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I. — GEÇEN Tl 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Başkanvekili Turhan Güven, 1982 yılı ça

lışmalarını değerlendirerek, 1983 yılı çalışmalarının 
Milletimiz ve Danışma Meclisi Üyeleri için başarılı 
geçmesini dileyen bir konuşma yaptı. 

2. — Lütfulla'h 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 Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

3. — 31.12.1960 Gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu ile 3.6.1949 Gün ve 5422 sayılı Kurumlar 

II. — GELEN II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. Olağanüstü Hal Kanunu (Tasarısı. (1/589) (Baş

kanlığa geliş tarihi : 30.12.1982) (Adalet Komisyonu 
(Esas), Anayasa, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
Malî îşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İşler, Ta
rım ve Orman, Köyişleri ve Kooperatifler, Millî Eği
tim ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlarına : 5.1.1983) 

2. Yardım Toplama Kanunu Tasarısı. (1/590) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1982) (Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonuna : 5.1.1983) 

3. Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin 
İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname. (1/591) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 31.12.1982) (Malî İşler Komisyonuna : 
5.1.1983) 

4. Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı. (1/592) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.1.1983) (Malî İşler (Esas) ve iktisadî 
îşler komisyonlarına : 5.1.1983) 

Raporlar 
5. Duran BİRÇAN Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/19) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

6. Ali AKTAŞ (AĞTAŞ) Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporo. (3/353) (S. Sayısı : 285) 
(Dağıtma tarihi: 4.1.1983) 

TANAK ÖZET! 

Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının maddeleri onaylandı, tümü açık 
oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda Tasarının 
kabul edildiği bildirildi. 

5 Ocak 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 20.20'de son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

7. Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208) (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

8. Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı (Tezkeresi ile Hacetepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

9. Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesin-
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 7J9) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

10. Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesinhesa-
bına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

11. Harettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesin-
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
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Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

12. Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) 
(Dağıtma taihi: 31.12.1982) 

13. Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Ke-
sinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 

Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

14. Hacetepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Ke-
şinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacetepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

II. — GELEN KÂĞITLAR'A EK 

Tasarı 
1. Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı. (1/589) 

(Başkanlığa geliş tarihi : 30.12.1982) (Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri (ESAS), Adalet, Anayasa, Malî 

İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İşler, Tarım ve 
Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, Millî Eğitim ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonlarına : 7.1.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 1983 yılının, Mem
leketimiz, Milletimiz ve Danışma Meclisimiz için ha

yırlı ve başarılı olmasını dileyerek, 38 inci Birleşimi 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 16.12.1982 tarihli 31 inci Birleşimde Selçuk 
Kantar cıoğlu'nün 228, 229 ve 230 sıra sayılı Kanun 
Tekliflerini görüşmek üzere verilen 20 günlük süre
nin 10 gün daha uzatılmasına dair Bütçe-Plan Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/527) 

BAŞKAN — «Sunuşlar' da Bütçe-Plan Komis
yonunun bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16.12.1982 

günlü 31 inci Birleşiminde, Danışma Meclisi Üyesi 
Sayın Selçuk Kantarcıoğlu'nun 228, 229 ve 230 Sıra 
Sayısı olan teklifleri, 20- gün içerisinde Komisyonu
muzda görüşülmek üzere gönderildiği yüksek ma
lumlarınızdır. 
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Yüksek Başkanlığınızca, ivedi olarak Komisyonu
muza havale edilen; «657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanunu, T .C . Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 
Tarih ve 2595 sayılı Kanunda Değişiklik Hakkında 
Kanun Tasarısı» ve «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 Tasarı» larının Komisyonumuzda 
görüşülerek 31.12.1982 tarihinden önce kanunlaşması 
için Genel Kurula sunulması dolayısıyla, yoğun bir 
çalışma içerisinde bulunan Komisyonumuz, mezkûr 
kanun tekliflerini görüşmek olanağı bulamamıştır. 

Bu sebepler nedeniyle, yeni bir ek sürenin veril
mesi için gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, Bütçe-Plan Ko
misyonu ne kadar zaman istemektedir?.. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, Alt Komis
yon çalışmalarını bitirmiş ve Tekliflerini Komisyon 
Başkanlık Divanına sunmuştur; sürenin 10 gün da
ha uzatılmasının yeterli olacağı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Çakmaklı. 

Değerli üyeler; Sayın Kantarcıoğlu'nun Kanun 
Teklifleri için Bütçe-Plan Komisyonuna verdiğimiz 
20 günlük süre kâfi gelmediğinden, Komisyon 10 gün
lük bir süre daha istemektedir. 

Bütçe-Plan Komisyonuna 10 günlük ek bir süre
nin verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 4.1,1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/570) (S. 
Sayısı : 275) (1) 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin 1 inci 
maddesindeki, 4.1.1961 Gün ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısını görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyonun ve Hükümetin yerlerini almalarını 
rica ediyorum. 

Değerli üyeler; bu Tasarının görüşülmesinde Ma
liye Bakanlığını, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Mü
dürü Sayın Aykon Doğan temsil ediyorlar. 

Tasarıyla ilgili Komisyon Raporunun okutulup 
okutulmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon Raporunun 
okutulmasına gerek görülmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üyeler lütfen işaret buyursunlar. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz Tasarı üzerinde söz istiyorum. 

AKİF ERG1NAY — Sayın Başkan, ben de söz , 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

(1) 275 S. Şçtyıh Basmayazı, tutanağın sonuna 
eklidir, 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

1982 takvim yılında yetişmemiş bir kanun tasa
rısı olarak bu yıla devreden Vergi Usul Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, ye
niden değerlendirme müessesesine işlerlik kazandır
mak amacıyla getirilmiştir. 

Şimdi, karşımıza getirilen Tasarıda, bir yandan 
daha önce Birinci ve İkinci Dünya Harbi sonrası, 
müesseselerin harp sonrası iktisadî kıymetlerinde 
enflasyonist baskılarla meydana gelen hızlı artışlarını 
bilançolarına aksettirilmesi ve bunların şirketlere, faa
liyetlerinde temin edebilecekleri kolaylıkları bilanço
larında yeniden değerlendirme suretiyle temini zım
nında birtakım devletlerde bu yollara başvurulmuş; fa
kat Sayın , Hükümetimizin de bildiği gibi, yeniden 
değerlendirme müesseseleri bu devletlerde başarıya 
ulaşamamış ve neticede bu sistem, bizim bildiğimiz 
kadarıyla, terk edilmiştir. Özellikle İtalya, Batı Al
manya, Fransa, Çekoslovakya devletlerinde bu mües
seselere başvurulmuş; fakat yeterli bir fayda temin 
edilmediği için bundan vazgeçilmiştir. 

1963 yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 
205 sayılı Kanunla Ek Geçici 11 inci madde getiril
miş; fakat getirilen bu maddede yeniden değerlen
dirme sisteminde vergili değerlendirme esas alındığı 
için, hiçbir müessese yeniden değerlendirmeye gitme
miş ve bu hüküm o günden bugüne kadar uygu
lanmamıştır. 
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Şimdi, (Hükümetimiz karşımıza getirdiği yeniden 
değerlendirme müesesesiyle, bir defa vergilendirme 
sisteminden vazgeçiyor ve firmalara mevcut aktif de
ğerlerini, kendilerinin geçici 11 inci maddeye göıc 
tespit etmeleri gereken emsalleri bugüne kadar tespit 
etmemeleri ve bu Tasarıya bağlı olarak gönderdikle 
ri tabloda belirttikleri emsal nispetlere göre bir yeni
den değerlendirme müessesesini getirmektedir. 

Aslında, birçok devletler yeniden değerlendirme 
müessesesi yerine, «Hızlı amortisman, azalan bakiye
ler» sistemini kabul eden amortisman ve serbest 
amortisman sistemlerini kabul etmek suretiyle, bu 
iktisadi kıymetlerde meydana gelen değer düşüşlerini 
bilançolarına aksettirmelerini tercih etmişlerdir ve bu 
sistemi terk etmişlerdir. Zaten bizim karşımıza gelen 
Tasarıda da, Hükümetimiz bir yandan azalan bakiye
ler amortisman sisteminin nispetlerini artırmış, nor
mal amortisman nispetlerini artırmış ve iktisadî kıy
metlerde fiilen kullanma süresi esas alınmak suretiy
le bunların itfaları yerine, Kanunun kabul ettiği bir 
amortisman sistemini getirmiştir. Bu getirdikleri yeni 
sistemde, bina ve araziler hariç, diğer iktisadî kıymet
lerden mükelleflere % 25 amortisman ayırma siste
mini getirmişlerdir. 

Mükelleflerin % 25 amortisman nispetine kadar 
amortisman ayırma sistemini getirmelerinden kendile
rine doğan kolaylık şudur: Birincisi; mükellefler dü
şünecekler, eğer işletmeleri çok kârlıysa, hızlı amor
tisman nispetini tercih edecekler ve bu kârlı yılların
da büyük amortisman nispetlerini ayırmak suretiyle 
iktisadî kıymetlerinden, maliyetlerindeki amortisman
lar nedeniyle, az vergi verecekler ve bu yolla kendi
lerine büyük bir kolaylık sağlanacak. Eğer işletmele
ri zarardaysa, düşük bir amortisman nispetini ayıra
caklar ve bu düşük amortisman nispeti nedeniyle de 
mevcut zararlı durumlarını daha ileriki yıllara de
vam ettirebileceklerdir., 

Yine, Gelir Vergisi Kanunumuzun ve Kurumlar 
Vergisi Kanununun kabul ettiği bir sistemde, zarar
ların beş yıl içinde mahsubu meselesi vardır ve bu 
beş yıllık süreyi de buna göre ayarlama imkânlarını 
elde edeceklerdir. 

Sayın arkadaşlar; 
Tasarının ilk maddesi, daha önce vergi inceleme ele

manlarının maddî delillere göre tespitine imkân olma
yan birtakım matrah farklarının Takdir Komisyonu 
marifetiyle tespiti ilkesini benimsemişti; fakat esasen 
inceleme elemanları birtakım matrahları takdir edip 

buluyorlardı. İşte, randıman farkları veya birtakım 
ölçülere dayanılmak suretiyle maddî delil olmayınca, 
bu matrahların Takdir komisyonu kanalı ile tespitini 
istiyorlardı; ancak bunun uygulamada birtakım bü
yük sakıncaları vardı. Takdir Komisyonlarının teşek
külünde, özellikle il ve ilçelerdeki hatırlı kişilerin 
matrahları takdir edilmiyordu, normal vatandaşın 
matrahları takdir ediliyordu, o takdir edilmeyen mat
rahlar İtiraz Komisyonuna gidiyor, İtiraz Komisyo
nu temyiz etmeyiz Danıştaya dericen, bir matrahı 
takdir etmek beş altı seneyi alıyordu. 

Getirilen birinci maddeyle bu sistemden vazgeçil
miş, doğrudan doğruya inceleme elemanının incele
me raporunda tespit ettiği matrahı resen takdire git
meye gerek olmadan bunu vergi tarhına esas alma 
sistemini kabul etmiştir.' Zaten mükellefin itiraz ve 
dava hakkı olduğuna göre böyle bir sistemin getiril
mesi bizce olumludur; ancak çok nadir hallerde, 
matrah tespiti mümkün olmayan hallerde resen tak-, 
dir yoluyla böyle bir tespite gidilmesi yerindedir. Ta
sarının bu birinci maddesi, bu yönüyle olumludur. 

Hükümetin getirdiği Tasarının ikinci maddeii 
(Malî tşler Komisyonunun kabul ettiği metinde bu 
husus atlanmakla beraber) Komisyonumuz tarafın
dan Tasarıdan çıkartılmıştır. Kanaatimizce bunun 
Tasarıdan çıkarılması yerindedir. (Hükümetin getirdi 
ği Tasarıda «sŞayet mükellefler inceleme neticesinde 
bulunan bir matrah farkından dolayı eğer matrahları
na, vergilerine itiraz ederlerse, Amme Alacaklıları 
Kanununa göre, bunlar için 6J183 sayılı Kanunda ön
görülen tecil faizlerinin, bunlara uygulanması siste
mi kabul edilmiştir» denilmektedir. 

Sayın arkadaşlar; 
Mükellefler, adlarına tarh edilen vergilere itiraz 

etmekle zaten büyük bir ceza külfeti altına giriyor
lar. Malumunuz, Vergi Usul Kanununun 376 ncı 
maddesinde, mükellefler adlarına tarh edilen vergi ve 
cezalara itiraz etmedikleri takdirde, cezaların 2/3'üıı-
den kurtulma, ayrıca uzlaşma müessesesi de bunun 
üzerinde bir vergiyi cezadan tenzil etme kolaylığı sağ
lamaktadır. 100 liralık bir vergide kaçakçılık cezasını 
uygularsanız 300 lira ceza vardır. Eğer mükellef iti
raz etmeden öderse, 376 ncı maddeye göre 200 lira
sı tenzil ediliyor, 100 lira ceza veriyor. Ne oluyor?.. 
O zaman itiraz etmekle, zaten 200 liralık bir ceza al
tına giriyor. Bu itibarla bu maddenin Tasarıdan çı
karılması kanaatimizce yerindedir. 

Ancak, öteden beri uygulanagelen iktisadî kıymet
lerin fiili kullanma süresinin terk edilerek, amortis-
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man nispetlerinin kanuna bırakılması, kanaatimizce 
piyasada birtakım zikzaklara ve olumsuz birtakım et
kilere sebebiyet verebilecek bir durumdadır. 

Bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz husus, 
araziler yeni değerlendirmeye tabi tutuluyor; ancak 
198'2 yılı beyannamesinde bildirilecek değerler esas 
alınacak. Arsalardan söz edilmemiş, arsalar acaba bu 
yeniden değerlendirmeye niye tabi tutulmamış; bu
rada izah edilmemiştir. «Bina ve arazi» denilmekte
dir, arsaların bunun içinde mütalaa edilmemesinin se
bebini, hem Komisyondan, hem de Hükümetten so
ruyorum; niye arsalar bu değerlendirme içinde ifa
de edilmemiştir?.. 

İkincisi, bina ve arazilerin amortismanlar, yine, 
yeniden değerlendirilecek fiyatlar üzerinden değil de, 
eski fiyatları üzerinden amortismana tabi tutuluyor. 
Neden bu sistem tercih edilmiştir?.. 

Yine, Kanunun gerekçesinde «Enflasyonist baskı
lar altında işletmeler gerçek kârlarını iktisadî değer
lerinde büyük düşüşler olmasına rağmen, biz bu ye
niden değerlendirme sistemini getirmek suretiyle bun
lara birtakım kolaylıklar sağlıyoruz.» denilmektedir. 
Aslında, yeniden değerlendirmede getirilen kolaylık
lar, bizim görebildiğimiz kadarıyla üç tanedir. 

