmuştur. Aslında Başkanlık Di
vanı böyle kürsüde konuşan kişilerin sözünü keserek 
izin alma yolu yerine, bunu daha önce de ayarla
yabilirdi. Tüzüğümüzün bu yönüyle uygulanmasın
da yarar olduğunu ve böyle bir sistemin de Tüzüğü
müz içinde yer almadığını belirtmek istiyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Sayın Genç, özür dileyerek tekrar 
sözünü keseceğim efendim. 

Çalışma saatleri İçtüzüğümüzde açıkça belirtilmiş
tir, Yüce Genel Kurulun hiçbir izni olmadan bu 
çalışma süresi dışına çıkmamız mümkün değildir. 

Arz ederim sayın üyeler. 
Buyurun Sayın Genç. («Bravo Sayın Başkan» 

sesleri, alkışlar.) 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; çalışma saati 

bitti... 
BAŞKAN — Buyurun efendim, lütfen konuşma-

niza devam edin. 
KAMER GENÇ — Hayır; cevap verdiniz, ceva

ba karşı cevap hakkı var. 
Madem çalışma saati bitti, o zoman siz «Çalışma 

saati bitmiştir, Birleşimi kapatıyorum» diyebilirsiniz. 
Burada usul böyledir yani. («Konuya geç» sesleri) 

Neyse, konuya geçelim. 

Değerli arkadaşlar; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Hükümet Ta
sarısının Bütçe Plan Komisyoaunca karşımıza getiri
len metninde Tüzüğe aykırı birtakım düzenlemeler ol
duğunu dün vurgulamıştım. 

Yine dün yaptığım konuşmada bir maliye idare
sinin en önemli başarılarından birinin topladığı ver
gileri yerli yerine harcaması olduğunu ve tahakkuk 
eden vergilerin tahsilatının zamanında sağlanması ol
duğunu, böyle her sene bir bütçe kanunuyla beraber 
bir vergiler yasası demetini getirmemesi gerektiğini 
vurgulamıştım. 

Şöyle bir geçmişimizi hatırlarsanız; 1980 yılında 
2361 sayılı Kanun, 1981 yılında 2574 sayılı Kanun 
yine hep 12 nci ayda bütçe kanunlarıyla beraber gelen 
kanunlarımız. Yine Bütçeyle gelen bu Kanun numa
ra aldığı zaman görüyoruz ki, her sene Maliye Teş
kilatımız Bütçeyle beraber birtakım yeni vergi pa
ketleriyle gelmekte ve maalesef her el attığı dal da 
elinde kalmakta ve bu konuda objektif bir düzen
lemeye gitmemektedir. 

Bu objektif düzenlemeye gitmemenin nedenlerinin 
başında, Maliye Teşkilatının istenilen düzeyle bir or
ganizasyona sahip olmaması gelir. Ben Bütçe-Plan 
Komisyonunda Sayın Maliye Bakanımıza sordum, 
dedim ki; «Siz bir vergi dairesi müdürünü şimdiye 
kadar bir genel müdür yaptınız mı?..» 

Sayın arkadaşlar; 
Şimdi burada şu gerçek yatıyor : Maliye Teşkila

tının sıfırdan başlayıp 20 sene, 25 sene, 30 sene ça
lışan değerli elemanları vardır. Bu elemanların ger
çekten bilgileri, becerileri kanaatimizce münakaşa 
edilecek bir düzeyde değil; ancak birtakım vergi ka
nunları düzenlenirken belki bunların görüşü bile 
alınmıyor veyahut da bunların Maliye Teşkilatı için
de gelebilecekleri en üst seviye bir genel müdür mua
vini veyahut da defterdarlık makamıdır. Biz istiyo
ruz ki, bir vergi dairesi müdürü de Maliye Bakanlı
ğı Teşkilatında müsteşar olsun, bir genel müdür ol
sun. Yani bunlar (Tabiri caizse) çantadan yetişmiş ve 
memleket gerçeklerini bilen kişilerdir. 

Yine ben burada yaptığım konuşmada dedim ki, 
«Vergiyi toplamak önemli değil, onu isabetli harca
mak meselesi önemlidir.» 

Bu defa Sayın Başbakanımızın Doğu illerine yap
tığı gezisine katıldım. Bir Keban Barajının geçmiş 
acı tecrübeleri vardır, bunun yanında bir Karakaya 
Barajı vardır. Karakaya Barajının istimlak parası ya
rın, eğer zamanında önlem alınmazsa bu kanunların 
getirilmesinde güdülen vergi toplanmasının katbekat 
üstünü aşacak birtakım istimlak suiistimalleri ortaya 
çıkacaktır. Biz diyoruz ki, «Bunların zamanında ön
lemlerini alınız.» Mevcut hukuk sistemimizde, Ana
yasamızın 46 ncı maddesi ortada, Emlak Vergisi Ka
nunu geçici maddesinde kamulaştırmaların vergi değe
ri üzerinden yapılacağı gerçeği ortada. Beyanname 
vermeyen mükellefer varsa Maliye Bakanlığı Teşkilatı 
bunları beyanname vermeye zorlamalıdır veya takdir 
komisyonuna gitmelidir. Aynı zamanda bu paraların 
vatandaşa dağıtılması sebebiyle, Keban Barajında ya
şanan örneklerde olduğu gibi, o paraları getirip de 
barlarda veyahut da kumarlarda yenmemesi için, o 
vatandaşları da müşkül vaziyete düşürmemek için 
Devletin bu paraları alıp yatırımlara kanalize etmesi 
gerektiğini ve bunun da Devletin önderliğinde bece-
rilebileceğini bu sebeple vurgulamak istemiştim. 

Değerli arkadaşlar; 
Karşımıza getirilen Tasarı ile geçen sene getirilen 

peşin vergi sisteminin başarısızlığa uğraması nede
niyle onun yerine bir sistem getirilmektedir. Peşin 
vergi sistemi getirildiği zaman dendi ki, «Maliyede 
büyük ferahlık duyulacaktır...» Ancak yine bu vergi 
sistemi getirilirken memleketin birtakım gerçekleri 
göz önünde tutulmadığından, mesela; bizim haricen 
edindiğimiz bilgiye göre, Tekirdağ'da alman peşin 
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vergi Ankara'dan daha fazladır. Yani buradaki yılda 
tahsil edilen peşin vergi miktarı da aşağı yukarı 50 
milyar liradır. Şimdi bu sistem terkediliyor, hayat 
standardı esası getiriliyor. 

Arkadaşlar; 
Dün de belirttiğim gibi, zaten bizim gelir vergisi 

sistemimizde gerçek gelir vergilendirme esası güdül
mektedir. Gerçek verginin bazı karinelerle de tespiti 
mümkündür; ama eğer Maliye Bakanlığı kendi teşki
latını reorganize eder, inceleme elemanı sayısını ar
tırır, arşiv sistemini işletirse, bu gibi kanunlara gerek 
kalmadan gerçek gelir bulunmak suretiyle vergilendi-
rilebilinir. Maliye Bakanlığının bir bilgi toplama, arşiv 
sistemi vardır. Bugün bu, Arşiv Yönetmeliğine göre, 
belirli yerlerde yapılan harcamaları, belirli kişilere ya
pılan ödemeleri ilgili Maliye Bakanlığına bildirmek 
zorundadır ve bunlar vergi dairelerinin arşivlerinde 
toplanmaktadır. Bu arşivler değerlendirilse bu gibi 
kanunlara da gerek kalmayabilir. 

Yine bilgi işlem merkezi tesis edilse, yine Mali
yenin de teşkilatı kuvvetlendirire yine bu kanunlara 
hiç gerek duyulmadan ve her sene Maliye Teşkilatı 
müsteşarıyla, genel müdürleriyle, Bakanıyla böyle 
hummalı bir çalışma içine girmeden, birtakım mesaile
ri fuzuli sarf edilmeden pekâla bu vergi kaçakçılığı 
önlenmek suretiyle memleketimizdeki gerçek vergi
lendirme sistemine gidilebilinir. 

Şimdi, bizim gayri safi millî hâsılamız 11 trilyon 
-liradır. Bunu bir katma değer olarak hesap ederse
niz, bunun 5 trilyonunu safi kabul etsek normal bir 
mantık silsilesi içinde gelirden sağlanan verginin en 
azından 2,5 trilyon olması lazım. Halbuki bizim vergi 
tahsilatımız ortadadır. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu genel girişimden sonra şimdi Tasarı üzerindeki 

düşüncelerimi belirtmek istiyorum. 
Yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunumuzda gayri 

menkul sermaye iratlarındaki istisna haddi 40 000 
liradır. Yeni getirilen Tasarıyla bu istisna haddi 120 000 
liraya çıkarılmaktadır. Ayrıca, 19 uncu maddeyle de 
Hükümete bir yetki verilmektedir. «Bu üç misli ar
tırılacaktır» denilmektedir. Kanaatimize göre, getiri
len 120 000 lira veyahut da bunun üç misli artırıl
ması sistemi vergide adalet ve eşitlik prensibine ay
kırıdır. Şimdi, ücret erbabına tanınan özel indirim 
54 000 liradır. Gayri menkul sermaye iradında bunun 
120 000 liraya çıkarılması vergideki eşitlik ilkesine 
aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yine 81 inci maddede yapılan bir değişiklikle, 

ileride çok büyük suiistimallere sebebiyet verebilecek, 
büyük vergi kayıpları meydana getirebilecek bir de
ğişiklik yapılmıştır. Mevcut 81 inci madde şöyle : 
Bir ferdi işletme, eğer bir anonim şirket haline dö
nüşürse, ferdî işletmenin, anonim işletmeye devri ne
deniyle aktif kıymetlerde meydana gelen değer artış
ları vergiye tabidir. Bu ticarî kazançtır. Şimdi Sayın 
Hükümetimizin getirdiği Tasarıda bu sistem terkedil-
mekte ve şöyle bir yola gidilmektedir; vatandaş ferdî 
bir işletmeyi, 10 milyon lira sermayeli bir özel işlet
mesini bir anonim şirket haline dönüştürüp de 100 
milyon lira, 200 milyon lira, 1 milyar lira gösterebi
lir ve bu farktan dolayı da bir vergi vermez. 

Gerçi bu, şirketleşme faaliyetinin teşviki için baş
vurulan bir yoldur. Bilindiği üzere, şirketleşme eko
nomik gerçeklerden kaynaklandığı zaman sağlıklıdır. 
Ancak, şimdi bu yol ile birtakım kişiler, özellikle 
aile şirketleri büyük vergi kayıplarına sebebiyet ve
recek davranışlar içinde olacaktır. 

Aile şirketleri, ferdî işletmelerini, ileride 10 sene
lik vergi kaçaklarını da gizleyebilecek bir sermaye 
hesaplamak suretiyle, büyük bir meblağa ulaştıracak 
fiktif değerler artıracaktır. Maliye Bakanlığı, bundan 
Önceki böyle muvazaalı işlemleri vergiye tabi tutar
ken, şimdi bunları, bu Tasarı ile tefrik etmektedir. 
Bu, ileride büyük vergi kayıplarına sebebiyet vere
cektir. 

Şimdi, 13 üncü madde ile Gelir Vergisi Kanu
nunun 111 inci maddesine, ortalama kâr haddi esa
sına bir değişiklik getirilmiştir, (A) fıkrasında yer al
mıştır bu değişiklik. 

Sayın arkadaşlar, bu ortalama kâr haddinin uy
gulanmasında, gerçi perakende satış esas alınıyor idi; 
ancak, uygulamada birtakım büyük muvazaalı işlem
ler vardı. Mesela, şahit olduğum konulardan birisi, 
nakil vasıtalarının satışı... Fabrika bir nakil vasıta
sını, bir otobüsü aracı bir kuruma satıyor, aracı ku
rum da başka bir aracı kuruma satıyor, o da başka
sına; yani böyle tezgâhlanmış birtakım aracı kurum
lar var. Mevcut uygulamalarda bu satışlar, ortalama 
kâr haddi yönünden de bir otokontrol sistemine tabi 
tutuluyor idi. Gerçi Maliye ile yargı mercileri ara
sında değişik yorumlamalar vardı; ama neticede bir
takım tarhiyatlar yapıldı ve bu tasdik edildi. 

Şimdi, Hükümetimizin getirdiği Tasarıda deniyor 
ki, «.. yer alan perakende satıştan maksat; satışı 
yapılan madde ve malzemenin aynen veya işlendikten 
sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılma-
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sidir.» Yani burada vatandaş, artık bir fatura düzen
ledi mi, bu ortalama kâr haddine tabi olmuyor, olma
yınca da bu büyük vergi kaçakçılığına sebebiyet 
vermektedir. Hepinizin malûmu olduğu üzere, bu
gün gitseniz bir otomobil alsanız, sizin adınıza dü
zenlenen fatura ile sizden alınan gerçek değer ara
sında korkunç derecede fark var. tşte bu Kanunla, 
bu gibi konulara bir meşruiyet getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Maliye Teşkilatımızın 
memleket içinde cereyan eden birtakım olayları za
manında takip etmemesi nedeniyle büyük vergi ka
çakçılığına sebebiyet verdiği zaman dile getirdik. Bu
nun bir örneğini de şöyle izah edebiliriz : Bir ban
kerlik sistemi çıktı ortaya. Bu bankerlik sistemi içe
risinde tahvil alıp satma işlemi de vardır. Bu tahvil
leri çıkaran bir (A) şirketi çıkardığı tahvilini banka
ya verirse ondan % 25 vergi tevkifatı yapılıyordu 
da, eğer Banker Kastelli'ye vermişse, herhangi bir 
vergi tevkifatı yapılmıyordu ve bugün Banker Kas-
telli'nin her halde piyasada, bu gibi kuruluşların tah
villerini satması suretiyle giriştiği işlemlerin hacmi 
500 - 600 milyar lira civarında bir rakama ulaşabilir. 

Biz Danışma Meclisi üyesi olarak rakamları tah
minî veriyoruz; çünkü bazı konularda tahkikat yet
kimiz yok. Yani, idareye gidip de «Sizin bu konu
daki gerçek durumunuz nedir?...» diyerek bilgi top
lama yetkimiz olmadığı için, mecburen birtakım tah
minî rakamları veriyoruz. 

500 - 600 milyar liralık tahvilin, bu banker kuru
luşları vasıtasıyla piyasada satılmasından doğan ver
gi kaybı hesaplanabilir. 500 milyar liralık tahvilin 
% 50 vergisi 250 milyardır, 250 milyarın da % 25 
vergi tevkifatı vardır. 

Sayın Maliye Teşkilatımız bunu 2 seneden beri 
görmekte; Bu Tasarı ile de bunları vergilendirmeyi 
uygun görmüştür. Bu, olumlu bir şeydir. Ancak, ge
tirdikleri geçici bir madde ile diyorlar ki, «Bu şekil
deki tahvillerin kurumlar yolu ile yapılan satışların
dan vergi tevkifatının yapılacağına ilişkin hükmü, 
1.1.1983 tarihinden sonra ihraç edilen tahvil satışla
rında uygulanacaktır.» Ben, daha önce ihraç edilen 
tahvillerin neden bu vergilendirme dışında bırakıldı
ğının sebebini anlayamadım. Bu, geçici maddede be
lirtilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir de Yasa Tasarısı ile 
getirilen bir hayat standardı var. Dün de ifade etti
ğim gibi, hayat standardı gerçek vergilendirmeyi 
amaçlayan bir uygulama gibi gösterilmektedir; ama 
mevcut kanun sistemimiz bunu öngörmektedir. Ma-
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liye Bakanlığı «Ben 2361 sayılı Kanunla gerçek ver
gilendirmeye gidemiyorum. 2574 sayılı Kanunla da 
gerçek vergilendirmeye gidemiyorum; ama belki 
2600 sayılı Kanunla gerçek vergilendirmeye gidiyo
rum» gibi, türlüyü çeşitli, çeşitliyi türlü gibi ifade 
etmekten başka bir mana ifade etmiyor bu hayat 
standardı. Çünkü, Gelir Vergisi Kanunumuzun 91 
inci maddesinde, bu hayat standardında öngörülen 
bu giderler zaten bellidir. Bunları dün burada say
dım. 

Bu hayat standardı getirilirken bazı şeyler ihmal 
edilmiştir. Mesela tüccar bir düğün yapıyor; bu dü
ğünde sarfedilen parayı biliyorsunuz, gazetelerde za
man zaman çıkıyor, altınlar saçılıyor. Bunlar hayat 
standardı içinde yer almamış. Yine ev eşyaları, (mü
cevherat servet beyannamesine dahil.) halı alımı, bu
na benzer büyük meblağlara varan şeyler var; bunlar 
hayat standardı içinde yer almamışlar. Mademki, 
gerçek gideri ortaya koyuyorsunuz, bunlar da ger
çek gider. 

Yine, anonim ve limitet şirket ortaklarının hayat 
standartlarına tabi olmadıkları ilkesi benimsenmiş. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen bu Tasarının fel
sefesinde belki şirketleşme faaliyetleri teşvik edil
mektedir; ama tahvillerin faizi ile ücret vergilendiril
mesi arasında korkunç bir fark vardır. 3 milyon li
raya kadar menkul sermaye iratlarındaki vergi nis
peti % 25 olduğu halde, 3 milyon liraya kadar olan 
ücret vergilendirmesi % 39 olmaktadır. Yani bu, 
vergide eşitlik prensibini aşırı derecede zedelemekte
dir. 

Acaba, anonim ve limitet şirket ortakları niye ha
yat standardı esaslarıma tabi tutulmamaktadır?. Bir 
anonim şirket ortaklığı, bizim memleketimizde çdk 
geçerli olan bir şey; anonim şirket ve limitet şirket 
ortaklıklarının çoğu aile şirketleridir ve bunlar bü
yük vergi kaçakçılığı yapmaktadırlar. Bunlar, bu ör
tülü yollarla büyük kazançlar temin etmektedirler; 
ama hayat standardına tabi değiller. 

Yine, geçen yıllarda vergi kanunlarımızda yapı
lan bir diğer değişiklikle, gayrimenkul sermaye irat
larında, işyeri olarak kullanılan gayrimenkul sahip
lerinin elde ettikleri gayrimenkul sermaye iratları 
vergi tevkifatına tabi tutuldu % 25 nispetinde. Ben 
Sayın Maliye Bakanlığımızdan soruyorum; acaba bu 
vergi tevkifati yapıldıktan sonra elde edilen gayrimen
kul sermaye iradı toplamı ile daha önce mükellefle
rin beyan üzerine ödedikleri gayrimenkul sermaye 
iradları arasında iyiye doğru giden bir yükselme var 
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mıdır?.. Kanaatimizce yoktur arkadaşlar. Bu memle
kete İşletme Vergisi getirildi, işletme Vergisi sayesin
de çok kişiler milyarder oldu; bugün de gayrimenkul 
sermaye iradı tevkifatını yapan birçok tüccarlar bun
ları Maliye İdaresine yatırmamalktadırlar. Yani bun
lar dahi, böyle tasarıları sağa sola çekmekten, yeni 
yeni tasarılar getirmekten ziyade, mevcut kanunları 
uygulama zorunluluğunu göstermektedir. 

Bence, şimdi bu Tasarıyla getirilen en önemli ve 
benim de olumlu gördüğüm madde 19 uncu madde
dir. Şimdi, biliyorsunuz Vakıfların bazı şirketlere 
iştiraklerinden dolayı elde ettikleri kârlar vergiye ta
bi değildir ve Vakıflar bir kamu hizmeti yapmak 
için kurulmuştur; ama maalesef bu Vakıflar o kadar 
çeşitlendi ki, o kadar şirketlere iştirak ettiler ki, bu
radan elde ettikleri kârları ne kamu hizmetlerine tah
sis ettiler, ne de vergi veriyorlar. 

Değerli arkadaşlar; 
Şimdi, ekonomik düzenimiz, müesseseleşmiş li

beral ekonomik bir sistemdir. Mevcut Anayasamız 
da öyledir, serbest ekonomik sistemi öngörür. Ser
best ekonomik sistemde vergilerde de eşitlik sağla
mak için, her halde birtakım kişilerin vergi bağışık
lığı yoluyla vergilendirme dışı tutulmaması lazım. 
Sayın Akif Erginay Hocamız, gerçi bunun vergiye 
tabi tutulmasının iyi olmayacağı konusunda beyanda 
bulundular, kendisine büyük saygım var; bana göre 
Vakıfların da artık bu şekilde kontrolü mümkün de
ğildir. Bunların da vergiye tabi tutulması kanaati
mizce çok olumlu bir davranıştır. Bu itibarla, Tasa
rıyı bu yönüyle olumlu gördüğümü belirtmek iste
rim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Netice olarak şunu belirtmek istiyorum; getirilen 

vergi tasarılarıyla gerçek vergilendirme prensibi yine 
tahakkuk etmemekte, yine gerçek vergi kaçakçısına 
vergicini kaçırmaması için bir tedbir alınmamakta
dır, dar gelirli ve orta gelirli vatandaşın ağır olan 
vergi mükellefiyetlerine ek ağır mükellefiyetler getir
mektedir. Sadece bizim Maliyemiz elini, dar gelirli ve 
orta gelirli vatandaşın cebine sokup bir türlü çıkarmak 
istememektedir. Siz de biliyorsunuz ki, bu tasarılar bü
yük iş adamlarının, büyük sanayicilerin zararına olsaydı, 
şimdiye kadar çoktan sesleri yükselirdi. Bunların ses
lerinin yükselmemesi de; bu tasarıların büyük iş adam
larına, sanayicilere ve gerçek vergi kaçakçılarına bir 
şey getirmediğinin delilidir. 

Bu itibarla, ben Tasarıya karşı da değilim; ya
ni mevcut vergi sistemimiz bu Tasarıda benimsenen 
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sistemleri benimsediği için, ileride 1 - 2 maddede de
ğişiklik önergesi vereceğim. Temennimiz, Maliyemi
zin bir an önce düzeltilmesi ve düzelmesi, gerçek ma
liyecilerin bu Teşkilat içinde yer alması ve vergi in
celeme işiyle uğraşan, vergi tahsilat işiyle uğraşan 
Maliyeci arkadaşlarımızın hiç olmazsa hayat şartla
rını düzeltici ek bir ücretle, de donatılmasıdır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Baturalp, buyurun efendim. 
RECA1 BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler, Sayın Bakanım ve onun kıymetli mesai arka
daşları; 

Biz Türk Milleti olarak kalkınma çabası içerisin
deyiz ve bunu daha iyiye götürmenin her an arzu ve 
şevki içersindeyiz; küçükten büyüğe kadar, köylü
den en münevverimize kadar. Bu da kaynak ister. 
Bu kaynak 2 karakter taşır; birincisi döviz, diğeri de 
kendi malî kaynaklarımızdan temin edeceğimiz ver
giler. Çok şükür, 12 Eylülden sonra, sanayicimiz ol
sun, tarımcımız olsun, her üreticimiz «kendin yap, 
kendin kullan, kendin yetiştir, kendin ye» prensibini 
terk ederek, ihracata yönelmiş bulunuyor. İlk 2 yılın 
temposunun aynı şekilde devam edeceği her an bir 
istifham içerisindedir. Bunun 2 nedeni vardır; bir 
tanesi, yakın olan savaşların sona ermesi hali karşı
sında bu pazarlara yine Batının hücum etmesi, bir 
diğeri de, takatimizin sonuna kadar gelmiş olan ihra
cat gücümüzün aynı tempode artmaması keyfiyeti
dir. Nitekim, geçen seneki artış nispetiyle bu seneki 
artış nispeti arasındaki farklar bunu ima ediyor. Bu 
arada yine ümitliyiz, biz tecrübe kazanıyoruz, biz de 
mücadele etmeyi öğreneceğiz. Bu nedenle ümitsiz de
ğiliz, ihracatımızda mutlak ve mutlak beklenene adım 
adım daha iyi gideceğiz. 

Gelelim iç kaynaklardan temin ettiğimiz vergiye 
Bunu ifade ederken, başta şunu belirteyim; ben ne 
maliyeciyim; ne iktisatçıyım, ne de vergiciyim, yalnız 
bir vergi mükellefiyim; ama benim söyleyeceklerim 
bütün kamu tarafından bilinip söylenebilecek husus
lardır. Sayın Maliye Bakanımız ve kıymetli mesai ar
kadaşlarının maruzatım sırasındaki sözlerimi hoş gör
melerini temenni ederim. 

Biz, seneler boyu vergi tahsilatımızı düzenleyeme-
diğimizi hepimiz ayrı ayrı ifade etmiş ve kabul etmi
şiz; çeşitli kanunlar şekline koymuşuz ve netice yine 
bugüne gelmiştir. Tam Gün Yasası diye bir Yasa çı-
karmışızdır; o günün paralarıyla 8 milyar tahmin et
tiğimiz nesne, 18 milyar olarak tecelli etmiştir. De-
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mek ki, bir isabetsizlik vardır. İşletme Vergisi diye 
koymuşuzdur, beklediğimizi bulamamışızdır. «Emlak 
Vergisi» demişizdir, hepimizin bildiği bordro mah
kûmları yanma yeni bir terim konmuştur veya kona-
caştır, o da «mesken mahkûmları» olacak. Nasıl Dev
let memurunun bir bordro listesi varsa, emlaklar da 
böyle bir listeye geçecek ve her sene artacaktır. 

Bunun nedeni; satışta, kirada el değiştirmede, kar
şılığı alınamıyor diye. Niye almamasın?.. Tapuda bir 
liste var ya, kim satış yaparsa işte emlak vergisiyle 
yeni koymuş olduğumuz arsa payı, malın maliyeti de
ğerlendirilsin, bundan aşağı satamazsın. «Benim gön
lüm var efendim, 10 milyon liralık nesneyi 2 milyon 
liraya sattım.» diyemesin; nasıl bugün diyemeyecek 
duruma geldiyse. Bunların içerisinde emekliler var. 
yetimler var, dullar var; zamanın para değeriyle, 
«Saçını tırnağına takmış» atasözüne uyarak «Dünya
da mekân ahrette iman» sözüne dayanarak bir mülk 
sahibi olmuş, şimdi içinde günün şartlarıyla yaşantı
sını sürdürürken, her sene vergisi artacak bunun. 
Onun bir geliri artmıyor ki... Ama şöyle deniyor; 
«Aynı bölgede yapılan evden, apartmandan ben bu 
kadar alıyorum, şimdi bunu nasıl alayım?..» Bugün 
yapan bugünün malî imkânlarına sahip olan bir kişi
dir, onun için o vergiyi o değer üzerinden vermeli
dir; ama bundan 15 sene evvel yapılmış bir binanın 
içerisinde demin saydığım kişiler otururken hiçbir 
malî değer sahibi olmazken, niye bngün emsaliyle eşit 
olacak?.. Amortisman düşecekmiş diye bir laf var 
orta yerde; ne düşer daha bilmiyoruz, çıktığından 
bugüne kadar da öğrenemedik. 

Her sene vergi tahmini yapılır; ama tahmin edilen 
o vergi tahsil edilemez. O kadar ki, bütçenin geldiği 
gün bütçe yılının bitmesine iki ay kalmıştır ve o güne 
kadar tahsil edilemeyen vergilerin hepsinin birden o 
iki ay içerisinde tahsil edileceği bu kürsüden rahat 
rahat beyan edilir, ama sene sonunda da onun bir 
daha muhasebesi olmadığı için zaten öyle kalır. 

Bankerler mevzuu... Buna da Maliyenin bir isa
betsizliği, bir tedbirsizliği diyemez miyiz?.. Ben diyo
rum; eğer hata ediyorsam bağışlasınlar. Bu gibi çı
kan birtakım kanunlarda isabetsizlikler olduğu bir 
gerçektir. 

Yine, iki yıl içerisinde çıkmış olan birtakım malî 
kanunlar akabinde değiştirilmiştir.' Sayın Cumhur
başkanımızın da bu konuda beyanları hepimizin ku-
laklarındadır ve benim görüşüme göre bu şekildeki 
değişikliklerde hep Maliye Bakanlığı hedef olmak
tadır. 

Bu arada, son zamanda bir kanun getiriliyor ve 
«Acele çıksın» deniyor. Acele işe şeytan karışır. Şey
tanı bu devirde bu işe niye karıştıralım?.. Şeytanın bu 
işe karışmaması için, gelen bu Kanunu ciddiyetle in
celenmek üzere Danışma Meclisine fırsat verilmeli
dir. Bu fırsattan mahrum bırakılacak olan Danışma 
Meclisi, niye bu suçun altına girsin?.. 

Bu Kanunun 15 günde hazırlanıp da bize geldi
ğinden bahsedilemez; çünkü böyle mühim bir Ka
nun 15 günde hazırlanamaz; en az üç - beş ayda ha
zırlanmıştır. tşte onun için bu Kanunun daha evvel
den bize gelmesi ve bizim de bunu uzun süre incele
memiz gerekirdi. 

Bu Kanun bu kısa sürede yine tatbikatını ciddi
yetle bulmayacaktır kanaatindeyim. Vergi mükelle
fiyeti yabancı, vergiyi tahsil eden yabancı; Mesken 
Kanunu ile ilgili olarak açılan kurs elan devam et
mektedir. Ne zamana kadar devam edecek?.. Tabiî 
geç açıldığı için geç bitecek, tşte bunun da tatbikatı 
aynen böyle olaca'ktır. 

Geçen sene tatbikatta bulunan Kanunu bu sene 
değiştirmek değil de, tatbikattaki noksanlıkları tespit 
ettirip, tatbikatçıların bir senelik bilğis'i üzerine yeni 
konmuş bilgiler, usullerle, hatalar nerededir?» diye 
bir düşünce ile işe başlasak, acaba geçen seneki Ka
nunumuzun vergisini tahsil edemez miyiz?.. Bu Ka
nunun, birtakım isabetsizlikler karşısında memleket
te yeni bir zümre teşekkül ettireceği, yeni bazı ifa
delerin orta yere çıkacağı akla gelmektedir, ben onu 
şimdi buradan beyan etmiyorum. 

Gelelim Kanunun gelişinden şu ana kadar olan 
zamana. Esasen Kom'isyonda 13'e karşı 10 muhalif 
oyla kabul edilmiştir. Demek ki büyük bir ayrılık 
var. Böyle bir ayrılık karşısında biz bu Kanunu aca
ba kısa zamanda burada nasıl inceler de milleti ve 
Hazineyi memnun edecek bir kanun çıkarabiliriz?.. 
Bu iki husus istifham taşıdıkça, burada bu Kanunu 
süratle çıkarmanın bir gerekçesi olacağı inancında de
ğilim; ama bu Meclise yeterli fırsat verilirse pekâlâ 
yeterli bir kanun çıkarılır; ama bu kanun lazım mı
dır değil midir; önce onun üzerinde durulur. Çünkü 
neden?.. Ben bir evvelkimde neden yapamamışım, 
neden tahsil edememişim; önce onu tahlil etmeli, o 
Kanunun tatbikatı için bir çare bulamıyorsam, o za
man yenilerini aramalıyım. Ben bu Kanunu, bu ça
reyi aramadan getiriyorum; senebesene kanun çıkı
yor. Bir hizmet devamlılıkla oturur, devamlılık olma
dıkça o hizmetten hayır gelmez. Kaypak insanlar bu 
hareketten beklediğ'ihîizden daha fazla faydalanır. Bu 
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halden kurtulmak için bu Kanuna rahat rahat gö
rüşülecek kadar bir zaman ayrılması gerekmektedir. 

Maruzatım bundan ibarettir, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Pamak, buyurunuz efendim . 
MEHMET PAMAK — Sayın Baştan, Danışma 

Meclisimizin değerli üyeleri; 
Önce gayet kısa olarak, bir vergi düzenlemesi ya

pılırken en çok dikkat edilmesi gereken bir'kaç hu
susu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 

1. Vergi psikolojisi göz önünde tutulmalıdır. 
Psikolojik faktörler vergi tedbirlerinin verimliliğini 
büyük çapta etkilerler. 

2. Vergi meselelerinin çözümlenmesinde mükel
lefleri temsil eden teşekküllerin fikirlerinin alınma
sında çok büyük faydalar vardır. 

3. Toplum ve ekonominin içinde bulunduğu or
tam çok iyi takip edilmelidir. 

4. Yapılacak düzenlemelerin bizatihi kendi içe
risinde vergi adaletini zedeleyen bir yapı bulunmama
lıdır, 

5. Vergilemede yeni düzenlemelerde hedef alın
ması gereken önemli bir husus da, giderek vergile
menin rasyonelleşmesi ve basitleşmesi olmalıdır; ya
ni vergilemede kolaylık, basitlik yerine, vergi anarşi
sine sebep okunmamalıdır. 

Muhterem üyeler; 
Türk vergi sistemi ve vergi mükellefi uzun süre

den bu yana âdeta deneme tahtası olarak kullanıl
makta ve mükellef şaşkına dönmüş durumdadır. Bu 
şekilde hareketler > devam ettiği sürece, herkes «Be
nim dönemimde ne yaparsam, nasıl zorlarsam daha 
çok vergi alırım» esprisiyle hareket ederse, her ge
len gideni arattırmaya başlar ve her giden «Benden 
sonra tufan» demeye başlar ki, bu durum ekonomi 
için, millet için yıkım olur. 

Bugüne kadar uzun vadeli ve ülke gerçeklerine 
uygun bir maliye ve hatta iktisat politikası uygulan
dığına inanmıyorum; eğer uygulansaydı, mucize ka
bilinden ayakta durabilen bir ekonomik yapı orta
ya çıkmazdı. 

Sadece vergi sistemimizden birkaç örnek vermek 
isterim : 

İşletme Vergisi, 1.1.1983'ten itibaren kaldırılarak 
aslına rücu eden Emlak Alım, Gayrimenkul Kıymet 
Artış Vergileri, Emlak Vergilerinde beyan esasından 
sapma, peşin ödeme ve nihayet onun yerine ikame 
edilmek istenen hayat standardı esası. Sadece bu son 
değişiklik üzerinde biraz durmak isterim. 

ı Türk toplumunun, Türk ekonomisinin ve vergi 
sistemimizin durumu ve yine daha önce belirttiğim 
özelliklerin hiçbirisi dikkate alınmadan «peşin öde
me» denilen müessese vergi sistemimize sokulmak 
istenmiştir ve ne yazık ki bu kanunlaşmıştır. 150 mil
yar civarında gelir tahmini yapılmış; büyük rahatsız
lık, huzursuzluk ve kendi içinde adaletsizlikler paha
sına, ancak 50 milyar lira civarında bir gerçekleşme 
olmuştur. Bunda 12 Eylül'ün psikolojik etkisinin de 
bulunduğunu unutmamalıyız. Buna rağmen 50 mil
yar gerçekleşebilmiştir. Bu durum başarısızlıkla so
nuçlandığından bir sürü formaliteye vergi idaresini 
boğmuş, mükellefi de son derece rencide etmiş bu 
müessese kaldırılmak istenmektedir. Ne zaman?.. 
Henüz 2 yaşını doldurmadan. 

I Peşin ödeme gündeme geldiğinde, malumunuz 
I olduğu üzere, ben de Gelirler Genel Müdür Yar-

dımcısıydım ve bu müessesenin çok çeşitli sakınca-
I larına değinerek karşı çıkmıştım. Hatta bu hususta 

hazırladığım bir raporu Maliye Bakanlığı Müsteşa-
I rina vermiştim. 2 yıl önce söylediklerimiz gerçekleş

mekte ve bu müessese kaldırılmak istenmektedir. Sa-
I dece bundan dolayı Maliye Bakanlığını alkışlamak 
I isterim. Ancak, bu sefer bu hata yeni bir müessese 

ile tekrarlanmak İstenmektedir : «Hayat standardı» 
esası; peşin ödemeden daha büyük yaralar açacak, 

I huzursuzlukları daha büyük boyutlara ulaştıracak 
I bir mahiyet taşımaktadır. 

Bu tip hataların tekrarına müsaade edilmemeli ve 
I nazik bir donemden geçen ekonomimizin daha faz-
I la yara almasına, huzursuzlukların artmasına sebep 
I olacak ve buna rağmen arzu edilen fişkal gayeyi de 
I gerçekleştiremeyecek bu tip hayali müesseselerin Türk 

Vergi Sistemine girmesine mutlaka en'gel olunmalı
dır, 

I Peşin ödeme için zamanında yapılan ikazlara al
dırmayanlar şimdi nerelerdedir?.. Kaldırılan bu mü-

I essesenin özellikle sert uygulandığı ilk senesinde sön
dürdüğü ocakların, kapattırdığı dükkânların ve her 
geçen gün tehlikeli bir şekilde büyüyen işsizler ordu-

I suna kattığı insanlarımızın hesabı kimden sorulacak
tır? 

I «Devlet vergi almasın» diyen yok, olamaz da. 
I «Devldt vergi almasını bilsin» diyen var. Maliye, 
I elindeki kanunları gereği gibi kullanamayıp, vergi 
I idaresini ehil insanlarla teçhiz edemeyip, gönüllü ve-
j rileni dahi toplamaktan aciz duruma düşür uluyorsa, 
I bunun suçlusu herhalde mükellef değildir. 
I Maliye, bu dönemde halledebileceği birçok me-
I selesini dahi hâlâ halledememiştir. Bunların başında 
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da, bünyesindeki denetim_ elemanlarının arasındaki 
menfaat çatışması gelmektedir. Bunu hemen herkes 
bildiği için detayına girmeyeceğim. Demek ki, yer
giyi toplaması gerekenlerden vergi kaçakçılığını de
netlemesi gerekenlere kadar herkes huzursuz ve ça
tışma halindedir. Eğer «Böyle değildir.» denilirse, 
bilinmeyen yönleri dahil, burada birçok şeyi açıkla
mak imkânımız vardır. 

Vergi Idarelerindeki huzursuzluk giderilrnez, ye
niden etkili bir teşkilatlanmaya gidilmezse, tabiî ki, 
vergi toplanamayacaktır. 

Nihayet «Hayat standardı» ile ilgili olarak da 
ikazlarımızı vatanseverlik çizgisinde yapacağız. İn
şallah bu sefer Maliye yetkililerince de kabulü su
retiyle, bu müesseseyi Tasarıdan hep birlikte çıkarı
rız, 

Muhterem arkadaşlar; 
Mükelleflerin özel hayatlarının takibini gerektiren 

bu müessese, bir mükellefin aile efradı ile birlikte sa
hip oldukları özel binek otomobilinden, birden fazla 
•binalarına, yat, kotra, motorlu ve motorsuz her tür
lü tekneye, üye olunan derndk ve kulüplere, özel hiz
metle çalıştırılan hizmetlilere, yurt içinde paralı öğ
renimde okuyan çocuk sayısına, turistik gayeli yurt 
dışı seyahatlerine kadar mükellefin hayatındaki bazı 
unsurları «Hayat standardı göstergesi» olarak dikka
te alan bu Tasarı, herbiri için tespit ettiği katsayılar
la asgari ücreti çarparak, asgari bir matrah ve vergi 
hesabını getirmektedir. 

Birçok arkadaşımız bunun çeşitli sakıncalarına 
değindiler. Tabiîdir ki, en başta gelen sakıncası as
garî ücreti baskı altına almak olacaktır. Bu siste
min hiçbir şekilde etkili çalışması mümkün değildir. 
Ancak, tesadüflerle 'bazı kişilerin üzerine gidilebile
cek ve kendi içerisinde adaletsizliklere sebep olacak
tır. Diğer taraftan, mükellefe açıklama imkânı da ve
rilmediğinden, adaletsizlik, huzursuzluklar ve ihtilaf
lar giderek büyüyecektir. İnsanlarımızın sık sik bir
birlerini ihbar etmelerine zemin hazırlayarak, özellik
le ideolojik çalkantılardan geçen ülkemizde, «Falan
canın katı, filancanın teknesi var; çocuğu özel okul
da okuyor, arabası da var» gibi servet düşmanlığını 
teşvik edecek ve toplumumuz arasında yayacak şe
kilde bir ihbar mekanizmasının işlemesine yol aça
caktır-

ıBu durumda, mevcut ekonomik yaralar çok bü
yük sosyal yaralarla takviye edilecektir. Bu mana
daki sosyal huzursuzlukların ülkemizi nerelere gö
türebileceğini yüksek anlayışınıza bırakıyorum. 

(Birçok memlekette eğitimi teşvik için eğitim mas
rafları ayrıca matrahtan indirilirken, biz, mademki 
çocuğuna daha üst seviyede eğitim yaptırıyorsun, al 
sana şu kadar vergi mi diyeceğiz?.. 

700 bin civarında mükellefim asgarî ücret altında 
beyanda bulundukları belirtildi. Bir (kere, bu mükel
leflerin asgarî 150-200 bin civarındaki kısmı sadece 
sosyal güvenlik şemsiyesi altına girebilmek, Bağ -
Kur'a kaydolabilmek için mükellef görünmektedirler. 
Geriye kalanlardan böyle bir ekonomik resesyon için
de hiç mi zarar eden yok, gerçekten az kazanan hiç 
mi yok?.. 

Bütün bunlardan sonra, bir vergi kaçırma yine 
bu kesimde mutlaka vardır. Ancak, vergi kaçakçılı
ğını yıllardır bu kesimde aramak yanlışlığından veya 
taktiğinden vazgeçmeliyiz. Vergi kaçakçılığının en 
büyük kısmı asgarî ücret üzerinde vergi verenlerde
dir. Yeni getirilen müessese de nedense yine bu kesi
mi, yani orta tabakayı hedef'almaktadır. Çünkü di
ğerleri zaten getirilmek istenen asgarî seviyenin üze
rinde beyan etmektedirler. Orta tabakayı genişletmek, 
kollamak gerekirken ve vergi kaçakçılığının da çok 
cüzi bir kısmı bu kesimde bulunurken, illa da bu ke
sime yüklenmenin sebebini anlamakta güçlük çekiyo
rum. , 

Türk 'Milletinin istikbalinin teminatını teşkil eden 
bu orta tabakaya Sayın Müezzinoğlu zamanında da 
aynı şekilde yüklenilmek istenmişti; fakat netice ba
şarısızlıkla sonuca varmıştı. 39 600 liranın, yani o za
manki asgarî ücretin altında beyanda bulunanların 
tümü vergi incelemesine alınmak istenmiş ve vergi 
incelemeleri tümüyle bu kesim üzerine kaydırılmak 
istenmişti, Ancak neticede hiçbir şey çıkarılamamış 
ve büyük bir başarısızlıkla bundan geri adım atılmış
tı., 

Diğer yandan, mükelleflere yıllık geçimini temin 
için genel indirim olarak yılda 7 200 lira tanınan bir 
pozisyonda, bunun dışındaki gelirlerinin tamamını be
yan et, vergileyeceğim diyoruz. Tabiî ki, tatbikatta 
mükellef bu genel indirimi biraz daha yükselterek, 
hiç olmazsa biraz daha gerçekçi bir indirimi fiilen 
kendisi yapmaktadır. İşte bu kesimin matrahlarında-
ki diğer bir düşüş sebebi de budur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bunlar bizim gerçeklerimiz. Gerçekleri ne

den görmek istemiyor ve hayal dünyasında yaşamak
ta direniyoruz?.. Korkmadan görelim gerçekleri ve 
alalım gerçekçi tedbirlerimizi ve geliştirelim akılcı, 
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ülke gerçeklerine uygun, uzun vadeli müesseseleri
mizi. 

Yeni getirilmek istenen yol, istikrar arayan, geç
mişe sünger çekerek ekonomiye ve sosyal hayata hu
zur ve canlılık getirmek, Devlete güveni yeniden sağ
lamak isteyen bir yönetim açısından son derece yan
lış ve o kadar da tehlikeli bir yoldur. 

Bütün hu sakıncalarına rağmen, fiskal gayesini dt 
gerçekleştiremeyecek, uygulama imkânı bulamayacak, 
teknik yönden de son derece 'büyük zaaflarla yüklü
dür. 

Belirttiğim ekonomik ve sosyal sakıncaların ya
nında, bu müessesenin teknik sakıncalarına da kısaca 
değinmek istiyorum: 

1. Gelir Vergisinin bugüne kadar yapılan uygu
lamasından da açıkça görüldüğü ve bilindiği üzere, 
mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki 
gider bildiriminde istenen sınırlı bilgileri dahi sağlık
lı bir ışekilde oildirmemekte veya bildirememektedir-
ler. Dolayısıyla, vergi daireleri uygulamaya konul
ması düşünülen «Hayat standardı» esasındaki göster
geleri nasıl belirleyebilecektir? özel sicile kayıtlı ser
vet unsurlarının dahi tespiti her zaman mümkün de
ğildir. Bir mükellefin aynı vergi dairesi faaliyet böl
gesinde değil, ülkenin her tarafında gayrimenkulu; 
binası 'bulunabilmektedir. Emlak Vergisi uygulama
sında dahi halen 'beyan dışı kalmış binaların mevcu
diyeti küçümsenmeyecek seviyededir. 

2. Hayat standardı göstergelerinin mükellef be
yanını yükseltici yönde kullanılabilmesi, öncelikle mü
kelleflerle ilgili her türlü bilgiyi havi, sağlıklı bir me-
kanizasyon tabanının oluşturulması şartına bağlıdır. 
Vergi levhasının ihdasına rağmen, Gelir Vergisi öde
mesi gereken bütün mükellefler vergi dairelerine çe-
kilememiştir. Henüz mükdllef olması gereken gerçek 
kişilerin tespiti yapılamadığı bu safhada, hayat stan
dardı göstergeleri gibi daha karmaşık verilerin her 
mükellef için gelir idaresi tarafından tespitini bekle
mek mümkün değildir, hayaldir. 

3. Vergi adaleti ve eşitliği ilkeleri yönünden ger
çek gelirin oluşturulan servet veya refah ölçüsü sayı 
lacak giderler kıstasa alınmak yoluyla kavranılmasının 
arzulandığını kabul etsek bile, yukarıda da değindiği
miz gibi, bu amaca ulaşmak için sağlıklı bilgileri ha
vi mekanizasyon tabanının oluşturulması şarttır. Bu
günkü sosyo ekonomik ortamda hayat standardı gös
tergeleri olarak tespit edilen verilerin vergilemede 
kullanılmaya başlanacağının sezinlenmesi dahi, para
nın takip imkânı kalmayacak alanlara kaymasını bera

berinde getirecek ve beklenen fiskal amaca ulaşılama
yacaktır. 

Amaçlardan birisinin de vergi dışı bırakılan kay
nakların kavranılması ve vergileme sahasına çekilme
si olduğuna göre, Maliye Bakanlığınca defter ve ve
sika düzeninin kesinlikle bu amaç doğrultusunda uy
gulanmasını sağlayıcı kanunî ve idarî tedbirlerin alın
ması gerekir ki, bu şimdilik mümkün görülmemekte
dir. Daha önce de bu yolda atılmış bazı zorlayıcı 
tedbirlerden geri dönüldüğü bilinmekte ve bunun 
olumsuz etkileri hâlâ yaşanmaktadır. 

Maliye Bakanlığı her şeyden önce kademeli bir ışe
kilde tek tip muhasebe sistemine geçişi temin ederek, 
yeminli malî müşavirlik müessesesiyle birlikte yürür
lüğe girmesini sağlamalıdır. 

Bu iki gerçekçi yaklaşımın 'birlikte getirilmesi def
ter ve belge düzeninin amacı doğrultusunda işlemesi
ni sağlayacağı gibi, vergi dışı kalmış kaynakların kav
ranılmasında en etkin araçlara kavuşturulmuş olacak
tır. 

Belirtilen müesseseler oluşturulduktan sonra, bu
gün için tabanın erozyona uğraması sebebiyle fonksi
yonunu yitiren vergi incelemeleri, kariyer sahibi ele
manların istihdamı ile yeniden işlerlik kazanacak, en 
etkin araç olma niteliğini sürdürecektir. Vergi kaçak
çılığıyla mücadelenin yolu işte böyle defter ve belge 
düzeninin yerleştirilmesi, ehil kişiler tarafından tu
tulmasının temini ve vergi denetiminin yok denecek 
seviyeye düşmüş etkinliğinin artırılmasından geçer. 

Bu sebeplerle uzun vadeli, gerçekçi ve akılcı yol 
ların terkedilerek kolay gibi görünen; fakat yukarıda 
belirtilen büyük sakıncaları bulunan, müspet netics-
ler doğurmayacağı açık olan denemelerden artık vaz
geçilmelidir. 

Netice olarak diyorum ki, Komisyon metnindeki 
16 ncı madde mutlaka Tasarıdan çıkarılmalıdır. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Muratoğlu, buyurun efendim. 
ENÎ'S MURATOĞLU — Sayın Başkan, çok de

ğerli üyeler; 
Ben gerçi maliyeci değilim; ama kendimce önem

li gördüğüm ve vergiye ilişkin bulunan bazı hususa-
tı yüksek huzurunuzda dile getirmekten de kendimi 
alamadım. 

Bir süre evvel Sayın ıMaliye Bakanı bu kürsüden 
nazikâne bir üslupla vergi ziyamdan bahsettiler. Tür
kiye'de yıllardan beri çare bulunamayan dert, işte 
bu vergi ziyaı; yani açıkça vergi kaçakçılığıdır. 
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Ne kadar hazindir ki, dış borçlarının faizlerini da
hi ödemekte sıkıntı çeken ve böyle bir ekonomik dö
nemde bulunan memleketimizde hiçbir insaf ölçüsüne 
sığmayacak şekilde bu vergi kaçakçılığı uzun yıllar
dan beri sürüp gitmektedir gözlerimizin önünde. (Biz
ler de Devletin hayatiyetini ve faaliyetini teşkil eden 
bu ana gelir kaynağını toplayamadığımız için yeni 
vergiler ihdas ediyoruz. 

Değerli üyeler; 
Geçenlerde bir gazetede görmüştüm: Türkiye'de 

kaçırılan vergi, Türkiye Bütçesinin yansına yakınmış. 
Şayet bu haber doğru ise gerçekten çok acıdır. Bu 
vergi kaçakçılarını nasıl tavsif edeceğimi ben biliyo
rum; ama bu kürsünün mehabeti buna-engel oluyor. 

Şimdi, eldeki Tasarı ile yeni kaynaklar aranıyor. 
Mesela, 8 silindirli otomobil sahibinden veya çocu
ğunu dışarıda okutan kimseden fazla vergi alınmak 
istenmesi gibi. 

Mükellef ucuz bulduğu için 10-15 senelik 8 silin
dirli bir arabayı almış olabilir. Zira bugün bu araba
lar diğerlerine nazaran çok daha değersizdir, çok da
ha ucuza alınıp, satılmaktadır veya iSayın Erginay'ın 
ifade ettikleri gibi, mükellef çocuğuna tahsil yaptıra
bilmek için evini satmış ve onu eğitim maksadıyla 
dışarıya göndermiş olabilir. Bu tip kimselerden fazla 
vergi istemek adil olur mu?.. 

Namuslu bazı meslek erbabını rencide etmemek 
için, meslekleri açıkça söylemeyeceğim; fakat sizler 
onu pek tabiî ki bilirsiniz; pek çok serbest mesleğin 
icra edildiği özel işyerlerinde asılı bulunan ve vergi 
matrahını gösteren rakamlar hepinizin içini sızlatmı
yor mu? Bizler, göz göre göre vergi kaçırılırken, yeni 
vergiler ihdası cihetine gidiyoruz, fiu husus herhalde 
isabetli olmamak icap eder. 

Netice itibarıyla konulan bu vergiler dolaylı yol 
lardan yine memur ve işçi zümresine; yani dar gelii-
li orta sınıfa intikal etmeyecek mi? 

Değerli üyeler; 
Müsaade buyurulursa şahidi olduğum ve cezaî 

tatbikatını yaptığım ibret dolu bir olayı anlatmak is
tiyorum: 

Bundan birkaç sene evvel İstanbul'da asliye ceza 
hâkimliği yaptığım sırada bir şahıs hakkında vergi 
kaçırmaktan dolayı dava açılmıştı. Dava dosyasını 
inceledim; bu zatın Şişli'de bir evi, Büyükadada bir 
başka evi, Merküri marka bir otomobili, iki tane ço
cuğu ve karısı vardı; her iki evinde telefon bulunduğu 
da muhakkikler tarafından tespit edilmişti. 

Bu zat iki sene üst üste (yanılmıyorsam 1976-1975 
veya 1977-1978 yıllarında) hiç vergi vermemiş. 

Duruşmaya çıktık; kendisine ne iş yaptığını ve ni
çin vergi vermediğini sordum. Bana cevaben, «Pazar
larda işportacılık yaptığını çorap ve eşarp kabilinden 
öteberi sattığını» söyledi. Bunların, bu evleri almaya 
ve maişetini temine yeterli olup, olmadığını sorduğum 
zaman da, «Boş zamanlarında evlerde badana filan 
yaptığını, böylece aylık kazancının birkaç bin lira içeri
sinde olup, asgarî vergiye tabi ücretin dûnunda kaldığı
nı, bu sebeple vergi dışı bulunduğunu, ve onun için de 
vergi vermediğini» söyledi. Nihayet, evleri nasıl aldı
ğını sordum. «Onları ve diğer ihtiyaçlarını da karısı
na düğününde verilen hediyelerle, onları satıp, paraya 
tahvil ederek aldığını ve yemeklere de bazı günler 
kayınvalidesine gittiklerini, bu sebeple aldığı parayla 
geçindiğini» söyledi. Daha fazla herhangi bir hususu 
tahkike lüzum görmedim, o gün birinci celsede mah
kûmiyet kararı verdim, gariptir ki, (Bu şahsın avukatı 
da vardı) hüküm temyiz edildi, Yargıtay tasdik etti. 

Sayın üyeler; 
Bu şekilde bir hayat yaşayan ve hiç vergi verme

yen adama kanunun verdiği cezayı herhalde merak 
ettiniz değil mi?.. Onu da söyleyeyim: 3 ay... Buna 
verilebilen ceza 3 ay idi ve cüzi bir miktar para ce
zası ve bu 3 ay infazda üçte biri atılmak suretiyle 2 
aya iner; yani bir sene böyle bir hayat yaşayan bir 
şahsın (Devlete hiç vergi vermeyecek) cezası 2 ay ha
pis ve bir miktar da para cezası oluyor, halen tatbi
kat, mevzuat budur. 

îşte arkadaşlar, meselenin en mühim noktası bu
radadır. Benim kanaatimce Devletin küpünün dibin
deki bir deliği ifade ediyor vergi mevzuatının bu kıs
mı, Bu delik kapanmadıkça, küpün doldurulmasına 
da bence imkân yoktur. Eğer, Türkiye'yi h'r vergi 
kaçakçıları cenneti olmaktan çıkarmak istiyorsak, ev
vela bu cezalan mutlaka müessir hale getirmeye mec
buruz. 

Değerli üyeler; 
Amerika'da en ağır suçlardan biri vergi kaçakçı

lığıdır. Orada şahsın en çok korktuğu suç vergi ka
çırmaktır ki, istese dahi bunu yapmaz, zira cezası, 
çok ağırdır, yapamaz. 

Şimdi, sormak isterim; biz ekonomik bakımdan 
Amerika'dan daha mı güçlü bir Devletiz? O halde; 
bu cezaları niçin bu kadar hafif tutuyoruz? 

Değerli üyeler; 
Yalnız bir noktayı daha önemle belirtmek istiyo

rum. Ceza hukukunun başta gelen siyaseti, cürümle 
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ceza arasında bir nispet olması meselesidir. Bugün bu 
nispetin olduğunu da herhalde söyleyemeyiz. Beyan 
usulünü kabul ediyoruz ki, bu doğrudur, mükellef 
yine beyanda bulunsun, ancak ondan ödeyebileceği 
gibi maişetine yeten miktarda kalacak şekilde makul 
ölçüler içinde vergi istemeliyiz. Yani istenen vergi 
adil ve adil vergi de mutlaka alınabilir bir vergi ol
malıdır. Benim söylemek istediğim budur. IBu ölçüler 
içinde hareket edilince ve buna rağmen vergisini öde-
meyen mükellefe, mesela çok uzun bir zaman, sekiz 
on sene gibi, meslek ve sanatını icra edememekle bir
likte senelere baliğ olan 'bir ağır hapis cezası ve onun 
sermayesini ve emlakini gerçekten sarsan 'bir para ce
zası getirilirse ve kontrol müessesesi de gerçekten iş
ler hale sokulursa ben hiç zannetmiyorum ki, o za
man mükellef vergi kaçırabilsin ve bizim de devamlı 
vergi ihdasına mecburiyetimiz olsun. 

Sayın üyeler; 
İşte benim düşüncelerim ve teklifim; bu Kanunun 

yerine evvela mükellefin gerçekten rahatça ödeyebi
leceği adil bir vergiyi kendisinden istemektir. Sonra, 
gerçekten ciddî müeyyidelerle mükellefi bu adil ver
giyi ödemeye mecbur tutmak ve daha sonra kontrolü 
kuvvetlendirerek müesseseseye işlerlik kazandırmak ve 
böylece büyük boyutlara varan vergi kaçakçılığını 
önleyerek yeni vergilere lüzum hissetmemek. Komis
yon ve Hükümet ne düşünür bilemem; fakat bence 
en doğru ve yerinde hareket bu olacaktır. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Netice itibariyle bu sebep ve mülahazalara binaen 

Tasarıyı, memleket gerçeklerine uygun görmediğimi 
ifade etmek istiyorum. Maruzatım bunlardan ibarettir. 
Yüksek Heyetinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mufatoğ-
lu 

Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Komisyon, bir açıklama yapacak mısınız 
efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKAM 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım; mü
saade ederseniz çok kısa bir açıklama yapayım. 

iBAŞKIAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞIKANT 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

Uzun konuşarak çok kıymetli ve değerli olan za
manınızı almak istemiyorum; ancak bir iki ufak 

açıklama yapmak üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Hepinizin bildiği gibi vergi politikasında amaç ver
ginin adaletli olmasıdır. Vergilerin, toplumun yükünü 
azaltacak, hafifletecek şekilde salınması gerekmekte
dir. Yani, diğer bir tabirle vergi yükünün toplumun 
kaldırabileceği yükte ve ağırlıkta olması gerekir. Bu
gün toplumumuzda vergi yükünün altında ezilen bir 
kesim vardır. Daha önceki sayın üyeler tarafından 
da dile getirildi, bir defa daha dikkatlerinize sunmak 
için bu vergi yükünün altında ezilen kitlenin oransal 
rakamlarını vermek istiyorum. Bugün 120 bin liraya 
kadar gelir bildiren bir milyonun üzerindeki vergi 
mükellefinin {ki, bütün vergi mükellefleri kümüla-
tif toplamı içinde % 72'si (M20 bin lira arasında ge
lir beyan etmektedirler.) 120 - 180 bin lira arasında 
vergi, için gelir beyan eden mükelleflerin sayısı kümüla-
tif olarak 1 milyon 180 bin civarında ve % 79'unu oluş
turmaktadır. 180 bin liranın üzerinde, vergi için gelir be-

_ yan eden mükellefler 310 bin civarında olmakta ve tüm 
vergi mükellefleri kümülatif olarak 1,5 milyonun üze
rinde bulunmaktadır. Görüldüğü gibi; büyük ölçüde 
bir vergi ziyaı bahis konusudur. 'Bugün, 198*1 rakam
larına göre Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edi
len gelirlerin, ki 800 milyarın üzerindedir, 600 mil
yar küsuru ücretliler tarafından verilmiştir. Geriye 
kalan 250 milyar civarındaki bir meblağ ise 3 milyo
na yakın vergi mükellefi tarafından ödenmiştir. Ara
da vergi yükü itibariyle ezilen bir kitle olduğu ger
çekten çok açık bir şekilde görülmektedir. 

Gelir nedir? Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim 
yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safî tutan
dır. Hepimizin gördüğü gibi vergi dairelerinin duvar
larında, «Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır» demekte
dir. Gerçekten vergi mükellefleri olarak bizler bu ka
zançlarımızı kutsal olarak kabul edebiliyor muyuz? 
İşte bugünkü huzurunuza gelmiş olan vergi kanunla
rının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun esprisinde 
yatan gerçek budur. 

Sayın Erginay hocamız, gerçekten kendi konusu
na giren bu konuyla ilgili olarak çok vukufla sizlere 
dün görüşlerini arz ettiler ve genelinde 16 ncı madde 
üzerinde görüşlerini topladılar ve diğer sayın üyeler 
de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunuyla ilgili olarak 
daha ziyade bu madde üzerindeki eleştirilerini dile 
getirdiler. Bunun için başka kıstaslar getirilebiliniı; 
ancak Komisyonumuz Hükümetten gelen kıstası ka
bul etmiştir ve bu kıstas üzerinde iyileştirme yapmış
tır. Bunun nedeni de, asgarî ücretten vergi alınan bir 
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ülkede asgarî ücretin kıstas olarak kabul edilmiş ol
ması bir noktada mükellefler için bir psikolojik bas
kı olduğu düşünülebilinir. Bunun paraya dönüşdürül-
mesi, ki Sayın Hocam sanıyorum huzurunuzda bir 
önergeyle bu konuyu dile getirecektir, 'bu psikolojik 
baskının dışında bir durum yaratacaktır, onun için 
bu şekilde kalmasındaki görüşümüzü o zaman arz 
edeceğim, belki de sizlerin değerli oylarınıza biz de 
katılmış olacağız. 

Diğer bir eleştiri de, bazı mükelleflerin, bir avu
katın, bir hekimin veya bir serbest meslek sahibinin 
bir hobi olarak, bir meşguliyet olarak iş yapmış ol
ması ve bunun karşıtlığında bir kazanç temin etmeye
ceği nototai nazarından yine 16 ncı madde üzerinde 
büyük eleştiriler olmuştur. 

Değerli arkadaşlar; 
Eğer bir mükellef gerçekten bir gelir, bir kazanç 

düşünmüyorsa böyle bir işyeri açmaması kadar ta
biî bir şey olamaz. Ayrıca bu mükelleflerin içinde bu 
kabil mükelleflerin sayısı o kadar azdır ki, bunun ge
rekçe gösterilerek 16 ncı maddeye muhalefet edilme
si sanıyorum pek yerinde olacak bir hareket değildir. 

16 ncı maddeye girenlerle girmeyenleri bir defa 
daha huzurunuzda dile getirmek istiyorum. Hayat 
standardı esasına tabi olmayacak mükellefleri arz edi
yorum efendimi: 

Kamu ve özel kesimde çalışan ücretliler ile türn 
emekliler; 

Kira geliri elde edenler; 
Faiz, temettü ve kâr payı gibi menkul sermaye 

iradı elde edenler; 
Götürü usulde vergiye tabi ticarî ve meslekî ka

zanç sahipleri; 
Yıllık hâsılatı 4 milyon lirayı geçmeyen çiftçiler 

hayat standardı esasına tabi olmayacak mükellefler 
arasında bulunmaktadır. 

Asgarî ücret tutarının yansının uygulanacağı mü
kellefler ise; yıllık hâsılatları 6 milyon 600 bin lirayı 
aşmayan tacirler, yine yıllık satış tutarı dört milyon 
lirayı aşan çiftçiler, asgarî ücret tutarının yarısının 
uygulanacağı mükellefler arasına girmektedir. 

Hayat standardı esasının tam uygulanacağı mükel
lefler ise, gerçek usulde vergilendirilen doktor, avu
kat, mühendis gibi yüksek gelir elde eden serbest 
meslek kazanç sahipleri; bilanço esasına göre defter 
tutan, yani yıllık hâsılatları tutarı altı milyon 600 bin 
lirayı aşan tacirler olmaktadır. 

Sayın üyeler; 
Komisyonumuzdan geçen ve huzurunuza getirilen 

bu Kanun Tasarısının 1 inci maddesine karşı Sayın 
Genc'in itirazları vaki oldu. Bu konu Komisyonu
muzda görüşülürken bendeniz usul tartışması açtım 
ve usul tartışması sonucunda da, bu maddenin ilave
sinin mümkün olabileceği kanaati hâsıl olduğu için, 
1 inci madde olarak bu ekleme yapılmıştır.. Ancak, 
bu konuda bir tereddüt var ise, Sayın Başkanlık Di
vanı tarafından bir usul tartışmasının açılmasında 
yarar olduğunu arz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Başkan. 
Sayın Hükümet, bir açıklama yapacak mısınız 

efendim?.. Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMStLCtSt AYKON 

DOĞAN — Sayın Başkanım, bugün Gelir Vergisi
nin Bazı Maddelerini Tadil Eden Kanun Tasarısını 
görüşmekteyiz. 

Bu Tasarı, prensipte Gelir Vergisi sistemine bir 
yenilik getirmemektedir. !Bu Tasarı kanunlaşsa dahi, 
Gelir Vergisi sistemimiz genel ilkeleri içinde gene de
vam edecektir. Sadece vergi adaleti, vergi uygulaması 
ve vergi güvenliği açısından bazı değişiklikler getir
mektedir. 

Bu itibarla, Hükümet olarak bu Tasarı üzerinde 
genel açıklamalara gerek görmüyoruz. Ancak, madde
ler üzerindeki gerekli açıklamalarımızı, maddelerin 
görüşülmesi sırasında yapacağımızı arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum efendim. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

l'inci maddeyi okutuyorum. 

31.12.1960 gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
ile 3.6.1949 gün ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Müellif, mütercim, heykeltıraş, ressam, bestekâr 
ve mucitlerin ve bunların kanunî mirasçılarının şiir, 
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hikâye, roman, makale, röportaj, karikatür, film, rad
yo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini ga
zete, dergi, radyo ve televizyonda yayınlamak veya 
kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ih
tira beratlarını satmak veya bunlar üzerinde mevcut 
haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak su
retiyle bir takvim yılı içinde elde ettikleri hâsılatın 
300 000 lirası (Yabancı memleketlerde elde edilen 
hâsılatın ayrıca 500 000 lirası) Gelir Vergisinden müs
tesnadır.» 

BAŞKAN — l'inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bir açıkla
ma yapacaklar mı efendim?.. Yok. 

Sayın üyeler; Sayın Yücel ve arkadaşlarının bu 
maddeyle ilgili bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Gelir Vergisi Kanununun 

değiştirilmesine dair madde l'de belirtilen Gelir Ver
gisi Kanununun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının 
dördüncü satırından itibaren açıklanan (Bir takvim 
yılı içinde elde ettikleri hâsılatın 300 000 lirası Gelir 
Vergisinden müstesnadır) ibaresindeki, «300 000 lira» 
ibarenin gerekçesini, sözlü olarak açıklayacağımız 
gerekçeye dayanılarak 400 000 liraya, yabancı mem
leketlerde elde edilen hâsılatın 500 000 liradan 600 000 
liraya çıkarılması hususunun Genel Kurulun tasvibi
ne sunulmasına müsaadelerinizi saygılarımızla arz 
ederiz. 

Mustafa YÜCEL Beşir HAMİTOĞULLARI 
Hilmi SABUNCU tmren AYKUT 
Zeki YILDIRIM Mehmet AKDEMİR 
Hamdi AÇAN Eşref AKINCI 

Serda KURTOĞLU İsmail ARAR 
"" İbrahim BARANGİL Hayati GÜRTAN 

Aydemir AŞKIN Mehmet AYDAR 
A. Fehmi KUZUOĞLU A. Lâmi SÜNGÜ 
Selçuk KANTARCIOĞLU M. Rahmi KARAHA-

SANOĞLU 
Siyami ERSEK Abdurrahman YILMAZ 

Turgut YEÖENAĞA Kâzım ÖZTÜRK 
Necmi ÖZGÜR 

-* 
BAŞKAN — önergenizle ilgili açıklamada bu

lunmak üzere, buyurun Sayın Yücel. 
MUSTAFA YÜCEL — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Gelir Vergisi Kanununun 18'inci maddesinde yer 

alan «Çeşitli sanat kollarındaki telif eserlerin vergi 
muafiyeti» yeni Tasarı ile 200 bin liradan 300 bin 

liraya çıkarılmaktadır. Bütçe-Plan Komisyonunun bu 
konudaki kararını, sanata ve sanatçıya karşı göster
diği ilgiyi şükranla karşılıyoruz. Ancak, takdir buyu
rursunuz ki, bugünkü ölçüler muvacehesinde bu ra
kamlar yeterli değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hepinizin bildiği gibi, dünyanın birçok ülkelerin

de sanata ve sanatçıya özel ilgi gösterilir; her yerde 
sanatçıyı eserler vermeye, yaratmaya teşvik için ko
laylıklar sağlanır. Bu bir sanatseverliktir ve bir ka
dirşinaslıktır. 

Sanatçıda yaratıcılık aranır. Yaratmak için de, her 
şeyden önce huzur içinde olmak gerekir. Bazen sa
natçı bir yıl içinde, ancak bir eser verebilir, müteakip 
ikinci ve üçüncü yıllarda bir eser yaratamayabilir. 

Bizim Anayasamız, sanatı ve sanatçıyı korumak 
için hükümler koymuştur. Anayasamızdaki 64'üncü 
madde hükmü aynen şöyledir : «Devlet, sanat faa
liyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sa
natçıların korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi 
ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri 
alır.» 

Bu madde, Meclisimizde kısa bir süre önce oy
birliği ile kabul edilmiştir. Şu anda, Yüksek Meclisi
nizin Anayasaya oybirliği ile koyduğu bu maddeyi 
yine kendi iradesiyle gerçekleştirmesi fırsatı doğmuş
tur. Yüce Meclisin bu fırsatı gereği gibi değerlendi
receğine inanıyoruz. 

Sözlerimi bitirmeden evvel bugünün Sayın Maliye 
Bakanının 12 yıl önce, 15 Haziran 1970'te İstanbul' 
da ilgili bakanlar ve hükümet yetkilileriyle basın 
mensuplarının yaptığı toplantıdaki şu sözlerini de 
bilgilerinize arz etmek isterim : «Pek çok devlette 
özel şekilde gazetecilere indirimler tanınmıştır. Bi
zim gelecek sene sevkedeceğimiz tasarı da bu indi
rimleri nazarı itibara almıştır. Yani, özel redaksi
yonlar dediğimiz indirimler nazarı itibara alınmıştır. 
O da gazetecinin gazetecilik mesleğini yürütebilmesi 
için, gazetecilikten elde ettiği gelirleri elde edebilmesi 
için tanınacak özel masraflara da özel bir bölümde 
yer vereceğiz ve herhalde zannederim ki, gazete tem
silcilerini tatmin edecek bir hal suretine vasıl olabi
leceğiz.» 

Muhterem arkadaşlar, teşekkür eder, hepinizi say
gılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Sayın Aydar, önergenin lehinde buyurunuz efen

dim. 
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MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli | 
arkadaşlarım; 

Türkiye'de telif ücretleri uzun yıllar boyu Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanununa bağlı bulunması nede
niyle sorun olarak gelmiştir. Ancak, Fikir Ye Sanat 
Eserleri Kanunundaki çağımızın anlayışına uygun 
olarak yapılan değişiklikler, yaratıcı gücün himayesi 
gerektiğini, ancak bu gücün ortaya koymuş olduğu 
muhasalamn da, kanunların himayesi altında tutul
ması lazım geldiği görüşünü kazandırmıştır. 

Böyle bir espriden hareket edildiği zaman, ver
dikleri ürünlerin eser olarak topluma yansıması ve 
büyük kitlelerin bu eserlerden bilgi olarak, bediî zevk 
olarak ve ayrıca da estetik anlayış olarak yararlana
bilmesi, üretkenliğin hızlandırılmasına bağlı olmak
tadır. 

Telif ücretine hak kazanan insan, kendisini top
luma becerisiyle tüm varlığıyla adayan insandır. Tıp
kı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzdaki himaye 
esprisinin vergi kanunlarımıza da bu gibi kişilere 
mutlak surette yansıtılması lazım geldiği kanaatinde
yim. 

Verilmiş bulunan önergede imzam olmakla bera
ber kalkıp bu konuşmayı yapmak ihtiyacını da his
settim ve önergenin öngördüğü artış nispeti daha çok 
olmalıydı derdim; ama genel kaide itibariyle artış
ların sıçrama noktasına ulaşmaması bakımından, ge
tirilmiş bulunan artış kıstası normal bir kıstastır. 

Önergeye imza koyan değerli arkadaşlarımız ya
nında diğer sayın üyelerimizin de bu önergeyi destek
leyeceklerini bekliyor, umut ediyor ve hepinizi en de
rin saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, Sayın Yücel ve arkadaşlarının 

önergesi hakkında bir açıklama yapacak mısınız? 
önergeye katılıyor musunuz efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Önergeye katılıyoruz 
Sayın Başkanım. Kesin olarak oylanmasını arz edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYKON 

DOĞAN — Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
RİFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz Hükümete bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Hükümet getirmiş olduğu 

tasanda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci 
maddesinde bir değişiklik getirmemiştir. 
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Gelelim 17 nci maddeye : Tasarının 17 nci mad
desinde özel bir hüküm var. 193 sayılı Kanunun 123, 
13, 17, 18, 21, 31, 46, 47, 48 ve 53 üncü maddelerinde 
yer alan maktu hadlerin ve miktarların her biri ayrı 
ayrı veya toplu olarak üç misline kadar artırmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir, der. 

Bu 18 inci madde de burada derpiş edilmiştir. Bu 
duruma göre, bu maddeye esasen tasarıda gerek var 
mı, yok mu? Gerek olmaması gerekir ve böyle bir 
önergenin de, bu kaideler Bakanlar Kurulu yetkisi
ne girdiği için, verilmemesi icap eder. Bu konuyu Sa
yın Hükümet Temsilcisinden öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYKON 

DOĞAN — Sayın Başkanım, burada verilen öner
geyle üç mislinin uygulanacağı baz değişmektedir. 

Hükümet, bundan sonra ilerideki maddeyle ken
dine tanınan üç misli artırma yetkisini, bu baz üze
rinden kullanacaktır. Mesela buradaki mevcut hük
me göre, buradaki 40O bin rakamı 200 bin liradır. 
600 bin olarak önerilen rakam ise, 400 bin liradır. 
Hükümet bunları üç misli, yani mevcut hükümlere 
göre bunlar, 1 milyon 200 bin ve 600ı bin liraya ka
dar yükseltilebilir. Halbuki bu önergeyle getirilen de
ğişiklikten sonra, Hükümetin varacağı en yüksek ra
kamlar da yükselmektedir. Bu itibarla bu getirilen 
hüküm, bu maddenin Hükümete de daha ileride kap
samını getirme yetkisini vermektedir, önemli bir de
ğişikliktir. 

Bu itibarla bu hüküm önerilebilir, ancak Hükü
met böyle bir teklifte gelmediği için, ben bunu Yüce 
Meclisin takdirine bırakmış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayazıt, «Bir miktar belirtilmiştir; bu mik

tar üzerinden muafiyet üç misli olmak için Bakanlar 
Kuruluna yetki verilmiştir. Bu sadece rakam değişik
liğini getirmektedir» derler ve takdire bırakmakta
dırlar efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Yücel ve arkadaşlarının öner
gesine Komisyon katıldığını ve Hükümet de takdire 
bıraktığını beyan etmektedir. Bu nedenle önergenin 
dikkate alınıp almaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmiştir efendim. 

Bu arada bir başka önerge var; Sayın Gelendost'-
un. Bu maddeyle ilgili, değil mi efendim? 