Birincisi, yeniden değerlendirmeden yararlanacak 
şirketlere büyük vergi bağışıklığı getiriliyor. Şöyle 
diyelim; mesela 1 milyon liralık bir yeniden değerlen
dirme fonunu aktifine geçirecek bir işletmenin, nor
mal olarak vergileme olayının cereyan etmesi halin
de ödeyeceği vergi, en azından 350 bin liraydı 100 
milyonluk şeyden en azından 50 milyon lirayken, Hü
kümetimiz, Gelir Vergisi Kanununda yaptırdığı de
ğişikliğe paralel olarak burada da bir değişiklik ya
pıyor ve birçok şirketlere büyük vergi kolaylıkları 
getiriyor. 

Aslında, bunun anlamı şudur sayın arkadaşlar. 
Bundan önce birçok işletme, sabit kıymetlerinde bü
yük vergi kaçakçılıklarına meydan vermişlerdir. Bir
çok sabit kıymetlerin alınışı, gerçek değerleri üzerin
den değildir. 

Yine birçok mükelleflerin vergi kayıpları vardır, 
arzularına bağlı olarak yaptıkları vergi kaçakçılıkla
rı vardır. Hükümetimiz, Gelir Vergisi Kanununda 
yaptığı değişiklikle getirdiği Tasarıda ve gerekse bu 
Tasarıda «Tamam, sen vergi kaçakçılığını yaptıtı, 
ne yapalım, biz de sana artık bir kolaylık getirelim, 
senin bu vergi kaçakçılığının bilançoda görülmesine 
yardım edelim.» diyor. Getirilen Tasarıların ikisi de, 

evvelce yapılan vergi kaçakçılıklarının meşrulaştır
masının bir ifadesidir. 

Değerli arkadaşlar; ; 
Bu Yeniden Değerlendirme ile işletmelere özel

likle anonim şirketlere tahvil ihracında büyük kolay
lıklar sağlanmaktadır. Nitekim, Tasarıda diyor ki, 
«Bu suretle Türk Ticaret Kanununun 422 nci mad
desinin ve 7129 sayılı Bankalar Kanununun 2 nci 
maddesinin üçüncü bendinin uygulanmasında öden
miş sermaye gibi addolunur» yani bu Yeniden De
ğerlendirme Fonlarını işletmeler bir yanda aktiflerin
de bir yanda pasiflerinde karşılık gösterilmek sure
tiyle ve bunun pasifte sermayenin bir cüzü kabul 
edilmek suretiyle Yeniden Değerlendirme Fonu ka
dar işletmelerin mal varlıkları artacak, mal varlıkla
rı artınca da bu kadar miktar üzerinden yeniden tah
vil ihraç edebileceklerdir. 

Yine bu tahvillerin ihracında belki işletmelere bir
takım kolaylıklar temin edilebilinir, ama bunun bir
takım sakıncaları da vardır. 'Evvela birtakım fiktif 
değer artışları dolayısıyla bu işletmeler büyük kredi 
imkânlarına kavuşturulabilecek, bir yandan maliyet 
enflasyonuna sebebiyet verecek, bunu ayrıca biraz 
sonra izah edeceğim, bir yandan maliyet enflasyonu
nu tahrik edecektir ve talep enflasyonu da meydana 
gelebilecektir. Şimdi bu fiktif amortisman ayrımı 
nedeniyle bir iktisadî kıymet düşününüz ki, 10 milyon 
liraya alınmış 1973 yılında, bugünkü emsal değe
ri buna uyguladığınız zaman 10 katı artırıyorsu
nuz 100 milyon yapıyorsunuz. Eskiden firma buna 
10 milyon lira üzerinden % 5 amortisman olarak 500 
bin lira amortisman ayırıyordu, bugün 100 milyon li
ra üzerinden % 25'ten 250 milyon lira amortisman 
ayıracaktır. 'Bu 250 milyon lirayı ne yapacaktır?.. 
Maliyetlere intikal ettirecektir; yani eskiden bir ma
lın maliyetini hesapladığınız zaman 500 bin lira ila
ve ediyordunuz maliyete ve ona göre maliyet fiyatı
nı tespit ediyordunuz, bu IKanuna göre, bilançosun-
daki sabit kıymetleri 1 milyon îira olan bir işletmenin 
1973'de alınması sebebiyle 10 ile çarpılması suretiy
le de 1100 milyon lira oluyor ve bugün 500 bin lira
lık amortisman unsuru maliyete 250 milyon lira üze
rinden aksettirmektedir ve 250 milyon liranın ma
liyeti artırabileceği değer farkını sizler hesaplayabile
ceksiniz. Ne olacaktır?.. İşletmelerin gerçek maliye
ti düşük; fakat fiktif maliyetleri yüksek olacak, bu 
fiktif maliyetleri bir yandan vergiyi ödememeyi mü
kellefe temin edecek, öte taraftan da fiyatlar arta
cak ve bu suretle de İktisadî Devlet Teşekküllerinde 
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ve bir çok müesseselerde büyük fiyat artışlarına, öte 
tarafta da maliyet enflasyonuna sebebiyet verecektir. 

Diğer bir husus, bunların bu şekilde bu Yeniden 
Değerlendirme Müessesesinin organizasyonunu ya
pacak, muhasebe sistemini tutacak, bunları Maliyenin 
kontrolüne iarz edecek ve önemli bir kadroya da ih
tiyaç vardır, yeni bir muhasebe sistemine de ihtiyaç 
vardır. Görülüyor ki Yeniden Değerlendirme Siste
mi bizim maliye sistemimiz içinde hem bir çok mü
kelleflere büyük kolaylıklar, büyük vergi kazançları 
temin edecek, öte taraftan Maliyenin büyük vergi 
kaybına sebebiyet verebilecek; ama bunun karşılığın
da Maliyenin bunu kontrol etme imkânı azalacaktır. 

Sayın Maliye Bakanımıza soruyoruz, acaba bu Ta
sarıyı getirdiği zaman ne kadar iktisadî kıymet Yeni
den Değerlendirme Müessesesinden faydalanacaktır?. 

Bu Yeniden (Değerlendirme Müessesesinden do
ğan vergi kaybı kaç liradır. Bunun önümüzdeki yıl 
bütçelerindeki tesirleri ne olacaktır?.. Bunların yatı
rımlar üzerinde meydana getirecekleri menfi etkibr 
ne olacaktır?.. Bunlar acaba hesaplandı mı?.. Yani 
Kanunun gerekçesine bakıyoruz. «12 Eylül 1980 tari
hinden sonra Vergi Usul Kanununda yapılan değişik
likler, 2365 sayılı Kanun, !2686 sayılı Kanun, bir ds 
bu» yani bununla şunu kast etmek istiyorum. Bizim 
Maliyemiz ikide bir Vergi Kanunu değişikliğini geti
riyor. Yani birtakım değişiklikler eğer yapılıyorsa, 
her sene bir değişiklik yapmayalım. Ben şimdi size 
gidelim Maliyenin en üst düzeydeki bürokratına di
yelim ki arkadaş benim 1979 yılında şöyle bir vergi 
problemim var, açıp, şu Kanuna bakmadan benim bj 
problemimi hallet deseniz, edemez. Çünkü 100 tane 
kanun değişikliği vardır. 

Değerli arkadaşlar; 
Bizim Sayın Maliye Bakanımızdan istediğimiz şu

dur: 
Böyle başka yerlerde denenmiş de muvaffakiyet-

sizliğe erişmiş sistemleri değil, memleketimizin bir
takım gerçeklerini de hesaba katarak, memleketimizin 
maliye sistemini düzene, intizama koyarak, onu geliş
tirerek, inceleme elemanlarının sayısını artırarak bir
takım vergi kayıplarını önleme yolunu tercih etmeli
dirler. Böyle birçok devletlerde denenmiş, hem ileri 
sanayi memleketlerinde denenmiş Yeniden Değerlen
dirip ve muvaffakiyetsizliğe erişmiş, Sayın Maliye 
Bakanımız da biliyor öyle zannediyorum, işte Birinci 
Dünya Harbinden sonra Fransa'da, Çekoslavakya'da, 
Batı Almanya'da denenmiş muvaffakiyetsizliğe eriş-
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miş. İkinci Dünya Harbinden sonra Fransa, italya, 
Çekoslavakya, Batı Almanya'da denenmiş yine ba
şarısızlığa erişmiş ve onun yerine daha önce de söy
lediğim gibi hızlı amortisman, serbest amortisman 
veyahutta azalan bakiyeler amortisman sistemine dö
nüşmüş bir sistemin bizim vergi kanunlarımız içerisi
ne getirilmesi kanaatimizce yerinde değildir ve bunun 
da Maliyemiz üzerinde meydana getireceği etki belli 
olmadığı için, kanaatimizce bu Yeniden Değerlendir
me Sisteminden ya tamamen vazgeçilmesi veyahutta 
bazı müesseselere sırf onlara tahvil ihracı yönünden, 
dışarıya da bilançolarının gerçek yönlerinin tespiti 
yönünden bir kolaylık sağlamak yönüyle Kanundd 
bırakılması ve bu Yeniden Değerlendirme müessese
sinin de vergilendirme dışı bırakılmaması gerektiği 
kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Erginay, buyurun efendim, 
AKİF ERGtNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
iBizim bir deyimimiz vardır, o da vergi kanunla

rının kaderinin değişmek olduğudur. Gerçekten ver
gi kanunları, Medenî Kanun, Geza Kanunu gibi te
mel kanunlar mesabesinde değildir. İktisadî hayatın 
gelişmesi veya binbir değişikliklere karşı mükellefle
rin kendilerini koruyucu birtakım tedbirler alması. 
daha doğrusu vergi kanununun boşluklarından fayda
lanması, ister istemez bu boşlukların doldurulması 
için gerekli kanunî değişiklikler yapılır. Bü itibarla 
bu kanunların kaderi değişmektir derim. 

Nitekim daha geçen gün Gelir Vergisi Kanunun
da yaptığımız değişikliklerin de amacı bunu ifade 
ediyordu. Zaten 12 Eylül'den sonra bir çok vergi ka
nunlarında değişiklik yapılması da aynı esastan, aynı 
gerekçeden doğmuştur. 

Şimdi Vergi Usul Kanunundaki değişiklik bakı
mından da aynı şeyi söylemek gerekir. Bana göre de
ğerlendirme bakımından olan esas hükümler bu Ka
nun Tasarısının en önemli noktasıdır ve hatta ilave 
etmek isterim ki, böyle bir' değişikliğin getirilmesi 
geciktirilmiştir, gecikmiş bulunmaktadır. Neden?.. 

Değerli üyeler; 
Bir enflasyonist ekonomide amortisman, işletme

ler bakımından büyük önem kazanır. Şjöyle basit bir 
misal vermek isterim. Bir işletmenin sabit sermaye 
olarak aldığı makinesi, aleti, edavatının belirli bir müd 
det geçtikten sonra 10 misline, 5 misline çıktığını farz 
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edin. Eğer bunu amorti edemezse yeni fiyatı üzerin
den o makineyi yerine koyamaz; yani 10 senede bu 
Makinenin fiyatı on misline çıkmışsa, sizin amorti et
tiğiniz bunun onda biri ilk fiyattır. Nasıl alıp da koya
caksınız yerine makineyi, aleti?. 

Bu itibarladır ki, iktisadî hayatta, işletmeler ba
kımından enflasyonist tazyiki karşılayabilmek, diğer 
bir deyişle sermayenin erimesini önlemek için böyle 
bir tedbire gerek vardır. Aksi takdirde bire aldığınız 
makine, on-onbeş sene sonra on misline çıkmışsa, si 
zin elinizde amorti edilen miktar birdir. Sabit serma
yeniz ondan bire inmiş demektir. Bu itibarladır ki, 
gecikmiştir diyorum. Gerçi amortisman usulleri ba
kımından Sayın Genc'in saydığı şekiller itibarıyla, 
hızlandırılmış amortisman suretiyle kısmen bunu te
lafi etmek mümkündür; ama o da kâfi değil. 

Birçok memleketler, başta Fransa, sabit sermaye
de enflasyon suretiyle düşmüş değer kadar vergi mat
rahını indirir; usulleri bu (Binaenaleyh, yarın elinize 
geçecek olan gelirlerden siz vergisini verdiğiniz tak
dirde, amorti edebileceğiniz miktar bakımından yeni 
sermaye koymanıza imkân olmaz. Bu da genel anlam
da iktisadî hayatın gelişmesini baltalar, enflasyonist 
tazyike mukavemet etmesini imkânsız kılar. 

Bu itibarla, şimdiye kadar Maliye Bakanlıkları 
vergi ziyama sebebiyet verecektir diye bu işe pek gi
rişemediler. Hakikaten siz sabit sermayenin yeni fi
yatı üzerinden amortismanı kabul ederseniz, o zaman 
kâr payı çok düşmüş olur. Vergi matrahı da düşer. 
Yani bire aldığınız bir sermayenin on misli üzerine 
amortisman yaparsanız sizin kazancınız da o oranda 
düşer, dolayısıyla da vergi varidatı azalır. 

iBunu düşünen Maliye Bakanlığı şimdiye kadar 
böyle cezri bir tedbirin getirilmesini pek istememiş 
anlaşılıyor; fakat işte bu istemeyiş de, demin Sayın 
Genc'in de belirttiği gibi, ister istemez vergi kaçak
çılığını birtakım muhasebe oyunlarıyla bütün işletme
lere zerk etmiştir. O halde gerçekçi olmak lazım. 

Vergi ziyaı olur mu? Gayet tabiî, amortisman ba
kımından yüksek miktarlardan indirimler yapıldığı 
takdirde, o işletmenin kârı azalır, dolayısıyla da Ver
gisi de düşer. 

Bunu bir ayarlama yapmak suretiyle düzeltmek 
mümkün müdür, yani vergi ziyamı da önleyerek bu
nu yapmak mümkün müdür? Kısmen. Nitekim geti
rilen tasarıda birtakım katsayılar koymak suretiyle. 
Tabiî bu da indidir. Aslında her bir işletmenin kendi 
sabit sermayesinin bu katsayıya göre değerinin düş

tüğü veya yükseldiği bilinemez; ama 1975'te beş 
katsayı, 1976'da dört katsayı diyelim. Takriben o dev
rin bir malı dört misli yükselmiştir, diyor. Bu itibar
la onun dört misline amortisman için de kendisine 
yetki veriyor. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının bu anlamda getir 
d iği yenilik, belki kısmen Kurumlar Vergisinde veı* 
gi ziyama sebebiyet verecektir; ama daha evvel bah
settiğim gibi, kaçakçılığa teşebbüsü azaltması bakı
mından da bunu kısmen telafi etmiş olabilecektir. 
Çünkü fertler, müteşebbisler gayet tabiî Devleti da 
düşünür; ama her şeyden evvel kendisini düşünür. 
Her şeyden önce kendisini düşününce de iktisadî ha
yatı, memleketi düşünmüş olur. Nasıl?.. Vergi kaçır
mak suretiyle değil. Siz işletmelerin yaşamasını isti
yorsanız, onlara da gıdasını, beslenmesini vermeniz 
gerekir. Sermaye durduğu yerde eridiği takdirde, o, 
kendisini âdeta bir nefsi müdafaa kabilinden ya ka
çakçılık yapacak ya hile yapacak yahutta fiyatları şi
şirmek suretiyle bunu telafi etmeye uğraşacaktır. 

Bu itibarla, gerçekçi olmak anlamında bu Tasa
rının bu konuda getirmek istediği hükümleri ben doğ
ru ve normal karşılıyorum. 

Bunun dışında Vergi Usûl Kanununda yapılma
sı istenen diğer değişiklikler, diğer vergi kanunların
daki usullere biraz uymak zarureti ile getirilmiş bu 
lunuyor; bu bir. 

İkincisi; tatbikattan doğan bazı boşlukların karşı
lanmasını da yine bu Tasarı ele almış. 

Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar takdir esasına 
giren, yani resen yapılan bir takdir, takdir komis
yonlarına verilirdi. Takdir komisyonunun kararı ol
madan resen takdir söz konusu olamazdı. Resen tak
dir ise bir mükellefin vergi beyannamesini vermeme
si veya defterinden, kitabından, tutanaklarından sa
hih bir matrahın bulunmasına imkân bulunmaması 
halinde takdir komisyonu vazifelendirildi; fakat da
ha önceden de bir inceleme elemanı, bir hesap uzma
nı ve gelir kontrolörü bunları yapar ve verdiği ra
por takdir komisyonuna gider, takdir komisyonu da 
bunun üzerine kararını verir ve mükellefe tebligat 
yapmak suretiyle mükellef de isterse, tabiî itiraz ko
misyonu temyiz o zaman, şimdi vergi mahkemelerine 
başvurabilir. 'Fakat şunu belirtmek isterim: 

İnceleme raporlarının verdiği sonuçlar takdir ko
misyonunca hemen hemen aynen kabul edilir idi. 
Takdir komisyonunun kararları matbudur ve üzerin
de şu boşluk vardır; o boşlukta, bazı hallerde, mü-
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kellefin durumu, şahsî vaziyeti, işletmesinin vaziye- I 
ti vesairesi dolayısıyla inceleme raporunun getirdiği 
konular yerindedir, der, tasdik edilirdi. Gayet tabiî 
bir kısım takdir komisyonları da inceleme raporla
rının sonuçlarını inceler, yanlış bulduğu yerleri düzelt
mek suretiyle vergi matrahını indirir veya yükselte
bilir; fakat genellikle inceleme raporları üzerinde 
komisyonlarının fazla durmadığını kabul etmek ge
rekiyor. İşte getirilen madde, takdir komisyonu ve
ya inceleme raporunda tespit edilen matrah farkı, 
doğrudan doğruya resen takdir matrah farkı olarak 
kabul ediliyor. Bu itibarla mutlaka takdir komisyo
nuna gitmesini önlüyor; ne derece doğru?.. 

Değerli üyeler, takdir komisyonlarının iyi çalışa
bilmiş olması faraziyesi halinde ben buna karşı çı- I 
kardım; fakat bünyesi itibarıyla, belirttiğim gibi, tak- j 
dir komisyonları genellikle bazen mahallîne bile git
meden, masa başında doğrudan doğruya inceleme 
raporuna imzasını atar ve karara bağlardı. Oysa gi
dip kendisinin tetkik etmesi lazım. 'Bir misal vere
yim, ki vakî olmuştur. 

!Bir mükellefe milyonlarca Gayrimenkul Kıymet 
Artışı Vergisi bakımından matrah tayin ediliyor, tak
dir komisyonuna geliyor, kabul ediliyor. Sonradan 
anlaşılıyor ki, inceleme raporunda bahsi geçen bina 
yok ortada. Satılmış bir bina yok. Nasıl olmuş gelmiş? 
Gelmiş. Kontrolörler bunu yapmış getirmiş. Binanın 
var mı, yok mu; satışı oldu mu, olmadı mı bunu tah
kik bile etmeden takdir komisyonu inceleme raporu
nun üzerinde kararını verince, sonradan ortaya çıkı
yor ki, hakikaten takdir komisyonu da bu işi gereği 
şekilde ele almamış. I 

Takdir komisyonlarını 'bir anlamda tenzih ede
rim; fakat boğuntu halindedirler. Yüzbinlerce takdir 
kendilerindedir. IBunlar üç kişidir. Ellerindeki çalışan 
kısımla, bir de bazı hallerde tabiî kendi elemanlarıy
la bunu yapmak isterler; ama yapmak imkânları yok
tur, mahduttur. Üzerinde durup da inceleme yapmak 
bakımından fazla zamanları bulunmaz. Bu itibarla
dır ki, burada bir değişiklik yapmak suretiyle ince
leme raporlarını istinat etmek ve aradaki farkı bu 
şekilde kabul etmeyi uygun buluyorlar. 

ıBen, diğer bir maddede, Sayın Genc'in de temas 
ettiği şekilde, komisyonun tecil faizini getirmek iste
mesi karşısında tasarının bunu metinden çıkarmasını 
da teşekkürle karşılıyorum. 

Bir mükellef kendisine haksızca tahakkuk yapıl- I 
mıştır deyip, tarhiyat yapılmıştır deyip dava açtık
tan sonra davayı kaybederse, iki üç sene geçmiş ol- | 
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sa dahi ta baştan kendisinden istenilen vergiyi, tecil 
faiziyle birlikte ödemesini emrediyordu. Bu, artık 
mükelleflerin dava açmak bakımından ne derece kor
kulu rüyalar göreceklerini de ortaya koyar. Adalet 
eğer kendi aleyhine tecelli etmişse gayet tabiî onu 
öder; ama tecil faizi, geciktirme kastıyla yapmış ol
ması bakımından düşünülürse zaten onun kaçakçılık 
cezası da vardır ayrıca. 

Maddelerin müzakeresi sırasında bazı hususlarda 
yine söz almak isteyeceğim için, bu genel konuşmamı 
bağlamak istiyorum. 

Baştan işaret ettiğim gibi, vergi kanunlarında de
ğişiklik yapılınca ister istemez tüm konularda bir 
denkleştirme, bir ahenkleştirme ve özellikle tatbikat
tan doğan boşlukların zaman zaman incelenip dol
durulması esastır. İşte bu Tasarı, bu anlamda bazı 
hususların tekrar düşünülmesi suretiyle kabul edil
mesi gereken bir Tasarıdır. 

Ben, Tasarının lehinde olacağımı arz ile saygıla
rımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Doğu, buyurunuz efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuza gelen 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nundaki değişikliği öngören Tasarı konusunda bir-
iki laf da ben etmek istedim. Fazla uzatmayacağım, 
yalnız dikkatimi çeken bazı konular var, onu Sayın 
Genel Kurulumuza duyurmayı bir vazife telakki et
tim. 

Bütünü itibarıyla Tasarının lehinde olduğumu da 
başlangıçta huzurunuzda dile getirmek isterim. 

Efendim, Tasarının can alıcı noktası, yeniden 
değerlendirmeye imkân tanıması. Yeniden değerlen
dirme ne zaman yapılır bunu çok iyi takdir etmek 
lazım. Zamanını tayin, yeniden değerlendirmenin 
başarısı için özellikle sağlık şartıdır. Gerekçede gör-
dük, yüzde 20 den başlamışız yüzde 107'lere çık
mışız, yüzde 37'lerde, yüzde 30'larda fiyat artışı ola
rak karar kılmışız. 

Acaba yüzde 30 enflasyonun başarı olarak telak
ki edildiği bir zamanda yeniden değerlendirmeyi 
yapmak bir sağlık işareti midir? Her şeyden önce 
buna dikkatleririizi çekmek isterim. Demin Değer
li Hocam dile getirdiler; Batı ülkelerinde yüzde 5'lik 
bir enflasyon olduğu zamanlarda adamlara çok bü
yük kolaylıklar tanımışız. Biz şimdi yeniden değer
lendirmeyi yapıyoruz. Ne pahasına yapıyoruz? Hü-
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kümetin ekonomik yönden getirdiği yoruma canı 
gönülden katılıyorum. Hakikaten mükellef zümrele
rimiz bugün çok büyük bir sıkıntı içindedirler. Da
ğıttıkları kâr, gerçek kâr olmaktan çıkmış; sermaye
den ödenen kârlar haline dönüşmüştür. Sebebi de bu 
yeniden değerlendirmeyi zamanında yapamamamızdır; 
ama şöyle bir bakmak lazım, bu senenin enflasyo
nu yüzde 30 önümüzdeki sene yüzde 20'yi. hedef
lemişiz. 

Peki yüzde 20, 1984'te inşallah kısmet olursa nor
mal seçimle parlamenterler gelecek, hükümetler ge
lecek, acaba demek isterim, onlara böyle bir yeni
den değerlendirme tasarısı getirmek suretiyle, vergi 
kaybı getirtecek, Kurumlar Vergisini son derece bü
yük ölçüde azaltacak bir tasarı getirmek suretiyle, 
Gelir Vergisinde büyük kayıplar getirmek suretiyle 
bunu buradan geçirirsek 1984'ün gelecek parlamen
tosuna, yeniden değerlendirme adı altında bir mayın 
tarlası bırakmıyor muyuz? Beni en çok üzen tarafı 
budur değerli arkadaşlarım. 

Gönül isterdi ki, yeniden değerlendirmeyi arka ar
kaya yüzde 5'Iik, yüzde 7'îik, hiç olmazsa yüzde 10, 
lük enflasyonların artık istikrar kazandığı bir za
manda yapalım. Yüzde 20 enflasyon gelecek hükü
metlerin tercihine bağlı. Bakarsınız seçim yatırımı 
haline dönüştürecekleri bazı gider artışlarıyla birlik
te enflasyon yüzde 30'dur, biz yeniden değerlendir
me yapacağız, yeniden değerlendirme arayışı içinde 
olacaklar bütün mükelleflerimiz, artık bu kaçınıl
maz hale gelecektir. Her seferinde yeniden değerlen
dirme arayışı içinde olmak büyük vergi kaybı geti
recektir. Gelecek iktidarlar için (Altını çizerek söy
lüyorum) yeniden değerlendirme tasarısı 1984'] er
den sonra bir handikaptır değerli arkadaşlarım. 

Hükümet gerekçesinde gördük (Sayın Malî İşler 
Komisyonumuzun da iştirakıyla) «Makul bir vergi 
kaybı getiriyor» deniliyor. «Makul» ün miktarını 
öğrenmek isterim. Galiba benden önce konuşan 
arkadaşlarım sordular. Bundaki vergi kaybı nedir? 
Üstadımız Sayın Maliye Bakanımızdan bunu sormak 
isterim. Acaba şu Tarası'daki vergi kaybı, 1984 yı
lında uygulanacak yönden değerlendirme için ne
dir? 

Hatırlarsınız, biz 1983 Gelir Bütçesinde Kurum
lar Vergisini yanlış hatırımda kalmamışsa aşağı yu
karı 170 milyar lira filan civarında tahmin ettik, 
belki de 190 milyardır, hatırlayamıyorum. Bu nor
mal kâr artışı nazarı itibara alınırsa, 1984'te bunun 
200 milyar olması muhtemeldir. Acaba 1984'te bu 

yeniden değerlendirmeyi devreye sokar sokmaz Ku
rumlar Vergisiride ne kadar kaybımız olacaktır?.. Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

Efendim, yeniden değerlendirmeyi uyguladık; bu 
çok güzel. Ekonomik yönden, demin de söyledim ben 
Sayın Bakana ve Hükümete canı gönülden katılı
yorum. Bu Yeniden Değerlendirme Kanun Tasarı
sının kendi devrelerinde kanunlaşma şansının olma
sından dolayı da ayrıca kendilerini gıptayla izliyo
rum; ama benim başka bir sıkıntım daha var değer
li arkadaşlarım. 

O da şu: Peki Yeniden Değerlendirme Kanunu
nu çıkardık, amortisman nispetlerini yükseltme im
kânını mükelleflere neden tanıdık? Bu da çok iyi. 
Bunun altında da enflasyon her sene yüzde 20'den 
yüzde 25'ten aşağıya düşmeyecekmiş gibi bir imaj 
yatıyor. Bu kadar yüksek amortismanla mükellef
lere amoı'tisman nispeti kullanma imkânı tanırsanız, 
bunun da büyük ölçüde vergi kaybı vardır ve her 
şeyden önce dikkati çeken şu olmaktadır. Yeniden 
değerlendirme maddelerine Hükümetin bakışıyla, 
yüksek amortisman nispeti uygulanması konusunda 
Hükümetin bakışı arasında bir tenakuz var gibi gel
di bana. Sayın Bakan belki genelde bazı açıklama
lar yapacaklar ve bu tereddütlerimizi izale edecekler, 
kendilerinden bekliyoruz bunu. 

Yeniden değerlendirmeyi getirdikten sonra bir de 
yüksek amortisman nispeti getiriyorsunuz ve diyor
sunuz ki, «Biz istikrar politikasını uygulayacağız, 
enflasyonla mücadelede ısrarlıyız» Peki, enflasyonla 
mücadelede ısrarlı olan bir Hükümet bu kadar bir 
imkânı neden bu devrede getirir değerli arkadaşla
rım? Yüzde 25 yüzde 50 hızlandırılmış amortisman 
uygulatacaksınız, adamın 1982 senesinde aktifine 
giren bir gayrimenkulunu yahut sabit değerini üç se
nede dört senede itfa imkânı tanıyacaksınız. Peki 
enflasyon yüzde 10 olursa ne olacak? Yani ileriye 
dönük Hazine kesesinden bir dividant menfi anlam
da dividant dağıtmak söz konusu olmayacak mı? 
Benim kafamı işgal eden noktalardan bir tanesi de 
budur. 