HALİL GELENDOST — Efendim, ben bir so
ru sormak istedim. 
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BAŞKAN — Buyurun sorunuzu sorun Sayın Ge-
lendost. 

HALÎL GELENDOST — Önerge mahiyetinde 
değil, yalnız Komisyon Başkanı tarafından cevaplan
dırılmasını istirham edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Görüşme sadece 
önerge üzerinde bitmiştir. 1 inci maddenin görüşül
mesi devam ediyor. 

HALİL GELENDOST — Efendim, 1 inci mad
denin nereden geldiğini ve nasıl tedvin edildiğini bon 
anlayamadım; çünkü Hükümet Tasarısında yok, üye
ler tarafından da bir teklif getirilmemiş, bu madde 
buraya nasıl girmiş? Ben içeriğine, muhteviyatına ay
kırı bir görüş sahibi değilim. Onu izah eder aydınla
tırlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, gerçi Sayın Ko
misyon Başkanı bu konudaki konuşmasında bir açık
lık getirmişlerdi; ama tekrar cevap versinler; çünkü 
aynı ibareleri ve fikri taşıyan Sayın Tartan'ın da bir 
önergesi var. Gerçi Sayın Tartan der ki : «Bir deği
şiklik önergesi olmadığı halde...» diyorlar Sayın Tar
tan; ama Komisyonda ne gibi bir işlem yapıldığımı 
bilmediğimiz için, böyle bir önergenin verilip veril
mediğini bilmiyoruz Komisyonda. Müsaade ederse
niz Sayın Tartan'ınkini de okutayım, 1 inci maddey
le ilgili ikisini birden tartışalım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
275 sıra numarasıyla Genel Kurulumuza gelmiş 

bulunan Gelir Vergisi Kanunuyla ilgili Tasarının 
Bütçe - Plan Komisyonu metninde yer alan 1 inci 
maddesi, usulüne uygun olarak verilmiş bir değişik
lik teklifi olmadığı halde, metne âlımmış bulunması
na göre, bu halin içtüzüğe aykırılık teşkil ettiği açık
tır. Tasandan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ragıp TARTAN 

BAŞKAN — Sayın Tartan, bu konuda bir açık
lama yapacak mısınız efendim?.. Buyurunuz. 

RAGIP TARTAN — Müsaade ederseniz yerim
den arz edeyim. 

Sayın Başkanım, önergede belirtildiği gibi, tek
lifler daima Danışma Meclisi Başkanlığıma sunulur. 
Başkanlık usulüne uygun bir şekilde ilgili komisyona 
tevdi eder .Komisyon bu teklifle ilgili bir tasarı mev
cut ise, o takdirde o teklifi tasarı ile birlikte ele alır 
ve bu suretle birleştirmek veya o tasarı veya teklif 
üzerinde birleştirmeden başka onun üzerinde diledi
ği değişikliği yapma yoluna gidebilir. Halbuki bu 
olayda Tasarının birinci maddesi değiştirilmemiş. Ya-

I ni birinci maddede yer alan ve serbest meslek ka
zançlarıyla ilgili olmayan bir muafiyet ikinci mad
deye itilmiş, birinci madde olarak serbest meslek ka
zançlarıyla ilgili bu muafiyet getirilmiş bulunmakta
dır. Ben. bu hususun tçtüzük hükümlerine aykırı ol
duğu kanısındayım. Ki, bunu tasarının tümü üzerin
de daha evvel görüşlerini arz eden arkadaşlarım da 
belirtmişlerdi. Biraz önce de Sayın Bayazıt, burada 
önerge hakkında yaptığı konuşmada bu konuya de
ğinerek kendi görüşlerini belirttiler. 

Ben, bu hususun içtüzüğe aykırı olduğu görüşün
deyim. Takdir Yüce Kurulundur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tartan. 
Sayın Doğu, buyurunuz efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuza gelen Komisyon metninde, genelde 

konuşma hakkım saklı olduğu için huzurunuza gel
dim. 

j Efendim, Bütçe Komisyonunda bu konu görüşül
dü ve verilen önergenin o zaman da aleyhinde konu
şan bir arkadaşınızım. Gerekçem de Sayın Tartan'ın 
dile getirdiğinin dışında başka bir lazıme idi. O da 
şu idi : Biraz Önce Sayın Bayazıt dile getirdiler. Ta
sarının 17 nci maddesi var (Yazılı metinde 19 uncu 
madde haline geldi) Onda Hükümete belli miktar ve 
nispetlerin, maktu hadlerin üç misline kadar artırımı
na imkân tanıyoruz. 

Şimdi, bu şekliyle bir metin birinci madde olarak 
girince Kanunun orijinal halindeki dengeler tama
men bozuldu değerli arkadaşlarım. Nasıl bozuldu? 
Eskiden 200 bin olan 300 bin oldu; ama Hükümete 
yine üç misli artırma yetkisi verdik. Böyle bir yetki
yi vermemiş olsaydık, metne almamış olsaydık 300 
bini, Hükümet bunu 600 bine kadar çıkaracaktı, bu
gün 900 bine kadar çıkarıyor. 

Buradaki hata, Kanunun genel dengelerimi boz
ması açısından hayli calibi dikkattir; ama gördük ki, 
ikinci maddede (Hükümetten gelen Tasarının birinci 
maddesinde) aynı şey gayrimenkul sermaye iratları 
için de konulmuş. 40 bin liralık-istisna bu defa 120 
bin liralık istisnaya dönüştürülmüş ve ona da üç mis
li had uygulanır biçiminde Hükümete yetki vermi
şiz. 

Şimdi ben sormak isterim. Böyle yetkilerle gel
dik, peki benim özel indirimimin ne günahı vardı? 

I Onu da değiştirseydik. Kanunda yazılan miktarı, 
1 ötekileri genel dengeyi bozarak değiştirdiğimiz gibi, 
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genel indirimi de değiştirebilirdik, özel indirimi de 
değiştirebilirdik. 

Bu nedenle bu maddenin burada yer almasına 
Komisyonda da karşı çıkmıştım sırf bu gerekçeyle. 
Arkadaşlarıma bunu duyurmak istedim. 

Teşekkür eder. saygılar sunarım efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın üyeler, bu durumda bir usul müzakeresine 

başlanmış olunmaktadır. Yani içtüzüğümüzün 34 
üncü maddesine göre «Komisyonların kendilerine 
havale edilen kanun tasan ve teklifleri üzerinde ya
pabilecekleri ve yapamayacakları işlemler» üzerinde 
bir usul tartışmasına girişilmiştir. Bunun sağlıklı bir 
biçimde yürütülmesi bakımından gerekli de görül
mektedir. Yalnız 34 üncü maddede oldukça açık hü
kümler bulunmaktadır; fakat tartışmaya devam ede
lim efendim. 

Sayın Erginay, buyurunuz. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Kanaatime göre, Bütçe Komisyonunun birinci 

madde olarak getirdiği madde Tüzüğe de aykırı de
ğil, şekle de aykırı değil. Neden?.. 

Bir defa bahsi geçen 17 nci maddede bununla il
gili bir atıf var. 18 inci maddedeki üç misline kadar 
çıkarma yetkisi veriyor. 

Şimdi, tabiî 21 inci maddeye, 31 inci maddeye, 
özel indirime veya kiralara atıflar da var. Onların 
da üç misline çıkarılmasına yetki veriyor. Ortada bir 
denge varken, bu dengeyi böyle bir kanunla, bir mad
deyle bozmak hakkını nereden aldık gibi bir soru 
var. Meclisin her zaman hakkı vardır. Eskiden bu 
denge acaba adaletli miydi? Olabilir ki, o denge sık 
sık oluyor zaten, bazı hallerde şu indirim yapılıyor, 
bazı hallerde o indirim kaldırılabiliyor. Bu, şartları
na göre Yasama Organının takdiridir. 

Bu itibarla, telif hakkının 400'e kadar çıkarılma
sı hakkındaki önerge kabul edildiği takdirde usule 
aykırı bir şey yoktur; çünkü kanunu bakımından za
ten onu koymuş; ama Yasama Organı istiyor ki, 
eğer bunu artırmak gerekiyorsa, 4Q0'ün de üç misli
ni veya iki mislini getirsin... Bunu istemesi tabiî hak
kıdır; ama yarın düşünür de derse ki, hayır bu 400 
zaten kâfidir, kiralarınkini üç misline çıkaralım; 120 
den 360'a veya özel indirimi günde 50 liradan 100 li
raya kadar çıkaralım... Olabilir. Onu çıkarır veya bu
nu çıkarmaz; fakat buradaki Yasama Organının tak
diri, zannediyorum ki mutlaktır. Bir denge bozulma

sı diye bir şey söz konusu olamaz; çünkü bütün in
dirimler bakımından, istisnalar, muafiyetler bakımın
dan düşünülen şey, memleketin iktisadî durumudur, 
sosyal durumudur, kültürel durumudur. Telif hak
kını teşvik etmekle neşriyatı biraz daha artırmayı dü
şünmüş olabilir. 

Bu anlamda zannediyorum ki, böyle bir ibarenin 
konulması yerindedir; ama yarın Hükümet bu 400'ü 
kâfi bulur da diğerlerini üç misline çıkarır veya iki 
misline çıkarır, bunu çıkarmazsa zaten dengeyi yine 
eskisi gibi muhafaza etmiş olur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Gelendost, buyurunuz efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Ben bu maddenin içeriğine karşı değilim; faikat 

bu maddenin bu Kanuna birinci madde olarak nasıl 
girdiğini öğrenmek istiyorum. Zira Tüzüğümüzün 
34 üncü maddesi bu maddenin bu şekilde buraya gir
mesine müsait görülmemektedir ve ben de bu ka
nıdayım. 

Şöyle ki, «Komisyonlar Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasında Danışma Meclisi Başkanlığınca 
kendilerine ayrılan salonda toplanırlar. 

Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun ta
sarı veya tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul 
veya reddedebilir, birbirleri ile ilgili gördüklerini bir
leştirerek görüşebilirler . 

Komisyonlar 86 ncı maddedeki özel hüküm ve 
(Ki bu, ölüm cezalarıyla ilgili) Kurucu Meclis Hak
kındaki; 2485 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a), 
(b) ve (c) bentlerinde belli edilen hususlar dışında 
kanun teklif edemezler, (Komisyonun kanun teklif 
etme yetkisi yok) kendilerine havale edilenler dışın
da kalan işlerle uğraşamazlar, Başkanlık Divanının 
kararı olmaksızın Genel Kurulun toplantı saatlerin
de görüşme yapamazlar...» 

Ben, bu maddenin burada yer alamayacağı kanı
sındayım. Takdir Yüce Kurulundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Tan, buyurunuz efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Tartıştığımız usul konusunun karara bağlanabil

mesi sadece içtüzüğün 34 üncü maddesinin yorum-
lanmasıyla mümkün değildir. 34 üncü madde : «Ko
misyonlar, kendilerine havale edilen kanun tasarı ve-
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ya tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul veya 
reddedebilir, birbirleri ile ilgili gördüklerini birleşti
rerek görüşebilirler.» 

Şimdi, açıklığa kavuşturulması gereken sorun, 
değiştirerek kabul etmenin anlamı nedir? Bunu da bi
zim açıklığa kavuşturabilmemiz 78 inci maddenin in
celenmesine bağlıdır. 

78 inci madde çok açıktır, okuyorum: «Kanunlar
da veya İçtüzükte aksine hüküm yoksa, kanun tasa
rı veya teklifinde bir maddenin reddi, komisyona ge
ri verilmesi, değiştirilmesi...» Burası önemli şimdi; 
«...veya metne madde eklenmesi hakkında üyeler, 
esas komisyon veya Hükümet, değişiklik önergeleri 
verebilir.» Bu açıdan bir usul hatası yoktur . 

Arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan . 
Sayın Komisyon. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ. TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
içtüzüğümüzün 34 üncü maddesinin 2 nci ben

dinde, aynen okuyorum efendim ": «Komisyonlar, 
kendilerine havale edilen kanun tasarı veya teklifle
rini aynen veya değiştirerek kabul veya reddedebilir, 
birbirleri ile ilgili gördüklerini birleştirerek görüşe
bilirler.» denmektedir. 

Bu önerge sayın üye tarafından verildiğinde be
nim de tereddütümü mucip olmuştur ve önergeyle il
gili olarak, önergeyi görüşmeden önce usul müzake
resi açtım ve usul müzakeresi sonucunda 34 üncü 
maddenin bu okuduğum bendi ve aynı zamanda eli
nizde bulunan Tasarının 18 inci sayfasının 17 nci 
maddesi, Hükümet teklifinde 18 inci maddeye atıfta 
bulunarak, Hükümetin 18 inci maddeki, miktarları 
üç misline kadar artırabilir, teklifi olduğu için ve 
sayın üyeler de bunun Hükümetin instyatifine bırak-
maktansa bir belirli miktar artırılarak bu şekilde ka
bulünü önerdiler. Komisyon görüşü de bu yönde ol
duğu içindir ki, çoğunluk görüşüne saygı duyularak 
bu önerge kabul edilmiş ve madde 1 olarak benimse
nerek huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Hükümetin 18 inci maddeye yapmış olduğu atıf
tan dolayı görüşmüş bulunuyoruz. Bir usulsüzlük ol
madığı kanaatini taşıyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler; 
78 inci madde komisyonlarla ilgili olmayıp Genel 

Kurulla ilgili" bir maddedir. Bu nedenle, Genel Ku
rulda yapılan bu şekildeki eklemeler için herhangi 

bir tereddütümüz bulunmamaktadır. Görüşülen ko
nu, tartışmaya açılan konu, komisyonlarda böyle 
bir eklemenin yapılıp yapılamayacağı hususudur. Yok
sa Genel Kurulda, bugüne kadar olan uygulamadan 
da açıkça bilindiği üzere, her üye veya komisyon ve
ya Hükümet bir madde eklenmesi yolunda bir öner
ge verme hakkına sahiptir. 

Sayın Yarkm buyurun efendim. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan; 78 

inci maddeyle ilgili olarak bir izahta bulunacaktım; 
fakat zatıâlinizin izahatı üzerine gerek" kalmadı. 78 
inci maddenin Genel Kurul çalışmasıyla ilgili olduğu
nu açıkladınız. Benim arzum da şuydu : 

Bunu Komisyona dahi teşmil etsek, bu madde 
eklenmesi, ancak getirilen hükümlerle ilgili yeni bir 
madde ilavesi gerekirsedir. Yoksa kanunda mevcut 
olan hükmün tasarıda değiştirilmesi öngörülmeyen 
madde için değildir. Onu arz edecektim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Konu tartışmaya açılmıştır; fakat değerli oyları

nızla sonuca gidilmek zarureti hâsıl olmuştur. Çün
kü, Genel Kurulda yapılan işlemler için bir tereddüt 
olmadığını biraz evvel Genel Kurulumuza arz etmiş 
bulunmaktayım. Komisyonlarda mevcut görüşlere 
göre böyle bir eklemenin yapılamayacağı yanında, ge
len kanun tasarısı üzerinde böyle bir madde ilavesini 
veya mevcut olan maddenin değiştirilebileceği husu
sunda bir görüş de ortaya atılmıştır. 

Bu nedenle. Genel Kurul değerli oylarıyla sonu
cu bildirirse buna göre 1 inci maddenin ya Kanun 
Tasarısından çıkarılma keyfiyeti hâsıl olacaktır veya 
bu maddeyi oylama durumu hâsıl olacaktır. 

Bu bakımdan, komisyonların kendilerine getiri
len kanun tasarı ve teklifleri üzerinde 34 üncü mad
denin 2 nci fıkrasına göre mevcut olan kanunun ken
disindeki bir madde üzerinde değişiklik yapılıp yapı
lamayacağı hususunu oylarınıza sunacağım efendim. 
Yapılabileceği hususunu... 

HAMZA EROGLU — Sayın Başkan usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Şimdi efendim, bu konu

nun içinden çıkmak için kolaylık sağlamak amacıy
la arz ediyorum : 

Biraz önce bazı arkadaşlar 1 inci maddeyi deği
şik şekilde önergeleriyle teklif ettiler. Verilen bu öner
ge oylandı ve kabul edildi. Bu önerge aynı zamanda 
yeni bir maddenin eklenmesi şeklinde yorumlanacak 
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olursa mesele çözümlenmiş olur. Eğer, bu şekilde bir 
yoruma gerek vardır, bunun açıkça ifade edilmesi 
icap ediyor, deniliyor ise, verilen önergenin 1 inci 
madde olarak Tasarıda yer almasını arz ve teklif ede
ceğiz; hor türlü tereddütleri bertaraf etmek için. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu teşekkür ederim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, Hükümet

ten bir soru sormak istiyorum? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim, Komisyonda ha

zırlanan bu 1 inci madde olmasa, Gelir Vergisi Ka
nununda bu maksadı temin edecek madde yok mu
dur? Varsa başka bir münakaşaya lüzum yoktur zan
nediyorum. 

BAŞKAN — Yani, bu madde olmasın diyorsunuz 
o zaman Sayın Hazer. 

Sayın Güray buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; ko

nu bu madde meselesi değil, konu kalıcı bir çözüm 
bulmaktır. O bakımdan oylansın, temayül belli ol
sun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Birbuçuk seneye yakın bir zaman geçmiş olması

na rağmen biz hâlâ kendi yapmış olduğumuz İçtü
züğümüzün tatbikatında tefsir yoluna gitme çabası 
gösteriyoruz. 

Hüküm açık; komisyonlar kendilerinin önüne gel
miş olan kanun teklif veya tasarılarını inceler, tetkik 
eder, icap eden yerini değiştirir. Kanun teklif etmek 
komisyonun üyesinin hakkı değildir, görevi değildir; 
34 üncü maddenin 2 nci fıkrası açıkça bunu göster
miştir. Kanun teklifini, tasarının tekrar komisyonla
ra iadesini, yeni madde eklenmesini, yeniden tedvi
nini ancak Genel Kurul yapar. 

Sayın Hocamdan özür dileyerek bir şey söyleye
ceğim, eğer kabul edilmiyorsa ben teklif ediyorum, 
ben bunu kendilerinden duymuş olmak istemem; Ka
nun teklifi asgari 10 imzayı taşıması lazım. Açıktır, 
bu 1 inci maddenin Kanunda yer alması mümkün 
değildir. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN. — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Buyurun. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım; 
Tasarıda yeralan 1 inci madde bir kanun teklifi 

değildir, bir değişikliktir. Özür diliyorum, huzuru-
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nuzu ikinci defa işgal ediyorum, belki ben iyi anla
tamadım. Hükümetin teklif etmiş olduğu madde 17 
yi okutuyorum efendim : 

«193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükerrer madde 123, 13, 17, 18 (Ki bizim üze
rinde değişiklik yaptığımız madde) 21, 31, 46, 47 48 
ve 53 üncü maddelerde yer alan maktu hadlerin ve 
miktarların herbirini ayrı veya toplu olarak üç mis
line kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 
denmektedir. 

Yani, bizatihi getirilen 17 nci madde ile 18 inci 
madde üzerinde bir değişiklik vaki olmaktadır. Ba
kanlar Kurulunun istemiş olduğu bu üç misli artır
ma yetkisini, Komisyonumuz burada vermeyerek, 
bu madde ile ilgili olarak (Bu maddeye münhasır 
olarak) maddedeki hadleri % 50 miktarında artırmış 
bulunmaktadır. Bir teklif değildir, değişiklik şeklin
de yorumlanması gerekir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Komisyon Başkanının açıklamasından sonra söz 

almamam gerekirdi; ama burada bir Sayın üye çok 
kati şelcilde konuştular; bunu yeni bir kanun teklifi 
şeklinde değerlendirdiler. Halbuki, burada değişikliği 
isteyen Hükümet. 17 nci maddede diyor ki, «Bana 
müsaade verin 18 inci maddedeki rakamları üç mis
line kadar değiştirebileyim»... Demek ki, 18 inci 
maddeyi değiştiriyor. 18 inci maddeyi değiştirmekle 
de kalmıyor, 18 inci maddedeki değiştirme yetkisini 
Hükümete istiyor. 

Dolayısıyla burada bir önerge veriliyor ve deni
liyor ki, evet biz bu yetkiyi veririz; ama 18 inci mad
dedeki rakamlar yetersizdir, dolayısıyla o rakamlar 
da böyle artırıldıktan sonra 17 nci madde ile o yetki 
verilsin... İrtibat açıktır. Burada hukuki hiçbir hata 
yoktur. Dolayısıyla, Sayın Meclisin bunu tasvip ede
ceği kanısındayım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
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Komisyonlarda, eğer getirilen bir kanun tasarı 
ya da teklifinin ikmali sebebiyle bir madde tedvini 
gerekiyorsa, bunun yapılması, eskiden beri meclisler
de kabul edilmiş olan bir esas. Bunu müteaddit de-

. falar, uzun yıllar burada bulunmuş olan arkadaşları
mız tekrar ettiler. 

Elimizdeki madde eğer bu şekilde bir madde ise, 
bu değişikliği yapması Komisyonun hakkıdır, deme
miz gerekir. Çünkü getirdiği teklifte yapmış olduğu 
düzenleme, ancak o değişiklikle ikmal edilmiş ve 
geçerli hale gelmiş olacaktır. Bunlara komisyonların 
hakkı vardır. Bu haliyle olduğu takdirde bu teklifi, 
bu değişikliği normal olarak kabul etmek lazım; fa
kat burada böyle bir zaruret yok. 17 nci maddede 
yapılan değişiklik şu; 

Hükümet kendi eline almak istiyor. Diyor ki, ben 
ihtiyaç hissedersem, mevcut olan rakamı, 200 bini 
600 bine çıkara'bilmeliyim veyahut 400 bini, 1 mil
yon 200 bin liraya çıkarabilmeliyim: 

Şimdi, o maddenin değişikliğini bugün Hükümet 
istemiyor. Eğer isteseydi, o maddenin değişikliğini de 
getirir derdi ki; «Şu maddede de şu değişikliği ya
pacağız, artıracağız. Ayrıca biz, bu değişiklikten baş
ka bir takdiri de elimizde tutmak istiyoruz; bu mik
tarı üç misline, beş misline çıkaracağız...» 

Şimdi Komisyon eğer şu madde ile mükelleflere 
birtakım imkânlar vermek istiyorsa, onun yapacağı 
şey bu maddeyi değiştirmek değildi; onun yapacağı 
şey şu olurdu: 

13, 17 nci maddedekiler üç katına kadar 18 inci 
maddedekiler beş katma kadar Hükümetçe değişti
rilebilir... 

Bu sebeple Komisyonumuz iyi niyetle ve gerçek
ten kısmen de tereddüte mucip olabilecek bir dur 
rum sebebiyle o yola gitmiştir; ama isabetli değil
dir. Gerçekten bu maddenin bu şekilde değil, arka
daşlarımızın 17 nci madde gelince 18 inci maddedeki 
Hükümetin kat hakkını artırmak suretiyle, bir im
kân sağlamaları mümkündür. Bu, bizim içtüzüğümü
ze daha uygun düşecektir. Buradaki maddeyi kal
dırmayı teklif eden önerge haklıdır. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın üyeler; müsaade ederseniz bir kifayeti mü

zakere var, «konu aydınlanmıştır» diyorlar. Onu oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifayetine 

karar alınmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Alâeddin AKSOY 
BAŞKAN — Sayın Aksoy'un önergesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Sayın Tartan'ın önergesini; yani, 
«İçtüzüğe aykırı bir durum vardır. Bu nedenle 1 inci 
maddenin metinden çıkartılması gerekir.» şeklinde 
ki önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir; tasarı
nın 1 inci maddesi metinden çıkartılmıştır efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum... 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; benim 

bir önergem vardır efendim. 
BAŞKAN — Yeniden bir madde ilavesi hakkın

daki önergeniz mi efendim?... 
MEHMET AYDAR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Aydar'ın biraz 

evvel Tasarıdan çıkarılmasına ilişkin kararınızdan 
sonra bir önergesi gelmiştir. Okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 276 Sıra Sayılı Kanun Ta

sarısına 1 inci madde olarak aşağıdaki metnin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 
MADDE 1. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Müellif, mütercim, hey'keltraş, ressam, bestekâr 
ve mucitlerin ve bunların kanunî mirasçılarının, şiir, 
hikâye, roman makale, röportaj, karikatür, film, rad
yo ve televizyon, senaryo ve oyunu gibi eserlerini 
gazete, dergi, radyo ve televizyonda yayınlamak ve
ya kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile 
ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerinde mev
cut haklarını devir ve temlik etmek veya kirala
mak suretiyle bir takvim yılı içinde elde ettikleri hâ
sılatın 400 bin lirası (Yabancı memleketlerde elde 
edilen hâsılatın ayrıca 600 bin lirası) Gelir Vergisin
den müstesnadır.» 

BAŞKAN — Sayın Aydar, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bir usul me

selesi... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Aydar, 

Sayın Genç usul hakkında söz istediler. 
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Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Efendim; biraz önce kabul 

edilen önergedeki anlam şuydu : 
Komisyonlar kendilerine gelen tasarı veya teklif

lere bağlı olarak işlem tesis edecekler, inceleme ya
pacaklar. Yani bir madde ilave etmeleri gerekiyorsa, 
bunun normal bir teklifle gelmesi lazım; mesela 10 
kişi tarafından teklif edilmesi lazımdır. Sayın arka
daşımızın şimdi tefklif ettiği de yeni bir kanun teklifi 
mahiyetindedir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurursa
nız biraz evvelki kararın yorumuna bu biçimde gir
meyin... 

KAMER GENÇ — Aynı anlama geliyor efen
dim. 

BAŞKAN — Haklısınız, aynı madde tekrar hu
zurunuza gelmiştir. Ancak, biraz evvel vermiş oldu
ğunuz değerli karar, komisyonların bu şekilde kendi 
önlerine getirilmeyen, bir kanun tasarısı içinde yer 
almayan bir başka maddeyi düzenleyerek huzuru
nuza getiremeyeceğine ilişkindir. Oysa 78 inci mad
dede her zaman o kanun' üzerinde bir madde ilave 
edilebileceğine dair bir hüküm bulunmaktadır. Sa
yın Aydar zannederim bunu işletecektir, değerli oy
larınızla bunun da sonucuna katlanacaktır tabiî. 

Buyurun Sayın Aydar.. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sayın 

Aydar konuşmasını yapsınlar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Fevkalade hassas, hukuk içerisinde kanun yap

ma görevinde titiz Yüce Mçclisiniz İçtüzüğe uygun 
hareketi şiar edinmek suretiyle iki ayrı konuda ira
desini ortaya koymuştur. 

Birinci irade beyanı, Sayın Yücel'in vermiş bu
lunduğu önerge üzerinde tezahür eden iradedir. Bu 
irade oylarınızla ortaya konulduğu zaman bir usul 
tartışması söz konusu edilmemiş idi. 

Aka'binde Sayın Bütçe-Plan Komisyonu Başka
nının tereddütü ve diğer iki değerli üyenin soru tev
cih etmeleri, ayrıca- önergeleri üzerine açılmış bulu
nan tartışma sonunda Yüce Heyetiniz Tüzük hü
kümlerine aykırılık tespit ettiği için, maddenin me
tinden çıkarılması hususunda da ikinci bir irade be
yanında bulunmuştur. 

Benim verdiğim önerge, 276 sıra sayılı Kanun 
Tasarısında; yani 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nuyla 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda de

ğişiktik yapmaya amirdir. Konu yeni değildir, var 
olan hukukî düzenlemeyi daha değişik bir çerçeve 
içerisinde mütalaa etmeye yöneliktir. 

Bu itibarla 193 sayılı Kanuna ilişkin böyle bir 
değişiklik tasarısı için hukukî anlayışım odur ki, 
her üye arkadaşımız 193 sayılı Kanunun değişikliğe 
tabi tutulmamış diğer maddelerini de burada öner
ge şeklinde Yüce Heyetin huzuruna getirme hakkı
na sahiptir. Tüzüğümüz açıktır. 

Bu itibarla, usul dışında hareket etmemek, Tü
zük dışına çıkmamak hususunda hassasiyet gösteren 
Yüce Heyetinize, bir önceki ilk oylamada kabul edil
miş bulunan önergenin tekrar canlandırılması ve bir 
ihtiyaç olan hususun kanun maddesi halinde metne 
ilavesi zımnındaki önergenin kabulünü yüce takdir
lerinize sunar, saygılarımı bildiririm efendim. 

Sağolun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, önerge 

üzerinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
Sayın Tan, siz lehinde mi söz istemiştiniz? Çün

kü önerge üzerinde görüşüyoruz artık. 

TURGUT TAN — Çok küçük bir açıklama yap
mak istiyorum, müsaade ederseniz. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu madde konuşulurken yerimden, sözü edilen 
konuların vergi mevzuu olup olmadığını sormuştum. 
Yani halen yürürlükte olan Kanununda bu sayılan 
hizmetler vergiye tabi midir, değil midir?.. Tabi ise 
yapılan işlem değişikliktir, yeni vergi ihdası değildir. 
Yeni vergi ihdası, kanunda mevcut olmayan bir hu
susun ilavesidir. 

Burada yapılan şey nispeti değiştirmekten iba
rettir. O konuları vergi olarak almış eski Kanun; 
Hükümet öyle getirmiş, Encümen öyle görmüş, nis
petini değiştirmiş. Bir yanlışlık yapılmıştır; yeri iyi 
seçilmemiştir. O maddenin yerleştirileceği, monte 
edileceği yer 1 inci madde olmamak gerekirdi. Ait 
olduğu 17 nci maddede bu düzenlenebilirdi. 

Bir başka hukuk kaidesi daha vardır; «Bir me
selenin ihmalindense imali evlâdır.» Yani bir şeyi 
ihmal etmektense, onu yapmak, olumlu hale getir
mek söz konusudur. Şimdi yapılan iş eğer yapılan 
zammı, öngörülen zammı kabul etmemek manasın
da ise, eski hükümler devam ediyor demektir. Bu bir 
şekil meselesidir, bir oylamadır, ona hürmet ederiz; 
ama benim kanaatimce yapılan iş bir yeni vergi ih-
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dası değil, bir vergi değişikliğinden ibarettir. Böyle 
olunca da alınan kararı bir kere daha gözden ge
çirmekte yarar olduğu inancındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki düşünceleri

nizi lütfen söyleyin efendim. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Önergeye katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYKON 

DOĞAN — Sayın Başkanım; Maliye Bakanlığı ola
rak biz kanunun verdiği yetkiye istinaden Yüce Mec
lisin gösterdiği temayül çerçevesinde yarından itiba
ren bu hadleri kararnameyle artırma yetkisine sahip 
bulunuyoruz. Aslında bu tasarı kanunlaştığı takdir
de bu yetkimiz üç misli olacaktır. Maliye Bakanlığı
nın bu temayülü ileride dikkâte alacağını arz etmek 
isterim. 

Ayrıca bu önergeyi takdirlerinize bırakıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Aydar'ın önergesine Komisyon katılmakta, 

Hükümet ise takdire bırakmaktadır. 
Sayın Aydar'ın önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
miştir efendim. 

Sayın üyeler; 
1 inci madde bu şekliyle yeniden düzenlenmiş bu

lunmaktadır. 
Sayın Komisyon, bu maddeyi bu biçimde kesin 

olarak oylayacağım efendim. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN — TOKGÖZ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
1 inci maddeyi, biraz evvel kabul buyurmuş ol

duğunuz önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden 
bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 500 000 
lirayı aşmayan gayri safi hâsılatın 120 000 lirası 
Gelir Vergisinden müstesnadır.» 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

i KAMER GENÇ — Bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Uygulamada birtakım tered

dütlere meydan veriyor da onun için soruyorum. 
Bazı yerlerde teamül olarak yakıt masrafları kiracı
ya aittir, bazı yerlerde kiralayana aittir. Sayın Maliye 
Bakanlığımız acaba bu 500 bin liralık haddin tespi
tinde bunu nasıl bir işleme tabi tutacaktır; yani ya
kıt masraflarını gayri safi hâsılat içinde mi mütalaa 
edecektir? Memlekette yerleşmiş olan bu teamülü 
nasıl değerlendirecektir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. Buyu
run Sayın Hükümet Temsilcisi. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYKON 
DOĞAN — Sayın Başkanım; 

Gayri safi hâsılat bellidir ve mal sahibinin kira
cıdan aldığı brüt meblağdır. Bunu bu şekilde değer
lendirecektir. Gerçekten tatbikatın kolayca çözeme
diği bir sorun vardır ortada; ama durum budur. Eğer 
kiraya yakıt ücretleri de dahiJse, alınan para gayri 

j safi hâsılattır, net ise yine bu şekildedir. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon; bu madde üzerinde bir açıkla-

I ma yapacak mısınız efendim? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Erginay'ın 2 nci maddeyle 

ilgili bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 2 nci maddesinin Hükümet tasarısında
ki şekliyle kabulünü arz ve teklif ederim. 

Akif ERGİNAY 
BAŞKAN — Sayın Erginay; bir açıklama yapa

cak mısınız efendim? 
AKİF ERGİNAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar< 

I kadaşlar; 
Verdiğim önergenin esası şu : Tasarıda gözüktü

ğü üzere, Hükümetin tasarısında, «Binaların mesken 
olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde 
elde edilen hâsılatın 120 000 lirası Gelir Vergisinden 
müstesnadır.» deniyor. 

Komisyon buraya bir fıkra getirmiş ve «Bina
ların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim 
yılı içinde elde edilen ve toplamı 500 000 lirayı aş
mayan gayri safi hâsılatın 120 000 lirası Gelir Ver-

j gisinden müstesnadır.» demiş. 
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Hükümet, neden âdeta kendi aleyhine olan bir 
teklifi getirmiş de, Bütçe - Plan Komisyonu kendi
sini himaye etmiş 

Değerli arkadaşlarım; 
Her şey biraz da uygulama imkânları bakımın

dandır ve. adalet üzere olmak gerekir. Bir defa uy
gulamada bunun tespiti kolay olmadığı gibi, bir mi
sal vereyim : Sizin elde ettiğiniz kira 500 bin liradır, 
benim ise 505 bin liradır. Ben 120 bin liradan istifa
de edemeyeceğim ve size nazaran 30 - 40 bin lira 
fazla para ödeyeceğim. 

Şimdi, bu anlamda milyonu bulduğu takdirde ay
rı dava; fakat aslında bu istisnayı eğer kiracının az 
çok korunması veya kiralayanın kiracılara intikal et
tirmemesi bakımından düşünüyorsak, böyle 500 bin, 
800 bin demekle bunu sağlayamayız. Çünkü, bunu 
eskiden beri tatbik ettiler, hükümler böyleydi ve 
katiyen yürütülemedi. 

Dolayısıyla Hükümetin tatbikatı yerindedir. Böy
le belirli bir miktarı aşması halinde ancak bundan 
istifade edileceği hakkındaki hüküm, hem tatbikat 
bakımından, hem de bahsettiğimiz şekilde vergi ada
leti bakımından, yalnız bu sahaya inhisar etmek üze
re, yerinde değildir. 

Bu itibarla teklifimin kabulünü arz ve rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

AHMET SENVAR DOĞU — Aleyhte söz is 
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Gün, vergicinin günü olduğu için huzurunuza bel

ki sık sık çıkacağım, hepinizden beni bağışlamanızı 
istirham ediyorum. 

Efendim, Sayın Hocam çok eksantrik bir misal 
verdiler; «505 bin lira olursa vergiye tabi» dediler; 
ama ben kendilerine başka bir misal vereceğim : 

Benim iki daireli bir evim var ve 240 bin lira ki
ra alıyorum; ama yanımdaki komşunun 15 tane dai
resi var ve hepsi kirada. Şimdi, o 120 bin liralık is
tisnayı bana mı uygularsınız, yoksa 15 dairesi olana 
mı uygularsınız? Acaba burada bir adalet düşünüle
mez mi?.. , 

Barajlı sistem bu yönüyle; yani iradın elde edil
mesi yönünden, kaynağın idamesi ve muhafazası yö
nünden daha uygun bir sistemdir. 

Sayın Hocam hatırladılar ve dile getirdiler, eski
den bu istisna 5 bin liraydı. Biz 5 bin lirayı yükselt-

J tik ve 40 bin lira dedik ve daha sonra 120 bine 40 
bin lira dedik. Bu defa da Hükümetin getirdiği tek
lif 120 bin liraydı ve kesindi. Konu Bütçe - Plan Ko
misyonunda tartışılmıştır; çok gayrimenkul sahibi 
olup da fazla irat elde edenlere karşı, küçük gayri
menkulu olup da kiraya verenleri biraz koruyabilmek 
için bir baraj getirilmesi düşünüldü. Bence yerinde 
bir hükümdür. 

Sayın Hocamın önergesinin aleyhinde konuşmak 
talihsizliğinde de bulundum, özür diliyorum. 

| Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın üyeler; bir hatırlatma yapmak durumunda

yız. İçtüzüğümüzün 111 inci maddesine göre bu Ka
nun tasarısı için açık oylama yapılacaktır; arz ede-

I rim efendim. 
Sayın Komisyon; Sayın Erginay'ın önergesine ka

tılıyor musunuz efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Israrlı değiliz efendim, 
Yüce Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; önergeye katılıyor 
musunuz? 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYKON 
DOĞAN — Sayın Başkanım; Hükümetin Tasarısı pa
ralelinde olan bu önergeye Hükümet olarak katılı
yoruz. 

Şunu arz etmek istiyorum : Bundan önceki hü
küm, Komisyondan gelen hüküm şeklindeydi. Bun
dan önce yapılan kanun değişiklikleriyle bu mahzur
lu düzenleme düzeltilmiş ve bugünkü Yasadaki şekle 
dönüştürülmüştü. Müsaadenizle eski hükmü okumak 
istiyorum : 

«Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden 
bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 120 000 
lirayı aşmayan gayri safi hâsılatın 40 000 lirası Gelir 
Vergisinden Müstesnadır. Elde edilen gayri safi hâ
sılatın 120 000 lirayı aşması halinde tamamı vergiye 
tabi tutulur.» 

Bu hüküm, Komisyon tarafından teklif edilen hük-
r me benzer bir hükümdür. Daha önce vergi kanun

larında yapılan değişiklikle (bu hükmün vergi ada
leti yönünden ve tatbikat bakımından mahzurları gö
rülmüştür ki) bu hüküm şu şekle getirilmiştir : 

«Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden 
bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 40 000 li-

I rası Gelir Vergisinden müstesnadır.» 
I Yani, önümüzde «500 bin liralık had yer almaz» 
i şeklinde bir yasa hükmü vardır. Eğer biz şimdi Ko-
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misyon teklifini kabul edersek, tatbikatta mahzurla
rı görülen bir uygulamaya dönmüş olacağız. 

Bu itibarla, bu açıklamayı yaptıktan sonra Sayın 
Akif Erginay Hocamızın önergesine Hükümet ola
rak katıldığımızı beyan ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Erginay'ın öner
gesine Hükümet katıldığını, Komisyon da takdire bı
raktığını beyan etmektedir, önergeyi kesin olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kesin olarak kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi önerge doğrultusunda ve Hükümet 
Tasarısındaki biçimiyle yeniden okutuyorum. 

MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir 
takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 120 000 lirası 
gelir vergisinden müstesnadır.» 

BAŞKAN — Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum, efendim. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 193 sayılı Kanunun 24 üncü mad

desinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«2. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan 
müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üye
leri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet 
erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her 
türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol 
giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine 
karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık 
seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler
den fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en 
yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak ver
giye tabi tutulur.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir açıklaması var mı 
efendim?.. Yok. 

3 üncü maddeyi tasarıdaki Komisyondan gelen 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — 193 sayılı Kanunun 31 inci mad
desinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir, 
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«2. özel indirim : Gerçek ücretlerin vergilendi
rilmesinde günde (150), ayda (4 500), yılda (54 000) 
lira ayrıca indirilir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Buyurun Sayın Pamak. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan; Hükümet 
Temsilcisine bir sual tevcih etmek istiyorum. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 2361 sayılı Ka
nunun 86 ncı maddesiyle eklenen geçici 16 ncı mad
dede, «Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiş
tirilen 31 inci maddesinde belirtilen genel indirim 
hadleri ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak 
1.1.1983 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ye
niden düzenlenir» diye bir amir hüküm var. Buna 
rağmen genel indirim yeniden düzenlenmemiştir ge
tirilen bu maddede. Hükümet bu konuda ne düşün
mektedir?.. Mükerrer 123 üncü maddede aldığı yet
kiyle 1.1.1983'ten itibaren geçerli olmak üzere bunu 
Bakanlar Kurulu olarak mı düzenleyecektir?.. Ne dü
şünülmektedir?.. Bunları öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYKON 

DOĞAN — Sayın Başkanım; 
Hükümet, getirdiği maddeyle Gelir Vergisi Ka

nununun 31 inci maddesi hükmünde yer alan hadle
ri de yükseltme yetkisini, 3 misline kadar yükseltme 
yetkisini almıştır. Sayın Üye, bana bunları Hüküme
tin bu tasarı çıktıktan sonra yükseltmesi konusunda
ki düşüncelerinin ne olduğunu sordular. Bu konu, 
özellikle genel dengeyi yakından ilgilendiren bir ko
nudur. Eğer Hükümet bu yükseltme dolayısıyla ger
çek bir kaynakla bu indirimleri finanse edebilirse, bu 
indirimlerden ücret sahiplerine gerçek bir ek gelir 
sağlanabilir. Eğer Hükümet bir kaynak bulamaz ve 
bunu enflasyon yoluyla finanse etme yoluna giderse, 
ücretlilere verilen, bu indirim yoluyla verilen ek öde
meler gerçek bir ücret artışı olmaz. 

Bu itibarla, Hükümet bu yetkiyi kullanırken ge
nel dengeyi dikkate alarak, sağlam kaynaklar bulma 
gereğini dikkate alarak yerine getirecektir. Hüküme
tin, aslında bütün hükümetlerin ve Sayın Maliye Ba
kanının da bu konudaki görüşü budur. Kaynağı ol
mayan birtakım iyileştirmeler, topluma, özellikle üc
retliler kesimine gerçek bir iyileştirme getirmemekte
dir. Biz bu düşünce ve bu felsefe içinde bu iyileş
tirmeleri yapmak, imkân içinde yapmak kararındayız. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bir başka sual mi Sayın Pamak?.. 
MEHMET PAMAK — Bu konuyla ilgili bir 

sual. 
Genel indirim, şartlar elverirse ve imkân bulunur

sa yapılacaktır, yoksa yapılmaz. Burada bir amir hü
küm var. O zaman bu Kanun Tasarısı getirilirken 
laik anlamda böyle hükümlerin bulunması doğru de
ğildir. Yani, «1.1.1983 tarihinden itibaren şu yapıla
caktır» şeklindeki bir hüküm doğru değildir. Bu 
hükmün kaldırılması konusunda bir teklif niye getir
memişlerdir?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Hükümet, buyurun. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYKON 

DOĞAN — Sayın Başkanım; 
Hükümetin bu amir hükme uymayacağı konu

sunda Hükümeti temsilen bir açıklamada bulunma
dım. Şüphesiz, Hükümet, bu hükmün gereğini de ile
ride dikkate alacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler 4 üncü maddeyi Komisyondan geldi

ği biçimiyle oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 193 sayılı Kanunur. 40 inci mad

desinin 6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, 
gider, istihkak, damga ve belediye vergileri, harçlar 
ve kaydiyeler gibi aynî vergi, resim ve harçlar»; 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği var mı efendim?.. Yok. 

5 inci maddeyi Komisyondan gelen biçimiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

MADDE 6. — 193 sayılı Kanunun 68 inci mad
desinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«2. Meslekî kazancın elde edilmesi ve idame 
ettirilmesi için ödenen aydınlatma, ısıtma, telefon, 
kırtasiye giderleri, müstahdem ücretleri, meslek, ilan 

ve reklam vergileri ile işyeriyle ilgili aynî vergi, resim 
ve harçlar»; 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, bir diyece
ğiniz var mı efendim?.. Yok. 

6 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 193 sayılı Kanunun mükerrer 

80 inci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Her ne şekilde olursa olsun iktisap edilen 
menkul kıymetlerin (kurucu hisse senetleriyle diğer 
her türlü intifa senetleri dahil) iktisap tarihinden iti
baren bir yıl içinde veya iktisaptan evvel elden çıka
rılmasından sağlanan kazançların bir takvim yılında
ki tutarının 100 000 lirayı aşan kısmı», 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde Sayın Yeğen-
ağa söz istemişlerdi. 

Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar; 
Madde, Sermaye Piyasası Kanunuyla birlikte kü

çük tasarrufların yatırımlara yönelmesi konusunu da 
içerdiğinden, madde hakkında fikirlerimi serdetmek 
için söz almış bulunuyorum; bu konuda bir de öner
gem var efendim. 

Şimdi, TürkiyeMe hisse senedi piyasasının olma
dığı devirlerden itibaren küçük tasarrufların bir ara
ya gelerek büyük şirketler kurmak suretiyle işyeri 
açılmasını ve o küçük tasarrufların da değerlenme
sini sağlamak amacıyla muhtelif şirketlerin kuruluşu
na öncülük ettim ve bu hisse senedi piyasasını yaki-
nen tanırım. Hisse senedi piyasası, bankerlerin yük
sek faizle piyasaya çıkmalarından dolayı, küçük ta
sarrufların hisse senetlerine değil, bankerlere doğru 
kaymasına yol açtı. Bankerlerin neticesi malum. Ban
kerlere giden bu paralar neticesinde alınan cazip ge
lirler istihlake gitti ve yurt içinde üretime hiçbir fay
dası olmadı; çünkü bu bir serseri para idi, gezinen 
para idi, zaten hepsi birden gitti. Onun için, tasar
rufların bu memlekette hisse senedine ve yatırımlara 
yöneltilmesi gerekir. 

Şimdi, hisse senedi piyasası her zaman (Aslında 
söylemek doğru değildir bunu ama) tasarruf sahibi
nin aleyhindedir. Bir misal arz edeyim efendim : Yö
netim kurulunda bulunduğu bir şirketin ortağı Al-
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manyâ'dan mektup yazıyor bana; «Ben şirketinize 
10 000 liralık hisse almak suretiyle ortak oldum. 
10 000 liralık hisse için 1961 yılında 6 200 Mark öde
dim. Geçen gün Türkiye'ye geldim, hisse senedimi 
satmak istedim, 20 000 lira verdiler; ama benim 6 200 
Markım bugün 400 000 lira. Ne oldu, neden benim 
0 zamanki tasarrufumun değerini dahi taşımıyor his
se senediniz?..» diyor. 

Bir müşahhas misal vermek için söylüyorum bu
nu. Zaten her hisse senedi alan, paranın değer kay
betmesi karşısında, cezalandırılmış oluyor. Bunu 
bilhassa sayın maliyeci arkadaşlarıma da belirtmek 
isterim. Türkiye'de para değerinin düşmesinden do
layı meydana gelen plüvalörden vergi almak, bu 
memleketin en büyük sıkıntılarından bir tanesidir. 
Sanayide de öyledir. Amortisman ayırmışsınızdır 
1 000 dolara aldığınız bir makine için, 10 sene için 
15 000 lira amortisman ayırmışsınızdır, o makineyi 
şimdi yenilemek imkânınız olsa, 1 500 dolardır o ma
kine ve 1 500 dolar da 250 000 liradır. Sizin yenileme 
paranız yok. Aradaki farkı plüvalörün vergisinden, 
yani sermayeden kaybetmiş oluyorsunuz. Hem amor
tismanlarda, hem de hisse senetlerinin seneler sonra 
plüvalörünün de vergilendirilmesi, hisse senedi piya
sasını yine revaçtan çıkarır; artık banker de kalmadı, 
bu sefer altına gider. Tasarrufların altına gitmesi de
mek, altının şu veya bu şekilde dolambaçlı yoldan 
Türkiye'ye ithali demek olur ve bunun da döviz kay
bına, Türk parasının kaybına yol açtığı aşikârdır. 

Onun için, hisse senetlerinin, aradan zaman geç
tikten sonra satılmasından doğan plüvalörünün ver
gilendirilmesi, tasarruf sahibinin aleyhinedir, hisse 
senedi piyasasının aleyhinedir, tasarrufların memle
kette yatırıma yöneltilmesinin aleyhinedir. O bakım
dan, bir önerge veriyorum efendim; 7 nci maddenin 
tasarıdan çıkarılmasını saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın üyeler, Sayın Yeğenağa'nın önergesi ya

nında, Sayın Genc'in de 7 nci maddenin tasarıdan 
çıkarılmasına ilişkin önergeleri var, okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 7 nci maddesinin ta

sarıdan çıkarılmasını arz ederim. 
Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim? 

KAMER GENÇ — Kısaca, izninizle Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; değerli üye

ler; 
Hükümet Tasarısının 6 nci, Komisyonumuzun 

7 nci maddesiyle getirilen metnin vergi uygulamasın
daki anlamı şu : Siz anonim şirket veya limitet şir
ket ortağısınız, bir hisse senedini alıyorsunuz herhan
gi bir anonim şirket veya limitet şirketin, bunu, ik
tisap tarihinden itibaren bir sene sonra satarsanız, 
vergiye tabi olmuyor, bir sene içerisinde de satarsa
nız, elde ettiğiniz kazancın 100 bin lirası vergiye tabi 
olmuyor, gerisi vergiye tabi oluyor. 

Aynı konuda, daha önceki uygulama ise; 2574 sayılı 
Kanunun bu konudaki Gelir Vergisi Kanununda yap
tığı değişiklik şu : «Her ne şekilde olursa olsun, edi
nilen menkul kıymetlerin, edinme tarihinden önce 
veya sonra elden çıkarılmasından- sağlanan ve bir tak
vim yılındaki tutarı 100 bin lirayı aşan kazançlar...» 
diyor. 

Benim maddenin metinden çıkarılmasını istemek
teki amacım, vergi kaçakçılığını önlemektir. Birçok 
işletmelerin böyle gerçekten büyük değerlere sahip 
olan hisse senetleri veyahut da birçok işletmeler ve
ya anonim ve limitet şirketlerin vergi kaçakçılığı su
retiyle kazandıkları aktif değerler uzun zaman hisse 
senetlerinde görülmez veya değerlendirilmesinde na
zara alınmaz. Ancak, bir bakıyorsunuz anonim şir
ketin hisse senedi çok büyük değerler kazanmasına 
rağmen, elden çıkarmak istemezler; ama bir gün ge
lir, bu Kanunla getirilen imkânlardan yararlanarak 
büyük vergi kaçakçılığına sebebiyet verecek şekilde 
satabilirler. Mesela, (X) anonim şirketinin bir hisse 
senedini alır, o zaman durumu pek iyi değildir; fa
kat kısa zamanda büyük kârlar etmiştir, bu kârları 
dağıtmamıştır veya rantabl duruma gelmiştir, bir sene 
geçtikten sonra milyonlara, milyarlara varan bir kâr 
elde eder ve bu vergiye tabi tutulmaz. 

Benim getirdiğim önerge istikametinde bu hükmü 
çıkarırsak, eski metne dönüş yapmış oluruz ve böy
lece bu yoldan yapılacak vergi kaçakçılığını da önle
miş oluruz. Önergemin anlamı budur. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, öner

gemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Önergeniz işlemden kaldırılmıştır 

efendim. 
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AKİF ERGÎNAY — Önergenin aleyhinde konu
şacaktım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yeğenağa'nın önergesinin 
aleyhinde mi efendim, yoksa Sayın Genc'in mi?.. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Genc'in önergesinin 
de olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, maddenin metinden 
çıkartılması hakkında bir önerge verdi. 

AKİF ERGlNAY — Sayın Yeğenağa önergele
rini geri aldılar. 

BAŞKAN — Sayın Yeğenağa aldı; ama Sayın 
Genç almadılar. 

AKİF ERGİNAY — O halde, Sayın Genc'in 
önergesinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Tasarının 6,-Komisyonun 7 nci madde haline ge

tirdiği bu maddenin ikinci fıkrasının değiştirilmesi, 
aslında sırf kelime itibariyledir. Bugünkü 193 sayılı 
Kanunda bu, «edinme» şeklinde söyleniyordu, daha 
eski metinde «iktisap» kelimesi vardı, nedense o 
sonradan değişmiş ve şimdi eski haline irca ediyor
lar. Kanunî deyimleri itibariyle böyle olmakla birlik
te, bunun vergilendirilmesinin de, Vergi Hukuku ba
kımından, vergi ödeme gücü bakımından gerekli ol
duğuna kaniim. Maddenin kaldırılması halinde, o 
zaman 193 sayılı Kanundaki eski madde aynen ka
lacak demektir ki, Sayın Genc'in her halde istediği 
de bu değildi. Onun da çıkarılmasının- gerektiği açık
tır. 

Neden bunları vergilendirirler?.. Spekülasyonu 
kısmen önlemek için. Ve neden gene vergilendirmek 
için düşünürler?.. Çünkü, ortada bunların satışından 
dolayı büyük kazançlar elde edilebileceği için. 100'e 
almış, 200'e satar, 150'ye satar, 120'ye satar; bu ara
daki fark, kendisinin bir sene içerisindeki bütün faa
liyetleri bakımından pekâlâ vergiye tabi tutulmasını 
gerektiren bir ödeme gücü ortaya çıkarır. 

Şöyle bir deyim vardır; «İktisaptan evvel elden 
çıkarılmış.» denir. «Bir şey iktisap edilmeden nasıl 
elden çıkarılır?» diye düşünülebilir. Bunun anlamı, 
borsa muamelelerinde bilindiği gibi, daha bir senedi 
satın almadan, satışın vaadini yapmasıdır. Böyle bir 
durumda da olsa, satışın vuku bulduğu anda; vaade 
istinaden ve bahsedilen şekilde 100 bin lirayı aşan 
miktar da eline geçerse, onun vergiye tabi tutulma
sını emrediyor ki, bu, hem işaret ettiğim gibi Vergi 

Hukukuna, hem de şimdiye kadar yapılan tatbikat
taki normal şekline göre kabul edilmek gerekir. Aksi 
takdirde, bu gibi büyük sonuçlara, büyük rakamlara 
varabilecek olan matrahların vergi dışı kalmasını ga
yet tabiî düşünmemek gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
KAMER GENÇ — Benim önergemi yanlış an

ladılar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, sayın 

üye anladığı biçimde elbette aleyhte veya lehte ko
nuşacaktır. 

KAMER GENÇ — Benim önergemden çıkan 
anlam o değil. 

BAŞKAN — Siz maddenin çıkartılmasını istiyor
sunuz zaten Sayın Genç. önergenizin başka bir an
lamı var mı efendim?.. 

KAMER GENÇ — Efendim, çıkarılmasını isti
yorum; ama 2574 sayılı Kanunun Gelir Vergisinde 
yaptığı sisteme dönülmesini istiyorum. Yani bu mad
de çıkarsa, o sistem gelecek. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, Sayın Genc'in önergesine katı

lıyor musunuz efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar mı efen
dim?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYKON 
DOĞAN — Sayın Başkanım, bu tasarıda yer alan 
bu hüküm, daha önceki hükümlerle kıyaslandığı za
man, ekonomik karakterli ve Türkiye'de takip edilen 
ekonomik politikaya, istikrar politikasına paralel bir 
değişiklik olduğu görülür. Çünkü, Türkiye, 2 yıldır 
bir sermaye piyasasını kurma çabasındadır. Öte yan
dan, gerek küçük tasarrufların, gerekse büyük tasar
rufların, hisse senetlerinden süratle kaçtığını ve bir 
maceraya yöneldiğini Türkiye geçmiş günlerde yaşa
mıştır. 

Bu tasarruflar nereye yönelmiştir?.. Birtakım ban
kerlere yönelmiştir, mevduata yönelmiştir, tahvile 
yönelmiştir. Bütün bu tasarruf kaynakları suretiyle, 
küçük tasarruf sahiplerinin elde ettikleri faiz geliri, 
zaman içinde ekonomik erozyona tabi bir gelirdir. 
Aslında, faiz elde eden kişi, yatırdığı paranın ancak 
enflasyondan doğan tahribatını karşılayabilir çok de
fa net bir gelir elde edemez. Halbuki, hisse senetle
rine sahip olan bir kişi, bir işletmenin malî varlığına, 
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bir işletmenin nakdî varlığı yanında aynî varlığına da 
sahip olur. Aynî varlıklar enflasyonun tahribatından 
etkilenmezler. Bu sebeple, ekonomide küçük tasarruf
ların daha çok hisse senetlerine yönelmesi arzulanır. 
Hükümetin de ekonomik politikası bu yöndedir. Hü
kümetin getirdiği bu değişiklik bir sermaye piyasası
nın kurulmasına engel teşkil eden mevcut hükmün 
düzeltilmesi, öte yandan küçük tasarrufların, büyük 
tasarrufların birtakım macera kanallarından uzakla
şıp gerçekçi ve sağlıklı tasarruf kaynaklarına doğru 
yönelmesini sağlamaktır. 

Öte yandan Hükümetin getirdiği bu değişiklikle, 
gerçek olmayan değer artışlarının da vergiye tabi tu
tulmaması amaçlanmaktadır; ancak bir alım satımdan 
doğan bir gerçek değer artışı varsa bunlar vergiye tabi 
olacaktır. Gerek verginin fiskal amacı, verginin sos
yal amacı, gerekse ekonomik amacı bakımından mem
leketin ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun olarak 
düzenlenmiş bir tekliftir. 

Bu itibarla Sayın Genc'in önergesine katılamıyo
rum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Genc'in, 7 nci maddenin ta

sarıdan çıkarılmasına ilişkin önergesine Komisyon ve 
Hükümet katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Önerge
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınması hususunu kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

7 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 193 sayılı Kanunun 81 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergilendirilmeyecek değer artışı kazançları : 
Madde 81. — Aşağıda belirtilen hallerde değer 

artışı kazancı vergilendirilmez. 
1. Ferdî bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, 

kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine de
vam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye da
hil iktisadî kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (Bilanço 
esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve 
pasifiyle bütün halinde aynen devir alınması; 

2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen fer
dî bir işletmenin bir sermaye şirketine aktif ve pasi
fiyle bütün halinde devrolunması ve ferdî işletmenin 
sahip veya sahiplerinin şirketten, Türk Ticaret Kanu
nu hükümleri uyarınca değerlendirilmiş bulunan de
vir bilançosuna göre hesaplanan özsermaye tutarında 
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ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden 
hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır); 

3. Kolektif ve adi komandit şirketlerin, 2 nu
maralı bentte yazılı şartlar dahilinde nevi değiştirerek 
sermaye şirketi haline dönüşmesi (Kolektif ve adi ko
mandit şirketlerin şekil değiştirerek anonim şirket ha
line dönüşmesi halinde şekil değiştiren kolektif ve 
adi komandit şirketlerin ortaklarının anonmi şirket
teki ortaklık paylarını gösteren hisse senetlerinin na
ma yazılı olması şarttır).» 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. . 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın üyeler; 
Bu getirilen Hükümet Tasarısının 7 nci ve Ko

misyonumuzun 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkralarının ifade ettiği anlam şudur; bundan önceki 
uygulamayı da anlatayım, ki bu çok önemli bir mad
dedir. 

2361 sayılı Kanunla Gelir Vergisinin değişen hük
müne göre, ferdî bir işletme... Yani Ahmet Ağanın 
bir ticarî işletmesi faaliyetine son verir de bir (X) 
anonim şirketi haline geldiği zaman v. ferdî işletme
nin bilançosunda yazılı aktif değeri ne ise o bulu
nur, mesela 10 milyon liralık bir aktif değeri bulu
nur, bu, anonim şirket haline dönüşürse mesela yüz 
milyon liralık bir anonim şirket haline yeniden de
ğerleme suretiyle geçerse o 10 milyon lira ile 100 mil
yon lira arasındaki 90 milyon lira vergilendiriliyordu, 
yani eski sistemimizde böyleydi; fakat getirilen bu 
maddede diyor ki, bir ticarî işletme bilançosunun, 
tasfiye ettiği tarihteki aktif kıymetleri toplamı 10 
milyon lira ise, bu bir anonim şirket kursun, bu ano
nim şirketin yazılı sermayesini de 100 milyona çı
karabilir Ticaret Kanunu hükümlerine göre değer
lendirerek (tabiî, misal veriyorum) ve bu arada ka
zandığı 90 milyon lira için bir kuruş vergi vermesin. 
Yani bu maddenin anlamı budur. 

Şimdi bu, aslında belki kara paranın, yani piya
sadaki bundan önce yapılan vergi kaçakçılığı dola
yısıyla kazanılan paraların işletmelere aktarılması 
mümkündür ve belki sermaye piyasasının şirketleşme 
hareketini ve sermaye piyasasının teşvikini mümkün 
kılabilir; ancak bu kadar büyük marjlarını hatta öy
le olacaktır ki, belki birtakım işletmeler 20 sene zar
fında kazanabilecekleri kazançları kaçırabilecekleri 
bir limit içinde sermayelerini artıracaklar ve Devlet 
uzun zaman bir vergi almayacaktır. 
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Bu itibarla bu madde belki şirketleşmeyi teşvik 
edecektir, arna hiç olmazsa bu suretle devletin bu 
aile şirketlerinin anonim şirket, sermaye şirketi hali
ne dönüşmesiyle kazandıkları paraların da hiç olmaz
sa halka açık anonim şirketler halinde bunun tanın
ması, yani bir teşvik edici, bu suretle .kazanılan hisse 
senetlerinin de halka arz edilmesinin teşvik edilmesi 
gerekir. Yani anonim şirketleri, aile holdingleri ferdî 
işletmeyle başlayacak, bir iki sene-sonra büyük marj
lara varan sermaye şirketine dönüşecek ve hiçbir ver
gi vermeyecek?.. 

Gerçi Hükümetimiz, «liberal ekonomik sistemin 
gerekleridir» diyor, sermaye piyasasının gerekleridir, 
ama bizim Türkiye'de fiilî bir gerçek var; aile şirket
leri holdingler haline dönüşüyor ve bunların geçmiş 
vergi uygulamalarında büyük vergi kaçakçılıklarını 
bu yolla yaptıkları da bilinmektedir. 

Ben, ilerideki bir maddede önerge verdim, dedim 
ki, hiç olmazsa bu suretle şirketlerin, yani bir ferdî 
işletmenin veya bir kolektif şirketin böyle anonim şir
ket haline geçmesi nedeniyle kazanacağı değer fark
ları bir vergiye tabi tutulmalıdır, ama bu verginin de 
çok küçük bir seviyede tutulması mümkündür, ama 
hiçbir vergi vermemeleri büyük haksızlıklara meydan 
verebilir. 

Bu maddenin anlamı budur, bunu izah etmek için 
huzurunuza geldim; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir açıklama 

yapacak mısınız efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Hayır Sayın Başkan. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYKON 
DOĞAN — Bir açıklamamız yoktur, madde açık
tır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 8 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 193 sayılı Kanunun 86 ncı mad
desinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece; 
1. Ücretlerden (Birden fazla işverenden ücret 

alan ve ücretlerinin yıllık gayrisafi tutarları toplamı 
üç milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri ha
riç); 

2. Tamamı tevkif yolu ile vergilendirilmiş bu
lunan ve gayrisafi tutarları toplamı üç milyon lirayı J 

aşmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratların
dan; 

3. Götürü usulde tespit edilen ticarî ve meslekî 
kazançlardan veya bu kazançlarla 1 ve 2 numaralı 
bentlerde sayılanlardan;» 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Aykut'un bir önergesi var, okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 9 uncu mad

desi (a/2) fıkrasındaki, «üç milyon lira» rakamının 
«5 milyon lira» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
İmren AYKUT 

BAŞKAN — Sayın- Aykut, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim?.. 

İMREN AYKUT — Bir noktayı da düzeltmiş 
olarak, yalnız (a/2) demiştim, (a/l) ve (a/2); orada 
eksik yazılmış. 

BAŞKAN — Her ikisinde üç milyon var, her iki
sini de beş milyon yapıyorsunuz efendim. 

Buyurun. 
İMREN AYKUT — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Bu önergeden amacımı şu şekilde açıklamak isti

yorum : 
31.12.1981 tarihinde kabul edilen bir Kanunla Ge

lir Vergisi Kanununun 86 ve 87 nci maddelerinde de
ğişiklik yapılmış ve mevduat ve tahvilat faizleri tu
tarlarının ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyan
namesine dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştı. 

Mevduat ve tahvilat faizlerinin mebdeinde % 25 
oranında vergilenmesini ve bu vergi ile yetinilmesini 
öngören hüküm, tasarrufu mevduat olarak bankalar 
yoluyla ve tahvil olarak da direkt, şirketler vasıta
sıyla yatırıma yönelmesini sağlamada etkin bir araç 
olarak düşünülmüştü. 

Görüşmekte olduğumuz tasarıda bu hüküm kal
dırılarak, yılda üç milyonu aşan mevduat ve tahvi
lat faizlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi dü
zenlenmiştir. Geriye atılacak bu adımın amacı; vergi 
hâsılatında bir artış sağlamaktır kuşkusuz. Ancak, bu 
artışın bu düzenlemeyle sağlanabileceğine bendeniz 
inanmamaktayım. Bu artışı sağlamayacağı gibi bera
berinde pek çok da ekonomik sakıncalar getirecektir. 
Şöyle ki, tasarrufların yatırım ve işletme sermayesine 
direkt olarak kanalize edilmesi gerçekleşemeyecektir. 
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Ayrıca, tasarruflar hiç vergilenemeyen altın ve tefe- ı 
cilik piyasasına itilecektir. Diğer yandan banker va
sıtasıyla alınan tahvillerde faiz gelirleri alım satım 
işlemi gibi gösterilerek beyan dışı bırakıldığı için tah
vil çıkaran şirketler bankerlerle işlem yapmaya mec
bur kalacaktır. 

Yine çok önemli bir diğer husus ise; eğer elimiz
deki mevduat sertifikası ise, o takdirde bundan elde ede
ceğimiz gelir 50 milyon bile olsa yine beyannameye 
tabi kılmayacaksınız ve sadece yüzde 25 vergi ver
mek suretiyle bu işten kurtulacaksınız, ama mevduat 
sertifikası değil tahvilse veya paranızı götürüp ban
kaya yatırmışsanız, hem beyanname vereceksiniz ve 
hem de 3 milyonun üstündeki kısmı için ayrıca ver
gi vereceksiniz. Burada da vatandaşlar arasında bir 
adaletsizlik ve bir ayırım getiren bir hüküm olarak 
düzenlendiği bendenizin gözüne çarpıyor. 

Bir diğer husus ise; 1 yıl içinde, çünkü 31.12.1981 
tarihinden bugün 31.12.1982 tarihine kadar, 1 yıl için
de getirilen birbirine zıt hükümler Devlete güvenerek 
tasarrufunu değerlendiren vatandaşa verilen bir ceza 
gibi olmakta ve vatandaşın Devlete güvenini sarsıcı 
bir nitelik taşımaktadır. 

İşte bu nedenlerle fıkradaki 3 milyonun 5 milyon 
olarak değiştirilmesinin daha rahatlatıcı olacağını ve 
tasarrufları daha az ürküteceğine inanmaktayım. Bu 
amaçla bu önergeyi vermiş bulunuyorum. Dikkatle
rinize saygı ile sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Sayın Komisyon, Sayın Aykut'un önergesi üze

rinde 'buyurun. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, sayın 
üyeler, 

Sayın Aykut'un, 3 milyon liradan 5 milyon lira
ya çıkartılmasıyla ilgili vermiş olduğu bu önergeye 
katılamadığımızı arz etmek işitiyorum. Birinci neden; 
kendilerinin 3 milyon lira ile ilgili sınırlandırmada, 
ileri sürmüş olduğu nedenler, eğer gerçek ise 5 mil
yon lira için de geçerli olacaktır. İkincisi de; Hükü- j 
metin getirmiş olduğu bu maddeyle genel denge üze
rinde bir oynama yapılmaktadır. Dengeyi bozacağı 
için katılmamız mümkün değildir. 

Arz ederim efendim. , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Buyurun Sayın Hükümet. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYKON 

DOĞAN — Sayın Başkanım, 'bu madde ile ücretler 
lehine bir düzenleme getirmektedir Hükümetimiz, j 
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Bugün 3 milyon lira, yakın bir gelecekte aşıldığı za
man mevcut Yasaya göre, 3 milyon liranın üzerin
de gayri safi ücret elde eden işçi ve bütün memurlar 
yakın 'bir gelecekte yıllık beyanname vermek duru
munda kalacaklardır. Aslında tek bir ücret, tek bir 
tarife üzerinden vergilen'dirildiğine göre böyle yıllık 
beyanname verdlrllmesi büyük 3,4 hatta 6 milyona 
yaklaşan b'ir kitle için külfetten başka bir şey de
ğildir. Hükümetin getirdiği düzenlemeyle böyle bir 
kabulü mümkün olmayan durum düzeltilmektedir, 
yani bir ücret alan bir ücret sahibi sadece genel ta
rifeye göre vergilendirileceği için yıllık beyanname 
vermeyecektir. 

İkinci değişiklik burada 3 milyon liranın üstünde 
beyanname Verme mükellefiyeti, ücretler ve faizler, 
menkul sermaye iratları, ve kiralar toplanarak 3 mil
yon hesaplanmaktadır. Hükümet aslında Sayın Ay
kut'un düşündüğü ve teklif ettiği iyileştirmeyi tek
nik bir biçimde ve genel denge içinde yapmış bu
lunmaktadır, hatta bu 5 milyon değil 6 milyonluk bir 
marj içinde yapmış bulunmaktadır. Şöyle ki, ücret 
gelir'i olan bir 'kimse 3 milyon liraya kadar birden 
fazla ücreti olduğu takdirde yıllık beyanname verme
yecektir. Ücreti ne olursa olsun başka bir yerde 3 
milyon liralık bir faiz ya da gayri menkul sermaye 
iradı elde etse dahi yine vermeyecektir. Bunun 
2*sini ayırmakla Hükümet yasada mevcut olan 3 mil
yonluk sınırı ücret ve faiz geliri içinde 6 milyona çek
miş bulunmaktadır ve burada da genel denge ile 
ilgili ilişkilerini de kurmuştur. Bu itibarla Hükümet 
Sayın Aykut'un arzusunu daha ileri bir biçimde ve 
genel denge içinde cevap vermiştir. 

Burada hemen şunu arz etmek istiyorum; tabiî 
tasarrufları ürkütür mü, ürkütmez mi meselesi, 7,5 
milyon lirasını bankaya yatıran bir kimsenin yılda 
alacağı faiz 3 milyon liradır. Biz bunları Hükümet
te tartışırken, bunları Hükümet 7,5 milyon liraya ka
dar bir menkul kıymet olan, yani nakit i olan kişiyi 
küçük tasarruf sahibi telakki etmiştir ve yılda 3 
milyon lira faiz geliri elde eden kişileri küçük tasar
ruf ve teşvik edilmesi gereken bir tasarruf sahibi 
telakki etmiştir ve bunlar lehine bir ayrıcalık getir
miştir. Eğer 5 milyon lirayı kabul ettiğimiz zaman 
bu 12 milyon liralık 'servet sahibini, bir tasarruf sa
hibini içine alır ki, bu kendi içinde küçük tasarruf 
kavramının üstüne çıkan bir dengesizlik yaratmak
tadır. Bu itibarla önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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'Sayın üyeler; Sayın Aykut'un önergesine Hükü
met ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmektedir
ler. Dikkate alınıp, alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiş
tir, 

Sayın üyeler; 9 uncu maddeyi Komisyondan gel
diği 'bibimde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 10. — 193 sayılı Kanunun 87 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«İhtiyarî toplama ve beyan; 
Madde 87. — Tam mükellefiyette, vergiye tabi 

yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı üç mil
yon lirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve irat
larından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan ücret, 
menkul ve gayri menkul sermaye iratları ile götürü 
usulde vergilendirilmiş bulunan ticarî ve meslekî ka
zançlarıyla ücretlerini beyannameye ithal etmeleri ih
tiyarîdir, 

Ücretler (Birden fazla işverenden ücret alan ve 
ücretlerinin yıllık gayri safi tutarları toplamı üç mil
yon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç) gö
türü usulde tespit olunan ticarî ve meslekî kazanç
lar ile kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan 
kısımları üç milyon liralık haddin hesabında nazara 
alınmaz, 

Ticarî, ziraî (götürü gider usulüne göre tespit 
edilen ziraî kazançları için beyanname verenler ha
riç) veya meslekî kazançlarını yıllık beyanname ile 
bildirmek mecburiyetinde olanlar yukarıda yazılı 
ihtiyarî toplama hakkından faydalanamazlar. 

Geliri telif ve patent haklarının kiralanmasından 
'ibaret olup da, bu gelirin tamamı üzerinden tevkif 
suretiyle 'gelir Vergisi ödemiş olan dar mükellefiyete 
tabi kimselerin bu gelirleri için yıllık beyanname ver
meleri ihtiyarîdir.» 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; 10 uncu madde üze-
rinide söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın üyeler; 10 uncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu mad
de kabul ddilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — 193 sayılı Kanunun 94 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının 8 ve 9 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«8- Dağıtılsın veya dağıtılmasın (Kurumlar Ver
gisi Kanununun 8 inci maddesMn 3 numaralı ben
dinde yazılı kazançların dağıtılmaması hali hariç) 

kurumların yabancı memleketlerde elde ettikleri ka
zançlar ide Türkiye'de elde ettikleri iştirak kazançları 
dışında kalan ve Kurumlar Vergisinden muaf veya 
müstesna kazanç ve iratlarından (Kurumlar VergfM 
Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendine 
göre vergiden müs'tesa tutulan kazançlar üzerinden 
yapılacak tevkifat sırasıda bu kazanç tutarına isabet 
eden giderler tevkifat matrahından indirilir)»; 

«9. Tahvilat faizlerinden (Tam mükellef kurum
lara ödenenler dahil)»; 

BAŞKAN —- VI inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurunuz Sayın Ergînay. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın 'Başkan, iştirak ka

zançlarının çifte vergiye tabi tutulmaması İçin bi
zim vergi mevzuatımızda ilk bulunduğu yerde ver
gilendirildikten sonra diğer yere geçince orada mat
raha alınmaz; yani bir şirketten iştirak kazancı alan 
diğer bir şirket, birindi şirkette zaten kendi matrahı 
içinde olarak bunu vergilendirdiği için ayrıca bunun 
öteki bir şirkete geçerken vergisini almamak gerekir
di eskilden; bu % 10 sermayesine iştirak ettiği hal
lere inhisar ediyordu. Şimdi halen de bu hüküm var; 
yarii iştirak kazançlarını bir yerde vergilendirdikten 
sonra ikinci bir şirkete giderken orada tekrar vergi
ye tabi tutulmasını icap ettiren bu husus dışında ka
lan diyor, ayrıca kazancın iki defa vergilendirmesi
ni gerektirmiyor mu? 'Bu hususta gerek Komisyonun 
ve gere'kse Sayın Hükümetin izahatını arz ve rica 
ediyorum, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Erginay'ın sor
muş olduğu suale kısaca cevap vereyim; gerektirmi
yor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ AYKON 
DOĞAN — Sayın Başkanım, bu vergi müfcerrerli-
ğiyle ilgili bîr endişedir. Türk vergi sistemi gerek dar 
mükellefiyetlerde, yani Türkiye dışında elde edilmiş 
kazançlarda olsun, gerekse Türkiye içinde elde edilen 
kazançlarda olsun, mükerrer vergilendirmeyi Önle
yici birtakım tedbirleri bünyesinde taşımaktadır. Sa
dece bu hükümde değil, genelinde Türk vergi sis
temi Kurumlar Vergisinde ve Gelir Vergisinde ver
gi mükerrerliğinden kaçınmıştır. 