Efendim, birinci maddenin Tasarıya girmesinden 
dolayı Hükümeti ve Sayın Bakanı tebrik etmek isti
yorum. Hakikaten çok büyük bir ihtiyaca cevap ver
mektedir. 

Hatırlarsınız değerli arkadaşlarım, Türkiye çok 
terslikler ülkesidir. Bunlarda»! bir tanesi, bir mükel
lefin canını almak istiyorsanız iki mahkemesi vardır; 
ağır ceza mahkemesinin verdiği ölüm kararı Yüce 
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Mecliste tasdik edildi mi adamı asarsınız, iki mahke
medir, ama bir adamın vergicilik yönünde malını al
mak istiyorsanız, yakın zamana kadar bunun üç 
mahkemesi vardı. Takdir komisyonlarını, inceleme 
sefahatini da sayarsanız bu beş oluyordu ve ister 
istemez şöyle bir çıkmaza giriyordu insan, Allah Al
lah, Türkiye'de can, maldan daha mı az kıymetli
dir? Gerçekten böyle idi bizim vergi uygulamamız 
açısından. 

Ben hatırlarım. Hesap Uzmanlığım sırasında kö
şeye sıkıştırdığım ve kendisine her şeyi itiraf ettir
diğim bir mükellef, Yeni Harman sigarası paketinin 
arkasına şu hesabı yapmıştı. «Sayın uzman bir defa 
sen benim kaçırdığımı ya'kalayamadın; ben şu kadar 
daha fazla kaçırdım, ama sen benden şu kadarını al
dın; bu bir. 

Ben bu vergiyi dört sene önce kaçırmıştım, bu 
parayı kullandım. Bu parayı kullanmamdan dolayı 
illegal kredi imkânım doğdu, avantajlıyım. 

Şimdi getirdiğim matrah farklarına itiraz edece
ğim. İtiraz Komisyonuna müracaat edeceğim, Tem
yize gideceğim, Ranıştaya gideceğim ve bu parayı 
10 sene daha kullanacağım. Acaba senin inceleme
nin etkinliğinin ne önemi kaldı?» diye bana sormuş
tu. O zamandan beri bunun cevabını bulamamıştım. 
Gelirler Genel Müdürü olduğum zaman bu fırsat 
geçti elime Allaha şükür ve demin bahsettiğim, ada
mın canını alırken iki mahkeme, malını alırken üç 
mahkeme bunu kaldırdık, Yüce Konsey lütfettiler 
vergi mahkemelerini devreye soktuk, şimdi de artık 
adamın canını alır gibi, malını alırken de iki mah
kememiz var. 

Efendim, Hükümetin bir stratejisi var, devamlı 
surette idarede rahatlama temayülü içinde, ben de 
bu sıkıntıyı çekmiştim. Hatırlayacaksınız Tahsilatın 
Hızlaridırılması adı altında arka arkaya iki tane ka
nun çıkarıldı ve hem kaynak yarattık, hem idareye 
'büyük kolaylık verdik. Şimdi bildiğim kadarıyla Ma
liye Komisyonuna gelmiş, özel Uzlaşma Kanun Ta
sarısı var. Bununla Hükümetin öngördüğü idarî yön
den mükellefle olan sürtüşmeleri, friksiyonları as
garî düzeyde tutabilmek ve bunu asgarî düzeyde. 
tuta'b'ilirse yeni kurduğumuz vergi mahkemelerine 
de az dosyanın gitmesini, az dosya gitmesi dolayı-' 
sıyla da vergi davalarının çok çabuk karara bağ
lanması imkânını yaratmasıdır. Bu strateji son dere
ce uygun ve mükemmel bir stratejidir. 

Bunun gereği olarak da, Maliye Komisyonumu
zun maddeden çıkardığı bir ikinci madde getirmiş
ler. O da çok uygun bir maddeydi, gönül isterdi ki, 

Komisyonumuz buna katılsın ve bunun da kanun
laşma şansı olsun. Şimdi, demin yaptığım hesabı 
mükellefler yine yapacak ve diyecekler ki, ey ince
leme elemanı, ey Maliye sen beni yakaladın iyi, gü
zel bir defa bir kuruş benden ceza alamayacaksın. 
Şu açıdan alamayacaksın, kaybettiğim anda ben bu 
parayı illegal olarak kullanma şansına sahibim; ama 
senin Hazine olarak ne kadar haklı da olsan bu ta
vize karşılık alacağın beş kuruş para yok. İşte bu 
beş kuruş parayı, bu tavizi buraya getirmişti bu 
ma'dde, gönül isterdi ki burada kalsın, bunun çıka
rılmasının çok uygun olmadığını huzurunuzda dile 
getirmek isterim. 

Hükümetin stratejisine bu yönüyle yardımcı ol
mak Genel Kurulumuzun da görevleri arasındadır, 
ben bunu böyle telakki etmek ihtiyacındayım. 

Efendim, demin Sayın Hocam konuştu dedi ki, 
inceleme elemanlarının takdir komisyonlarıyla çalış
malarını bir yerde kırdık, bu çok başarılıydı. Müm
kün değil değerli arkadaşlarım; inceleme elemanının 
yazdığı raporları aynen kabul eden takdir komisyon
ları olduğu gibi, sıfıra indiren takdir komisyonları 
da biliyorum ben. Ömrüm bununla mücadeleyle 
geçmiştir, Sayın Bakanımız da hatırlayacaklardır, Sa
yın Genel Müdür arkadaşım da hatırlayacaklardır. 
Efendim, yazılmış bir inceleme raporunu horoz ağ
zında bir inci gibi yıllarca uygulamaya koymadan 
bekleten, sonunda zaman aşımına uğratıpta uygula
ma şansını ortadan kaldıran idaremiz bugün maa
lesef Maliye Bakanlığında vardır, bunu önlemek için 
getirilmiş bir müessesedir, fdarenin etkinliğini artı
rıcı niteliği vardır, incelemenin etkinliğini artırıcı ni
teliği vardır, incelemenin etkinliğini artırıcı niteliği
nin olması yanında bir prevantif fonksiyonu da var
dır, inceleme elemanlarına verilmiş bu yetki nede
niyle. 

Yani, artık hiçbir mükellef diyemez ki, ben na
sıl olsa itiraz ederim, takdir komisyonunda bunu kı
rışırım, mümkün değildir, itiraz komisyonuna gitme
den, takdir komisyonuna gitmeden inceleme elema
nının yazdığı rapor üzerinde işlem yapılacaktır. Bu
nun kötü niyetli mükellefleri caydırıcı fonksiyonu
nun ön planda olduğunu da huzurunuzda vurgula
mak isterim değerli arkadaşlarım. Çok yerinde bir 
maddedir, Hükümeti bu yönüyle kutlamak istiyo
rum. 

Efendim, bir de 9 uncu madde şöyle gözüme 
çarptı; mükellefin kaza mercilerindeki davalarının, 
ihtilaflarının sürmesi sırasında biz inceleme eleman-
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lan olarak her zaman dinlenme hakkımız vardı. İnce
lemeyi ben yaptım itiraz komisyonunda dinlenirdim, 
temyiz komisyonunda dinlenirdim, Danıştayda dinle
nirdim, raporu bihakkın Hazine lehine savunma im
kânı bendeydi, idare olarak bendeydi; ama mükel
lefe karşı da savunma imkânını vermemiz mutlaka 
söz konusuydu. Bu imkânı tanımanın da bir yolu, 
ya muhasebecisini dinlettirmekti yahutta mali mü
şavirini dinlettirmekti. 

Malî müşavirle muhasebeci aynı kategoride tar-
tılamaz değerli arkadaşlarım. Muhasebeci demek, 
sadece kayıt yapan insan demektir teorik düzeyde; 
ama mali müşavir o yaptığı kayda vergi yönünden, 
revizyon yönünden başka yorumlar getirme duru
munda olan insandır. Malî müşavirin dinlenmesi ka
za mercilerinde mükellef yönünden çok daha büyük 
bir güvencedir, bu yönüyle maddede bunun yer al
masını da çok uygun mütalaa ediyorum. 

Bunun bize ileride daha bir faydası olacak, Sa
yın Bayazıt gözüme bakıyorlar, benim zamanımda 
hazırlanmış Yeminli Malî Müşavirlik Kanun Tasa
rısı, Serbest MüşaVirlik Kanun Tasarısı Adalet. Ko
misyonumuzun ince tetkikatından çıkmıştır, yakın
da sanırım Mali İşler Komisyonuna gelecektir, on
dan sonra huzurunuza gelecektir, maddede böyle bir 
hükmün bulunması yarın çıkacak bu Tasarıyla ilgili 
olarak mutlak surette yeminli malî müşavirliklerle 
Vergi Usul Kanunu arasındaki organik bağı da kur
ma imkânını sağlayacaktır. Bu nedenle, yerinde gör
düğümü huzurunuzida dile getirmek isterim. 

Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşüm be
yaz oy verme yönündedir. Yüce katkılarınızla ve 
ufak tefek değişikliklerle sanırım Kanun Tasarısı 
daha mükemmel hale gelecektir, önce sayın mükel
leflerimize, yıllardır yeniden değerlendirme yapama
maktan dolayı gerçek kâr tevzii yapamayan mükel
leflerimize bunun hayırlı, uğurlu olmasını diler, Yü
ce Meclise saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sualleri de, alalım, Sayın Fırat,. Sayın Aksoy. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye? Yok. Buyu
run Sayın Başkan. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, yeniden 
değerlendirme kanunu ile üretim maliyetlerinde bir 
artış olacak mıdır, bunun açıklıkla belirtilmesini is
tirham ediyorum. 

İkincisi; Hazinenin kurumlar vergisi kaybı porte
si ne olacaktır, daha önce düşünülmüş müdür 1983 
bütçesi yapılırken? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 

ALAEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, Ma
liye Bakanımızdan cevaplamasını istediğim bir hu
sus var; yeniden değerlendirme hususu bu Tasarıy
la sadece ticari işletmelere getirilmektedir. Gayri
menkul iradı durumuyla gelir vergisi mükellefleri 
bendenize bazı sualler sordular; bizim bir depomuz 
var kiraya veriyoruz, veya bir evimiz var kiraya ve
riyoruz mesken veya işyeri olarak 1975 deki değeri 
100 bin lira, Maliye Bakanlığı % 25 ilave yapacak
tır 125 bin lira olacaktır, amortismanı 125 bin lira 
üzerinden düşeceğiz. Ancak, yeni vergi sistemine gö
re, Maliye Bakanlığı binaların asgarî ne miktarda 
olacağını beyan etmek mecburiyetinde bırakmıştır. 
1975 yılında yapılan bu 125 bin liralık daire Maliye 
Bakanlığının tespitlerine göre 3,5 milyon liradır, 3,5 
milyon lira üzerinden biz senelik gayrimenkul ver
gisi vermek mecburiyetinde kalacağız. Mademki ver
gisini 3,5 milyon lira üzerinden vereceğiz, Maliye 
Bakanlığı bizi mecbur etmiştir, niçin amortismanı 
3,5 milyon lira üzerinden düşülmemektedir diye sor
maktadırlar. Bu doğru mudur?.. Sayın Bakanımız bu 
hususta ne düşünürler bunu arz etmek istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Sabuncu buyurun efendim. Sorulara da 

cevap verecek misiniz, yoksa Sayın Bakan mı ve
recekler, vereceksiniz buyurun efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 

Uzun yıllardan beri Maliye Bakanlığından bek
lenen Kanun Tasarısı nihayet huzurunuza gelmiş du
rumdadır. Bu Tasarı hakkında kısaca bilgi arz etme 
noktasına geçmeden, böyle bir tasarının 1960 yılın
da da Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesiyle 
getirildiğini, ancak yeniden değerlendirme tamamıyla 
vergili olarak öngörüldüğünden böyle bir durumun 
tahakkuk etmediğini, ya da uygulanırlılıktan uzak 
olduğunu başlangıçta arz etmek isterim. 

Şu anda Sayın Erginay'ın da buyurdukları şekil
de, Yeniden Değerlendirme Tasarısı karşımızdadır, 
gecikerek karşımızdadır. Ekonomik hayatta büyük 
rahatlamaya meydan verecek, sınaî ve ticarî teşeb
büslerimizin, firmalarımızın içte ve dışta rekabet güç
lerini artıracak bir Kanun Tasarısı ile huzurunuza 
çıkmış bulunuyoruz. 

Sayın üyeler; 
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Kamu gelirlerinde fazla olumsuz bir duruma 
yol açmadan işletmelere gerçek değerleriyle vücut 
bulabilme ve dinamizm kazaridırabilme bu Tasarının 
en belirgin özelliğidir. Yani, Maliye Bakanlığı şim
diye kadar alışılagelmişin ötesinde, hemen hemen 
en belirgin özelliği olarak tasarının fiskal vergi ama
cından çok, genel ekonomik hedefleri ön planda tu
tan bir tasarı sevk etmiş ve Komisyonumuzda ye
niden değerlendirilerek huzurunuza gelmiş durumda
dır. Bu Tasarının Maliye Bakanlığından gelen diğer 
tasarılardan farkı budur. Yani sadece ve hatta tek 
başına demeyeceğim; devlet gelirleri düşünülmeden 
ekonomiye dinamizm kazandırabilmek bakımından 
fiskal amaçtan çok ekonomik amacın ferdi ve mak-
ro açıdan ön planda tutulduğu bir kanun tasarısı du
rumundadır. 
' Sayın üyelerimizin sorularına veya görüşlerine ce

vap arz dtmeden önce yeniden değerlendirme üze
rinde kısaca görüşlerimi ve Komisyonumun görüş
lerini arz etmek istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Kanun Tasarısının, takdir komisyonunun fiili du

rumunun ortadan kaldırılması ya da başka bir de
yişle vergi inceleme elemanlarının raporlarının ön 
plana alınması şeklinde getirdiği 1 inci maddedeki 
önemli değişiklikten başka amortisman, hızlandırıl
mış amortisman olarak ve bir de yeniden değerlen
dirme olarak üç belirgin ve ana hatlarıyla üç özel
liği vardır. Bunlardan günlerdir kamuoyunda konuş
malara konu olan yeniden değerlendirme mevzuu 
yıllar itibariyle % 107 ye kadar yaran enflasyonun 
Türkiye'de yaşanmış olmasıdır. Böyle % 107'ye va
ran enflasyonla mücadele etmiş Türkiye'de, yurdu
muzda mükelleflerin bilançolarının aktiflerinde o za
manın değerlerine göre, kaydedilmiş kıymetlerin ta
sanda öngörülen katsayılarla çarpılması suretiyle 
güncel değerlerinde yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 
Girdiği zamanda bilançoya akseden, bilançoda gir
diği değer itibariyle görülen bir menkul ya da gayri 
menkul iktisadî kıymetin öngörülen 1982 bir olmak 
kaydıyla geriye doğru onbire kadar çıkan katsayıyla 
çarpılmak suretiyle güncel değere, yani değer artı
mına tabi tutulmasıdır. 1972 toptan eşya fiyat endek
si ortalamasını 100 olarak ve baz kabul edecek olur
sak, 1982 de 2278, yani 1972 de 100, 1982 de 10 
yıllık bir periyot içerisinde 100 rakamı 2278'e yük
selmektedir. Yani yaklaşık 22,5, 23 misli bir değer 
artışı, nominal açıdan paranın değerini kaybetmesi 