Arz ederim. 

— 297 — 



Danışma Meclisi B : 37 30 . 12 1982 O : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 11 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 11 inci madde kabul edil
miştir, 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 12. r - 193 sayılı Kanunun 96 nci mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Vergi tevkifatı, 94 üncü madde kapsamına giren 
na'kten veya hesa'ben yapılan ödemelere uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 37 nci Birleşimin İkin
ci Oturumunu açıyorum. Görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz efendim. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 193 sayılı Kanunun 98 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Muhtasar beyanname : 
a) Verilme zamanı : 
Madde 98. -r- 94 üncü madde gereğince vergi-

tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yap
tıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve 
iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi 
ayın 20 nci günü akşamına kadar, ödeme veya tahak
kukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine 
bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk et
tirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildi
rilmesi için bu süre bir ay uzatılır. 

• Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde 
yapılan ödemelerin ve tahakkukların ve bunlara ait 
vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir. 

Çalıştırdıkları hizmet erbabının sayısı yirmi ve da
ha az olan işverenler, 94 üncü maddeye göre yapa
cakları bilcümle -tevkifatla ilgili muhtasar beyanna
melerini, bağlı oldukları vergi dairesine evvelden bil
dirmek şartıyla 'her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos 

Bu, madde geçen hesaben ödeme deyimi, bu vergi 
teVkif atına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istih
kak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her 
türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilm'işitir. 

Sayın üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.20 

ve Kasım aylarının 20 nci günü akşamına kadar ve
rebilirler.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin bir açıklaması 
var mı?.. Yok. 

13 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimde 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler;.. 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Güray'ın bir önergesi var, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Üzerinde önerge bulunmayan maddelerde; işin 

müstaceliyetine binaen, görüşme yapılmadan oya su
nulması arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 
BAŞKAN — Sayın Güray, bir açıklama yapacak 

mısınız efendim?.. 
S. FERİDUN GÜRAY — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Güray, Kanun 
Tasarısının 1.1.1983 günü yürürlüğe gireceğinden ba
hisle bir önerge vermiş ve üzerinde önerge bulunma
yan maddeler için konuşma yapılmadan, yalnızca 
oylanması hususunu önermiş bulunmaktadır. Öner
genin kabulü hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Önerge kabul 
edilmiştir efendim. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunun 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) nu
maralı bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«7. 94 üncü maddenin; 
a) 9 numaralı bendinde yazılı ödemelerden, 

aa) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürü
tülen faizlerden % 25, 

ab) Diğerlerinden % 25, 
b) 10 numaralı bendinde yazılı ödemelerden, 

ba) Nama yazılı tahvil faizlerinden % 25, 
bb) Diğerlerinden % 25, 

c) 11 numaralı bendinde yazılı ödemelerden 
% 25,» 

«Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan tevkifat 
nispetlerinin her birini ayrı ayrı sıfıra kadar indirme
ye veya yukarıda yer alan nispetleri aşmayacak su
rette yeniden tespit etmeye yetkilidir.» 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde önerge bu
lunmamaktadır. 

Sayın Komisyon ve Hükümet bir diyeceğiniz var 
mı?.. Yok. 

14 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimde 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 193 sayılı Kanunun 111 inci 

maddesinin (A) bendine aşağıdaki fıkra eklenmiş, (B) 
bendi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki hükümde yer alan «perakende satış» 
tan maksat; satışı yapılan madde ve mazlemenin ay
nen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dı
şındakilere satılmasıdır. 

«B) Otel, motel, tatilköyü, pansiyon, bar, pav
yon, dansing, gazino, lokanta, kahvehane, kırbahçe-
si, plaj, hamam, kuaför salonu, erkek berberi, güzel
lik salonları, tamirhaneler ve emsali hizmet işletme-

I leri sahiplerinin ve her nevi taşıma işiyle uğraşanların 
gösterdikleri gayri safi hâsılat, inceleme elemanların-

I ca yıl içinde yapılan tespitler esas alınarak hesaplâ-
I nacak asgarî gayri safi hâsılata göre düşük bulunduğu 

takdirde, beyan olunan gayri safi hâsılat yerine bu su
retle tespit edilecek asgarî gayri safi hâsılat vergi tar
hına esas tutulur. Şu kadar ki, bu suretle bulunacak 
safi kazanç mükelleflerce tevsik edilen giderler topla
mının % 20'sinden düşük olduğu takdirde vergi tar
hına esas alınacak miktar, giderler toplamının % 

I 20'sidir. Ancak bu bent hükmüne göre tarhiyat ya
pılabilmesi için tespit edilen farklılık nedeniyle mü-

I kelleften izahat istenilmesi ve mükellefin süresi içinde 
izahat vermemiş olması veya verdiği izahatın yeterli 

I görülmemesi şarttır.» 
BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde önerge bu

lunmamaktadır. 
Sayın Komisyon ve Hükümet bir diyeceğiniz var 

mı?.. Yok. 
15 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimde oy-

ı larınıza sunuyorum efendim : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

na Dokuzuncu Bölüm olarak «Hayat Standardı» baş
lığı altında aşağıda yazılı mükerrer 116 ncı madde 
eklenmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE 
Hayat Standardı Esası 

Hayat Standardı Esası : 
MÜKERRER MADDE 116. — Gerçek usulde 

Gelir Vergisine tabi ticarî, ziraî ve meslekî kazanç 
sahiplerinin beyan ettikleri gelir (zarar beyan edilmesi 
hali dahil); yıllık asgari ücret tutarına (ziraî kazanç 

j sahipleri ile ikinci sınıf tacirler için bu miktarın yarı
sına) aşağıda belirtilen hayat standardı göstergeleri-

I ne göre belirlenen ilavelerin yapılmasından sonra bu
lunacak tutardan düşük olduğu takdirde, bu şekil
de tespit olunan tutardan 31 inci maddedeki indirim
ler yapıldıktan sonra kalan miktar vergi tarhına esas 
alınır. 
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ilave Edilecek Tutar 

1. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bak
makla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel bi
nek otomobillerinin her biri için (İşletmelerinde 
kayıtlı olanlar dahil) 

a) Silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olanlar
da 

b) Silindir hacmi 1601 (dahil) cc'den 1900 cc'ye ka
dar olanlarda 

c) Silindir hacmi 1901 (dahil) cc'den fazla olanlarda 

2. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bak
makla yükümlü olduğu diğer kişilere ait olup biz
zat kullanılan birden fazla binaların (Bağımsız bö
lümler, katlar, sayfiye ve dinlenme evleri) her biri 
için 

3. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bak
makla yükümlü olduğu diğer kişilere ait (İşletme
ye kayıtlı olanlar da'hil) her bir 

a) Hava.taşıtı, yat, kotra, sürat teknesi için 

b) On beygir gücü üstünde motorlu diğer özel tek
neler için 

4. Üye olunan refah kanıtı dernek ve kulüplerin 
her biri için (bu dernek ve kulüpler Maliye Ba-
kanlığınce belli edilir.) 

5. özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı ça
lıştırılan; 

a) Şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçivan ve ben
zerlerinin her biri için 

b) Kaptan, pilot ve benzerlerinin her biri için 

6. Yarış atı yetiştirenlerde her bir yarış atı için 
(taylar dahil) 

7. Yurt içinde paralı öğrenim kurumlarında öğre
nimde olan çocukların her biri için (burslu olan-
lan hariç) 

8. Yurt dışında okutulan çocukların her biri için 
(giderlerini yurt dışında çalışarak karşılayanlar 
hariç) 

9. Turistik amaçlı yurt dışı (Kıbrıs hariç) seyahat
lerde, seyahate katılan mükellefin kendisi, eşi, 
çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer ki
şilerden her birinin her seyahati için, 

Yıllık asgarî ücret tutarının yarısı 

Yıllık asgarî ücret tutarı 
Yıllık asgarî ücret tutarının iki katı 

Yıllık emsal kira bedelinin yarısı 

Yıllık asgarî ücret tutarının beş katı 

Yıllık asgarî ücret tutarı 

Yıllık asgarî ücret tutarı 

Yıllık asgarî ücret tutarı 
Yıllık asgarî ücret tutarının beş katı 

Yıllık asgarî ücret tutarının yarısı 

Yıllık asgarî ücret tutarının yarısı 

Yıllık asgarî ücret tutarının üç katı 

Yıllık asgarî ücret tutarının bir buçuk katı 
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Bu maddenin uygulanmasında vergilendirme dö
nemi başında geçerli olan ve îş Kanununa göre ta
rım işçileri dışında kalan işçiler için belirlenmiş bulu
nan yıllık asgarî ücret tutarı esas alınır. 

Yıl içinde işe başlayan veya işi bırakan mükellef
ler için faaliyette bulunan süreler göz önünde tutulur. 

Bu madde, birden fazla takvim yılına sirayet eden 
inşaat ve onarma işlerinde işin devam ettiği yıllar ve 
bu yıllar için geçerli olan asgarî ücret tutarları göz 
önüne alınarak topluca uygulanır. 

Bu maddeye göre yapılacak tarhiyata itiraz, tahak
kuk eden verginin tahsilini durdurmaz. Ancak, Da
nıştay ve vergi mahkemelerince bu davalar öncelikle 
ele alınır ve dosyanın tekemmül ettiği tarihten itiba
ren en geç bir ay içinde karara bağlanır. 

, Mükellefler kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve 
bakmakla yükümlü oldukları diğer kişilere ait olup, 
yıllık beyannamede toplanması zorunlu olmayan ver
giye tabi gelirleri bulunduğunu belgelendirdikleri tak
dirde bu esasa göre yapılan tarhiyat Vergi Usul Ka
nununun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilir. 

88 inci maddeye göre yapılacak zarar mahsubu ile 
89 uncu maddeye göre yapılacak indirimler yalnızca 
bu madde gereğince tespit edilecek geliri aşan gelir 
kısmı için mümkündür. 

Vergi incelemeleri ile saptanan matrah farkları 
üzerinden veya 111, 112, mükerrer 112, 113 ve 115 
inci maddelere göre yapılacak tarhiyat, tarhiyata ko
nu olacak farkların bu maddeye göre hesaplanan ge
liri veya bu gelire isabet eden vergiyi aşan kısmına 
inhisar eder. Şu kadar ki, bu maddenin veya 113 ve 
115 inci maddenin uygulanmasında (Vergi inceleme
leriyle beyanı zorunlu giderlerin daha yüksek olduğu
nun belirlenmesi durumu hariç) mükelleflerce 91 inci 
madde uyarınca beyan edilen ve hayat standardı gös
tergeleri arasında yer alan unsurlara ilişkin gider tu
tarları, bu maddede belirtilen tutarlara göre düşük ise 
maddedeki tutarlar, yüksek ise beyan edilen tutarlar 
esas alınır.» 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Önerge var mı yok 
mu efendim? 

BAŞKAN — «Sayın üye» diye sorduğuma göre 
önerge var demektir Sayın Doğu. önerge olmayan
larda zaten sormuyorum biraz evvelki kabul buyur
duğunuz karara göre efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Huzurunuza getirilen 16 ncı maddede Maliye Ba
kanlığı tahsilat güçlüğü çektiği bazı hususlara kolay
lık sağlamak için bazı kıstaslar getirmiştir. Bu, vergi 
borcunu zamanında ödemeyen veya ödememek alış
kanlığında bulunan veya ödememekte direnen mükel
leflerin mevcut varlıklarını esas almak suretiyle on
lara vergi tahakkuk ettirmek ve bu şekilde de vergi 
zayiatını bir parça azaltmak için tedbirler getirmiş
tir. Getirilen maddenin amacı budur. Ancak maddede 
yer alan tabloda görüldüğü şekilde, bunlar ne şekilde 
tespit edilecektir; yani bir kimsenin kaç arabası var, 
nerelerde kayıtlıdır, dışarıda okuyan çocuğu var mı 
yok mu; ne bileyim ben diğer hususlar kendisine 
mevcut mudur değil midir; bunları tespit etmek yine 
ayrı bir meseledir. Yani bütün mesele geliyor, Malîye 
Bakanlığının Teşkilatını ıslah etmesine ve bu vergi 
zayiatını önlemede vergi kontrollarını sıklaştırmak ve 
artırmak suretiyle yapmasına kalıyor. Maliye Bakan
lığı bunu başaramadığı takdirde, bu şekilde ki palyatif 
tedbirlerle pek bir şey elde edileceğine ben şahsen 
kani değilim; üstelik pekçok haksızlıklar olacaktır. 
Ne gibi haksızlıklar olacaktır? Şayet şurada yazılan, 
sıralanan hususlar mükellef tarafından beyannamesi
ne eklenip de bildirileeekse, o zaman dürüst mükellef 
şuradaki vergileri tamamen ödeyecek demektir. Şayet 
mükellef bunları bikürmeyecek de gizleyecek ohasa, 
o takdirde mükellef yine vergisini kaçıracak demektir; 
çünkü anlaşılıyor ki, Maliye Bakanlığı mükellefin bu
rada yazılı şeylere sahip olup olmadığını tespit et
mekte güçlük çekmekte, daha doğrusu teşkilatı bu
na kâfi gelmemektedir. 

O halde, değişen husus ne? Değişen hiçbir şey 
olmayacaktır. Şayet Maliye Bakanlığı bunları tespit 
edecek durumdaysa, o halde bu getirilen tedbirlere 
hiç gerek kalmayacaktır. Neden? Çünkü Maliye Ba
kanlığı mükellefi sıkı bir »denetime tabi tutacaktır ve 
dolayısıyla nesi var nesi yok zaten tespit edecektir 
ve bunları nereden aldığım, nasıl elde ettiğini soracak
tır ve bunun sonucunda da vergisini tam alacaktır 
Bunun aksine, eğer mükellef • vergi kaçırıyorsa, bu, 
denetimsizlikten kaçırılıyordur. Buradaki esasları biz 
getirsek dahi, yine mükellef bildirmez, beyan etmez; 
beyan etmeyen yine vergisini kaçırmak imkânını bulur. 
Bütün mesele denetim ve uygulamaya bağlı bir şey
dir. 

Onun için bizim böyle bir düzenleme getirmemize 
hiç gerek yoktur, üstelik burada sayılan şeyleri beya
nında gösteren mükellef, dürüst mükellef yüksek mik-
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tarda vergi ödeyecektir; bunun dışında, vergi kaçır
mak niyetinde olan mükellef tam aksine yine hiç 
vergi ödemeyecektir. Çünkü, Maliye Bakanlığının bu
günkü teşkilatı bu vergi kaybını önlemeye kâfi ol
madığı anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple ben maddenin bu şekilde tedvinine kar
şıyım. Maddenin metinden çıkarılmasını takdirle
rinize arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayııi Uyguner. 
Sayın üyeler; bu madde üzerinde verilmiş öner

geler bulunmaktadır, okutuyorum efendim : 

Danışma Meclisi Yüce Başkanlığına 
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Deği

şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısından «Ha
yat Standardı Esası» başlıklı 16 ncı maddenin çıkar
tılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hilmi SABUNCU Zeki YILDIRIM 

Atalay PEKÖZ 

Yüksek Başkanlığa 
276 sıra sayılı Kanun Tasarısının «Hayat Stan

dardı» başlığını taşıyan, mükerrer 116 nci maddesi; 
objektif bir kıstas getirmediğinden, daha ziyade orta 
halli ticaret erbabını ödeme gücü dışındaki bir yük 
altına sokacağından .«metinden çıkartılması» arz olu
nur. 
Mehmet Velid KORAN S. Feridun GÜRAY 

Halil GELENDOST Recai BATURALP 
Mehmet PAMAK Kâzım ÖZTÜRK 
Mehmet AYDAR Nurettin ÂYANOĞLU 

I. Doğan GÜRBÜZ 

Sayın Başkanlığa 
276 sıra sayılı Tasarının «Hayat Standardı» ilke

sini getiren 16 ncı maddesinin; 
1. Esasen gider beyanı sayfasının cari vergi beyan

namelerinde mevcut bulunması, 
2. Gelir vergisi gelirden alınacakken âdeta* ser

vetten alınır hale getirilmek istenmesi, 
3. Yaşlanmış veya hastalanmış veya zarar etmiş 

bir mükellefi o yıl için buna rağmen «Kazanmış gibi» 
vergilendirip tahsilata girilmesi ve mükellefin beyanı, 
açıklaması ahnmadan tahsil edilen «Haksız Vergi»nin 
iadesi prosedürünün yıllarca uzayarak haksız, peşin 
itham uygulanmasına sebebiyet verilmesi, 

4. Esasen bu sistemin büyük miktarda vergi ka
çıranlara bir kontrol etkisi yapmaması, 

5. Her sene asgarî ücret artımı nispetinde bunu 
isteyenlerle vergi mükelleflerini karşı karşıya getir

mesi gibi sakıncaları beraberinde getirip «kazanan
dan kazancı oranında vergi alınması, kazanmayan

dan alınmaması» ana ilkesini zedeleyeceğinden, 
Tamamen metinden çıkartılmasını saygı ile öneri

riz. 
Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, önergeniz üzerinde 
bir açıklama yapacak mısınız efendim?. 

HİLMİ SABUNCU — Müsaade ederseniz çok 
kısa bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, benim 

önergem sonra mı okunacak?... 
BAŞKAN — Efendim; bunlar en aykırı önerge

lerdir; birlikte mütalaa edeceğiz efendim. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Esasında, uzun süre konuşarak huzurunuzu bu 

geç saatte fazla işgal etmek istemiyorum. Kanun Ta
sarısının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde de 
daha çok görüşler veya konuşmalar bu madde üze
rinde teksif edilmişti. O bakımdan sadece bir iki ko
nuya, belki de affedersiniz düzensiz olarak değinmek 
istiyorum. Bu daha çok vergi tekniğine yönelik ola
caktır. 

Sayın üyeler; 
Esasında, vergilendirmede mükellef tedirgin edil

memelidir, huzursuzluk yaratılmamaUdır. Vergilen
dirmede mükellefi tedirgin edecek her türlü düzen
leme neticesi düzenleme olacaktır. Esasında Devlete 
itimat yaratarak vergilendirmede vergiyi vatanî görev 
olarak telkin ederek veya kabul ettirerek en yük
sek hâsılata ulaşmak İmkân dahilinde olacaktır; fa
kat her şeyden önce Devlete veya Maliyeye itimadı 
yaratmak isterken biz mükellefe itimat etmek veya 
itimat duygusunu aksettirmek zorundayız. Bu ba
kımdan, özellikle böyle yapıldığını iddia etimek veya 
belirtmek istemiyorum; fakat vergilendirmeyi de, dün
yanın her tarafında hırsız - polis oyununa çevirme
mek esastır, mükellefe itimat edilmediğini belirtme
mek esastır. 

Hayat standardı esasını, çok kısa olarak arz et
mek istiyorum, modern vergi anlayışında en ideal 
düşünceye, beyanname usulüne dönüş düşüncesi hâ
kim iken biraz gerilemeye sebep olabilecek, götürü 
usulle beyanname usulü arasında yerleştirilebilmesi 
imkân dahilinde olan bir sistem olarak telakki edil
mektedir. Biz bir taraftan vergi sistemimizde moder
nizasyonu ararken, gerilemeyi şu dönemde getirme
mek, en ideal ve en adil vergilendirmeyi mümkün 

I 
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kılacak beyanname usulünden sapma olarak müta
laa edilecektir. Önemli olan beyannamenin doğru
luğunu sağlamaktır. Doğruluğunu sağlarken de Dev
letin elinde bir hayli imkânlar Vardır. 

Bu maddeyle getirilen hayat standardı esası ka
naatimce vergi tarhına esas olan bir şekilde gelme
meliydi. Olsa olsa takdire mehaz olabilecek bir ka
rine olarak gelebilirdi. Vergi elemanlarınca veya kal
dırılmak üzere olan Vergi Usul Kanunu Tasarısıyla 
takdir komisyonlarına, vergi dairelerine karine olarak 
getirilmesi gerekli olan bir husus olmalıydı. Esa
sında bu usul vergi adaletine ters düşecektir. Vergi 
adaletini esas olarak düşünüp vergilendirmede ada
leti sağlayacağımız yerde, birbirinden farklı kazan
ca sahip olup, sayılan mal varlıkları veya giderleri 
itibariyle birbirinden değişik olan kişileri farklı ver-
gilendireceksen vergi adaletine ters düşecektir. Aynı 
zamanda asgari ücrete bağlanması da işçilerin aley
hine bir durum olarak ortaya çıkacaktır. 

Kaldırılan husus, tabiî peşin vergidir. Peşin ver
gi, aslında koyuşta mükellefe bir yük olmuştu. Şim
di, artık geçen sene ödediler, bu sene sanki 198rin 
vergisini ödeyecekmiş gibi, ödemeleri imkân dahilin
dedir, mükellefe bir- yük olarak gelmesi Maliyenin 
de hâsılatını azaltması söz konusu olmayacaktır. 

Bir de vergi konulacaksa, genel olarak konulur 
veya herhangi bir esas mevzubahistir. Ücret gelirli
leri, ticarî kazanç, ziraî kazanç diye ayırıma gidile
rek konulması, bu sistemde bizatihi sistemi aksatan 
ve adaletsizliği yaratan bir sistem olarak görülüyor. 

Kaldı ki, bu konuda da gene beyannamesine iti
mat etmediğimiz ya da inceleme peşinde koşarak ger
çek gelirini tespit etmek istediğimiz mükellefin beya
nı söz konusudur. Sayın Doğu'nun buyurdukları gi
bi, gerçekten bu sistemde dahi öngörülen unsurlar, 
mal varlıkları veya giderler de mükellefin beyanına 
tabidir. Eğer vergi beyanı hatalı olacak ise, vergi 
beyanına itimadımız yok ise, mükellefin bu 16 ncı 
maddeyle getirilen hususlardaki beyanına da itimadı
mız olmayacaktır. 

Benim bu madde ya da önerim hakkında söyle
yeceğim daha başka şeyler vardı; fakat Tasarının 
geneli üzerindeki konuşmalar sırasında uzun zaman 
münakaşa yapılmıştır, saat da epey ilerlediği için da
ha fazla huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. 

Esasında hayat standardı esası vergi sistemimiz
de bir gerilemeye sebep olacak ve gayri adil bir sis
tem olarak vücut bulacaktır. Kaldı ki, bir sayın üye

mizin de açıkladığı gibi bu, sosyal açıdan son dere
ce yararlı bir husus da değildir. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, mü

saade ederseniz önergem üzerinde açıklama yapmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, say
gıdeğer üyeler; 

Her Maliye Bakanı değiştiğinde, değişen sayın 
bakanın cazip gördüğü şekilde vergiler ihdası artık 
olağan hale gelmiştir. Bunun nedeni şüphesiz bütçe
ye gelir temini ve vergisini ödemeyenden yeterli ver
gi alabilmektir; ama ne yazık ki, bugüne değin çok 
kazanandan vergi almayı sağlayacak bir mekanizma 
geliştirilememiş ve aksine orta halli kişilerle ücretli
ler zarara uğratılmışlardır. 

Hayat standardı esasını adil ve dengeli kabul et
mek mümkün değildir. Vergi, kişilerden ancak güç
leri oranında alınabilir. Karinelerle vergi tespitinde 
kıstas adil tutulmazsa, bundan orta halli ticaret er
babı zarar görür. Esasında kişilere külfet yükleyen 
konularda karineyi halden hareket etmek acı so
nuçlar doğurabilir. Bu haliyle bu mümkündür ve bir 
banker olayı gibi bir orta halli ticaret erbabı iflası 
doğurabilir. Sayın Bakanımızın ileride böyle anılma
sını ben şahsen istemem. Onun için mükerrer 116 
ncı madde metinden çıkarılmalıdır. 

Bunca işsizlik varken kendilerini güç de olsa 
geçindiren orta halli tacire bazı kolaylıklar tanın
malıdır. 

Hayat standardı esası nedir?... Tasarıya göre nor
mal kişi; ailesi dahil arabası olmayan, evinden faz
la yazlığı filan olmayan, çocuğunu kolejde okutama-
yan bir kimsedir. Hayat standardı hamallara göre de
ğil, mütevazi bir arabası, konutu, küçük b'ir yazlığı 
olan; aç kalsa da çocuğunu iyi bir okulda okutan me
denî bir insana göre düzenlenebilir. 

Şimdi soruyorum : 1982 model 480 Mereedesl 
olanla, 11 yaşında yerli arabası olan refah yönünden 
bir midir?.. Neden Fransa'da olduğu gibi yaş ayrımı 
getirilmemiştir?... Refah içinde olan insan, iki üç 
yaşından büyük araba kullanır mı?... Onun için de, 
küçük bir otomobilin (Binada olduğu gibi) muaf tu
tulması veya ayrıca araçların yaşlarına göre işlem 
yapılması konularında titizlikle durulması gerekirdi. 
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Neden reşit çocuk ile babasının serveti birlikte 
mütalaa ediliyor?... Hiç yatla, söz gelimi «Zorba» 
isimli yatla, kotra bir olur mu?... Bunların birço
ğunun kayıtları olmadığına göre, nasıl tespit ede
cekler?... 

Her ebeveynin tek arzusu, çocuğunu en iyi şekilde 
yetiştirmektir. Bunu yapabilmek için anne ve baba
lar gerektiğinde yiyeceklerinden kısarlar; ama yine 
de öğrenim kurumunun ücretini öderler. Şimdi biz, 
çocuğunu kolejde okutuyor diye, zaten ağır bir yük 
altına girene bir de vergi farkı vuracağız... Bunun 
adaletle bağdaşır yanı yoktur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Bize întflcaf eden emekli bir savcının yürekler acı

sı mektubunu sizlere aktarmak isterdim ancak bu
gün Yüce Heyetiniz kâfi miktarda yorulduğundan bu
nu okumak istemiyorum. 

O bakımdan ihdas edilen bu «Hayat Standardı 
Esası» orta halli ticaret erbabının hayatını kaydı
n a mahiyettedir. Bu nedenlerle sübjektif mahiyet 
arz eden, çok kazanana önemli bir yük getirmeyen; 
ancak orta halli ticaret mensuplarını kaldıramaya-" 
cağ» yük altına, sokan ba maddenin kabulü büyük 
yaralar açacaktır. 

Takdir Yüce Kuruhınuzundur, saygılar sunarım. 
(Atkışiar) 

BAŞKAN — Teşek&ür ederim Saym Güray. 
Sayın Çaikmakçı?... Yoklar. 
Saym üyeler; 
Sayın Sabuncu ve arkadaşları ite Sayın Güray 

ve arkadaşlarının öoergeferini birlikte mütalaa edi
yoruz* Her ikisi de 16 ncı maddenin Tasarıdan çıka
rılmasına ilişkindir. 

Saym Komisyon, bu hususta bir diyeceğiniz var 
mı efendim?.,. 

AKİF ERG1NAY — Sayın Başkan, benim öner
gem de okunsun, 

BAŞKAN — Saym Erginay, en zrttını okutuyo
rum efendim, müsaade buyurun. Bu kabul edildiği 
takdirde, diğer önergeler için bir işlem yapılmayacak
tır. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, usul bakımın
dan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Büğe. 
NECİP BİLGE — önergeler geliş sırasına gö

re okunur, aykırılık sırasına göre oya konulur. 
BAŞKAN — Efendten, ge% sırası da böyledir. Sa

yın Bilge* b» önergeler çok önceden verildiği için 
geliş sırasına göre dizilmiştir ve ona göre de okutu
luyor. 

NECİP BİLGE — öteki önergeleri de okutunuz 
ki, ne olduğunu bilelim, ona göre oy verelim. 

BAŞKAN — Peki efendim, hay hay; diğer öner
geleri de okutalım. 

Sayın Erginay'ın önergesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 16 ncı maddesinin 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Akif ERGİNAY 
Madde 16. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 

Dokuzuncu Bölüm olarak «Hayat Standardı» başlığı 
altında aşağıda yazılı mükerrer M 6 ncı madde ek
lenmiştir. 

«DOKUZUNCU BÖLÜM 
Hayat Standardı Esası 

Hayat Standardı Esası : 
Mükerrer Madde 116. — Gerçek usulde Ge

lir Vergisine tabi ticarî, ziraî ve meslekî kazanç 
sahiplerinin beyan ettikleri gelir (zarar beyan edil
mesi hali dahil); 120 bin liraya (ziraî kazanç sahiple
riyle ikinci sınıf tacirler için 90 bin liraya) aşağıda 
belirtilen hayat standardı göstergelerine göre belirle
nen ilavelerin yapılmasından sonra bulunacak tu
tardan düşük olduğu takdirde, bu şekilde tespit olu
nan tutardan 31 inci maddedeki indirimler yapıldık
tan sonra kalan miktar vergi tarhına esas alınır. 

İlave Edilecek 
Hayat Standardı Göstergeleri Tutar 

1. Mükellefin kendiline, eşine, ço
cuklarına ve bakmakla yükümlü 
olduğu diğer kişilere ait özel bi
nek otomobillerinin herbiri için 
(istetmelerinde kayıtlı olanlar da
hil) 

a) . Silindir hacmi 1 600 (dahil) 
cc'ye kadar olanlarda 60 bîn lira 

b) Silindir hacmi 1 601 (dahil) 
cc'den 1 900 cc'ye kadar olan
larda 90 bin lira 

c) Silindir hacmi 1 901 (dahil) 
cc'den fazla olanlarda 180 bin lira 

2. Mükellefin kendisi, eşi, çocuk
ları ve bakmakla yükümlü ol
duğu diğer kişiler tarafından biz
zat kullanılan birden fazla bina
lardan (Bağımsız bölümler, kat* 
lar, sayfiye ve dinlenme evleri 
dahil) 
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Hayat Standardı Göstergeleri 
İlave Edilecek 

Tutar 

a) Mülkiyeti yukarıda sayılan kişi
lere ait olanların hefbiri için 

Yıllık emsal ki
ra bedelinin ya
rısı 

b) Kiralanmış olanlardan tatil ama
cıyla gidilen (otel, motel ve 
benzerleri dahil) hefbiri için 60 bin lira 

3. Mükellefin kendisine, eşine, ço
cuklarına ye bakmakla yükümlü 
olduğu diğer kişilere ait (İşlet
meye kayıtlı olanlar dahil) her 
bir 

a) Hava taşıtı, yat, kotra, sürat 
teknesi için 600 bin lira 

b) On beygir gücü üstünde motor
lu diğer özel tekneler için 120 bin lira 

4. özel hizmetlerde devamlı ücret 
karşılığı çalıştırılan 

a) Şoför, müreb'biye, aşçı, hizmetçi, 
bahçıvan ve benzerlerinin herbiri 
için 120 bin lira 

b) Kaptan, rülot ve benzerlerinin 
hefbiri için 600 bin lira) 

5. Yarış atı yetiştirenlerde herbir 
yarış atı için (Taylar dahil) 120 bin lira 

6. Turistik amaçlı yurt dışı seya
hatlerde seyahate katılan mü
kellefin kendisi, eşi, çocukları ve 
bakmakta yükümlü olduğu diğer 
küflerden herbirinlin her seyahati 
için 
Yukarıda yer alan tutarlar asgarî hadlerdir. Bu 

tutarların beş katı ise, uygulanacak azamî hadleri 
teşkil eder. Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen 
tutarları (Azamî hadleri aşmamak şartıyla) her yıl 
için % 25'ine kadar artırmaya yetkilidir. Bu artırım
da bir öncöki yıl uygulanan tutarlar esas alınır. 

Yıl içinde işe başlayan veya işi bırakan mükel
lefler için faaliyette bulunan süreler göz önünde tu
tulur. 

Bu madde birden fazla takvim yılına sirayet eden 
inşaat ve onarma işlerinde işin devam ettiği yıllar ve 
bu yıllar için geçerli olan gösterge tutarları göz önü
ne alınarak topluca uygulanır. 

Bu maddeye göre yapılacak tarhiyata itiraz, ta
hakkuk eden verginin tahsilini durdurmaz. Ancak 
Danıştay ve Vergi Mahkemelerince bu davalar ön

celikle elealınır ve dosyanın tekemmül ettiği tarih
ten itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır. 

Mükellefler kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve 
bakmakla yükümlü oldukları diğer kişilere ait olup, 
yıllık byannamede toplanması zorunlu olmayan ver
giye tabi gelirleri bulunduğunu begelendirdikleri tak
dirde, bu esasa göre yapılan tarhiyat Vergi Usul 
Kanununu düzeltme .hükümleri çerçevesinde düzel
tilir. 

88 inci maddeye göre yapılacak zarar mahsubu 
ile 89 uncu maddeye göre yapılacak indirimler yal
nızca bu madde gereğince tespit edilecek geliri aşan 
gelir kısmı için mümkündür. 

Vergi incelemeleriyle saptanan matrah farkları 
üzerinden veya 111, 112, mükerrer 112, 113, 115 
maddelere göre yapılacak tarhiyata konu olacak fark
ların bu maddeye göre hesaplanan geliri veya bu 
gelire isabet eden vergiyi aşan kısmına inhisar eder. 
Şu kadar ki, bu maddenin veya J13 veya 115 inci 
maddenin uygulamasında (Vergi incelemeleriyle be
yanı zorunlu giderlerin daha yüksek olduğunun be
lirlenmesi durumu hariç) mükelleflerce 91 inci mad
de uyarınca beyan edilen ve hayat standardı gös
tergeleri arasında yer alan unsurlara ilişkin gider 
tutarları, bu maddede belirtilen tutarlara göre düşük 
ise maddedeki tutarlar; yüksek ise beyan edilen tu
tarlar esas alınır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 276 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 15 inci maddesiyle hayat standardı esası ge
tirilmiş ve öğrenim yapan çocuk veya gençler de 
vergi karinesi yapılmıştır. 

Bütün yatırımlarda yatırımı teşvik için vergi in
dirimi yapılırken, en büyük yatırım olan «insanın» 
geliştirilmesi, eğitimi için yapılan masrafı vergi ko
nusu yapmak bir çelişki gibi görünmektedir. Esa
sen paralı okulda okuyan her öğrenci, parasız okul
da başka bir öğrencinin okumasına veya daha iyi 
yetişmesine imkân sağlamış olmaktadır. Benzer şe
kilde yurt dışında okutulan bir öğrenci de keza yurt 
içinde bir öğrenciye yer bırakmış olmaktadır. Bu 
bakımdan, Gelir Vergisi Kanununa eklenecek mü
kerrer 116 ncı maddenin hayat göstergeleriyle ilgili 
cetveldeki : 

7 sıra numaralı olanının çıkarılmas m, 
8 sıra numaralı yurt dışı okuma için : 
Yıllık asgarî ücret tutarının birbuçuk katı, 
Emsalin konulmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Lütfullah TOSYALI 
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Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının 16 ncı mad

desinin 5 inci fıkrasının sonundaki «ve dosyanın te
kemmül ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde 
karara bağlanır» cümlesinin çıkarılmasını arz ede
riz. 

Halil GELENDOST Kamer GENÇ 

Yüksek Başkanlığa 
Mükerrer 116 ncı maddenin «Hayat Standardı 

Göstergeleri» başlıklı birinci fıkranın aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesi arz olunur. 

Feridun GÜRAY 
«1. Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve 

bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel bi
nek otomobillerinin silindir hacmi 1 600 (dahi)) cc'den 
az, bir tanesi hariç her biri için (İşletmelerinde ka
yıtlı olanlar dahil.)» 

Yüksek Başkanlığa 
Mükerrer 116 ncı maddenin hayat standardı gös

tergelerinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz olunur. 

Feridun GÜRAY 

«a) Silindir hacmi 1 600 (dahil) cc'ye ve yaşı 
7'ye kadar olanlarda, 

b) Silindir hacmi 1 601 (dahil) cc'den 1 900 cc'ye 
ve yaşı 9'a kadar olanlarda, 

c) Silindir hacmi 1 901 (dahil) cc'den ve yaşı 
ll'den fazla olanlarda.» 

BAŞKAN — Önergeleri dinlemiş bulunmakta
sınız. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — önergeler üze
rinde söz verecek misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Efendim, vereceğiz müsaade buyu
run. Daha evvel en aykırı olan önergeleri işleme sok
tuk. En aykırıdan başladık, konuşuldu, önerge sa
hipleri açıkladılar. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRGALI — Hay r efen
dim, konuşulmadı, önergeler üzerinde önerge sahip
leri açıklamada bulundu. Lehte veya aleyhte üyele
rin söz isteyip istemediğini sormadınız, doğrudan doğ
ruya Sayın Komisyon ve Sayın Bakana söz verdiniz. 

BAŞKAN — Efendim, «söz isteyen var mı?..» de
dim, hiçbir arkadaşımızdan ses çıkmadı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır Sayın 
Başkan. 

AKİF ERG1NAY — Bana da söz vermediniz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Daha sizin önergenize Sayın Er-
ginay sıra gelmedi ki, müsaade buyurun efendim. 
Daha evvel okunan üç önerge için önerge sahiple
rine söz verildi, başka bir arkadaşımız söz almadı; 
ama istiyorsanız buyurun. 

S. SIRRI KIRCALI — «Önerge sahibi Güngör 
Çakmakçı burada yok. O halde Sayın Bakan ve Sa
yın Komisyon söz istiyor musunuz?..» dediniz. 

BAŞKAN — Sayın Kırcal", konuşmak istiyorsa
nız buyurun efendim. 

S. SIRRI KIRCALI — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Sabuncu ve arkadaşlarıyla, 

Sayın Güray ve arkadaşlarının önergesi "üzerinde, bu
yurun. 

AKİF ERG1NAY — Bu önergelerin aleyhinde 
söz istiyorum. -

BAŞKAN — Evvela Sayın Kırcalı, lehte mi, 
aleyhte mi konuşacaklarını söylesinler de ondan son
ra efendim, değil mi? Buyurun. 

Sayın Kırcalı, «aleyhte söz istiyorum» diyorlar, 
siz lehte mi konuşacaksınız?.. 

S. SIRRI KIRCALI — Ben önergenin aleyhinde 
konuşmak istiyorum Sayın Başkan m. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bilemiyorum, aleyhte konuşmak için de bir tah

didimiz var mı bu konularda?.. Ben onun her zaman 
olduğunu zannetmiyorum. Belli konularda biz onu 
kabul etmiştik. Aleyhte konuşmak isteyen iki kişi 
varsa, iki kişi konuşur, üç kişi varsa üç kişi konu
şur. Ben öyle biliyorum; yani bunu tahdit eden bir 
kararın olduğunu da bilmiyorum. O, Anayasa müza
kereleri sırasında alınmış bir karardı, bunu önleyen 
bir şeyin olduğunu da zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, müsaade eder mi
siniz efendim?.. 

9 Aralık 1982 tarihinde, 59 sayılı karar Yüce 
Genel Kurula arz edilmiş ve ikinci maddede, üye
ler tarafından verilen önergelerin mahiyeti hakkın
da Genel Kurulun etraflı ve geniş bilgi edinmesini 
sağlamak maksadıyla, önerge sahibi üyelerin açık
lamasından sonra, bir lehte, bir aleyhte iki üyeye 
daha söz verilmesi hususu Genel Kurulca oylanmış . 
ve kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu yalnız Anayasa 
için değil; daha sonra bir kolaylık sağlanması ba
kımındandır. 78 inci maddeye açıklık getirilmiştir 
efendim. 

Buyurun. 
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S. SIRRI KIRCALI — Oldu; çok teşekkür, ede
rim Sayın Başkanım. Ben rahatsızdım, bundan ma
lumatım olamadı, özür dilerim. 

Efendim, Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin 
metinden çıkarılması hususunda değişik önergeler 
var. Bunlarda, sanki burada kendisinden vergi iste
necek şahıs son derece zayıf vaziyette, geliri yok bir 
insan gibi kabul ediliyor ve bundan zorla vergi alı-
nıyormuş şeklinde bir nakil ve anlatım yapılıyor. 

Bana göre bu madde, Türk vergi sisteminde bir 
aşamadır. Hepimiz gider görürüz; bir binada, bir 
mağazada, güzel, işleri tamam bir mağaza, bakarsı
nız sizin bir memur olarak kazandığınız maaştan 
daha az bir gelir, yıllık gelir olarak beyan edilmiş
tir, hayret edersiniz. Bu adamın yaşantısı şudur, im
kânları şudur, nasıl yaşıyor?.. 

Şimdi, hepimiz oturuyoruz, devlet hizmetlerinin 
iyi yürütülemediğinden, gelirlerin sağlanamadığından, 
memur maaşlarının, kamuda çalışanların maaşlarının, 
ücretlerinin son derece düşük olduğundan şikâyet 
ediyoruz, yatır,m yapılamadığından şikâyet ediyo
ruz, Sayın Dabakoğlu, «Diyarbakır'da bir köprü ya
pılamadığı için 18 kilometre dolaşıyor gocuklar, bir 
köprü yapılsa şu kadar olacak» diyor. Dünyada ar
tık bizim durumumuzda olan bir memleket, tek ray 
üzerinde, tek yol üzerinde giden bir memleket nere
deyse kalmamıştır. Gidişler, gelişler ayrı raylarda ya
pılır. Biz bunları niçin sağlayamıyoruz?.. 

Bir taraftan da bakınız sokaklara, kirlidir, yol
lar bozuktur; kanalizasyon yapılamaz, elektrik getiri
lemez, ülkenin köyleri ışıksızdır, bir taraftan da ki
şilerin evleri, bu sokaklara hiç uymayan düzenler 
içerisindedir. Bunlar, vergilerini veren değil, verme
yen pek çok kişilerden oluşmaktadır. 

Üniversitelerin kapılarında 300 - 400 bin çocuk 
beklemektedir. Alınan çocukların (Dikkatinize arz 
etmek isterim), 100 bin kişi alınmışsa, bunun 60 bin 
kişisi muhakkak belli bir seviyede çevrilecektir. Me
sela, tıbbiyeye öğrenci olarak alınan çocuklar, tıbbi
yenin sonuna mutlak surette gelemeyeceklerdir; çün
kü o kadar doktor çıkarılamaz, okutulamaz... Duru
mumuz bu. 

Şimdi, bir taraftan vergi sağlayalım istiyoruz; 
«Kontrol olsun» diyoruz. Kontrol muhtelif suretler
le olur. Bir kontrol olur; denetleme elemanları ma
rifetiyle, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelir kon
trolörleri, gelir memurları tarafından yapılır. Bir de 
başka kontroller var. Bunlara «otokontrol» diyorlar. 
Benim kanıma göre otomatik kontrol; yani vergi 
dairesi kendisine beyan edilen bir konuyu otomatik-
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man kontrol etmek imkânını haizdir veyahut mü
kellefin vermiş olduğu beyanı otokontrol sistemiyle 
kontrol etmektedir. 

Şimdiye kadar otomatik kontrol veya otokontrol 
diyeceğimiz şeylerle bir ortalama kâr hadleri kon
muştur. Bu yıllarca başarılı olarak uygulanmıştır. 
Şimdi kalsaydı ne durumlar olacağını biz halen bi
lemiyoruz. Biz Danıştayda bu konuda çok fazla ih
tilaf dosyaları inceledik, kararlar verdik; kişiler aley
hine karar verdik, lehine kararlar verdik; ama uygu
lanmaktadır. 

Bir servet beyannamesi vardır. Yıllardan beri 
vergilerin kaçırılmasına mani olan ciddî faktörler
den ve unsurlardan birisidir; etkili olan hususlardan 
birisidir. Bir kişi, ben duymuşumdur; «Yahu şiştik 
artık, almıyor...» Tabir bu. Bu, parasını saklıyor sak
lıyor, saklayamayacak hale geliyor, işte vergi orada 
kendisini yakalıyor. Bu, büyük çapta kazanç sağla
yan insanlar için düşünülen bir sistem oldu. Gelir 
Vergisi Kanununun 114, 115 inci maddesinde yer 
alıyor. 

Şimdi bir yer kalıyor. Halkın reaksiyonuna hiç 
olmazsa cevap verecek bir şey lazım. «Kardeşim, bu 
Devlet kör mü, sağır mı? Ben bile görüyorum; al-
t nda arabası var, evi var, yazlığı var...» Bizim bu
rada vergi alacaklarımız onlar. Bir insanın arabasını 
işletmesi kolay mıdır sayın üyeler? O arabanın ba
kımı var. Gidiniz bakınız ne kadar para alıyorlar 
arabanın bakımı için. Arabanın yıkanması var, araba
nın benzini var, arabanın parçası şu kadardır... Ara
banız varsa, onu işletiyor olmanın vergisini verecek
siniz. 

Memur araba alamaz. Memurun büyük çoğunluğu 
bir elbise bile alamaz bir aylık kazancıyla. Evvelce 
ölçüm bir elbiseydi, şimdi yarım elbiseye indi. O 
halde araba işletemez. Sobasını yakamaz, odununu 
alıp; ama öbürünün evinde soba yanıyordur. Esna
fın, o «garip» dediğiniz kişinin işçisine, ustas-na 50 000 
lira aylık verdiğini biliyor musunuz? Evlerine gidi
yorum, düğünlerine gidiyorum, nikâhlarını görüyo
rum, ne para harcadıklarını biliyorum. Vergilerini 
versinler, harcasınlar. İşte bu madde bunu getiriyor. 

Maddenin çıkartılması hususunda söylenen sözle
rin hepsi edebiyattan ileri gitmemektedir. Maddenin 
çıkartılması kesinlikle zararlıdır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz, önergenin lehinde 

buyurunuz efendim. 
I. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri; 
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Bir Vergi Kanunu Tasarısıyla karşı karşıyayız 
ve herkesin dikkatini çeken önümüzde bir 16 ncı 
maddesi var. 

Elbette Devletin idaresi, hükümetlerin gerekli iş
lerini yapabilmeleri vergiyle kaimdir. Bunu hepimiz 
biliyoruz; ama bu 16 ncı maddede öyle bir şey ge
tiriliyor ki, hepinizin dikkatlerini çekiyorum, orta 
tabakanın yok edilmesi için, altın yumurtlayan tavu
ğun kesilmesi için gereken maddeler olduğu gibi 
konmuş. Açın hayat standardı, göstergelerine lütfen 
bir bakın; burada kimlere neler getiriliyor?.. 

Önce şunları söyleyeyim : Hakikaten hayat stan
dardı yüksek olan kişilere getirilmiş olan, yıllık as
garî ücret tutarının beş katı... Kim için? Efendim, 
hava taşıtı, yatı, kotrası olan insanlar için, pilot tu
tan insanlar için vesaire için. 

Sayın üyeler; zaten bunlar vergilerini veriyorlar, 
kaçırmıyorlar, kaçıramıyorlar; çünkü devamlı surette 
tutulan defterleri var ve bunları devamlı surette gös
termek mecburiyetindedirler. Çünkü gelirleriyle mü
tenasip bir yaşantı içindeler. Devlete bunlar vergisini 
veriyor; ama biz burada öyle şeyler getiriyoruz ki, 
bu getirdiğimiz şeylerle normal, mütevazi yaşayan 
insanların işletmelerini zorla ortadan kaldırmak için 
bir çareler arıyoruz. Öyle çareler getiriyoruz ki, so
nunda rejimin hakiki sahibi olan orta tabakayı orta
dan kaldırman n yollarını getirip elimizle koyuyoruz. 
Benim anladığım espri budur. 

Bakın size, kendimin bizzat içinde bulunduğum 
tarımla ilgili olan bir konuyu özetle vereceğim ve 
ondan sonra karar Yüksek Heyetin olacak. 

Sayın üyeler; 
Ege Bölgesinde tarımla iştigal eden bir aileyi ele 

alıyoruz. Ailenin aşağı yukarı 50 dönüm kadar kuru 
ziraat, artı," 30 dönüm kadar da sulu ziraat yapmış 
olduğu bir arazisi var. Bir de yine altı - yedi dönüm
lük sulu ziraat yaptığı ve bir kısmında hayvan bes
lediği, bir kısmında yonca vesaire yaptığı, iki - üç 
dönümünde de şeftali yetiştirdiği; tüm işletme var-. 
lığı bu olan ve senelik toplam olarak brüt 1 milyon 
civarında geliri olan bir ailenin ziraî kazancını şim
di gerçek usulde vergilendireceğiz. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Bunlar dahil değil, 4 milyondan fazla 
olanlar dahil. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade buyurun. 
I. DOĞAN GÜRBÜZ — Efendim, 4 milyon ve

saire, neyse... 
Yani, kazancı gerçek usulde vergilendirilen kişi

nin gelelim şimdi vergi tutarlarına bakalım : 

O sene öyle bir seneki, tarım bu, hava şartla
rına bağlı, yağış olmadı. Buğday ekti; ektiği masraf
larını kurtarmadı. 

Bu kişinin o sene çocuğu İzmir'e gitti, yabancı 
dille eğitim, yapan bir özel okulun imtihanını kazan
dı. 30 dönümlük arazisini sattı, İzmir'den bir <İe ev 
aldı. Köyde bir evi vardı, şimdi ikinci bir eve daha 
sahip oldu. Hepimiz gibi o da çocuğunu okutmak 
istedi ve ayrıca Devletin bir okuluna vermedi, be
nim verdiğim vergilerle Devletin okuluna, öğretmenle
re vesaireye değil de, ayrıca cebinden 60 000 lira 
vererek özel okula gönderdi. 

Şimdi bunun aşağı yukarı mecburen vermek iste
diği gelir tablosunu şöyle bir karşılaştıralım : 

Asgarî ücret tutarının yarısı olan 97 000 lirayı 
net olarak gösterip ödemek mecburiyetinde. 

Bunun işletmede kullanmış olduğu bir de araba
sı vardı, onu söylemeye unuttum, yine onu da arz 
edeyim. Hayvanlarından elde ettiği sütü vesaireyi gö
türüp satıyordu. 40 - 50 kilo süt elde ediyor, bunu 
da götürüp satıyordu. Arabası var. Bundan dolayı 
da 91 000 lira daha ekleyecek miyiz? Eklemek mec
buriyetindeyiz. 

izmir'de okuyan çocuğunun yanında annesinin 
kalabileceği bir ev almıştır; bunu da 240 bin lira em
sal olarak gösterdik mi? Göstereceğiz tabiî; kira ge
liri. 

öğrenci için ayrıca yıllık asgarî ücret tutarının 
yarısı kadar; yani 97 000 lira daha gösterecek mi
yiz; özel okulda okuyor diye? Bunu da gösteriyo
ruz. 

30 dönüm arazisini sattı; ev almıştı. Geriye ka
lan parasıyla da (Toprakla uğraşan insanlar biraz 
daha fazla dinlerine düşkündürler) o sene hac fari
zasını yerine getirmeye gitti ve sonuç olarak da, bü
tün bunları alt alta koyduk; 822 bin liralık net mik
tarın Gelir Vergisini ödeme mecburiyetinde artık bu 
mükellef. 

Havalar iyi gitmedi, o sene kurak geçti. Yalnız 
net geliri, aşağı yukarı hayvanlarından ve iki - üç 
dönümlük şeftali bahçesinden elde etmiş olduğu ge
lirle kaldı. Biz buna 300 bin lira civarında vergi ta
hakkuk ettiriyoruz. Kazancı, net kazancı 300 bin 
lira değil/ 

Gösterdiğimiz hayat standardı bu, bunu getiri
yoruz. Diğer taraftaki ticarî kazanç sahibi de aynı 
durumda; bakkal aynı durumda, meslekî kazanç sa
hibi sanatkârımız da aynı durumda, götürü usulde 
olmayıp da gerçek usulde Gelir Vergisi ödeyenleri-
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miz de aynı durumda. Bütün bunların üst üste gel
diğini düşünün... Ne yapıyoruz biz şimdi? Orta ta
bakayı tamamen ortadan kaldırıyoruz. «Rejimin te
minatı orta tabaka» diyoruz, bunu yükseltmeye ça
lışıyoruz ve şu küçük ve basit, asgarî hayat seviye
sinde olan şeyleri kendisine çok görüyoruz. 

işte, bu Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin al
tında yatan gerçek espri budur. Şayet Devleti kuv
vetli, milleti kuvvetli tutmak için gereken yolları arı
yorsak, bu orta tabakayı kuvvetlendirmek mecburi
yetindeyiz, onları boğmak mecburiyetinde değiliz. Bu
nun için, bu 16 ncı maddenin mutlak surette me
tinden tümüyle çıkarılması gerekmektedir. 

Saygıyla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Komisyon?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, Hükümet söz istediği za
man söz verilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Hükümete de Komis
yona da ayrı ayrı söz vereceğim; ama öncelikle... 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Olmayan şeyler konuşuluyor bu Mecliste. 
Hepsi yanlış; konuşuyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, «öncelikle 
Komisyona, sonra Hükümete söz verilir» denilmek
tedir. Komisyon söz almıyorsa, buyurunuz. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN 
DOĞAN TOKGÖZ — Alacağım söz efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, siz de konuşacaksınız. 
AKİF ERG1NAY — Sayın Başkan, ikinci öner

genin aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, önergelerin biraz ev

vel birleştirildiğini ve tek işlem... 
AKİF ERGİNAY — içtüzük açıktır; her önerge 

hakkında konuşulur. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, tek iş

lem yapılacağını Genel Kurula arz ettim. Dedim ki, 
maddenin metinden çıkarılmasına ilişkin önergeler
dir; tek işlem yapılacaktır. Müsaade buyurunuz lüt
fen. 

AYHAN FIRAT — Önergenin aleyhinde söz al
mamız mümkün mü Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde aleyhte konuşma
nız mümkün değil efendim. Bir lehte bir aleyhte ko
nuşma yapılabiliyor Sayın Fırat. Müsaade buyurunuz 
efendim. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER ICAFA-
OöLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; 

Huzurunuzda münakaşa edilmekte olan Gelir Ver
gisi Kanununda değişiklik yapan Kanunun 16 ncı 
maddesi, sanki yeni bir vergi getiriyormuş gibi orta
ya konulmakta ve bunun aleyhine, lehine bir sürü 
mütalaa serdedilmektedir. 

Durum şu say n temsilciler : Türkiye'de 1950' yı
lından beri Gelir Vergisi uygulanıyor. Gelir Vergisi 
uygulanırken de mükelleflerimiz iki gruba ayrılmış; 
gerçek gelirleri üzerinden teklif edilen mükellefler 
var, götürü gelirleri üzerinden teklif edilen mükellef
ler var. 

1982 yılına gelmişiz. 1982 yılında defter tutma
yan, götürü usulde teklif edilen mükelleflerden; ha
len Devletimiz beşinci derecede götürü usulde teklif 
edilen mükelleften yılda 14 534 lira, dördüncü dere
cede teklif edilenlerden yılda 25 284 lira, üçüncü de
receden teklif edilenlerden 36 034 lira, ikinci derece
den 57 534 lira, birinci dereceden teklif edilenlerden 
de 89 784 lira götürü vergi almakta. Bunlar kim
ler?.. Bunlar; elbise tamircileri, evlerde terzilik ya
panlar, kasketçiler, kundura tamircileri, mobilya ta
mircileri, lâstik damga ve mühür yapanlar, saraçlar, 
testiciler, çilingirler, kalaycılar, musluk tamircileri, 
nalbantlar... Görüyorsunuz, bunlar götürü teklif edi
liyor. Yani defter tutmak mecburiyetine tabi tutma
mış kanun bunları; bunlara kanunda tespit edilen 
hadler içerisinde bir götürü gelir konmuş, bu götürü 
gelir üzerinden aile durumlarına göre bu mükellef
ler vergi veriyorlar. 

Bunun dışında, yılda dükkân - işyeri kirası 48 bin 
liradan fazla olan veya işyerinin vergi değeri 700 bin 
liradan yüksek olan yerlerde çal şanları ve de yılda 
alış bedelleri, yıllık alış bedelleri 600 bin, satış be
delleri 720 bin; küçük sanat işlerinde 120 bin, mal
zemesi kendine ait küçük sanat işlerinde 450 bin, 
bir ila ikinci fıkralarda söylediğim, ticareti birlikte 
yapanlarda 680 bin, bir ila dördü müştereken ticaret 
yapanlarda yine 600 bin, üç ve dördü müştereken 
yapanlarda 450 bin, eğlence ve istirahat yeri işle
tenlerde 120 bin, nakliyecilerde 400 bin liradan faz
la hâsılatı bir yılda yapanları Kanun defter tut
makla mükellef kılmış. 

Şimdi, üzerinde durduğumuz, (o götürü mükel
lefleri bir tarafa koyun, onların verdikleri vergiyi 
okudum) biz bu defter tutmaya mecbur olan mükel-
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leflerden vergi alma gayreti içerisindeyiz. Neden? 
Çünkü götürü usulde teklif ettiğimiz mükellefler de 
vergi vermemek için defter tutmaya temayül ediyor
lar ve bugün neşredilecek bir kararnamede Bakanlar 
Kuruluna verilen yetkiyle bu götürülük hadlerini, yani 
defter tutma hadlerini de bir misline kadar artırı
yoruz. Yani, «Yılda 1 milyon 200 bin liralık alış 
yapan, yılda 1 milyon 440 bin liralık satış yapan ti
caret erbabı da yine götürü teklif edilebilir» diyoruz. 
Bu Kanunda kabul edeceğiniz bir maddeyle de bu 
götürülükten; gerçek usulden götürülüğe dönme mem-
nuiyeti vardı, onu da bir defaya mahsus olmak üze
re kaldırıyoruz. Bu demektir ki, yılda 1 milyon 200 
bin liralık alış yapan, 1 milyon 440 bin liralık satış 
yapan ticaret erbabı, yılda 240 bin lira hâsılat elde 
eden küçük sanat işleriyle meşgul mükellef, malze
mesi kendisine ait küçük sanat işlerinde 900 bin lira
lık iş yapan mükelleflerin hepsi götürüye aktarılıyor. 
Yani bütün bu hadlerin üzerinde yılda 1 milyon 200 
bin liradan fazla alış yapan mükelleflerle muhata
bız. Bunlara da bir vergi getiriyoruz, diyoruz ki, bun
lar hiç değilse bir ülkede «asgarî kazanç» diye bir 
mefhum vardır, bu mukaddes bir kazançtır, işçi için; 
bu 1 milyon 200 bin liralık mal alıp 1 milyon 440 
bin liralık mal satan bir ticaret erbabı hiç değilse 
ayda 16 200 liralık bir gelire sahiptir diyoruz. Söy
lediğimiz bu; ama bunlardan yıllık ciroları 6 milyon 
600 bin lirayı geçmeyenler de ikinci sınıf defter tu
tacakları için, bunların gelirleri de 60 bin liradan az 
olmaz diyoruz. Söylediğimiz bu. 

Türkiye'de vergi vermemeyi kabul edecekse Mec
lis, bunların hepsini kabul ederiz, yani vergi alma
yalım diyorsak bunları konuşuruz; ama bir vergi 
alma gayreti var ve çok insaflı bir vergi alma gay
reti. Neden?.. Bir kontrol vasıtası getiriyoruz. Bu mü
kellefler yine defterlerini tutacaklar. Gelirleri, şu bi
zim dediğimiz 60 bin liradan, 120 bin liradan yük
sekse, o gelirlerinin vergisini verecekler; ama diyo
ruz ki, siz Türk toplumuna bundan aşağıya mal ol
muyorsunuz. Bu, vergicilikte yeni bir mefhumdur. 
Bunu mesela isviçre, mükellef dükkânını açarken kul
lanıyor. «Bu dükkânın vergisi yılda 2 bin franktan az 
olamaz» diyor. Dükkân sahibi, «Efendim, benim para 
kazanacağını belli değil.» diyor; «Hayır, nasıl peşin 
kira verip açıyorsan dükkânı, 2 bin frank gelir ver
gisi depo edersin,» diyor. Bu defa mükellef, «Defter 
tutmayım» diyor; «Hayır, defterini tutarsın, 2 bin 
franktan fazla gelirin olursa yine de vergi verirsin; 
ama Cenevre Kantonuna senin dükkânın n maliyeti 
2 bin franktır. Bundan aşağı ben sana dükkân açtıra-

mam. Neden?.. Çünkü bu geliri yaratacak birisi aça
caktır burada dükkânı.» dijfor. 

Yani, asgarî limit bir işljetmenin topluma maliyeti
dir. Topluma maliyetini alfnadan, durmadan işletme 
açılmasına müsaade edilmez. Zararlı bir işletmedir; 
yani öyle bir işletme düşürtebiliyor musunuz; durma
dan zarar edecek, durmadan hiç para kazanamayacak, 
işletme devam edecek ve buna da Maliye idaresi 
olarak biz inanacağız, verg^ koyucu heyet olarak siz 
inanacaksınız... Bu mümkün mü?.. 

Şimdi, sanki buna herkes tabi imiş gibi, burada 
götürü usule tabi olan düşük gelirli mükelleflerin 
durumu ifade ediliyor ve onlar, bu hayat standardı 
esasına göre beyannamesi kontrol edilecek mükellef-
miş gibi gösteriliyor. Değil. Onları müdafaa ediyor
sanız, götürü vergileme var. Götürü vergilemede bun
lar vergi veriyorlar. 

Şimdi koyacağımız hayit standardı esasına göre, 
götürü vergileme seviyesine yükseltiyoruz bunları. 
Yani, götürü vergilemede 14 bin lira vergi veren ada
mın seviyesine çıkıyor defter tutan bir adamın yıl
lık vergisi; 16 bin lira. Nbye göre?.. «Asgarî ücret 
esasına göre gelir beyan edeceksiniz» diyoruz. Asgarî 
ücret nedir?.. Asgarî Ücret Komisyonu toplandı; bü
tün Türkiye'nin ilim adamlarından bilgi aldı; bir ki
şinin asgarî kaloriyle; bu 3 500 kaloridir, 3 500 kalo
ri ile yaşayabilmesi için ihtiyaç duyacağı gelirdir 
16 200 lira bugün Türkiyejde. Türkiye'de 1 200 000 
liralık mal alıp 1 440 000 liralık mal satan bir kişi
ye diyeceğiz ki, ayda 3 5Q0 kalori alamayacak ka
dar fakir kişidir. Böyle bir ifadeyi hiçbir gerçekçi 
düşünce kabul edebilir mi? 

Neden peşin vergi esas:tıı bırakıp, bu hayat stan
dardı esasına dönüyoruz?.. Hayat standardı esasında 
bir yayma yapıyoruz. Gözüjken karinelere göre, «Ha
yat standardı, ticaretle meşgul olan bir kişi için yıl
da 194 400 lira olacaktır.» diyoruz; ama bu tüccarın 
yanında, gerçekten de dahi varlıklı bir tüccar daha 
var, o da aynı usulde def tek" tutuyor; ya işletme def
teri tutuyor veyahutta bilanço esasına göre defter 
tutuyor: Bu mükellefler arasında bir farklılık yarat
mak için, daha başlangıçta vergi beyanını kontrol et
mek idarenin hakkı değil mi? «Sizin vergi beyanınızı 
bu esasa göre kontrol ediyorum.» diyorum idare ola
rak. Yani, resen takdir hakkı olan bir idare, inceleme 
hakkı olan bir idare diyemez mi ki mükelleflere «Si
zin toplumda elde ettiğiniz gelir ayda 16 200 lira
dan aşağı olamaz.» Der vergi koyucu bunu. Neden 
bundan korkuyoruz?.. Yani Türk toplumuna bir ma
liyeti yok mudur; 1 milyon 36 bin kişi beyanname 
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veriyorlar, beyannameli mükelleflerin % 72'sini teş
kil ediyor, bunların ödedikleri vergi asgar^ ücretin 
altına düşecek... Böyle bir vergi sistemi olur mu?.. 

Şimdi efendim; Gelir Vergisi mükelleflerini kontrol 
edin, bunların bütün beyan etmediği gelirleri tespit 
edin, bunların üzerinden gerçek vergilerini alın... Efen
dim, dünyada gelir vergisi mükelleflerinin % 5'inden 
fazlasını tetkik eden ülke yoktur. Dün Sayın Erginay 
Hocam burada ifade etti; Kuzey ülkeleri daha ciddî 
defter tutmak, ticarete önceden başlamış ülkeler ol
mak dolayısıyla defterlerinde gerçek gelirlerini göster
mek temayülünde bulunan ülkelerdir; ama Avrupa' 
nın güney ülkeleri ve Amerika'nın güney ülkeleri bu 
itiyada alışmamışlar, adamlar ciddî defter tutmuyor
lar. Yani, 2,5 milyon vergi mükellefinin 2,5 milyonu 
da ciddî defter tutmazsa, bu kontrolla vergi toplaya
bilir misiniz siz? 

Ancak; öyle bir vergi düzeni kuracaksınız, öyle 
bir vergi idaresi kuracaksınız ki, % 2, % 3, en zi
yade % 5 nispetinde bir vergi incelemesi yapmakla, 
ciddî olarak defterlerinde gelirlerini göstermemiş mü
kellefleri vergileme yolunu açacaksınız. Bugün eğer 
gayri ciddî defter tutan mükelleflerden; diyelim ki 
100 mükellef, bunlardan 2'sini, 3'ünü, 5'ini tetkik et
mek ve bunlara cezalı vergi salmak adalet mi olur, 
adaletsizlik mi olur? Hepsi vergi ziyama sebebiyet 
veren bir mükellef grubu var, iki tanesini cezalandı
rıyorsunuz... Adaletsizlik oluyor. Yani, incelemenin 
adaletli olması için beyanların % 90 doğru olması 
lazım ki, içerisinde doğru olmayan beyanları yakala
yıp cezalandırmak bir adil sonuç versin. 

Bu sebeple, Vergi İdaresinin ıslahı konusunda 
Meclisinizin mümtaz üyeleri çok önemli fikirler ser-
dettiler ve ben bütçe konuşmalarım sırasında, ger
çekten Vergi İdaresinin ıslah edilmesi konusuna çok -
tan inanmış bir insan olarak bu Bakanlığım dönemin
de bunu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi 
yapacağımı, yeni bir vergi idaresi kurup, yeni bir 
vergi memurluğu anlayışı getireceğimi, yeni bir mü
kellefiyet anlayışı getireceğimi defaatla bu kürsüden 
tekrar ettim. Bunların hepsinin gayreti içerisinde
yiz; ama bütün bunları yapabilmek*için de muayyen 
gelirlere- ihtiyacı var Türkiye'nin. 

Bütçe müzakereleri sırasında müşahade ettiniz, 
ben size açık açık söyledim, «Denge içerisinde gö
rünen bu bütçenin 200 - 300 milyar açık geliri var.» 
dedim. Bütün bunları kapatmak için bu gelirlerden 
biz hâsdat bekliyoruz bu sene. Bu' sebeple, vergi 
sistemimizi altüst eden bir uygulamaya giriyormuşuz 
görüntüsünü yaratmak ve dünyada hiç uygulanma- I 

mış bir vergi sistemi getiriyormuşuz gibi bir düşün« 
ceye kapılmak, Gelir Vergisi sistemini uygulamak
tan vazgeçmişiz, bir götürü vergi sistemine dönüyor
muşuz havasını buraya getirmek katiyen doğru de
ğildir. 

Bu usulle kontrol edilecek mükellefler ancak şu 
şekilde gösterilebilir : Yıllık hâsılatları tutarı 4 mil
yon lirayr aşan ziraat erbabı ile yıllık hâsılatları 
1 milyon 200 bin lirayı aşan ticaret erbabı bu usulle 
kontrol edilecektir, onun altındakiler götürü kalmak
tadır. Sayın bir üye demin, 1 milyon liralık tarım hâ
sılatı olan kişinin bu usulle kontrol edileceğini ifade 
etti. Doğru değil; o götürü usulde vergi veriyor za
ten. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Bugün neşredilecek bir Hükümet Kararnamesiyle 

% 50 civarında götürülük hadlerini artırıyoruz. Ni
çin yapıyoruz?.. Esnaf Dernekleri Konfederasyonu ile 
Hükümetiniz mutabık kalmıştır; «Bugünkü götürülük 
hadleri iki sene önce tespit edilmiştir, bu, defter tut
maya mükellefleri çok kısa zamanda geçiriyor, hal
buki mükellefler defter tutmak için çok müşkülat 
çekiyorlar, defterlerini tutamıyorlar, götürülük hadle
rini yükseltin defter tutmadan defter tutana vereceği
miz parayı devlete verelim.» şeklinde ifadede bulun
dular ve götürülük hadleri arttı. Götürülük hadleri
nin artması, Esnaf Konfederasyonu ile birlikte tespit 
edildi. 

Hayat standartları üzerinde gerçek geliri üzerin
den vergi vermeye mükellef olan vatandaşların Tür
kiye'deki temsilcileri Odalar Birliği ile oturuldu, ko
nuşuldu. Bu hayat standartları esas na göre mükellef
lerin teklif edilmesine Odalar Birliği muvafakatini 
bildirdi; tartışıldı bunlar. Hükümet üyesi olarak, Hü
kümet Başkanı ile birlikte bunlarla yapılan toplantı
larda tartışıldı, görüşüldü; onlar da istemektedirler 
bunu. Yani, mükelleflerin gerçek mümessilleri bunu 
istemektedirler. 

Sayın üyeler; 
Vergicilikte şunu hatırdan hiç çıkarmamak lazım

dır; vergi veren mükellefler kendi aralarında eşitlik 
görmek isterler; yani vergiden kaçınmak öyle bir 
olaydr ki, kaçınanlar başladıkça vergiden kaçınma 
doğar; ama muayyen bir vergi ödeme seviyesinde 
olan kişiler herkesin vergi vermesini isterler. Çünkü o 
serbest rekabet düzenini bozar; yani bir tarafta ver
gili mükellef, bir tarafta vergisiz mükellef... Bugün 
Türkiye'de en çok şikâyet edilen husus budur. 

Yine bir sayın üye, yüksek gelir gruplarına men-
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sup vatandaşlarımızın vergi verdiklerini burada ifa
de ettiler. Doğrudur bu. Onlar için herhangi bir şe
kilde hayat standardı esasına göre vergi vermek, yeni 
bir mükellefiyet, yeni bir vergi yükü getirmeyecek
tir. Yani buradaki, yarış atı olsa, kotrası olsa, üç ço
cuğunu yabancı ülkede okutsa, en büyük iki - üç ta
ne arabası olsa, hepsi olsa, bu azamî 4 milyon lira
lık bir gelir ifade ediyor. Bütün bunların hepsini alt 
alta yazsanız ve bir mükellefte de bunların hepsi ol
sa, 4 milyonluk liralık bir gelir izafe ediyoruz ona 
idare olarak. 4 milyon lirayla sen bunları yapıyor
sun... Yapılmaz; ama koyduğumuz esasta bu kadar 
insaflı bir esas. 4 milyon lira; ki 30 - 40 milyondan 
aşağı vergi verdikleri yoktur bütün bu yatı olanla
rın, bilmem neyi olanların. Ama bu arada gerçekten 
görmüşüzdür ki, 250 milyon liraya gelip Boğazda 
bir yalı alan vatandaşın Türk Vergi idaresi içerisin
de mükellefiyeti yoktur. («Bu şekilde yazalım» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Efendim, bu teknikleri ihdas etmeden; bi
raz sonra yahutta bir kaç gün sonra servet beyan 
esasını konuşacağız, orada lüzum olmadığına dair 
kıyamet kadar fikir mütalaa edilecek. 

Ortalama kâr haddini münakaşa etsek, lüzumu 
olmadığına dair bir sürü mütalaa serdedilecek. Ya
ni, vergi kontrol cihazı yalnızca bir elemandan ibaret 
değildir, vergi kontrol cihazı çok çeşitli elemanlardan 
teşekkül eder. Defter tutturmak, bunlardan biridir, 
defter ve vesikalarını kontrol etmek bunlardan biri
dir. Bütün mükelleflerime defter ve vesika muhafaza 
ettirdiğime göre, ne diye ortalama kâr haddine, gider 
beyanına, servet beyanına lüzum duymuştur Meclis
ler de, bu kontrol cihazlarını getirmiştir?.. Bu da 
bir vergi değildir, bir kontrol cihazıdır. 

Yani, Hükümetin sizden istediği yeni bir vergi 
mükellefiyeti koymak değildir, mükellefleri doğru 
beyana itecek bir asgarî standart tespitinin ilan edil
mesidir. Çünkü mükelleflerin, ümit ediyorum çoğu 
bu gelirin üzerinde beyan ederler, hiçbir mesele yok
tur, kimseyi kontrol etmeyiz. Fakat, «İşletme defteri 
tutan mükellefler ayda 5 bin lira kazanacaklar» di
yoruz biz buna göre. Yani getirdiğimiz sistem bu; 
«Bunun 3 bin lirasını yiyebilirler, 2 bin lirasını vergi 
verecekler.» diyoruz. Yani, hiç değilse böyle bir mü
kellefiyet hattı çiziyoruz. Yani getirdiğimiz usul, «As
garî ücretin (194 bin 400 liranın) % 50'sini beyan ede
cekler, işletme defteri tutan mükelleflerimiz» diyo
ruz. Bunun asgarî geçim indirimi de vardır; 1 6 - 1 7 

bin lirasını düştüğümüz takdirde 60 - 70 bin lira ka
lır; bunun vergisini hesapladığımız takdirde, ayda 2 
bin lira etmektedir. Bu, sanki çok bir vergi konu-
yormuş gibi, Kanunun getirdiği sistemi tamamen in
safsız, vergi mükellefine ıstırap çektirecek, orta smıf 
gelir grubunu tamamen yok edecek gibi gösterilmek
tedir. Böyle bir şey yok ortada. Orta sınıf gelir gru
bu ayda 2 bin lira vergi veremiyorsa, orta sınıf ge
lir grubu değildir. Nedir?.. Fakir gruptur. Fakir grup 
da götürü vergi veriyor; onlar da 2 bin lira veriyor. 
Yani, götürü vergi veren mükellefler ayda 2 bin li
rayı veriyorlar bugün. Gerçek usulde defter tuta
cak ve 2 bin lira da vergi vermeyeceğim, diyen mü
kellefler için getirilmiş bir tedbir. Yüce Meclisimiz 
bunu değerlendirirken, illa da bir vergi kontrol ted
biri olduğu hususunda bir kararlılık içerisinde bulun
malıdır, illa da çok asgarî bir mükellefiyet getirdiği 
hususunu, önemle nazarı itibara almalıdır. 