ya da toptan eşya fiyat endekslerinde, gerçek artış, 
değerlerde de fiktif bir yükselme söz konusu olmuş
tur. İşte bu nedenle enflasyon oranın, enflasyonun 
yıllar itibariyle % 107'ye varabilen oranlarda yıllar 
itibariyle değişik oranlarda kemird'iği iktisadî kıy
metleri gerçek değerlerine çıkararak mükelleflerin 
enflasyon vergisi ödemeleri, gerçek iktisadî kıy
metleri esasına oturan vergi ödemeleri, bir; ikincisi, 
içeride; üçüncüsü, bilhassa dışarıda büyüklüklerine 
uygun bilanço yapısına, malî yapıya görünürde ka
vuşturulmaları; dördüncüsü, sayın hocamızın da be
lirttikleri şekilde ikame değerini mükellefe, sanayi
ciye, ticaret erbabına menkul ve gayri menkulle il
gili olarak verme, bu amaçlara yönelik olarak yeni
den değerlendirme gelmiş durumdadır, ki yeniden 
değerlendirmenin (Sayın Genc'e ileride görüşmeler 
sırasında cevap arz edeceğim genel açıdan anlamı 
sadece fiskal ya da vergi ya da vergiden kaçınma 
değildir. Yeniden değerlendirmenin amacı, ekonomi
de birimlerin ya da ünitelerin, iktisadi ünitelerin ger
çek büyüklüklerine kavuşturulmasıdır. Yeniden de
ğerlendirmeyle ne amaçlandığını müsaade ederseniz 
son derece kısa olarak bir örnekle arz etmek isti
yorum. 

Aktifte 100 lira olarak kayıtlanan bir menkul 
değer ya da makine pasifte diyelim ki 50 rakamıyla 
birikmiş amortismana tabi olmuş. Girdiği yılın kat
sayısı (İleriki maddelerinizde arz edeceğiz) 10. Ak
tifte 1000, pasifte birikmiş amortisman 50. Her ik'i 
rakamı da katsayıyla lO'la çarpacağız. Bir tarafta 
1000 çıkacak, öbür tarafta 500 çıkacak. Arada 500 
lük bir fark doğacak. Halbuki daha önce 50 lik bir 
fark olduğundan biz , bu yeniden değerlendirmeyle 
firmaya 450 liralık bir değer artışı sağlamış olacağız. 
Bunun pasifte görünmesi lazım. İki şekilde görün
mesi lazım; ya yeniden değerlendirme fonu olarak 
görünmesi lazım ya da yıllar itibariyle senin değerin 
bu kadar kaybetmiştir, gerçek anlamda senin bu ma
kinenin değeri şudur, o nedenle senin kayıtlı serma
yen üzerinde böyle görünmesi lazım deyip kayıtlı 
sermayeye kalbetme imkânı vermemiz lazım. Aksi 
takdirde yıllar itibariyle enflasyonun aşındırdığı ik
tisadi değerlerle çalışan, gerçek büyüklüğünü ortaya 
çıkaramayan ve gerçek değerleriyle değil, daha faz
la vergi vererek enflasyoriist değerlerle vergilendiri
len mükellefin sonunda iktisadî kıymetlerinin sıfıra 
inmesiyle karşı karşıya kalabiliriz. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir diğer konu, amortisman mevzuudur ki, bu 

Kanun Tasarısının önemle üzerinde durulacak husus
larından bir tanesi de budur. Normal amortisman 
ve hızlandırılmış amortisman olarak getirilen amor
tisman oranları mükelleflerce 1.1.1983 tarihinden iti
baren istenilen oranda % 25 *i ve % 50 yi geçmemek 
üzere ayrılabilecek. 

Bu amoftisman oranları, yeni değerlendirmenin 
bir defa yapılacaği bu Kanun Tasarısının çıktığı yıl 
olan 1983 yılından itibaren yeni bir yeniden değer
lendirme kanun tasarısı ihtiyacını kısmen karşılamak 
için getirilmiş ve enflasyon oranları göz önünde tu
tularak gerçek değer kaybını itfa etmek ve mevcut 
malı aynen iade edebilmek bakımından getirilmiş bir 
unsur olarak görülecektir. Hakikaten devlet gelirle
rinin ön planda tutulduğu, hizmetlerin finansman 
kaynağının düşünüldüğü b'ir dönemde Sayın Hükü
metimizin böyle bir tasarıyla karşımıza gelmesi te
şekküre şayan bir tutum olarak mütalaa edilebilir. 

Bu yeniden değerlendirme konusu, mükelleflere, 
daha önce arz ettiğim gibi, Sayın Genc'in ve diğer 
sayın konuşmacı üyelerimizin de üzerinde durduğu 
gibi, aynı zamanda finansman ihtiyacını karşılama 
unsuru da olacaktır. Yani bir banka içeride veya dı
şarıda öz aktife göre, öz sermayeye göre belirli oran
da verdiği krediyi bu öz sermaye yükseltildiği tak
dirde daha büyük rakamda verebilme imkânına ka
vuşacaktın 

Bir de şunu arz etmek istiyorum; bugün, özellik
le inşaat taahhüdü içerisinde olan firmalarımız dün
ya çapında firma durumuna geçmişlerdir. Bir firma 
geliyor L'os Angelesten, bit de Türkiye'den (X) fir
ması katılıyor; ama bugün Türkiye'de (X) firması 
hakikaten Los Angeles'ten, Hamburg'tan gelen fir
malarla beynelmilel sahada mücadele edebilmek gü
cünü kazanmıştır. Ancak taahhüdü verecek (X) dev
leti iki bilançoyu karşısına aldığı takdirde birini kor
kunç bir rakam, öbürünü son derece cılız kalmış, 
küçük ıkaTmış, enflasyonun eski değerlerinde kalarak 
yıprattığı bir rakam olarak görecek. Böyle durumda 
o büyük ihalelerde başarı gösteren firmalarımız ger
çek bilanço değerleriyle ihaleyi yapacak olan dev
letin ya da firmanın karşısına çıkamıyorlar, işte bu 
bakımdan da hakikaten önemli bir durum doğacak
tır. 

Sayın üyeler; 
Bundan sonra da zannediyorum sayın üyelerin 

görüşlerine cevap verirken bazı konuları açıklama 

imkânını bulacağım. O nedenle hemen sayın üyelerin 
görüşlerine de kısaca değinmek istiyorum. 

Sayın Genç, yeniden değerlendirmeyi sadece ver
gi kıstasına bağlar bir konuşma edası içerisinde ol
dular. Arz ettiğim gibi, esasında böyle sadece salt 
olarak vergi kıstasına bağlı olan, hatta, vergi kıstasını 
düşünen, ön plâna alan bir tasarı niteliğinde değil, 
makro ekonomik açıdan getirilen bir tasarı niteliğin
dedir ki, firmalara Türkiye'nin ekonomik düzeninde 
büyük bir rahatlama sağlayacak, Türkiye ekonomisi
ne dinamizm ve yeniden hareketlilik kazandıracak, 
hatta devlet gelirlerinde azalmaya rağmen, bir hare
ketlilik kazandıracak tasarı niteliğinde olduğundan 
fiskal amaçtan uzak vergiyle pek fazla bağıntılı ol
mayan bir tasarı niteliğindedir, vergi artırma amacıy
la bağıntılı olmayan. 

. «Arsalar niye değerlendirme dışında tutuldu?.» 
Maddeler üzerinde madde bazlarında görüşülürken 
bunların üzerinde ayrıntılı olarak bazı arz edemedi
ğim sorular üzerinde duracağımız için durmayaca
ğım, 

Yalnız, biz burada amortismana tabi değerlerin 
yeniden iadesinin üzerinde duruyoruz. Arsalar ise, 
herhangi bir aşınmaya ya da bir amortismana tabi 
değer niteliğinde değildir. Evet, araziler için vardır, 
binalar için vardır; ama tabiatın bir unsuru olan 
arsa üzerinde amortisman yoktur. 

«Yeniden değerlendirme sonucunda doğan yeni 
kredi İmkânı maliyet ve talep enflasyonuna yol aça
bilecek mi?» dediler. Esasında tabiî bu ekonomik 
kavramlar, iki kere ikinin dört ettiği gibi münakaşası 
yapılabilecek kavramlar değil. Ancak, ihtiyacı olan 
firmaya da istediği krediyi verememek ve istediği fi-
nans imkânına kavuşturamamak da Türkiye'de kü
çülmeye veya büyümenin engellenmesine yol açacak
tır. Özellikle huzurunuza finansal kuruluştan gelmiş 
bir üyeniz olarak bunun tedirginliğini, güçlüğünü 
uzun yıllar çektim. Fevkalade güçlü bir firma kar
şınıza geliyor, hakikaten buna o krediyi verebilecek 
durumdasınız; ama bilançosunu açtığınız zaman bu 
imkânı veremiyorsunuz ve gerçekten büyümesi veya 
üretimi kısıtlanmış oluyor. Bu Tasarı bu imkânı 
verecektir. Maliyet enflasyonuna ya da talep enf
lasyonuna yol açabileceği konusunda da tabiî bir id
dia söz konusu olabilir; ama bunun ne kadar ger
çek olabileceği uzun münakaşalar sonucunda değer
lendirilebilecek bir konudur. O nedenle de konu 
üzerinde kısa zamanda pek fazla açıklama yapıp 
müzakeresine girebileceğim kanısında olmadığımdan 
müsbet bir görüş beyanına imkân bulamıyorum. 
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«Başka yerde başarısızlığa uğramış bir sistem ne
den Türkiye'de uygulamaya konuluyor?» dediler. Bu 
sistemin başka ülkelerde uygulanıp uygulanmadığı 
konusu Komisyonumuzda uzun müzakerelere konu 
olmuş ve bu konu üzerinde de uzun uzadıya dur-

, muşuzdur. Bazı Batı ülkelerinde enflasyon oranı % 
5'i aştığı takdirde, bu sistem otomatik olarak mü
kellefe verilmektedir. O nedenle uzun vadede bir ba
şarısızlık veya bundan kaçma diye bir durum söz 
konusu değildir. 

Sayın Genç anladığım kadarıyla yeniden değerlen
dirme yerine hızlandırılmış amortismanı öngörüyor
lar herhalde. Yeniden değerlendirme 1983 başında 
olacaktır; ama hızlandırılmış amortisman devamlı 
olacaktır. B'iz bunu fik'tif değere yükseltme olarak 
mütalaa etmiyoruz, gerçek değerine yaklaştırma ola
rak mütalaa ediyoruz. Hatta, gerçek değeri de tam 
olarak yansıtacak bir katsayı sistemi gelmiyor, onu 
da başlangıçta arz edeyim. Yani bizim Komisyonda 
da kabul edilen ve yıllar itibarıyla öngörülen katsayı, 

jjerçek değeri de ortaya koyan bir katsayı niteliğinde 
değildir, gerçek değerin daha gerisindedir. Mesela; 
'bir firmanın aktifinde 100 lira olarak kayıtlı olan bir 
bedeli, eğer bugün 100 de birikmiş amortismanı var
sa, yeniden değerlendirmeye girmiyor; 10 ise, lO-'la 
çarptığınız zaman 100 liralık bir değer artışı oluyor 
ki, belki daha bir hayli kullanma im'kânı olacaktır. 
Getirdiğimiz katsayılarla böyle gerçek değerleri son 
derece aşan bir değerlendirme sistemi de getirmiş de
ğiliz, onu da bu şekilde arz etmiş oluyorum. 

Sayın Erginay'a değerli açıklamalarından dolayı 
teşekkür ediyoruz. 

Sayın Doğu vergi kaybı üzerinde durdular. Ko
misyondaki müzakerelerimiz sırasında vergi kaybı 
konusu üzerinde de durduk. Eğer Sayın Doğu'nun 
engin 'bilgileri bizim şu anda yapacağımız hesapla
malara galip gelmeyecek olursa... Sayın Mecl'isin 
huzurunda böyle bir hesaplamaya girmek belki de 
'biraz müşkülat oluyor; ama cesaretle bir rakam sil
silesini ortaya koymak istiyorum. Bütün' rakamlar 
yaklaşıktır ve yanılma payım da takdirleririizdedir : 

1 milyon 100 bin ticarî ve meslekî mükellefimiz 
var. Bunun % 25'i birinci sınıf bilançom mükellef, 
bu da yaklaşık 300 bin mükellef ediyor. % 5ö'si ti
caret kesimi (Ki, yeniden değerlendirmede nasibini en 
az alacak ya da almayacak kesim), % 10'u da yine 
bu nitelikte olan meslekî kazanç erbabı. Geriye % 40 
azamis'iyle bir mükellef grubu kalıyor yeniden de
ğerlendirmeye girecek ve bu da yaklaşık 120 bin mü

kellef ediyor. 120 bin mükellef karşısında yeniden 
değerlendirmenin global rakamlar muvacehesinde 
(Çok garip bir rakam olarak görülmezse, belki ger
çekçi bir rakam olarak görülecektir) azamî 40 mil
yar liralık vergi kaybına sebep olabileceği, bunun 
karşısında makro açıdan sağlanabilecek gelişmenin 
böyle bir devlet geliri kaybını kısa zamanda itfa ede
cek, daha büyük boyutlara ulaştıracak bir gelirle kar
şılaştırarak, devlet gelirlerinde 3 - 4 senelik kısa za
man sonra bir artış sağlayarak kat kat üstün, bir de 
ekonomide dinamizm kazandıracak ve makro ekono
mik açıdan getirilmiş bir Tasarı olması nedeniyle ki 
biz pek dikkate almadık. 