Biz, peşin vergi esasını koyarken de bu nokta
dan hareket etmişizdir. Peşin vergi mükellefiyeti 1980' 
de konurken, yine hiç değilse bu kadar bir peşin ver
gi alınsın denmiştir ve bundan yıllık 50 - 60 milyar
lık bir hâsılat temin edilmiştir. Şimdi, o hâsılatı 
temin eden peşin verginin yerine kaim olmak üzere, 
yine 50 - 60 milyar liralık bir hâsılat beklediğimiz bu 
sistemi getiriyoruz. Bu sistemin ne kadar hâsılat ge
tirdiğini ölçmeye de imkân yoktur. Gelirler, bizim as
garî had olarak ilan ettiğimiz gelir standartlarının 
üzerinde ise, bu zaten hiçbir hâsılat getirmeyecektir, 
sıfır olacaktır. Ama, onun altındaki beyanlar İdare, 
«Ben önce vergilerim, bunun vergisini alırım, siz 
yine bunun aleyhine kanun yoluna başvurursunuz» 
diye, kanun yoluna başvurmayı da kapatmayan bir 
usul getirmektedir. Yani, diğer denetleme usulleri gibi, 
bu vergiyi koydu mu hepsini alacağım... Hayır, buna 
itiraz ödemek suretiyle olur; çünkü bu bir peşin 
asgarî vergidir; ama yine de itiraz eder, zarar etti
ğini kabul eder, mükellefin bu vergisini iade ederiz 
biz. Yani, bu nihaî vergi de değildir, bu bir kontrol 
cihazıdır. Ama, bu seviyede beyanda bulunan mükel
leflerin, bu vergileri vermesinde ülke için zaruret 
vardır. 

Arz ederim, yüksek takdirlerinize sunarım, hür
metler ederim. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon Başkanı?.. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Kısa bir açıklama yapmak 
istiyorum Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Sayın Kırcalı'nın ve Sayın Bakanın bu çok değer
li izahatlarından sonra, belki benim konuşmam pek 
yerinde değil; ancak bazı noktalarda değerli arka
daşlarımla hemfikir olduğumu, onların da bizimle 
hemfikir olduklarını ifade etmek için söz almış bulu
nuyorum. 

Sayın Sabuncu, bu uygulamanın mükellefe hu
zursuzluk getireceğini ifade ettiler; doğrudur. An
cak, Sayın Sabuncu söyleyebilir mi ki, bizatihi vergi 
bu düzenleme ile gelmese dahi, vatandaşta huzursuz
luk yaratmıyor?.. Vergi, isteyerek verilen bir ödev 
değildir, yapılan bir ödev değildir. Binaenaleyh, za
ten kendisi içinde mündemiçtir, huzursuzluk yaratır 
ve hiçbir mükellef bunu isteyerek vermez. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu düzenleme, herşeyden evvel serbest meslek ka

zancı sahiplerine bir iadei itibar sağlayacaktır. Bu
gün, toplumun her kesiminde, köy kahvesinde, sokak
ta, aile toplantılarında, Yüce Meclisinizin huzurun
da, bazı mükelleflerin vergi vermediği konuşulmak
tadır ve bundan yakınılmaktadır. işte bu düzenleme, 
vergisini veren serbest meslek kazançları sahiplerine 
karşı bir itibar kazandıracaktır toplum nazarında. 

Sayın Güray, «Vergi, gücü olandan alınması ge
rekir» dediler; doğrudur. Fakat, gücü olup olmadığı 
nasıl araştırılacaktır, neye göre tespit edilecektir, kri
ter ne olacaktır?.. İşte, bu düzenleme bir kriter getir
mektedir; gücü olandan vergi alma yolunu getirmek
tedir. 

Yine Sayın Güray, her ne kadar bu maddenin çı
karılmasını istemişlerse de, bir noktada bize yakın 
bir görüş serdetmişlerdir ve Fransa'dan örnek ver
mişlerdir. Fransa'da arabalar için yaş haddi ileri sür
müşlerdir, biz ise silindir hacmini getirmiş bulunmak
tayız. Demek ki, Sayın Güray da böyle bir düzenle
menin taraftarıdır. Orada böyle bir düzenleme oldu
ğuna göre ve bunu arzu ettiğine göre, bizatihi buna 
karşı çıkması pek mümkün değildir. 

Sayın Doğan Gürbüz arkadaşımız, gerçekten tra
jik bir şekilde kendi yöresinden misal verdi; böyle 
bir arkadaş zaten vergi vermez ve sanıyorum ki ver
gi verse dahi, Maliye bu vergiyi iade etmek duru
mundadır. Bu durumda olan çiftçiler, ziraat erbap
ları 4 milyon liraya kadar olan satışlarından sonrası 
için vergi vermek durumu ile karşı karşıyadırlar ve o 

4 milyon lira için de, yapacağı satışı Toprak Mah
sulleri Ofisine yaparsa verir. Bunun dışında tüccara 
satacağı mahsul için vergi verip vermeyeceği ve bu
nu bildirim yapıp yapmayacağı konusu da sizin 
yüksek dikkatlerinize sunulur. 

Sayın Bakanımız sizlere arz ettiler; geldiklerin
de büyük bir zevkle ve görev olarak Vergi idaresi
nin düzenlenmesinin bilincinde olduklarını ve bu yol
da da büyük adımlar attıklarını ifade ettiler. Yine 
sizlerin yüksek reyleriyle Hükümete verilen yetki ka
nunu ile bu konuda büyük ölçüde ilerleme kaydettik
lerini ifade ettiler. Bu vergi denetiminin sağlanmasın
dan sonra, Türkiye'deki durum nedir? 

Bugün, Belçika'da vergi mükelleflerinin denetimi
ni yapan 17 bin inceleme elemanı vardır. Türkiye'de 
ise, bu 1 000 civarındadır. Böylesine bir nispetsizlik 
içinde Türk Maliyesi hangi koşullarda vergi tahsil 
edebilecektir? Bugün hepimiz yakınıyoruz; Türk çift
çisi hakkı olan parayı alamıyor. Niçin?.. Maliyenin 
nakit sıkıntısı çekmesinden dolayı. Müteahhit, istih
kakını alamamaktadır; bunların şikâyetini bu kür
süden ifade ediyoruz. Niçin veremiyor?.. Nakit sıkın
tısı yüzünden. Bugün nerede görülmüştür ki, Türkiye 
Maliyesinde Cumartesi ve Pazar günleri vergi daire
leri açık tutulmuştur. Herhalde bunun bir nedeni ol
sa gerektir arkadaşlar. 

Ben, maddenin aynen muhafazasını sizlerden rica 
ediyorum. Bu arada, bu önergelerin dışında, düzelti
ci verilen önergelere de Komisyon olarak olumlu mü
talaa verebileceğimizi arz ediyor, saygılar sunuyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler, çalışma süremiz bitmek üzeredir; 

ancak önemli bir konu görüşülmektedir. Bu neden
le saat 20.00'ye kadar sürenin uzatılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Sabuncu, Sayın Güray ve ar
kadaşlarının vermiş oldukları önergeleri oylarınıza su-
nuvorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Erginay, önergeniz üzerinde bir açıklama 
yapacak mısınız efendim?.. 

AKİF ERGİNAY — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Önergemin esası, bu tasarıyla getirilmiş bulunan 

ölçüleri biraz hafifletmek ve bunu asgarî ücretten 
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kurtarmaktır. Okunduğu Zaman öğrenildiği, görüldü
ğü üzere ben asgarî 'ücret ölç'üsünü değil, kesin bir 
miktar olarak 120 bin lirayı esas almasını istiyorum 
bu tasarının. Üstelik fazla konuşmak da istemiyo
rum; çünkü vakit gedikti, ikincisi, özel öğretim için 
konulmuş olan fıkrayı çıkartıyorum. İster içeride, 
ister dışarıda bir babanın çocuğunu okutmak için, 
özel olarak okutmak için vereceği paraların kendi
sine ayrıca bir vergi yüklenmesi anlamına gelen bu 
fıkranın da çıkarılmasını teklif ediyorum. Bunun ya
nında, bazı ölçülerle yine 120 bin üzerinde hesap et
tiğimiz takdirde buradaki kalemlerde bir hayli hafif
lik getiriyorum. Nitekim otomobiller bakımından 
eğer tasarıdaki şekil olsaydı 97 200, halbuki ben bu
nu 60 bin liraya 'indiriyorum. Silindir adedinin yük
selmesi yahut santimetre miktarı arttığı takdirde 194 
bin olan kısım 90 bine, 388 bin olan teklif 180 bine 
inmektedir. Bunun gibi hava taşıtı, yat, kotra vesaire 
sahiplerinin teklifteki 972 bin liralık kısmı ben 600 
bin liraya vesa'ir bu şekilde bir hayli asgarî ücret 
ölçüsünü indiriyorum. Neden?.. 

Sayın üyeler; 
194 bin liralık ücretin 54 bin lirası vergi dışıdır. 

Özel indirim binde 150 liradan 'hesap edildiği tak
dirde yıllık miktarı 54 bindir. Bu itibarla bunların 
vergiye tabi tutulan matrahı yıllık olarak 194 binden 
54 binini çıkarırsanız 140 bine iner. Binaenaleyh, or
taya sürülen gerekçeler bakımından 140 ila 120 dir. 
ötekilerde ise, yani ücret dışı. olan gelirlerde ise yal
nız genel indirim günde 20 liradan yıllık 7 200 lira
dır 54 bin ücretliler. Kaldı ki, ücretliler ayrıca bu 
7 200 liradan da istifa ederler. Binaenaleyh, onların
ki 62 bini bulmaktadır, hatta 61 bin küsur. Bu iti
barla hem geçim indirimi genel indirimi, hem de özel 
indirimi kabul ediyoruz ki, yerindedir, haklıdır bel
ki; fakat genel indirim bugün için çok düşüktür. 
Yalnız yeni getirdiğimiz kanunla bu çıktığı takdirde 
bunları üç misline kadar çıkarmak yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verildiği için koşullarına göre bunları da 
artırabileceklerdir^ 

Çok üzerinde konuşuldu, ben daha fazla vaktinizi 
almak istemem; fakat bir Kızılay'da o lüks mağa
zalara lütfen giriniz ve asılmış bulunan vergi levha
larına bir göz atınız. Hayretler içerisinde kalırsınız. 
Beyanlarının o lüks mağazalarla nasıl tezat içinde 
olduğunu görürsünüz. Üstelik gerçekler müfettişlerin, 
hesap uzmanlarının raporlarıyla tespit edilrniştir ki, 
bu memlekette vergi kaçakçılığı bu anlamda bu orta 
sınıf bakımından çok fazladır. Bunu önlemek için, 
kısmen olsun önlemek için diğer malî tedbirler ya

nında gider esası, ortalama kâr esası, servet beyanı 
esası gibi esaslara rağmen, hatta verginin açıklanma
sı sistemi bile bunun yanında devam etmekte birlik
te .şimdiye kadar; maalesef bunun içinden çıkılama-
mıştır. Çünkü Sayın Bakanın da belirttiği gibi kont
rol mekanizması bütün vergi beyannamelerini ince
lemek imkânına sahip değildir. Incelese bile, defter
lerini mutazam tutsa bile gidip onları bulmak imkâ
nı yoktur. Amerika Birleşik Devletlerinde bu kontrol 
sondaj usulü ile yapılabilmektedir yalnız Amerika 
Birleşik Devletlerinde bile. Bu itibarla, göz göre gö
re belli bir sınıfın vergi kaçırmasını bu memleket 
bakımından herhalde Yüksek Meclis kabul edemez, 
etmemelidir. Haklılık, mükellefiyet arasında eşitliği 
gerektirir. Beklenirdi ki, bütün beyanname usulüne 
rücu edilsin.. Fakat şimdi görülüyor ki, götürü usu
le tabi olanlar beyanname usulüne talip oluyorlar. 
Sebebi açık; çünkü vergi kaçırmak daha iyi imkân 
dahiline girecek. Şimdi aslında götürü usule tabi 
olanların kazançlarının az olduğu farz edilmesi do
layısıyla kendilerinden az vergi alınması beklenirken, 
bunun üstündeki sınıftan onlara nazaran daha az ver
gi almanın anlamı olmaz. Kaldı ki, kaçakçılık yap
makta olan bu büyük zümrenin 'bugünkü kanunla 
kendilerinin âdeta vergi ödevine Anayasa gereğince 
davet edilmesi de haklıdır, bir hak olarak ortaya çık
mıştır. Bu itibarla böylece gevşetilmiş, daha doğrusu 
miktarları itibarıyla fazla gözükmeyen benim teklifi
min kabul edilmesi halinde (ki, Sayın Bütçe - Plan 
Komisyonu »Başkanı da buna iltihak edebileceğini be
lirttiler) zannediyorum ki, bu mesele kendiliğinden 
halledilmiş olur ve Maliye bu anlamda da kendisi 
için gerekli bir kısım geliri; çünkü şimdi 50 - 60 
milyar liralık bir mahsupla karşı karşıya kalacak
tır peşin vergiden. Onu bile karşılayacak bir durum 
yok, 

Sayın üyeler; 
Burada katsayı hesabı geldiği zaman, efendim 

35 olsun diye karar verdik, efendim 6 bin liraya çık
tı yakıt zammı dedik, sevindik. Nereden çıkacak bu
nun karşılığı?.. Masraf olunca millet «Hay hay» di
ye bağırıyor. Bunun vergisini almak için biraz da 
biz kendi kendimizi kontrol edelim. Yani hem mü
temadiyen devlet cebine el uzatırsanız o cep delinir. 
Torba da olsa delinir, kuyu da olsa artık suyu kal
maz. Bu itibarla müsaade buyurun da az - çok bir 
imkânı ortaya getiren bu verginin bu esaslar çerçe
vesinde bir temel, yeni bir temel atması bakımından 
kabulünü oylayalım ve kabul edelim keyfiyeti. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
MEHMET VEIİD KORAN — Ben söz istiyo

rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
AHMET SEN VAR DOĞU — Ben de bir soru 

soracağım Sayın Başkan. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclislinin muhterem üyeleri; 

Komisyon Başkanının çok veciz konuşması Sa
yın Akif Erginay hocamıza bir ümit verdi; nasıl 
olsa benim ıta'krifimi Komisyon benimsedi, kabul edil
di.. Millî irade Komisyonun değil, Meclisindir arka
daşlar. Bilhassa buna saygılı olmak lazım. 

Bir adama 100 çubuk vurulması için karar veril
miş. Adam demiş ki, «Yahu buna 100 çubuk vur-
sak ölür, ya sen sayı saymasını bilmiyorsun, ya da
yak yememişsin.» Sayın Hocamız öyle birtakım ra
kamlar getirdiler ki, esasen demin lütfedip kabul 
buyurmuş olduğunuz madde ile orta sınıfı Türkiye' 
den kaldıracak olan bir hususun üzerine yüksek ta
bakanın da mevcudiyetine imkân olmayacağını... As
garî arabası olan 60 000,— lira. Gel, alıyorsan vere
yim arabamı sana. Bedava vermeyen şerefsizdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vergi yaygın ve adil olduğu müddetçe Devlet güç

lü ve kuvvetlidir. Vergi adil olmazsa vatandaşın Dev
lete karşt olan itimadı zayıflar. 

Ey millî iradenin hakîkî temsilcileri, sizlerin vic
danına sesleniyorum. Şu anda burada bulunmanız, 
sizi buraya getirenlerin üzerine dışarıda gölge düşü-
rüîmemesini müncer eder. Ona çok dikkat • etmelisi
niz. 'Bu Kanun, Türkiye'de herkesi bir konserve fab
rikasının kutusundan çıkacak bir modele getiriyor. 
'Bu hassas bir kanundur. Devlete vergi vermek va
tandaşın as'il borcudur. Bunda ittifak halindeyiz. Be
nim Devletim güçlü 'olursa bana vereceği hizmet de 
elbette ki, çok olacaktır. Benim Devletimin elbette 
ki itibarı çok olacaktır, benim Devletim elbette ki 
borçsuz olacaktır; ama bu demek değildir ki, dama-
rındaki kanını son damlasına kadar çekmek. Esasın
da Türk Milletti bu vatana «Vatan» dedirtmek için 
bu toprağa kanını akıtmış ondan sonra «Vatan» de-
dirtmiştlr. Bizim kan borcumuz var bu vatana, can 
borcumuz var bu vatana. Bunda hiç tereddüt yok ar
kadaşlarım. Bunda asla tereddüt yok; yalnız üzerin
de hassasiyetle durulması icap eden mevzu, bu ver
gi adil midir, adil bir tabana mı oturuyor, yoksa 

palyatif bazı tedbirlerle mutlak surette orta sınıfı da
ha fakir hale getirmek ve çığırtkanları sokağa dök-
me'k için bir vesile mi yaratıyoruz?.. Bu çok mühim 
bir meseledir." Bu Kanun 1978'de de bu Meclise gel
di; ama bu kadar şiddetli değildi. Meclislerden çık
madı arkadaşlarım. Bugün "ona rahmet okutacak bir 
kanuna rey veriyoruz. 

Demin de arz ettim. Yine de bu noktada musi
rim. Efkârı Umumiye huzurunda % 92,2 oy alan 
bir Anayasaya kefalet eden Sayın Cumhurbaşkanı
mızı küçük düşürmemeye ve onun mesai arkadaşla
rını 3 kuruş fazla alacağız diye küçük düşürme ça
basına girmeyelim arkadaşlarım. Buna çok dikkat 
etmemiz lazım. Meselenin esas noktası budur. Buna 
dikkat etmemiz lazım. 

Sayın Hocamızın buyurduğu gibi, bir katı 194 000, 
onun 62 000,— lira yerine 600 000,— lira; verelim. 
Ben demin de arz ettim. Bu vatana bizim can bor
cumuz var. Biz kelleyi koltuğa aldık geldik bura
ya, biz vazifeyi istedik; bizi kimse zorla getirmedi 
buraya. Biz, geçmiş günlerdekinin yerine çok daha 
güçlü bir Devletin, Maliyesiyle, Ordusuyla, mille
tiyle çok daha güçlü bir devletin meydana gelmesi 
için burada vazife almaya talip olduk; biz hizmet 
istedik; ama istirham ediyorum, rica ediyorum, bazı 
göze batmadan, gayet yumuşa'k bir üslupla burada 
ifade buyurulan kelimeler bizi bu düşüncelerden 
uzaklaştırmasın. Bunun üzerinde hassas olmamız ge-
rek. 

Sayın Bakanımız gayet beliğ bir şekilde, gayet gü
zel bir şekilde elbette ki, getirmiş olduğu kanunu 
müdafaa edecektir. Bundan daha tabiisi düşünüle
mez, bundan daha tabiisi de yoktur; ama buna rah
met okutacak daha yeni üslupları üzerine getirecek 
ve Sayın 'Komisyon Başkanının lütufkâr sözünü bir 
teminat sanan Sayın Hocamız, «Nasıl olsa Komisyon 
kabul etti, siz de kabul edeceksiniz» demesine doğ
rusu ben hayret ettim. Yani biz burada yokmuyuz?.. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, söz istiyo
rum, sataşma var. 

'BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Erginay, 
müsaade buyurun. 

AKltF ERGİNAY — Cevap vermek istiyorum. 
Ben azaltıyorum, yükseltmiyorum. Farkında değil 
galiba, 

MEHMET VELİD KORAN — Millî irade yok 
mudur?.. Bilhassa istirhamım, Devletimizin güçlü ol
ması, vatanımızın ve milletimizin yarına daha güven-
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le bakması için ne lazımsa yapalım, onun üzerinde 
ciddi olarak duralım, onun üzerinde hassasiyetle du-
ralınh 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
AKİF ERGlNAY — Sayın Başkanım, müsaade 

eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, bir sataşma olarak 

müsaade ederseniz görmeyin de efendim... 
AKİF ERGlNAY — Sataşma değil, atıflar var. 

Onların ben bir açıklamasını yapayım. Açıklama 
olarak^ 

BAŞKAN — Sayın Erginay, müsaade ederseniz 
efendim, zatıâliniz zaten açıklamada bulundunuz. 
Genel Kurul da bu açıklamanızı zannederim tam an
lamıyla kabul etmiştir veya etmemiştir. Lehinde aley
hinde konuşmalardır, müsaade buyurun efendim. 

AKİF ERGlNAY — Hay hay, takdir sizindir Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Erginay'ın 
önergesine katılıyor musunuz efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMÎSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Katılıyoruz Sayın Baş
kam 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, yani, «Yıllık ücret, 
asgarî tutarın yarısı» şeklindeki biçimleri kalkıyor, 
aynen. bu önergeye katılıyorsunuz. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Bu da aynı manayı ifade ediyor; katılı
yoruz efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sualim vardı Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun efen
dim. Önergeye 'katıldıklarını soralım da Sayın Doğu. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, biz Kanunu getirirken as
garî ücretin yılh'k tutarı zaten 120 000,— lira idi ve 
bu 1982 gelirlerine de o asgarî ücretin tatbikini dü
şünüyorduk. Bu sebeple 'katılıyoruz Sayın Erginay'ın 
önergelerine. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Doğu, buyurun efendim sorunuzu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, her 

şeyden önce asgarî ücretle Tasarıdaki miktarların iliş
kisinin kesilmesini memnuniyet verici olarak telak
ki etmek istiyorum. 

'Benim suallerim şunlar : 
Şimdi Hükümetimizin getirdiği Tasarıda kendi

sine göre birtakım rakamlar var. «Asgari ücretin 1 
katı, iki katı» gibi. Biz, bunları Bütçe Komisyonun
da daha makul bir seviyeye indirdik, azalttık. Şim-
di Sayın Değerli Hocamız bir miktar daha indiri
yor, 

Sormak istediğim şudur : 35 milyarlık bir vergi 
hâsılatı jgetiren peşin vergiden vazgeçerken, sanırım 
Hükümet bunun kendi getirdiği rakamlara göre bir 
dengesini kurmuştur. Acaba şimdi en son Sayın Ho
camın getirdiği teklife göre, önergeye göre bu den
ge bozuldu mu, 'bozulmadı mı?.. Eğer bu denge bo
zulmuşsa, aleyhe bir bozulma söz konusu ise aradaki 
kaynak farkını nasıl kapatmayı düşünüyor Sayın Ma
liye Bakanımız?.. Onu sormak istedim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Sayın Başkan, denge bozulmamıştır. Takriri 
biz dünden Başkanlığa verilince aldık ve hesaplarını 
yaptık. Dengesi devam etmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın üyeler; 
Sayın Erginay'ın önergesine Hükümet ve Komis

yon katıldıklarını beyan etmişlerdir. Kesin olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Bu arada Sayın Tosyalı'nın yine Sayın Erginay'ın 

da önergesi içinde çıkartılan bir bölümü ihtiva eden, 
öğrenim yapan öğrenciler için ki, Sayın Erginay bunu 
çıkarmış bulunmaktadır. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Kabul edilmiş bu
lunmaktadır, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Zaten kabul edildiği için geri alı
yorsunuz. İşlemden kaldırılmıştır. 

Sayın üyeler; 
Sayın Gelendost ve Sayın Genc'in bir önergesi 

var, bunu tekrar okutuyorum. 
(Halil Gelendost ve Kamer Genc'in önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Genç, bir açıklama yapacak 

mısınız efendim? 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, önergem çok 

açık. Bu suretle yapılacak tarhiyatlar yılın belirli bir 
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kesiminde yapılacaktır. Düşünün ki, Türkiye'nin her 
tarafından belki binlerce dava gelecek, Danıştayın bu
nu bir ay içerisinde karara bağlaması mümkün değil
dir. Sayın Bakan da bunu takdir ederler, Yüce Kurul 
da takdir ederler. Beyannameler mart ayında verile
cek, nisan ayında bunlar üzerinde inceleme yapılacak, 
hayat standardı esasına göre tarhiyat yapılacak, Tür
kiye'nin her tarafında bir anda bunlar nasıl tekemmül 
edip de Danıştay bunları nasıl bir ay içinde karara 
bağlayacaktır? Bence bu «Öncelik» kelimesi yeterli
dir. Bir aylık süreyi kaldırmakta büyük yarar olduğu
na inanıyorum. Takdir Genel Kurulundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Genc'in önergesi üzerinde söz isteyen Sa

yın üye?.. . 
ÖZER GÜRBÜZ — Aleyhinde söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Komisyonda bu ilavenin yapılması için önerge sa

hiplerinden biri olmam nedeniyle açıklamak gereği
ni duydum. 

Mükellef lehine bir kolaylık getirmek için bu açık
lama gelmiştir. Durum şöyle : Vergi tahakkuk edip, 
mükellefin, vergisi ortaya konulduğunda, itiraz etse 
dahi hemen parası idarece alınıp bloka edilecektir. 
Para değerinin her gün düştüğü malumlarınızdır. 
Yine mükellefler işletme sahipleridir. Vergi için ta
hakkuk eden, el konulan para, belli bir miktarı tu
tabilir. Bu, aylar sonra süren mahkeme sonucunda 
iade de edilse, kendisine de verilse, işletmesi zarar gö
rebilir. Buna bir ölçü getirebilmek için, bir kolaylık 
olması ve mükellefin parası çok gecikmeden, eğer 
haklı ise kendisine bir an önce iadesini sağlamak 
amacıyla bu değişiklik gelmiştir. 

Bu değişiklik gelirken de Vergi Usul Yasasının 
49 uncu maddesinin (c) bendinden yararlanılmıştır; 
(c) bendinde benzeri bir hüküm vardı. «Emlak Ver
gisine ait belge ve değerlerin tespiti, ilanı ve kesilme
si.» başlığını taşıyan Vergi Usul Yasasının 49 uncu 
maddesinde benzeri bir hüküm var. Şöyle der (c) 
bendi; «Yukarıdaki fıkralara göre, Danıştay ve vergi 
mahkemelerinde dava açılması halinde, davalının 15 
gün içinde vereceği tek savunma ile dosya tekemmül 
etmiş sayılır. 

Danıştay ve vergi mahkemelerince bu davalar 
dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç 
bir ay içinde karara bağlanır.» Buna benzer, paralel 
bir hüküm getirmek amacıyla koyduk yine mükel
lef lehine. 

Denebilir ki, «mahkemeler yine çabuk bitebilir.» 
Ancak, mükellef, mahkeme bittiğinde, parasını ne za
man alabileceğini bilmelidir. En uzak tarihi hiç ol
mazsa. Çünkü, ona göre kendi işletmesini, kendi ser
mayesini ayarlayacaktır. Para değeri her gün düş
mektedir. Belki haklı olabilecektir, parası iade edile
cektir; ancak çok sonra iade veya bilmediği bir tarih
teki iade kendi zararını önlemeyebilir. Bu amaçla ge
tirdik. 

Arkadaşlarımız, bunların bir ayda bitmeyeceğini 
gerekçeli olarak arz ettiler. Gerçekten bir ayda bitmez 
gibi bir durum ortaya geliyorsa, ay üzerinde durulabi
lir. Bu konuda ısrarlı değilim ben şahsen ilk önerge 
sahibi olarak; ama bir ölçü gelmelidir diyorum. Bir 
ölçüsü olmalıdır, belli bir süre olmalıdır. Öncelikle 
bakılsın ve bir ayda bitsin... 

Bunu derken de şunu düşündük: Mahallî vergi 
mahkemeleri, bölge vergi mahkemeleri kuruldu. Es
kisi kadar mahkemelerde yükün çok olacağı düşünül
memelidir. Daha pratiklik, daha çabukluk gelecektir. 
Dolayısıyla Danıştaya da daha çabukluk gelecektir. 
Ancak, yine süre az deniliyorsa tartışılabilir. Bu 
amaçla bu değişikliği getirmiştik. Böylece de korunabi
lir, süre de değiştirilebilir. 

Yüksek takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
FUAT AZGUR — Lehinde söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Lehinde buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Evvela kanun yapma tekniği ile kesinlikle bağ

daşmayan bir hükümle karşı karşıyayız. Vergi Usul 
Kanununda hatta İdarî Yargılama Usul Kanununda 
bulunması gereken bir hüküm, maalesef bir vergi ka
nununda getiriliyor. Bu son derece, kanun yapma 
tekniği ile bağdaşmaz bir tutumdur. 

Diğer taraftan, benim hatırladığıma göre, esasen 
sistem değişmiştir bizde. İdarî Yargılama Usul Ka
nununa göre, artık, tarhiyata vaki itiraz, tahsilatı 
durdurmamaktadır. Benim şu anda bildiğim budur. 
Eğer Sayın Maliye Bakanlığı veya İtiraz Komisyonu 
bunun dışında bir görüşe sahipseler, bunu ifade eder
lerse memnun olurum. 

Böyle olduğuna göre, yani itiraz, esasen tahsilatı 
durdurmadığına göre, burada yeri olmayan bir ka
nunda, bu hususta yeni bir hüküm getirmek, tekrar
dan başka bir mana ifade etmez. 

Tahsilatın durabilmesi için yeni sisteme göre, ya
ni İdarî Yargılama Usulü Kanununa göre, mutlaka 
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vergi mahkemesinin veya Danıştayın yürütmeyi dur
durma kararı vermesi gerekir. Eskiden Vergi Usul 
Kanununda gerçekten böyle bir hüküm vardı. Vergi 
Usul Kanununa göre İtiraz Komisyonuna vaki itiraz, 
tahsilatı durdurmakta idi. Yani, İtiraz Komisyonuna 
itiraz vaki olur olmaz, otomatikman tahsilat duru
yor idi; ama son İdarî Yargılama Usul Kanunu bu 
sistemi değiştirdi benim bildiğime göre. 

Böyle olduğuna göre buraya yeniden böyle bir hü
küm getirmek bir tekrardan ibarettir, gereksiz bir 
tekrardan ibarettir. Bunun buradan tümüyle çıkmasın
da büyük yarar vardır. Eğer İdarî Yargılama Usul 
Kanununda böyle bir hüküm yoksa, bir başka mad
de ile orada değişiklik yapmakta fayda vardır. Siste
mi bozmayalım. Usul Kanunu hariç, vergi kanunla
rımızın hiçbirisinde Danıştaya veya idarî yargıya ait 
bir hüküm yoktur benim bildiğime göre. İlk defa 
böyle bir sistem bozukluğu ile karşı karşıya bulunu
yoruz. Bu sistemi bozmayalım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, Sayın Gelendost ve Sayın Genç' 

in önergesine katılıyor musunuz efendim?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOlKGÖZ — Sayın Başkan, takdire bıra
kıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan katılıyor musunuz 
efendim?.. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Genc'in önerge
sine Hükümet katılmamakta, Komisyon da takdire 
bırakmaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, 16 ncı madde üzerinde vermiş ol
dukları 2 önergeyi Sayın Güray geri çektiklerini ifa
de etmişlerdir. Teşekkür ederim Sayın Güray. 

Sayın üyeler, 16 ncı maddeyi, biraz evvel kesin 
olarak kabul etmiş olduğunuz Sayın Erginay'ın öner
gesi doğrultusunda oylarınıza kesin olarak sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 117 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

«Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden ta
hakkuk ettirilen Gelir Vergisi Mart, Haziran ve Ey

lül aylarında; götürü usulde tespit edilen ticarî kazanç
lar ile serbest meslek kazançları üzerinden tahakkuk 
ettirilen Gelir Vergisi ise Nisan, Ağustos ve Kasım 
aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Ancak 
kazançları götürü usulde tespit edilen ticarî ve mes
lekî kazanç sahiplerinden takvim yılı içinde işe baş
layanlar, o yıla ait Gelir Vergisini bir sonraki yılın 
Gelir Vergisi taksitleriyle birlikte ve üç eşit taksitte 
ödeyebilirler.» 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde önerge yok. 
Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı 

efendim?.. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DAĞON TOKGÖZ — Yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin bir görüşü var 
mı efendim?.. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, Bütçe yılının, takvim yılına 
alınması dolayısıyla taksit tarihlerini değiştirme za
rureti doğmuştur, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 17 nci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 119. — 94 ve 96 ncı maddeler gere
ğince yapılan vergi tevkifatı, vergi kesenler tarafından 
beyanname verecekleri süre içinde bağlı bulundukları 
vergi dairesine yatırılır. Ancak, 94 üncü maddenin 8 
numaralı bendinde yazılı kazanç ve iratların dağıtıl
maması halinde yapılacak vergi tevkifatı biri beyan
name verme süresinde, diğerleri Kurumlar Vergisinin 
ikinci ve üçüncü taksitleriyle birlikte olmak üzere üç 
eşit taksitte ödenir.» 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde önerge yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir diyeceğiniz 

var mı efendim bu madde üzerinde?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Yoktur Sayın Başka
nım. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 18 inci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 193 sayılı Kanunun mükerrer 
123 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Mükerrer Madde 123. — 13, 17, 18, 21, 31, 46, 
47, 48 ve 53 üncü maddelerde yer alan maktu had
lerin ve miktarların her birini ayrı ayrı veya toplu 
olarak üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.» 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde önerge 
yok .Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir diyece
ğiniz var mı efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Yoktur Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — 20. nci madde üzerinde Sayın Uzun-
oğlu'nun bir önergesi var. 

Sayın Uzunoğlu, bu 20 nci madde Hükümet Ta
sarısındaki 20 nci madde midir yoksa... 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, Sa
yın Uzunoğlu yoklar; önergede benim de imzam var, 
ben tekabbül ediyorum. 

20 nci madde, şimdi okunan ve vergi oranlarıyla 
ilgili olan. Hükümet metninde 18 inci oluyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Bir açıklama yapacaksanız buyurun efendim. 
Önergeyi önce bir okutalım. Çünkü son dakikada 

geldiği için. Önerge yok kabul ediyorduk. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görülmekte olan Kanun Tasarısının 20 nci mad

desiyle düzenlenmiş bulunan, 193 sayılı Kanunun Ge
çici 12 nci maddesinin (B) bendindeki, «1 000 000 li
raya kadar olan gelirlerden % 36» oranında alınma
sı öngörülen verginin oranının % 35 olarak tespitini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Bahtiyar UZUNOĞLU Şerafettin YARKIN 
Fevzi UYGUNER İsa VARDAL 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
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MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 19 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 193 sayılı Kanunun geçici 12 nci 
maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«B) 1983 takvim yılına ait Gelir Vergisine tabi 
gelirler, 

Hailen görüşmesini yapmakta olduğumuz Kanun 
Tasarısının 25 inci madesinin (A) bendi hükmü uya
rınca 1598 sayılı Malî Denge Vergisi Kanunu ile 
bu Kanunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırıl
maktadır. Buna göre, 1983 Malî Yılında % 1 oranın
da uygulanması gereken Malî Denge Vergisi bu malî 
yılda tamamıyla kaldırılacaktır. 

Buna karşılık 1983 Malî Yılında uygulanması da
ha önce kanunla belirlenmiş olan Gelir Vergisi oran
ları ise, Tasarının şimdi okunan 20 nci- maddesi ile 
% 1 oranında artırılmış bulunmaktadır. Bu arada 
1 000 000 liraya kadar olan gelirlerden alınacak vergi 
oranı da (Kanunda % 35 idi) % 36'ya çıkarılmakta
dır. 

Bilindiği gibi, bu sene Bütçe görüşmeleri sırasın
da 1983 Malî Yılında % 20 oranında bir enflasyonu 
karşılayacak şekilde maaş ve ücretlerde bir artırma 
yoluna gidilmiş ve bu uygulamada tespit edilen 34 kat
sayı ve 6000 lira sosyal yardım ile Gelir Vergisi oran
larında ve Malî Denge Vergisinde yapılacak düzen
lemeler birer araç olarak kullanılmıştır. 

Öte yandan, hatırlanacağı üzere, 1982 Malî Yılı 
için tahmini % 25 enflasyon oranı nazarı itibara alı
narak ona göre düzenleme yapılması oyluna gidilmişti. 
Oysa Bütçe müzakereleri sırasında Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin görüşüldüğü günün 

1 000 000 liraya kadar % 36 
3 000 000 liranın 1 000 000 lirası için 360 000 lira fazlası % 41 
5 000 000 liranın 3 000 000 lirası için 1 180 000 lira; fazlası % 49 

10 000 000 liranın 5 000 000 lirası için 2 160 000 lira; fazlası % 59 
15 000 000 liranın 10 000 000 lirası için 5 110 000 lira; fazlası 1% 69 
25 000 000 liranın 15 000 000^ lirası için 8 560 000 lira; fazlası % 74 
25 000 000 liradan fazlasının 25 000 000 lirası için 15 960 000 lira; fazlası % 65 

Nispetinde vergilendirilir.» 
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hemen ertesinde akaryakıt fiyatlarına önemli ölçüde 
zam yapılmış ve Sayın Maliye Bakanımızın verdikleri 
ve gerçekleşmesi mümkün olmayan bir teminata rağ
men, bu zam yerinde kalmamış ve bunu vatandaşın 
geçimini yakından ilgilendiren bir dizi zamlar takip 
etmiş ve etmektedir. 

Esasen akaryakıt zamlarının yerinde kalması değil, 
ekonominin birçok alanını etkilemesi de tabiî bulun
maktadır. Akaryakıt zamlarının olumsuz yansımala
rının 1983 Malî Yılında da devam edeceğini söyle
mek zannimızca kehanet olmayacaktır. Bu durumda 
1983 Malî Yılı için % 20 olarak tahmin edilen enf
lasyonun bu oranda da kalmayacağı açıkça belirmek
tedir. 

Arz etmek istediğimiz husus şudur : Bu durumda 
kaldırılan % 1 oranındaki Malî Denge Vergisinden 
doğacak gelir kaybının bir bölümünü işçi ve memur 
gibi, çalışanların büyük bir çoğunluğunu içine alan 
1 milyon liraya kadar olan gelir dilimine ait vergi ora
nını da % 35'ten % 36'ya çıkarmak suretiyle karşılama 
yoluna girmek adaletsiz sonuçlar doğuracak ve 1983 
Malî Yılında enflasyon oranının tahmin edilenlerin 
üzerine çıkmasıyla çalışanların reel gelirleri düşecek 
ve geçim yükleri ağırlaşacaktır. 

, Bu nedenle, »Tasarının 20 nci maddesinin (B) ben
dindeki sadece, 1 000 000 liraya kadar olan gelirler 
için öngörülmüş bulunan vergi oranının % 35'te (ha
len yasada olduğu gibi) bırakılması, bu durumu ta
mamen olmasa bile bir ölçüde hafifletebilecektir. 