«İleriye dönük bir vergi kaybı söz konusu olma
yacak mı?» dediler. Belki bu yılın ve gelecek yılın 
vergi kaybı olacaktır. Yıllar itibarıyla düşük oran
da olan amortismanın bu defa yıllar itibarıyla % 
25'de .tutulduğunu düşünürsek 4 yıl içerisinde bir 
malın değeri sıfırlanmış olacaktır ve yen'i bir amor
tismana konu olmayacaktır. 4 yıl sonra bu imkân 
ortadan kalktığından, daha fazla Gelir Vergisi öde
me durumunda kalacaktır; ama şu andan itibaren 
% 10 olduğu takdirde, 10 yıl boyunca bu amortis
mana tabi olma durumu var. O bakımdan bu görüş 
de pek müspet karşıladığımız bir görüş olarak gel
medi, 

İkinci madde çıkan bir madde olduğu için, üze
rinde müzakere olmadığı için madde bazına girme
me düşüncem esas olmasına rağmen, bu maddeyle 
ilgili olarak üzerinde duracağım bir konuyu kısaca 
arz edeyim. Hükümetten gelen tasarının 2 nci mad
desi, «Şu kadar ki, açtıkları dava sonucunda haksız 
çıkan mükellefler, ihtilaflı kısmın kesinleşen ve öden
memiş olan miktarı üzerinden ihtilaflı ilgili vergi alaca
ğının doğduğu vergilendirme dönemini takip eden 
aydan başlamak üzere 6183 sayılı Kanun hükümleri
ne göre tecil faizi ödemek mecburiyetindedirler.» de
mektedir. 

Şimdi bir kere 6183 sayılı Kanuna göre, tecil faizi
ni ortaya koymak lazım. Tecil faizi' kesinleşmiş vergi 
alacağını baz olarak alır. Burada ise, başlangıçtan iti
baren vergilendirecek olursak kesinleşmemiş bir vergi 
alacağı söz konusu olur. 

ikincisi de; hakikaten bugün için (Sayın Bakanla 
da yaptığımız görüşmede müttefik olduğumuz bir hu
sus vardır.) vergi borcunu ödemede gecikmek için 
dava açan mükelleflerimiz vardır, bunu kabul etmek 
gerekir; ama böyle mükelleflerimiz vardır diye de 
müspet hukuku baştan itibaren yıkmak, bu davayı 
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açmayı engellemek için müspet hukuk müessesesinin 
kaidelerini zorlamak bizce biraz zor bir husus ola
rak geldi. Yani önceden diyoruz ki, mükellef sen 
dava açma. Çünkü, bu davayı kaybedecek olursan, 
ta vergi alacağının doğduğu . tarihten itibaren seni 
tecil faiziyle cezalandırırım ve bunun bir sınırı falan 
da yok. Bu, adalet mekanizmasını hızlı çalıştırmak 
mecburiyetinde olduğumuz dönemde, Devletin ve 
yetki ve görevleri arasında olan her türlü davaların 
kısa zamanda bitirilmesi mecburiyeti karşısında ada
let mekanizmasını en sistemli şekilde kurmamız ge
rekli bir dönemde böyle bir cezalandırma sistemine 
gitmek, Devletin yetki ve görevini mükellefin sır
tına yüklemek şeklinde mütalaa edilmiştir. Zannedi
yorum Türk müspet hukukunda böyle bir emsal uy
gulama da söz konusu değildir. 

Arz ettiğim gibi, biz bu hükmü tabiri amiyanesiy-
le kuruların yanı sıra yaşlar da yanmasın diye ve müs
pet hukuk kaidelerini bu kadar zorlamayalım, bunun 
başka yolları da var diye maddeden çıkardık. 

Malî müşavir ve muhasebeciye de Sayın Doğu'nun 
da buyurdukları nedenlerle yer verdik. Sayın Adalet 
Komisyonumuz son derece kıymetli görüşleriyle mü
cehhez olarak geçen dönemde Danışma Meclisimize 
havale edilmiş olan Serbest ve Yeminli Malî Müşavir
lik Kanun Tasarısını Komisyonumuza tevdi etmiş bu
lunmaktadır. Kısa zaman içerisinde en etkili ve en 
geçerli şekliyle çalışma yapacak olan Komisyonumuz, 
bu Kanun tasarısını da huzurunuza getirecek ve Sayın 
Meclisimize arz edecektir. Bu Kanun tasarısına bir 
basamak, bir köprü olabilmesi ve mükelleflerin bu 
kanun çıkıncaya kadar boşlukta kalmamaları bakı
mından malî müşavir ya da muhasebeci kullanan mü
kellefler açısından açığı kapatmak bakımından getirdik. 

Bu Kanun tasarısını hakikaten şimdiye kadar gö
rülmüşün ötesinde, hatta belki ilerde tabiî çok daha 
fazlasını sağlayacağı düşüncesiyle vergi amacını bir 
tarafa bırakıp genel ekonomi bakımından getirme 
durumunda olan Hükümetimize (Belki garip bir te
şekkür olacak), sayın Alt Komisyonumuza ve Ko
misyonumuzun üyelerine huzurunuzda gerçekten dik
katli ve tasdikinize mazhar olacak incelemeler yapma-, 
lan nedeniyle teşekkürleri borç biliyorum. Sayın Da
nışma Meclisinin böyle bir Yeniden Değerlendirme 
Kanun Tasarısını çıkararak makro - ekonomik açıdan 
rahatlama sağlamanın mutluluğuna ulaşacağı düşünce
sindeyim. 

Sayın üyelerimize saygılarımla arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Bakan, ilave edeceğiniz bir açıklama?.. Bu

yurun efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; 

Huzurunuzda görüşülmekte olan Vergi Usul Ka
nununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tasa
rısının en önemli özelliği, Türkiye'de çoktandır ihtiyaç 
duyulan yeniden değerleme müessesesine yer vermesin
den dolayıdır. 

Yüksek malûmunuz, Vergi Usul Kanunumuzun 
geçici 11 inci maddesi daha 1965 yılında Vergi Usul 
Kanunumuzun içerisine «Yeniden değerleme» diye bir 
hüküm getirmiştir; fakat 1965'ten sonra görev alan 
hükümetler geçici 11 inci maddeyi, eğer katsayıları 
ilan edebilseydi uygulayacaktı. Katsayıların ilanı Maliye 
Bakanının yetkisine bırakılmıştı. Maliye Bakanı, de
ğerlemede uygulanacak katsayıları tespit ve ilan et
mediği için de, geçici 11 inci madde yürümedi. 

Bu arada benim de uzun süre görev aldığım Ge
lirler Genel Müdürlüğüm esnasında mesele arizamik 
tetkik edildi; bir ide Fransız uzman getirildi, bir ko
misyon tesis edildi ve «Geçici 11 inci madde biçimin
deki bir yeniden değerleme Türk ekonomisi için, 
Türk vergi mükellefleri için herhangi bir yenilik getir
miyor ve bunun bazı değişikliklerle ancak yeniden de
ğerleme imkânını sağlaması mümkündür.» dendi ve 
ondan sonra da; 1972'den sonra da Maliye Bakan
lığı olarak yeniden değerleme hükmünü getirmeye 
imkân bulamadık. Bugün sizin huzurunuza gelinceye 
kadar mesele de askıda kaldı. 

Yeniden değerleme nedir?.. Aslında işletmelerde 
amortisman, değerleme, devamlı şekilde malın ma
liyet bedeliyle aktife girdiği gün üzerindeki değeri 
üzerinden ayrılır ve amortismanın özelliği de, Sayın 
Erginay Hocamızın işaret buyurdukları gibi, bir ma
lın kullanma süresi bittiği zaman yerine yenisini ko
yacak kadar işletme içerisinde bir değerin birikmiş 
olmasını temin' etmektir. 1.000.- liralık bir değerin 
amortismanı 1 000 lira olarak amorte edildiği za
man, yenileneceğinde 1 000 lirayı tekrar o makine
nin satın alınmasında kullanılarak işletme kendi ken
dini yenileyebilsin, diye düşünülmüştür; fakat önce 
Birinci Cihan Harbinden sonra ve genellikle de İkin
ci Cihan Harbinden sonra enflasyon oranları iki ra
kamlı hale gelince Batılı ülkelerde, maliyet esasıyla 
değerlemek ve amortismana tabi tutmak Batı ülke
lerinde rahatsızlık doğurmuştur. Buna şundan dola* 
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yi temas ediyorum : Bizde son yıllarda biliyorsunuz 
enflasyon üç haneli rakama kadar çıktı. Dünya eko
nomistleri bir «Enflasyon vergisi» tabiri ifade et
mişlerdir. Devletlerin enflasyon vergisi almaması 
için de bir enflasyon muhasebesi tutması lazım ge
lir. Enflasyon muhasebesinden maksat, devamlı şe
kilde her yıl fiyatlar arttığı ölçüde işletmedeki değer
lere bir değer kazandırmak lazım gelir ki, aslında 
gerçek gelir olmayan, enflasyonist gelir olan kısmı 
devlet gerçek gelirmiş gibi vergilemesin... 

Bu enflasyon muhasebesinin başlıca unsurlarından 
birisi sabit değerlerin amortismanı oluyor. Gerçek
ten enflasyon muhasebesinde 3-4 yıldır Batı'nın hem 
ilmî gazetelerinde, hem dergilerinde, hem üniversitele
rinde büyük bir münakaşa mevzuudur. İçinizden Fi
nancial Times okuyanlar bunun her gün orada aksi
ni görür. İngiliz Yüksek Muhasebeciler Derneğinin de
vamlı yayımı vardır; enflasyonist muhasebesine dün
ya muhasebe sistemini götürebilmek için; fakat he
nüz hiç kimse oraya varamamıştır. Fakat oraya var
madan önce uygulayabilecekleri bir husus olarak ye
niden değerleme; yani işletmelerin sabit değerlerini 
hiç değilse enflasyon oranında yeniden bir değerle
meye imkân vermek suretiyle gerçek geliri bulma 
çabası göstermişlerdir. Yani enflasyonist gelir yerine 
gerçek geliri vergileme çabasını göstermişlerdir. Biz 
de aynı gayretin içerisindeyiz; fakat yeniden değer
lemeyi devamlı bir müessese olarak mı getirmek 
lazımdır, yoksa bir defa yapıp da bir daha yeniden 
değerlemeye ihtiyaç duymayacak bir amortisman sis
temi mi kabul etmek lazım gelir?.. Bu devletlerin bir 
tercihi olmuştur. 

1980 yılında bizim Bakanlıkta ilk hazırlanan Ta
sarıda, Maliye Bakanlığınca her sene bir yeniden de
ğerleme, katsayısı ilan etmek suretiyle amortismana 
tabi değerleri her sene yeniden değerletme usulü dü
şünülmüştü; fakat bu sene bu Tasarıyı sevk ederken 
biz bu usulün yerine hem amortismanı süratlendirmek, 
amortisman süresini kısa tutmak ve bu suretle mükel
lefin uzun sürede amorte etmek suretiyle enflasyo
nist vergi ödemesini önleme yolunu seçtik; daha basit 
bir usul, hem de işletmelerimize uluslararası piyasaya 
çıkan ekonomimiz için yeni bir rekabet imkânı geti
riyor. Bu imkânı en iyi kullanan ülke (Amortisman 
nispetleri suretiyle) Japonya olmuştur. Japon ihraç 
mallarının dünya piyasasında ucuz fiyatla rekabet 
etmesinin başlıca sebebi; Japonların yatırımlar tama
men amortize edilinceye kadar (Yani % 100 amor
tisman) vergi almama yolunu seçmeleridir. Yani iş

letme amorte edildikten sonra meydana gelen kârı 
vergiliyorlar. Birinci sene 100 liralık bir işletme 
50.- lira gelir sağladıysa bundan hiç vergi almıyor
lar, amortismandır; ikinci sene de 50.- liralık gelir 
sağladıysa 100 lira amorte., edilmiş oluyor. Ondan 
sonra amortismaosız, maliyetine amortisman girme
yen bir fiyatla dünya pazarına çıkıyorlar. 

Bununla rekabet edebilmek için Amerika, Avru
pa ülkeleri de çeşitli tedbirler almışlardır. Amerikan 
Kongresinde uzun süre münakaşa edildikten sonra 
Amerikalılar «3 yıldan aşağı olmamak üzere» diye 
gayet tertipli gitmişlerdir; yani kârdan % 33'e kadar 
amortisman ayrılmasını kabul etmişlerdir, 3 yılda da 
tamamını; yani Japonlar gibi 1 yılda amorte etmeye, 
2 yılda amorte etmeye Amerika gidememiştir, onlar 
da 3 yıllık bir süre göstermişlerdir. 

Biz de huzurunuza karma bir sistem getirdik. 
Amortisman nispetlerimizin tespitini 4 yıl olarak tespit 
ettik; fakat hızlandırılmış amortisman tatbik eden 
mükellef birinci sene normal amortisman nispetinin 
bir mislini uygulacağı için, birinci sene % 50 amorte 
edebiliyor, ikinci sene hızlandırılmış amortismanda 
bakiye % 50'nin % 50'sini amorte ediyor; yani iki se
nede % 75'ini amorte ettirmek, geriye kalan % 25'i 
de müteakip iki yılda amorte ettirmek suretiyle mües
seselerin yatırım değerlerinde bir enflasyonist aşın
ma süresini çok kısa tutmak suretiyle gerçek vergi
lemeye doğru bir adım atmak ve dünya piyasasına çı
kan sınai mamullerimizin de maliyetlerinde bir dü
şüklük getirmek... Suni vergilemeyi ortadan kaldırdı
ğımız zaman tabiatıyla maliyette bir düşüklük sağla
nıyor, bu suretle de sınai mamullerimizin maliyetini 
geleceğin Türkiye'sinde düşürmüş olacağız. 

«Yeniden değerleme yaparken, Hükümet önümü
ze bir liste koydu. 1972 ve daha önceki yıllarda işlet
meye giren değerler 12 katsayısıyla değerlenir, on
dan sonra her yıl için bir katsayı indirilmek sure
tiyle 1982'de 1 rakamına gelinir, diyorsunuz. Bunu 
nasıl buldunuz; yani bu uydurma bir rakam mıdır, 
yoksa bunun bir gerçek dayanağı var mıdır?..» diye 
bir sual hatıra gelebiliyor. Sayın Hocam, gerekçede 
fazla teferruatlı açıklanmadığı için bu noktaya temas 
etmedi, böyle bir katsayı tespit edildiğine değindi. 
Yalnız bu katsayı da uydurulmuş bir katsayı değil
dir. Bakanlıkta yapılan araştırmada 1971 senesinde 
işletmeye giren 100.- liralık değerin yıllık artışları 
itibarıyla 1981 senesinde 1 180 lira olduğu ortaya çık
mıştır. Biz de 1 180 liraya 20 ilavesi ile 1 200 yapıp, 
iki rakamını atıp 12 katsayıyı tespit ettik; yani aslında 
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100, 1 200 oluyor. Toptan eşya fiyat endeksindeki 
artışa paralel bir düzenlemedir. 

iBu kadar düzgün bir tablo nasıl çıktı 11, 12 diye?.. 
Aynen toptan eşya fiyat sayılarının yıldan yıla artı
şına göre ortaya çıkan rakamlar, 1972 için kabul et
tik biz 1971 yılı için olan rakamı; 11,80, 1972 yılı 
için 10,60 (Bunu 11 kabul ettik), 1974 yılı için 9,66 
(Bunu biz 10 kabul ettik) ve böyle sırası ile gidiyor. 
Enflasyon 1980 yılında % 100'e ulaştığı için, 1980 ve 
1981 yılları arasındaki fark da iki katsayıya geliyor 
v̂e bu suretle 1982*de işletmeye giren değerler bu yı
lın parası ile işletmeye girdiği için herhangi bir yeni 
değerlemeye ihtiyaç duyulmuyor; yani 31.12.1982 iti
barıyla yaptığımız değerlemenin içerisinde 1982 yılın
da işletmeye giren değerler bir değerlemeye tabi ol
mayacak. Niçin?.. O bu yılın parası ile zaten işletme
ye girdi. Onun için birle çarpılır diye katsayıyı gös
teriyoruz. 

Bu suretle, 100 liralık bir değer 1972 ve daha ön
ceki yıllarda işletme aktifine girmişse, 1 200 lira ola
rak 31.12.1972 tarihinde değerlenecek ve bu değerin 
karşılığında amortismanı bitmişse, (Sayın üyeler hep 
vergi kaybı üzerinde ısrarla durdular) bu yeniden de
ğerlemede getirdiğimiz usulde bilanço güzelleştirmesi 
ağır basıyor, vergi kaybı biraz hafif kalıyor. Amor
tismanda biraz kıskanç davranılmıştır; yani işletme 
aktifine girdiği değer üzerinden 10 yıllık bir amor
tismana tabi ise hepsini o katsayı ile çarpmışızdır. 
Amortismanı dolmuş müesseseler yeniden amortisman 
hakkına sahip olmayacaklardır. Amorti etmişlerdir, 
iki tarafta da değer aynı olacaktır; yani aktifte de 
1 200 lira olacaktır, pasifte de 1 200 olacaktır. O 
bakımdan, yeniden değerlemeden dolayı bir vergi 
kaybı doğmayacaktır; fakat Türk millî sanayiinin aşa
ğı yukarı büyük ağırlıklı kısmı 1975'den sonra yatı
rım mevzuu olmuştur. O senelerde de bir miktar ye
ni amortisman hakkı doğuruyor getirdiğimiz tasarı; 
yani 1975 senesinde altı ile çarpılacak. O zaman 100 
liraya rnalolan bir değer, altı ile çarpıldığı zaman 
600 liralık bir değer olacak. Halbuki, yine bu zama
na kadar % 10'dan bir amortisman ayrıldı ise, 70 
liralık bir amortisman ayrılacak, o altı ile çarpıldığı 
zaman 42'lik bir amortisman değeri ilave edilecek 
100 lirada. Bakiye 58 lirayı yine 10 yıllık bir amor
tisman süresinde tekfar amorti etmek imkânı vere
ceğiz; yani vergi kaybı bu yeniden ayrılacak amortis
mandan dolayı, orada da yine vergi kaybından kor
karak istikrarlı bir ekonomi devam ettirmek istediği
miz için, orada da yine amortismanı süratle yaptır

madık. Yine malın amortisman süresine göre düşün
dük. Şimdiki kabul ettiğimiz dört yıla göre değil amor
tisman süresi, işletmenin aktifine girdiği zaman tabi 
olduğu amortisman nispetine tabi olarak amorti edi
lecek. 

Buna rağmen yeniden değerleme dolayısıyla vergi 
kaybının, Gelirler Genel Müdürlüğündeki arkadaşla
rımızın yaptığı incelemelere göre, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi birlikte (Sayın Komisyon Başkanımızın da 
ifade ettiği gibi) 30-40 milyar civarında bir miktar 
vergi kaybı doğuracağı tahmin edilmiştir. 

«Neden kesin bir rakam ifade edemiyor. Bakanı
mız?» diye düşünürseniz açıklayayım. Çünkü, bir de
fa ihtiyaridir bu; yani dileyen mükellefler yapacaktır. 
Yalnız iktisadî Devlet Teşekkülleri için mecburidir. 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin yapacağı değerleme
den dolayı vergi kaybı doğması Hazineyi fazla üzecek 
bir durum değildir. Zaten ödeyemiyorlar vergilerini. 
Çünkü, sunî vergi haline gelmiş. 

Bu sebeple, oradaki kaybı fazla düşünmüyoruz. 
Orada mecburî yeniden değerlemeyi bir önlem ola
rak getiriyoruz ki, iktisadî Devlet Teşekküllerimiz 
bu devrede içine gireceğimiz yeniden reorganizas-
yonda gerçek oranda bir aktif varlığa ulaştırabilmek 
için; ama özel sektör müesseseleri bunu yapıp yap
mamakta ihtiyarîdirler, yani mecburî bir değerleme 
imkânı yoktur. 

Değerlemenin işletmeler için getirdiği asıl büyük 
kolaylık, amortisman ayrılmaktan daha fazla (Sayın 
Korriisyon Başkanı üzerinde ısrarla durdu) bilanço
nun güzelleştirilmesidir. Bilançonun güzelleştirilme
sinden maksat şu : 

Türkiye tş Bankası geçen seneye kadar «Serma
yesi» diye kâğıt bastırıyordu ve 40 milyon lira gös
teriyordu. 40 milyon liralık bir bankayı hiç kimse dı
şarıda ciddiye almıyor; fakat sonradan bir sermaye 
artırımı ile 30 milyar liraya çıktı sermayesi. Bununla 
beraber iş Bankasının varlıklarını bugünkü anlamı 
ile 30 milyar da ifade etimiyor; yani bir yeniden de
ğerleme yapıldığı zaman bu çok daha yükseğe çıka-
calk ve tş Bankası gerçek yüzüyle yabancıya görüne
cektir. 

Sanayi müesseselerimiz için de öyle. Bu bilanço 
güzelleştirmesi hem müesseseleri kredi alırken ban
kaların gerçek varlıklarını görmeleri bakımından bir 
kolaylık sağlayacak, hem de yurt dışına açılan mü
esseselerimizin gerçek ağırlıklarını gösterecek bir ko
laylık kazanacak. 
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Bütün bunların dışında en ımühim unsur ne bi
lanço güzelleştirmesi, ne amortisman. Türk Vergi 
Hukukunda mühim bir unsur vardır; kişi malını is
tediği gibi değerleyemez mi?... Yani biz böyle bir 
yeniden değerleme hükmü getirmeseydik malını iste
diği g4bi değerleyemez miydi?... Değerleyebilirdi. Ti
carî bilançosunda değerlediği miktarı biz malî bi
lançosunda amortisman tefriki için bir değer kabul 
etimeyız bir defa, herhangi bir istifadesi olmaz. Üs
telik yeniden değerlemeden eski değerle, maliyet de
ğeri ile yeniden değerlediği değer arasındaki farkı da 
fîktif gelir kabul ederiz biz, onu vergileriz. 

Bu Kanunda getirilen mühim unsurlardan birisi, 
bu yeniden değerlemeden dolayı doğan farkı gelir ka
bul etmiyoruz; yani bunun ileride sermayeye dönüş
mesi halini de gelir kabul etmiyoruz. Bunu kâr dağıtı
mı olarak kabul etmiyoruz. İşletmenin 100 liralık 
sermayesini 1 200 liraya çıkartıp, 1 100 lira sermaye
sine ilave yaptırıyoruz; fakat bunu işletmeden yapıl
mış bir kâr dağıtımı kabul etmiyoruz. Asıl bugün iş
letmeleri yeniden değerlemeden önleyen bu bizim 
vergileme sistemimizdi. O vergileme sisteminden iş
letmeleri kurtarıyor bu. 

Bu suretle, işletmelerin tıkanmış kalmış bulunan' 
sermaye gözüküimlerine bir açıklık getiriyoruz. 100 
liralık sermayeyi 1 200 lira haline getiriyoruz ve 
1 200 lira için 1 100 liralık yeniden bedelsiz işlet
meden hisse senedi almasını temin ediyoruz. Bu su
retle de 100 liralık hisse senetlerinin herbiri 1 200 
liraya çıktıysa alıcı bulamıyor belki. Halbuki, tek
rar eline 1 200 hisse senedi geçtiğinde herbirini 100 
liraya satmak suretiyle işletmeye modern ekonomi
nin, endüstri kapitalinin tabana yayılması, yaygın
laşması fonksiyonunu getirmek gayreti içeririnde olu
yoruz. 

Bu suretle değeri düşük hisse senetleri ile işletme
lerden küçük küçük pay almak imkânı açılıyor ve 
sermayedar da bu suretle hisse senedi pazarlayarak 
hem menkul değer ihracına imkân buluyor, hem bi
zim menkul değer piyasamız canlanacak ve işletme
ler öz kaynağa kavuşmuş olacaklar. Bankalar finans
manından kurtulup öz kaynak, yabancı kaynak fi
nansmanını düzeltmiş olacaklar. 

Tabiî ki bu vergi kaybı doğururken vergi kazan
cı da doğuracaktır bizim için; yani «Net vergi kay
bı nedir?...» diye ondan dolayı bir şey söyleyemiyo-
ruz. Bu suretle hisse senetlerini satıp öz kaynağa ka
vuşurlarsa, bankalara verecekleri faiz azalacağı için 
maliyet bedelleri düşecektir; yani gerçi bir miktar 

amortismanı fazla masraf yazacağı için maliyetini 
artıracaktır; ama öbür taraftan da finansman masraf
larından kurtulmak dolayısıyla İktisadî işletmeler ma
liyet kazancına da uğrayacaklardır. Bu- sebeple, öz 
kaynaklan artacağı için bankalardan daha az borç 
alacaklar. 

Yeniden Değerleme Kanunu yalnızca bir amor
tisman, vergi kaybı falan şeklinde mülahaza edilme
yip, Türk ekonomisinde köklü şekilde bir reform; 
yahi iktisadî işletmelere gerçek bilançolarını göre
bileceğimiz, gerçek amortisman ayıracakları, gerçek 
sermayelerini piyasaya arz edebilecekleri bir vasıta 
olarak kabul etmek lazım gelir. Yüksek Meclisiniz 
de aynı görüşlerin ışığı altında değerlendirerek müs
pet oyları ile bu Tasarıya kanun niteliği kazandıra
cağı ümidiyle saygılarımı sunuyorum. 

Yüksek MecİMn, getirdiğimiz tasarılarda bize 
gösterdiği güvene her zaman olduğu gibi bu defa 
da tekrar minnettar olduğumuzu belirtirim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasana 
MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

30 uncu maddesinin bir ve dördüncü fıkraları aşa
ğıdaki şeklîde değiştirilmiştir. 

«Resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen 
veya kısmen defter kayıt ve belgelere veya kanunî 
ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan 
hallerde takdir komisyonları tarafından takdSr edi
lecek olan veya vergi incelemesi yapmaya yetkili 
olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında 
belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi 
tarh olunmasıdır. İnceleme raporunda bu maddeye 
göre belirlenen matrah veya matrah farkı resen tak
dir olunmuş sayılır.» 

«Vergi beyannamelerini ek süre geçtiktea sonra 
vermiş olanlara bu beyannamelerinde gösterdikleri 
matrah üzerinden gerekli tarhiyat yapılır ve mükelle
fin beyanmdan fazla bir matrah hesaplandığı takdir
de bu fark için resen vergi tarh olunur.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Değerli üyeler; Komisyon tarafından çıkarılan 2 
nci madde ile ilgili iki önerge var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
İncelemekte bulunduğumuz 275 sıra sayılı Ta

sarının 2 nci maddesinin aynen bırakılmasını öneri
rim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonca metinden çıkartılan, Tasarının 2 nci 

(maddesinin yeniden metne ilavesini arz ve teklif ede
rim. 

Tülay ÖNEY 
BAŞKAN — Önergeler üzerinde bir açıklama?... 
Buyurun Sayın öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Getirilmiş bulunan Kanun Tasarısı, tümü üzerin
de söz alan arkadaşlarımızın belirttiği gibi, Türki
ye'de yaşanılan son 10 yıllık ekonomik koşullar dik
kate alındığında gerçekten hatta gecikmiş bir Kanun 
Tasarısıdır. Bu nedenle, Hükümetimizce bu safha
da bize bu biçimiyle sunulmasını tebrik ve takdirle 
karşıladığımı ifade etmek isterüm, 

Komisyonumuzun Tasarıyı büyük bir hassasiyetle 
incelediği, bütün yapılan düzenlemelerden anlaşılmak
tadır. Bu nedenle Komisyonumuzun da Tasarı ile il
gili bu müspet çalışmalarına ayrıca teşekkürlerimi 
sunmak isterim. 

Komisyonumuzla bağdaşamadığım bir tane nok
ta, Hükümetten gelen Tasarıda 2 nci madde olarak 
yer almış bulunan, tecil faizlerinin ödenmesine iliş
kin maddenin metinden çıkarılmasıdır. 

Komisyonumuz maddeyi niçin çıkardığını izah 
ederken gerekçesinde şöyle demektıdir : 

«Tecil faizinin konusu, kesinleşmiş vergi ala
caklarıdır. İhtilaf halinde, henüz kesinleşmemiş bir 
vergi alacağı burada söz konusu olduğu için, tecil 
faizi uygulaması yapılması, müspet hukuk kaideleri
ne göre anlamlı gelmemektedir.» 

Ayrıca, mahkemenin uzayabileceğini, bütün bu 
dönem içinde tecil faizi ödemesi sürmesinin mükelle
fe ağır bir külfet getirebileceğini de ifade etmekte
dir Komisyonumuz. 

Şimdi bununla tam bir anlayışa varmak mümkün 
olmuyor sanıyorum. Çünkü, Hükümet Tasarısındaki 
2 nci madde dikkatle okunduğu zaman, söylenen 
söz şudur; «Şu kadar ki, açtıkları dava sonucunda 
haksız çıkan mükellefler...» Dava sonucunda mükel-
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lef haksız çıkmışsa artık, o.anda vergi borcu kesin
leşmiş anlamı taşır. O halde, ihtilaflı bir vergi borcu 
üzerinde tecil faizi işletilmesi söz konusu değildir. 