Belirttiğimiz gibi, vergi oranının % 36'ya çıkart
mayarak bu mükellefler grubu için (orta sınıf ve dar 
gelirli grubu kast ediyorum.) % 35'te bırakılması, ça
lışanların geçim sıkıntısının giderilmesine belki büyük 
ölçüde bir katkı sağlamayabilecektir; ancak ne var ki 
Yüce Meclisimizin böylece çalışanların dertlerinin ha-
fifletilmesine karşı her zaman gösterdiği yakın ilgiyi 
bir defa daha vurgulamış olacak ve bunun manevî 
değeri, yapacağı maddî katkının da üstünde olacaktır. 

Dolayısıyla sadece çalışanların ve dar gelirlilerin 
geçim sıkıntısını kısmen de olsa hafifletme amacını 
taşıyan ve bunun sağlanması için de Tasarının 20 nci 
maddesiyle değişen 193 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (B) bendindeki yalnızca 1 000 000 liraya kadar 
olan gelirler için uygulanacak vergi oranının Tasarıda 
yer aldığı gibi % 36 değil, Kanunda belirlendiği gibi 
% 35 olarak değiştirilmesine ilişkin önergemi yüce 
takdirlerinize sunuyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 

Önerge üzerinde söz isteyen, lehte - aleyhte, sa
yın üye?.. Yok. 

AHMET SENVAR DOĞU — Önergeyi bir daha 
okur musunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, % 36 oranını % 35'e in-
diriyojlar. 

AHMET SENVAR DOĞU — Malî Denge ne 
oluyor o zaman?.. 

BAŞKAN — Bunu bana sormayın efendim, mü
saade buyurun. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Sayın Başkan, bu vergi yükünün 35'e indiril
mesini değiştirmiyor. Zaten % 1 Malî Denge Vergisi 
var. Biz, Malî Denge Vergisini kaldırıyoruz, Gelir 
Vergisinin üzerine ilave ediyoruz, iki kere makbuz 
kesilmesin diye. Bu tamamen vergi idaresi için kolay
lıktır, herhangi bir vergi yükü artırması yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani katılmıyorsunuz Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Katılamıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Enginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Bakanın belirttiği nok

ta doğrudur: Gelir Vergisi Kanununun nispetleri bu 
sene için 35 - 40 vesairedir. Çünkü Malî Denge Ver
gisi kaldırıldığı için; fakat Malî Denge Vergisi bir 
defa peşin alınır; bu bir. İkincisi, Malî Denge Vergisi
ni alıp götüren masraflar yalnız GeJir değil, Veraset 
ve İntikalde var, ivaz karşılığı gayrî menkul satışın
da var, Spor Toto'da var; bu itibarla büyükçe olmasa 
bile bir reel ziyaı var. 

Neden böyle bir fedakârlık, özveriye geçmiştir 
Maliye Bakanlığı? Kanunen hakkı olan hem de peşin 
alacağı bir vergiyi 3 taksite kadar intikal ettirmesinde 
de, zannediyorum ki, bir maliyeci zihniyetiyle bende
nizi rencide etmiştir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, tabiî vergilerin bir geliri 
vardır bir de masrafı vardır. Bu idare bakımından 
ve vergi memurunu işgal etme bakımından gerçekten 
büyük bir masraf veriyor. Gelir Vergisi büyük mikta
rını teşkil ediyor, Gelir Vergisi matrahları üzerinden 
alınan büyük miktarını teşkil ediyor. Diğer bir mat
rah Emlak Alım Vergisi üzerindeydi, onlar zaten 
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harç haline getirildi. Bu sebeple yalnızca Veraset İn- I 
tikal Vergisi üzerindeki yüzde 1 vatandaşa kolaylık I 
olarak kabul edilmiştir, eziyeti Maliyeye daha çoktur. I 
Arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

1983 takvim yılındaki belirli nispette sabit gelirler 
arasında. hepsine Malî Denge Vergisi eklendiği hal- I 
de, yüzde 1. Bunun da yüzde 65'i eklenmemiş, bu- I 
nun nedenini öğrenmek istiyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın Bakan buyurun efendim. I 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, bundan önceki tarife yüzde 
65'i tutturmuyordu, bu son dilim itibariyle yüzde 64'de 
kalıyordu. Şimdi o düzeltilmiş vaziyettedir. I 

Arz ederim. j 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Yarkın ve arkadaşlarının öner
gesine gerek Hükümet gerek Komisyon katılmadık- I 
larını beyan etmişlerdir. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et- I 
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. I 

20 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... I 
20 inci madde kabul edilmiştir. I 

21 inci maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 21. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka

nununun 8 inci maddesinin 11 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 1 

«11. Safî kurum kazancından, gelirlerinin tama- I 
mini Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye tahsis I 
eden vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiye- I 
ü tanınanlara sermayeye iştirak nispetinde ödenecek I 
miktarlar.» I 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen I 
sayın üye?.. Yok. 

21 inci madde üzerinde Sayın Erginay ve Sayın I 
Başbuğ'un bir önergeleri var, okutuyorum efendim. I 

Sayın Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan Kanunun 21 inci maddesinin 

kanun metninden çıkarılmasını müsaadelerinize arz 
ederim. I 

Akif ERGİNAY Şükrü BAŞBUĞ I 
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'BAŞKAN — Sayın Erginay, bir açıklama yapa
cak mısınız?.. 

AKİF ERGİNAY — Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. Yalnız 78 

inci maddedeki süreye dikkat ede|im, çünkü çalışma 
süremiz de kısıtlı malum; açık, net ve kısa olsun 
efendim. 

AKİF ERGtNAY — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Bunun anlamı şudur : Bir vakıf, Bakanlar Kuru
lu kararıyla tüm gelirlerini kendi giderlerine sarf et
mekte olması halinde, Bakanlar Kurulu kararıyla ver
gi muafiyetine tabidir. Şimdi böyle bir vakıf eğer 
varlığının bir kısmını, sermayesinin bir kısmını dı
şarıda bir şirkete ortak olarak yatırırsa, oradan al
makta olduğu, alacağı iştirak payı, hisseyi mevcut 
Kanun vergiye tabi tutmamaktadır. Yeni getirilen hü
küm; böyle bir vakfın, (Silahlı Kuvvetler Vakıfları 
hariç) hariçteki şirketlere yatırdıkları sermaye pay
ları dolayısıyla kendilerine intikal dışı kalan iştirak 
hisselerini, paylarını vergiye tabi tutulması sebebini 
anlayamıyoruz; fakat bir bakanlar kurulu ki, tüm 
gelirlerini kendisinin kuruluş statüsünde, tüzüğünde, 
kendisinin bütün giderlerine sarf edeceği kabul edil
miştir; o halde elde edilecek bu gelirin vergiye tabi 
tutulmasının anlamı pek ortaya çıkmıyor. Bir Ba
kanlar Kurulu ki, tüm gelirlerini kendi giderlerinde 
kullanmayı kabul etmiş ve dolayısıyla bunu muafi
yete tabi tutmuş, şimdi buna aynı giderler için sarf 
edilecek olan ve belirli bir yerden elde edilmiş bu
lunan bir gelirinin vergiye tabi tutulması şu muafi
yet hükmü bakımından ters düşmektedir. Benim kanaa
tim budur. 

Bu itibarla Sayın Başkanın da telkinine uyarak ke
sin olarak belirtiyorum ki, bu burada eski bir vergi 
mevzuatının bu anlam değiştirilmesi birçok bakımlar
dan bence mahzurludur. Üstelik Türk Silahlı Kuvvet
leriyle diğer vakıflar arasında da bir ikilik yaratması 
bakımından da belki iyi de karşılanmaz. 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın üyeler; önerge üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?. Yok. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, 19 un
cu maddeyle ilgili olarak Komisyonumuzda büyük 
ölçüde bir müzakere cereyan etmemiştir, Hükümet
ten gelen şekliyle kabul edilmiştir. Binaenaleyh, gö
rüşümüzü müsaade buyurursanız Sayın Hükümetin 
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açıklamasından sonra tayin ve tespit edeceğiz efen- j 
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. I 
Buyurun Sayın Bakan. I 
MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, bizim Kurumlar Vergisi 
Kanunumuz Vakıfları zaten vergilemez, vergi mev-
zuunun dışındadır. Vakıfların iktisadî teşebbüslerini 
vergiler, yani Vergi Kanunumuz, Vakıfların iktisadî 
işletmelerinin vergiye tabi olmayacağına dair hük
mü kaldırmaktan ibarettir. Bu bir galat olarak gir- I 
mistir, yani iktisadî işletmenin geliri, vakfın geliri de
mek değildir, o iktisadî işletmenin geliridir. 

Sayın Erginay Hocama şöyle bir misal arz ede
yim; Türkiye'deki bütün işletmeler, fabrikalar, dük
kânlar hepsi vakıflara ait olsa, Türk Devleti hiç ver
gi almayacak mı?.. Böyle şey olmaz. İktisadî işlet
me olunca onun vergisi olur. Onun içinde vakfa ya
pılacak tediye ayrıca stopaja şuna buna hiç tabi ol
maz, çünkü o vakfın vergi mükellefiyetidir; ama iş
letmenin vergi mükellefiyeti de vakfa ait değildir; I 
biz bunu yalnızca tashih etmek istiyoruz, bir yanlış
lık olmuştur. 'Aksi takdirde işletmelerin yarısı vergi
li, yarısı vergisiz hale gelirse, Türkiye'de açık bir hak
sızlık, refcabetsizlik olur. Bunu savunmaya imkân 
yoktur. Dünyada vakıflara verilmiş bütün muafiyet
ler vergi kanunlarında non prof it diye, kazanç getir
meyen diye tarif edilir. Yoksa bir işletme kazanç ge
tirirken, onun vergilenmemesi diye bir şey mevzu
bahis olmaz. Bu sebeple getirdiğimiz hüküm doğru
dur. 

Arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Erginay, önergeniz hakkında söyleyeceği

niz bir şey var mı efendim?.. 
AKÎF ERGlNAY — Sayın Başkan, oylayın efen

dim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Komisyon, görüş bildirecektiniz, buyurun 

efendim. I 
' BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, Sa
yın Hükümetin bu açıklamasından sonra bu önerge
ye katılamıyoruz. , I 

Arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. j 
Sayın üyeler; Sayın Erginay'ın önergesine Hükü- I 

met ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmişler- I 
dir. Dikkate alınıp, alınmaması hususunu oylarınıza | 

j sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

I Sayın üyeler; 21 inci maddeyi Komisyondan gel-
I diği biçimde oylarınıza sunuyorum... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Sayın Hü
kümetten bir sorum var efendim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, tam maddeyi oyları
nıza sunuyorum dedim, müsaade eder misiniz; süre
miz çok kısıtlı efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Hay hay Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sağolun, çok teşekkür ederim Sayın 

Öztürk. 
Sayın üyeler; 21 inci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler.. .21 inci madde 
kabul edilmiştir. 

I 22 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 22. — 5422 sayılı Kanunun 15 inci mad
desine aşağıdaki 9 numaralı bent eklenmiştir. 

«9. Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye 
i dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak üzere, 

menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında satı
şından doğan zararlar ile ödenen komisyonlar ve ben
zeri her türlü giderler.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu madde üzerinde 
önerge yoktur. Yalnız, kanun yapma tekniğine uygun 
olarak bir evvelki maddede, 5422 sayılı Kurumlar 

* Vergisi Kanununun falan maddesi değiştirilmiştir 
denildiği halde, aşağıda sadece kanun adı sayılmış
tır. Bu nedenle 5422 sayılı Kanunun değilde 5422 sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanununun bu şeklinde düzel
tilmesi için Başkanlık Divanına yetki verilmesini ta
lep ediyoruz efendim .Kabul edenler... Etmeyenler... 
Redaksiyonla ilgili husus kabul edilmiştir efendim. 

I teşekkür ederim. 

22 nci madde üzerinde Sayın Hükümet ve Sayın 
Komisyonun bir diyecekleri var mı?.. Yok. 

I Sayın üyeler; 22 nci maddeyi bu şekildeki düzelt
me ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme-

I yenler... Kabul edilmiştir. 
I 23 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 

MADDE 23. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü ve dördün-

I cü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I «Kurumlar Vergisi tevkifatı; 
I a) Ücretlerden % 30, 
I b) Serbest meslek kazançlarından % 30, 
I c) Gayrimenkul sermaye iratlarından % 3Q, 
I d) Menkul sermaye iratlarından; 
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aa) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 
5, 7 ve 12 numaralı bentlerinde yazılı ödemelerden 
'% 25, 

bb) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi
nin 6 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 30, 
bunun dışında kalan menkul sermaye iratlarından % 
20 (Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 
7 ve 8 numaralı bentleri uyarınca vergi tevkifatına 
tabi tutulan kazanç ve iratlardan bu madde hükmü
ne göre ayrıca tevkif at yapılmaz), 

e) Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, 
alameti farika ve benzeri gayri maddî hakların sa
tışı, devir ve temliki mukabilinde alınacak bedeller
den % 35, 

Nispetine göre yapılır.» 
«Bakanlar Kurulu dar mükellefiyete tabi kurum

ların yukarıdaki bentlerde belirtilen kazanç ve irat
larından yapılacak vergi tevkjfatı nispetlerinin her 
birini ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya yukarıda 
belirtilen nispetleri aşmayacak surette yeniden tespit 
etmeye yetkilidir.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge bulun
mamaktadır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... -
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 5422 sayılı Kanunun 40 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ödeme Süresi : 
Madde 40. — Kurumlar Vergisi, Nisan, Temmuz 

ve Ekim aylarında olmak üzere üç eşit taksitte öde
nilir. Hesap dönemleri veya beyanname verme süre
leri Maliye Bakanlığınca tayin olunan mükellefler 
tarafından biri beyannamenin verildiği ayda, diğer
leri ise, bu ayı takip eden üçüncü ve altıncı ayda ol
mak üzere üç eşit taksitte ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde üzerinde 
önerge bulunmamaktadır. Aynı şekilde burada yine 
«Kurumlar Vergisi Kanunu» şeklinde bir ilave ya
pılması gerekmektedir. 

Bu ilaveyle birlikte 24 üncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 25. — a) 1958 sayılı Malî Denge Ver

gisi Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri, 
b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mü

kerrer 81 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü 
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bendi ile mükerrer 117 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge bulun
mamaktadır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum. 
GEÇÎCt MADDE 1. — 2 nci madde ile değişti

rilen 21 inci madde hükmü 1982 takvim yılına ait 
olup 1983 takvim yılı Mart ayında beyan edilecek ge
lirler hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge bulun
mamaktadır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in geçici 1 inci madde- , 
den sonra bir geçici madde eklenmesine ilişkin öner
gesi var; okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının geçici 1 inci 

maddesinden sonra aşağıdaki geçici maddenin eklen
mesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
«Geçici Madde — Bu Kanunun 81 inci madde

sinin ikinci ve üçüncü bentlerde yazılı haller nede
niyle meydana gelecek değer artışlarından % 10 nis
petinde gelir vergisi alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim? 

KAMER GENÇ — Yerimden kısaca arz etmek 
istiyorum. 

Efendim, geçen seneler bir Tahsilatı Hızlandırma 
Yasası çıkarılmıştı. O Yasada mükelleflere ek servet 
beyanında bulunma imkânı tanınmıştı ve bu ek ser
vet beyanının % 20 vergiye tabi tutulacağı ilkesi ka
bul edilmişti. Şimdi getirilen, benim verdiğim öner
gede birtakım ferdi teşebbüslerin veyahutta ticarî şir
ketlerin anonim şirket haline dönüşmesi halinde do
ğan fiktif birtakım bir nevi servet artışlarına imkân 
veren bir vergilendirilmemiş kâr farklarının şirket 
sermayesine aktarılması ve bu surette fiktif bir ka
zanç mükellefler için söz konusu. Ben diyorum ki, 
hiç olmazsa mükelleflerin bunları istismar etmemeleri 
ve normal bir fiktif kârlarının hem de bu suretle ar
tıracakları kârların % 10'unu devlete vergi olarak 
vermesini sağlamak için vermiş bulunuyorum. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yök. 
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Sayın Komisyonun ve Hükümetin görüşünü rica 
ediyorum. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Katılmıyoruz efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler,' Sayın Genc'in geçici 
bir madde eklenmesine ilişkin önergesine Hükümet 
ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmektedirler. 
Sayın Genc'in önergesinin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum efendim: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ. MADDE 2 . - 9 uncu madde ile değiş

tirilen 86 ncı maddenin (a) fıkrası hükmü ile 10 un
cu madde ile değiştirilen 87 nci madkie hükmü 1982 
takvim yılı gelirlerine de uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge bulun
mamaktadır. 

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

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇfCt MADDE 3. —.193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun 94 üncü maddesinin 9 numaralı bendin
de yer alan ve tam mükellef kurumlara ödenecek 
tahvilat faizlerinden tevkifat yapılmasına ilişkin hü
küm 1.1.1983 tarihinden sonra ihraç olunan tahvillere 
ödenecek faizler hakkında uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın Genc'in bir önergesi var; okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının geçici 3 ün

cü maddesinin Tasandan çıkarılmasını arz ederim. 
Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın Genç, buyurun efendim. 
ItfAMER GENÇ — Sayın Başkan, önergemin 

açıklamasını bir soru şeklinde yapmak istiyorum. 
Bu tahvilat faizlerinin, yani şirketlerin çıkardıkla

rı tahvillerin aracı kurumlar vasıtasıyla satılmasın
dan doğan bir vergi kaybı vardır ve büyük suiistimal
lere uğramıştır. Acaba niye «1.1.1983 tarihinden son
ra ihraç olunan tahvillere ödenecek faizler hakkın
da uygulanır» deniliyor da daha önce devam eden bu 
suiistimalin devamına izin veriliyor? Onu öğrenmek 
istiyorum. Önergemin mahiyeti de bu; yani bu vergi 
kaybını önlemek için verilmiş bir önergedir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
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MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, Bütçe konuşmamda da söy
lemiştim, «Geçmişte vergi ticareti yapıldı» diye. Bu 
yapıldı* geçti, bitti. Geriye dönüp onu vergilendirme 
imkânı yoktur .Bundan sonra bunun yapılmaması 
için bir tedbir getiriliyor. O da 1.1.1983'ten sonra ih
raç edilecek tahviller için konulmak durumunda. 
Geçmişi tashih etmek imkânı maalesef burada yok. 
Bu sebeple Sayın Genc'e de arz ederim; yani önerge
ye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Katılmıyoruz Sayın 
Başkanım. 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in geçici 3 üncü madde
nin çıkartılmasına ilişkin önergesine Hükümet ve Ko
misyon Katılmamaktadırlar. Dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — 12 nci madde ile değiş

tirilen 96 ncı madde hükmü, bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce gider yazılmak suretiyle hesaben 
ödeme kapsamına giren ve tevkifata tabi tutulmamış 
bulunan ödemeler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge bulun
mamaktadır. 

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

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununa, bu kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen 
mükerrer 116 ncı madde hükmü, ticarî ziraî ve mes
lekî kazancından dolayı 1982 takvim yılında gerçek 
usulde vergilendirilen mükellefler hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Sayın Erginay'ın bir önergesi var; okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarınım geçici 5 inci madde

sinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Akif ERGİNAY 
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«Geçici Madde 5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununa, bu kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen mü
kerrer 116 ncı madde hükmü, ticarî, ziraî ve meslekî 
kazancından dolayı 1982 takvim yılında gerçek usul
de vergilendirilen mükellefler hakkında da uygula
nır-. w 

Şu kadar ki, 1983 yılında gerçek usulden götürü 
usule geçenler ile 15.4.1983 tarihine kadar faaliyet
lerini terkedenler hakkında 1982 yılı ve 1.1.1983 -
15.4.1983 dönemi için mükerrer 116 ncı madde hük
mü uygulanmaz» 

BAŞKAN — Sayın Erginay, bir açıklama yapa
cak mısınız efendim? 

AKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, açık zanne
diyorum, mükelleflerin lehine bir geçici hükümdür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, mü
kellefler lehine getirildiği için katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Erginay'ın öner

gesine Hükümet ye Komisyon katıldıklarını beyan 
etmektedirler. 

Sayın Erginay'ın önergesini kesin olarak oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Geçici 5 inci maddeyi Sayın Erginay'ın vermiş 
olduğu önerge biçiminde oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 5 inci madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
GEÇlCİ MADDE 6. — 1475 sayılı İş Kanununa 

tabi olup da, 12.7.1975 ile 13.4.1980 tarihleri (bu ta
rihler dahil) arasında işten çıkan veya çıkarılan hiz
met erbabına ödenen işten çıkma tazminatı - her hiz
met yılı için, günlük asgarî ücretin 30 günlük tutarı
nın 7,5 katını ve en fazla 24 yıllık tutarını aşmamak 
koşulu ile - Gelir Vergisinden müstesna tutulur. İs
tisnanın hesaplanmasında yıl kesirleri tama iblağ olu
nur. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında Vergi Usul 
Kanununda yer alan düzeltmeye ilişkin hükümler göz 
önünde bulundurulur. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde öner
ge bulunmamaktadır. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. Yok. 
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I Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Etmeyenler... Geçici 6 ncı madde ka-
I bul edilmiştir. 
I Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 7. — 5422 sayılı Kanunun de-
I ğişik 8 inci maddesinin ,11 numaralı fıkrası hükmü, 
I kurumların 1982 takvim yılı kazançları hakkında da 
I uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde öner-
I ge bulunmamaktadır. 
I Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyece

ği?.. Yok. 
I Geçici 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; geçici maddeler burada bitmişken, 

Komisyon Başkanı imzasıyla bir önerge gelmiştir; 
geçici bir 8 inci maddenin ilavesine ilişkin. Okutuyo
rum efendim. 

Yalnız bu arada, ondan evvel Sayın Doğu ve Sa
yın Tokgöz'ün önergeleri var okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
İvedilik ve öncelikle görüşülmekte olan 193 sayı

lı Gelir Vergisi Kanununun bitirilmesi ve 31 Aralık 
1982 tarihine kadar kanunlaşmasını temin için otu
rumun devamını saygılarımla arz ederim. 

Tandoğan TOKGÖZ 

BAŞKAN — Sayın Doğu'nun önergesini okutu
yorum .Vergi Usul Kanunu demişsiniz Sayın Doğu; 
Gelir Vergisi Kanunu herhalde?.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Vergi Usul Ka
nunu, 213 sayılı Vergis Usul Kanunu; Gelen Kâğıt
lar sırasında vardır. 

BAŞKAN — Bundan sonraki Kanun Tasarısını 
mı? 

AHMET SENVAR DOĞU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, o zaman evvelâ 

bu kanunu görüşelim de ondan sonra efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Takdire bırakıyo
ruz şu anda. 

BAŞKAN — O zaman Sayın Tokgöz'ün önerge
si, bu Kanunun bitimine kadar süremin uzatılması
dır. Bunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Sayın Doğu'nun önergesi başka bir kanun için
dir. Müsaadenizle diğer kanunu daha sonra görüşe
lim. 

I Sayın Tokgöz'ün Geçici 8 inci madde eklenme-
I sine dair önergesini okutuyorum efendim: 
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Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki geçici maddenin, görüşülmekte olan 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanun Tasarısının geçici maddelerinden 
sonra, geçici 8 inci madde olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Geçici Madde 8. — 1982 yılında gerçek usulde 
vergiye tabi ticarî ve meslekî kazanç sahiplerinden, 
1.1.1983 tarihinde yürürlükte olan ©ötürü usulde ver
gilendirmenin genel ve özel şartlarını taşıyanlar 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 50 inci maddesi hük
mü dikkate alınmaksızın,* bir defaya mahsus olmak 
üzere götürü usulde vergilendirme usulünü seçebilir
ler.» 

Tandoğan TOİKGÖZ 

JBAŞKAN — Sayın Tokgöz, Komisyon Başkanı 
olarak önerge üzerinde bir açıklama yapacak mısı
nız efendim? 

BÜTÇE - PLAN KÖMtSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, öner
ge açıktır. Bir defaya mahsus olmak üzeredir. Geriye 
dönüş düşünülmektedir. Şu anda beyannameli vergi 
mükellefi olanların götürü usulde kabul edilmeleri 
için geriye dönüşü istihdaf etmektedir, açıktır efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu önergeye katılı
yor musunuz efendim? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, halen mevcut hükme göre, 
gerçek usulde vergiye tabi olan mükellefler dönemi
yorlar götürü usule. 116 ncı mükerrer madde üzerin
de konuşma yaptığım sırada bu değişikliğin de yapı
lacağını arz etmiştim. (Bunu ifade ediyor bu geçici 
8 inci madde; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Kanun Tasarısına geçici madde 8'in 

eklenmesi hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler;.. Kabul edilmiştir. 

Geçici 8 inci maddeyi biraz evvelki okuttuğum bi
çimde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük : 
'MADDE 26. — Bu Kanım 1.1.1983 tarihinden 

geçerli olmak • üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

KÂZIM ÖZTÜRİK — Sayın Başkan, bir sorum 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRİK — önce Finansman Kanunla

rında başlayan ve bilahara Hukuk Kanunlarına "da in
tikal eden «Torba Kanun» lardan bir süreden beri 
vazgeçilmiş idi. Bu görüştüğümüz Kanunun da yine 
«Torba Kanun» biçimine dönüştürüldüğü gözükmek
tedir. 

Değerli Bakanımızdan; acele olduğu için böyle 
geldiğini zannettiğim bu Kanundan sonra, Finans
man Kanunlarını ayırarak getirmeyi düşünürler mi? 
Öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Bakan? 
MALİYE BAKANI ADNAN IBAŞBR KAFA-

OĞLU — Doğrudur efendim Sayın Üyenin söyle
diği. Tabiî, öyle düşünürüz; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 26 ncı madde ka
bul edilmiştir., 

27 nci maddeyi, okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 27. — 'Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; açık oylamadan evvel Sayın Kö-
ran'ın bir konuşma isteği vardır. 

MEHMET VELtT IRÖRAN — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Kanun Tasarısı üzerindeki görüş

meler bitmiştir. Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır: 
ı̂ Oylar toplandı)., 
AHMET SENVAR DOĞU — Bizim önergeyi 

de okutsanız Sayın Başkan; karar verelim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Doğu, oku
tacağım, arkadaşlarımız rahatlıkla oylarını kullan
sınlar efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Zaman geçip gi
diyor; oylamadan sonra devam ederiz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Doğu'nun, bun
dan sonra 275 Sıra Sayılı Vergi Usul Kanununun 
görüşülmesine geçilmesi hususunda bir önergesi var, 
okutuyorum: 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
275 Sıra Sayılı Vergi Usul Kanununun Değişik

lik Tasarısının önemine binaen, yemek arası verilme
den görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 
BAŞKAN — Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR OOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım;' 
Yüce takdirlerinizle, Gelir Vergisi Kanunuyla il

gili oylama safhasına kadar geldik. 
Takdir buyuracağınız üzere, Gelir Vergisinin uy

gulanmasına imkân veren yasalardan bir tanesi de 
Vergi Usul Kanunumuzdur. Huzurunuza gelmiş olan, 
213 sayılı Vergi Usul Kanunuyla ilgili bir Değişiklik 
Tasarısı vardır. Maliye Komisyonumuzun çok ince 
tetkikinden geçerek huzurunuza indirilmiştir. 

Ben şimdi hazır bir kanunu geçirmişken, öteki Ta
sarının da Konseyde hemen kanunlaşmasına imkân 
vermesi açısından, biraz da sabırlarınıza hitap ede
rek, bir önerge verdim, Mealini Divandaki Sayın 
Arkadaşımız okudu; ara vermeden Tasarının görüşül-
lüVermesi konusundadır. Sanırım 7 yahut 9 maddelik 
bir metindir, Gelir Vergisi gibi, Kurumlar Vergisi 
gibi 20 küsur maddeden fazla değildir. 

Takdiri Yüce Heyetinize bırakıyor, saygılar su
nuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAS/ER KAFA-
OĞLU — Sayın 'Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan; 
6 aydan beri bütün Türk mükelleflerinim üzerin

de titizlikle, hasasiyetle bekledikleri bir hükmü ihti
va etmektedir; «Yeniden değerlendirme» diye. Bu 
hüküm bugün görüşülür, kabul edilirse, Yüce Mecli
sinizin Türk mükelleflerine hediyesi olacaktır. Ger
çekten dört gözle bekledikleri bir husustur. En mü
him maddesi de 10'uncu maddesidir; diğer hüküm
leri tamamen bazı düzeltmelerden ibarettir. 

Bu sebeple önergeye destek olunmasını arz ede 
rim. 

BASJKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Meclisimiz kanun tasarıları üzerinde gerekli has

sasiyeti her zaman göstermiştir; ancak ne var ki, bu 
kanun tasarıları ve biraz evvel de 'görüştüğümüz ka
nun tasarıları Yüce Meclise ayın 15 inde intikal etmiş 
olup, 10 günlük bir süre içinde komisyonlardan geç
miş ve Genel Kurula gelmiştir sayın üyelerimiz. 
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MEHMET AYDAR — Aleyhinde söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, değer

li arkadaşlarım; 
Yüce Meclisiniz bugünkü Birleşim açılırken. Sa

yın Başkanın Meclis hakkında besledikleri duyguları 
dinlemiş idi. Bu Meclis, Türk parlamento hayatında 
gerçekten verdiği mesai ile ön sıralarda yer almış bir 
Meclistir. Çalışmaktan yılmadığı gibi, yorulmasını 
madde metinlerine işlemesini bilen bir Meclis olmuş
tur. 

Görüşülüp oylanan Kanunun geneli üzerinde yap
tığım konuşmada işaret ettiğim gibi, bir ekspres ka
nun olarak karşımıza gelmiş olan bir Kanun idi. Onun 
mütemmimi demeyeceğim; ama Maliyemizin süratle 
çıkmasını arzu ettiği Kanun, elbette ki, Yüce Mec
listen çıkacaktır; fakat fevkalade önemli bir gün, ye
ni bir yıla geçiş arifesinde Yüce Mecliste Tüzük hü
kümleri çalıştırıldığı takdirde . çoğunluk bulunmadığı 
da anlaşılacaktır. 

O itibarla yorulmuş ve gitmek üzere olan, bu Ka
nunun bitmesine göre kendisini ayarlamış arkadaşla
rımız vardır. Tarifeli vasıtalardan yararlanmak iste
mektedirler; hava koşulları içerisinde diğer vasıtalar
dan yararlanma imkânları da şu ıgün mevcut değil
dir. 

Bu itibarla sürenin uzatılması fevkalade üzücü 
olacaktır. Bunu arz ettim, önergenin aleyhinde oldu
ğumu belirtirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
İKÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, lehinde mi efendim? 
KÂZIM ÖZTÜRK — Çok kısa bir ifadem var 

yerimden, eğer müsaadeniz olursa? 
BAŞKAN — Buyurun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Meclisimiz salt çoğunluk
la çalışmaktadır, içtüzük gereği arkadaşlarımız dışa
rıda istirahat edebiliyorlar. Çoğunluğumuz da vardır. 
Ayrıca oylama şu anda devam etmektedir. Bunun 
zapta geçmesinde yarar vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKÎF ERGİNAY — Efendim, şimdi görüşül

mesi istenen Kanunun 10 uncu maddesinde şu hü
küm var: «Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.» Halbuki diğer Kanun «1.1.1983'de 
yürürlüğe girer» diyordu. Demek ki, bu acil değil. 
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Müsaade buyursunlar 10-15 gün içerisinde bunu da 
çıkaralım; hiç bir mahzuru yoktur sanırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

Sayın üyeler; Sayın Doğu'nun önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Açık oylamada oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 

BAŞKAN — Oylama sonucu gelmiştir. Oylama
ya 80 üye katılmış; 69 kabul, 7 ret, 4 çekimser ve bir 
de geçersiz oy kullanılmıştır. Bu suretle, 311.12.1960 
Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3.6.1949 
Gün ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunundu 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Yü
ce Meclisinizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Hayır
lı ve uğurlu olsun efendim. 

Sayın üyeler; 5 Ocak 1983 Çarşamba günü saat 
14.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. He
pinize iyi yıllar dilerim efendim. 

Kapanma Saati : 20.20 
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31.12.1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 Sayıh Kurumlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı (S. S. 276) na verilen oylann sonucu : 

{Kabul edilmiştir.) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akınca 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ 
ismail Arar 
Aydemir Aşkın 
İmren Aykut 

B 
Remzi Baoaz 
Şükrü Başbuğ 
Rjectali Baiüuralp 
Rıfat Bayazıt 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

O 
Mahir Canova 

16Q 
80 
69 

7 
4 

78 
2 

(Kabul Edenler) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çeklkasacher 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

Zeki Çakmakçı 
D 

Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
İsmail Hakkı Demirel 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Azmd Eryılmaz 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Abdurrahman Ali Girmen 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun Güray 
Hayati Gürtan 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

1 
Salih înal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil ibrahim Karal 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Ufikan Koeatürk 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğkı 

M 
Avni Müftüoğlu 

ö 
M. Yılmaz Özman 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk 
Kâzım öztürk 

P 
Evliya Parlak 

S 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 

Hayrı Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

S 
ismail Şengün 
ibrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Tandloğan Tokgöz 
Ltttfuilah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Sadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi Uyguner 

V 
Isa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Zeki Yıldırım 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

A 
Mehmet Aydar 

B 
Erdoğan Bayıkj 

E 
Halil Ertem 

G 
Abbas Gökçe 

(Reddedenler) 

ibrahim Gökfcepe 
L Doğan Gürbüz 

K 
Mehmet Velid Koran 

A 
Fuat Azgur 

O 
Kamer Genç 

(Çekimserler) 

I Salih Necdet özdoğan 
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Hidayet Uğur 
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(Oya Katılmayanlar) 

A 
Şener Akyol 
Ertuğrul Alatlı (îz.) 
Orhan Akhkaçtı 
Tevflik Fikret Alpaslan 
Yavuz Altop 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 

B 
İbrahim Barangil (İz.) 
Muhatim Zekâıi Baıyer 
Orhan Baysal 

C 
Abdülbakd Cebeci 
Endıer Ciner 
Orhan Civelek 

Ç 
A. Güngör Çakmakçı^ 
Cemil Çakmakh 

D 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer (İz.) 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray (Rap.) 
Abdülkadir Erener 
Siyami Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Evliya (Rap.) 

F 
Feyzi Feyzioğlu (İz.) 

G 
Necdet Gefboloğlu 
Halil Gelendost 
İhsan Göksel (İz.) 
A. Pulat Gözübüyük (İz.) 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven (Bşk. V.) 
Vahap Güvenç (İz.) 

H 
Beşir Hamitoğulları (İz.) 
Mehmet Hazer 

1 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Rafet tbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler (İz.) 
Fenni Islimyeli 

Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavalalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) (İz.) 
Nihat Ku/bilay 
Serda Kurtoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu (Rap.) 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Orel (İz.) 

Feridun Şakir öğünç 
(Rarr.) 
Ertuğrul Zekâi ökte 
Nazmi önder (1. A.) 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 

Necmi özgür 
Zeki Özkaya (Rap) 

P 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Paşa Sarıoğlu 
Dündar Soyer (İz.) 

A. Avni Şahin 

T 
M, Ali öztürk Tekeli 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum (İz.) 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

' Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazan 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahtnan Yılmaz 
Fuat Yılmaz 

Z 
Halit Zarbun (İz.) 

« • » 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

37 NCİ BİRLEŞİM 

30 Aralık 1982 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/576) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 25.12.1982) 

(2) 4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Malî işler Komisyonu Raporu. (1/570) (S. 
Sayısı: 275) (Dağıtlma tarihi : 27.12.1982) 

X (3) Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yı
lı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Pet
rol Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/212) (S. 
Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 17.12.1982), 

X (4) Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 Bütçe Yı
lı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığının 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/231) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi: 17.il 2.1982) 

X (5) Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Yılı Ke
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol Daire
si Başkanlığı 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/239) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (6) Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe 
Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka

nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını ince
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/268) (S. Sa
yısı : 248) (Dağıtma tarihi: 17.12.1982) 

X (7) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiri/mi
nin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/277) (S. Sayısı : 249) (Dağıtlma tarihi : 17.12.1982) 

X (8) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/302) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (9) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/329) (S. Sayısı : 251) (Dağıtıma tarihi : 17.12.1982) 

X (10) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/340) (S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

(11) 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 305 inci Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/546) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 
20.12.1982) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 
9 Arkadaşının, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/3) (S. Sayısı : 259) (Dağıt
ma tarihi : 20.12.1982) 
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(13) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adale!; Komisyonu Raporu. (1/549) (S. Sayısı : 
267) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(14) Idarei Umu'miyei Vilâyat Kanunu Muvakka
tinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişle
ri Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1982) 

(15) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA' 
nın Bazı Kanunlardaki «Devlet Başkanı» Unvanının 
Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkındaki 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/74) 
(S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi: 27.12.1982) 

(16) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkımda 
Kanunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/545) (S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1982) 

(17) 5435 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Adalet komisyonları raporları. (1/547) (S. Sayısı : 
272) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(18) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ye 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi: 27.12.1982) 

(19) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday 

öğrenciler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/77) 
(S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi: 27.12.1982) 

(20) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 Arkadaşının Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere 
Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(21) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
tme, Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İş
lemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname ile ödeme Güçlüğü 
İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Karar-
nairne ve Adalet, İktisadî İşler ve Malî İşler Komis
yonları raporları. (1/129, 1/146, 1/187) (S. Sayısı : 
159) (Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(22) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine ilişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/446) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 8.9.1982) 