Şöyle anlamayı düşünüyorum ben maddeyi; (Ta-
. rihlerle birlikte belirtelim) diyelim ki, 1980 yılının 

haziran ayında bir matrah belirlenmiş durumda, vergi 
inceleme görevleri tarafından. 1980?in haziranında 
bu borcun ödenmesi lazımdı; fakat ihtilaf çıktı, mü
kellef mahkemeye gitti. Mahkeme 198 Tin aralık ayın
da sonuçlandı. Yani aradan 18 ay geçti. Mahkeme 
sonucunda mükellef itirazında haksız çıktı. Bu 18 
aylık dönem için idare, kendisinden tecil faizi iste
mektedir. 

Diyelim ki, ihtilaflı meblağ örneğin 100 bin lira 
idi. 1980 senesinin haziran ayında bunu ödememiş 
olmakla ve ihtilaf çıkarmış olmakla mükellef Ha
zineyi 18 aylık bir süre için 100 bin liralık bir kayba 
uğratmıştır. 1981 senesinin aralık ayında mükellefin 
haksız olduğu mahkeme kararıyla tespit edildiği za
man, bu 18 aydır ödememiş bulunduğu bu 100 bin 
liranın tekabül edeceği bir tecil faizini ödemesi el-
betteki kendisinden beklenebilecektir. 

Şimdi Komisyonumuz der ki; «Böyle bir şeyi ge
tirmek, Devletin kendi veya idarenin kendi acizliğinin 
bir ifadesidir. Çünkü, mahkeme dava süresini kısa 
tutsun ve üç ay içinde sonuçlandırsın, alacağını da 
alsın mükellef haksızsa...» 

Sayın arkadaşlarım; 
Hepimiz biliyoruz ki, yargı konusunda çabuk 

işlemeyi bir türlü temin edememişizdİr. TürkiyeMe-
ki vergi mükelleflerini bir düşünelim, kaç tanedirler, 
kaç tane mahkeme, kaç tane insan bunlarla meşgul 
olacaktır?... Son derece kısa bir zamanda bunları so
nuçlandırmanın kabil olamayacağını gerçekçi bir 
şekilde kabul etmek lazımdır. 

Komisyon Başkanımızın yaptığı bir açıklamada, 
«Kurunun yanında yaşın da yanabileceği sonucunu 
verebilecek böyle bir uygulamayı kaldırmayı uygun 
bulduk.» diyorlar. Ben buna da fazla katılamıyo
rum. Kurunun yanında yaş da yanmaz bu konuda. 
Çünkü, normal olarak kabul edelim ki, insanlar nor
mal şartlar altında gerçekten haklı olmadıklarını dü
şündükleri bir davayı da açmazlar. Yani kazanmayı 
Ummadıkları bir davayı da açmamaları lazımdır zaten. 
Yargıyı lüzumsuz yere işgal etmenin de manası yok
tur. 

Hakikaten haklı ise, kazanacağından çok eminse 
dava açsın insanlar. Yok, sırf vergi borcunu böyle er
telemek için davalar açmayı da gerçekten önlemek 
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lazımdır ve tecil faizi Uygulaması da bunun en iyi 
bir yoldur. 

Onun için, haklı olan insan, davayı kazanacağı
nı bilen insan, bu davayı açarsa ve de kazanırsa za
ten tecil faizi ödemeyecektir; yaşın yanında kuru
nun yanmasıda söz konusu olmayacaktır. 

Son bir argümanı da burada belirtmek isterim; 
müspet hukuk kaidelerinden bahsediyor muhterem 
Komisyonumuz. 

Sayın arkadaşlarım; 

öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, hepimizin başından 
şu olay geçmiştir, ben bunu bir örnek olarak ver
mek isterim : Üç aylığına, ailenizle birlikte evinizde 
bulunmamışsınızdır, seyahate gitmişsinizdür. Bir de 
gelirsiniz görürsünüz ki, evinizde bulunmadığınız, 
evinizin boş olduğu o üç aylık süre içinde size dünya 
kadar binlerce liralık elektrik faturası gelmiştir. 
Bu elektriği yakmadığınızı ispat etmeniz korkunç bir 
külfettir. Kimse de beklemez sizden bu ispatı. «10 
gün içerisinde bu parayı ödemezseniz elektriğinizi 
keseriz.» derler ve siz alenen ve herkesçe belli olan 
bir şekilde üç ay o evi kullanmadığınız halde bin
lerce liralık elektrik borcunu gider ödersiniz. Ondan 
sonra mahkemeye başvurma imkânınız var mıdır, 
yok mudur onu da bilmiyorum; ama neticede öder
siniz. Sonunda, yaptığınız bilumum başvurular neti
cesinde (hangi kanallardan geçerse) haklı olduğunuz 
ortaya çıksa bile, size o parayı da geriye ödemezler. 
Hatta, bundan sonra gelecek faturalara mahsup eder
ler. 

Şimdi böyle uygulamaların yapıldığı bir ülkede, 
mesele verginin bu şekilde ertelenmesine gelince; 
bu kadar müsbet hukukun temel kaideleri falan şek
linde bir hassasiyet göstermenin anlamlı olmadığı ka
nısındayım. 

Gerçekten bu maddenin metinde bulunması, ver
gi meselelerinde lüzumsuz yere yargıya gitmenin ve 
vergi borcunu lüzumsuz yere ödemeden uzatmanın 
önlenmesi iyi bir yoldur. Metinde kalmasına ta
raftarım. önergeyi bu amaçla verdim. Takdirlerinize 
sunarım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
KAMER GENÇ — Aleyhinde söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

bir iki hususu önergeme ilave etmek istiyorum, izin 
verirseniz?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI - Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Burada, Sayın Hükümetimizin Tasarıda getirmiş 
olduğu maddenin neyi gaye edindiğini, özellikle, bu
gün halen mevcut olan kanunumuzdaki hükmü oku
yarak başlamak istiyorum. Konuya yabancı olan, ya
kın bulunmayan arkadaşlarımızın yaklaşmasını te
min sadedinde bunu zorunlu görüyorum. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunumuzun bir 399 uncu 
maddesi var. Bu madde diyor ki : «İtiraz, tarh edi
len verginin ihtilaflı kısmının tahsilini durdurur.» 

Hüküm bu. Bu şu demek : Bir kişi milyonlarca 
lira vergi kaçırmış ise, bir inceleme elemanının in
celemeleri sonunda bu ortaya çıkarılmış veya bir se
beple takdir edilmiş ise, bu tarhiyat yapıldığı zaman 
mükellef, eğer itiraz komisyonuna giderse bu vergi 
artık tahsil edilmez; itiraz komisyonundan karar çı
kıncaya kadar. Olay 'bu. Bu, isterse 5 bin lira, isterse 
50 bin lira, isterse 50 milyon lira olsun, bu şekilde. 

Şimdi/yıllardan beri devam eden durum şudur : 
Bizim itiraz komisyonları ve temyiz komisyonları
mızda, hatta Danıştayda dosyalar yığınlar halinde 
birikmiştir. Türkiye'nin koşulları bunu bir anda çö
zümlemeye müsait değildir. Bugün ben sabahleyin 
geldim, gene bizim Dördüncü Dairemizde zannediyo
rum 12 bin tane Temyiz Komisyonundan gelmiş. 
dosya var. 

Demek ki, vergi mahkemelerinde de bugün iti
raz komisyonlarından devredilmiş dosyalar sebebiyle 
bu kadar dosya var. Biz bunu bir anda ıslah edeme
yiz. Bunun sonucunda kişiler, «Biz bir itiraz edelim, 
nasıl olsa itirazın sonuna kadar, kaybetsek de ka
zansak da, tahsilat durduruluyor ve bize bir zarar 
gelmiyor» diyorlar ve itirazı derhal yapıyorlar. İşte 
bu nedenle de bu mahkemelerde (ve şimdi kalkmış 
bulunan itiraz komisyonlarında) dava miktarı son 
derece artıyordu. Bunun sonucunda ne oluyordu?.. 
Haklı olanların daValarina yıllarca bakılamıyor, on
lar son derece huzursuz oluyorlardı. İşte, bugün ver
gi davalarının bu derece çok olmasının nedenlerin
den birisi, itirazın tahsilatı durdurmasıdır. 

Ben bir olayı kısaca misal olarak söylemek is
tiyorum : Bir gayri menkule, kıymet artış vergîsi se
bebiyle 1974 yılında 4 000 liralık bir tarhiyatta bulu
nulmuştu. 3unun ilgilisi itiraz etti. Bu 4 000 lira, 
zannediyorum o zaman bir Danıştay üyesinin, yani 
birinci derecede ve tazminat alan bir kişinin maaşı 
seviyesinde idi. Aradan 6 sene geçti, karar bundan 
bir süre evvel yeni çıktı daha. Şimdi, 6 yıl evvelki 
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4 000 lirayı düşününüz ve 6 yıl sonrakini düşünü
nüz..̂  -

O fsebeple, söylemek istediğim şeyle şunu orta
ya ktoyma'k istiyorum : Aslında, biz bu itiraz hakkı
nı tanımak ve onun tarhiyatı. durduracağını ve hiç
bir suretle bundan dolayı bir faiz alınmayacağını 
ortaya, koymakla bu itiraz miktarını çoğaltıp, mah
kemelerin işlerini artırıp, haklı olanların sorunları
nın çözümlenmesini önlüyoruz. 

Bu sebeple,, getirilmiş olan madde, ahlâklı, dü
rüst vergi mükelleflerinden ziyade,- hak sahibi vergi 
mükelleflerinden ziyade -kaldırdığımız takdirde- hak 
sahibi olmayan, kötü niyetli olan kişileri korumuş 
olacağız ki, bunda isabet olmadığı muhakkaktır. Na
sıl Hükümet, Komisyonumuzun beyan ettiği gibi, 
diğer konularda son derece samimi olarak konuya 
girmiş, değerlendirmede ekonomiyi düşünmüş ise, 
bunda da aynı maksatla ve iyi bir niyetle gelmiş bu
lunmaktadır. İhtiyaçları karşılamaktadır. 

Sayın Öney'in açıklamalarına şu kadarcık kısa bir 
açıklamayla katılmak istedim; maddenin aynen bı
rakılmasını önerir, saygılarımı sunarım. 

'•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
önerge aleyhinde Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Ben, Tasarının tümü üzerinde yaptığım konuş

mada, aslında Komisyonumuzun bu maddeyi çıkar
masının çok olumlu bir şey olduğunu size vurgula
mıştım. Şimdi, onun daha değişik bir biçimde tekrar 
izah etmek istiyorum tekrar. 

Değerli arkadaşlar; 
Anayasamızın 125 inci maddesine göre, «idarî 

eylem ve işlemlere karşı yargı yolu açıktır.» denil
mektedir. Şunu belirteyim; vergi inceleme yoluyla 
bulunan matrah -farklarının yüzde kaçı tasdik edili
yor? Elimizde resmî bir istatistik olmamakla bera
ber» vergi incelemesi yoluyla bulunan matrahların an
cak ı%, 251 veya % 30'u tasdik ediliyor. 

AHMET SENVAR DOĞU — Nereden biliyor
sun? 

KAMER GENÇ — Sayın Bakana sorduk efen
dim. Danıştayda biz görev yaptık. 

iDeğerlı arkadaşlar; 
Olayları çok iyi tahlil etmek lâzım. Siz bir mü: 

kellersiniz; bir inceleme elemanı geliyor, defterleri
nizi tetkik ediyor. Danıştayda çok gördük; yüz b'in 
lira cirosu olan bir mükellefe bir milyon liralık mat
rah farkını tespit eden inceleme elemanını gördük; 

yani olayları çok iyi tahlil etmek lâzım. Bir milyon 
liralık bir tarhiyat yapılıyor, geliyor, bir -bakıyorsu
nuz sıfıra iniyor. Dava yoluna başvurmak vatanda
şın en doğal hakkı olduğuna göre, ona böyle bir zam 
getirmek suretiyle, (ki, tecil zammı zannedersem se
nelik '% 32 Amme Alacakları Kanununa göre. Bil
miyorum, yanılıyorsam Sayın Bakanım tashih eder
ler) on sene sürerse bu vatandaşın ihtilafı, ;% 320... 

AHMET SENVAR DOĞU — Ana parayı geçer. 
KAMER GENÇ — Ben anlatayım da, sonra s'iz 

konuşursunuz. 
Buna göre geçiyor. Mesele budur. Eğer inceleme 

elemanları yüzde yüz doğru matrah farkı bulsalar, 
dediğiniz doğru. Yani o zaman itiraza gittiğinde bu
nu cezalandıralım; ama çok fiktif matrahlar bulu
nuyor, ondan sonra üç katı da kaçakçılık cezası bini
yor ve bir de zaten mükellef tarhiyata itiraz etmek
le bir ceza ödüyor, % 200 ceza ödüyor. Bunu nasıl 
ödüyor bakın; Verg'i Usul Kanununun 376 nci mad
desi vardır, «Mükellef, adına yapılan tarhiyata iti
raz etmeden süresi içinde öderse, adına salınan ka
çakçılık ve kusur cezalarının üçte ikisi, usulsüzlüğün 
üçte biri alınmaz.» diyor. 

Şimdi, bir mükellef düşünün, adına 100 liralık 
vergi bulunmuş. Buna kaçakçılık cezasını uygularsa
nız, üç katı, 300 lira. Bu vatandaşımız eğer itiraz et
mezse ne olacaktır? 376 ncı maddeye göre idareye 
dilekçe verecektir, diyecektir ki, «Ben bu vergiye iti
raz etmiyorum, cezamda tenzilat yapın.» Ne olacak
tır?.. 200 lira tenzilat yapılacaktır, 300 liralık ceza
dan 100 lira ödeyecektir, 200 lira terkin edilecektir. 
Yani ne oluyor?.. İitiraz edince, o 200 liralık indirim
den de yararlanmıyor, >% 200 fazla ödüyor. Nispet 
değişmiyor. Kusur cezasında da ne oluyor? Ağır ku
surda yüzde 100 normal kusurda % 50 dir. Ne olu
yor?.. Görüyorsunuz ki, zaten mükellef tarhiyata iti
raz etmekle b'ir ceza ödemektedir. 

Aynı zamanda, itiraz etmese uzlaşma yolu var
dır mükellefin, cezayı tamamen kaldırma hakkı var
dır; hatta vergiden de tenzilat yapma hakkı vardır. 

. îşte, bu kadar rizikoyu "göze alıyor ve incelemeyle 
bulunan matrah da yüzde yüz doğru olmadığına 

• göre, siz böyle bir yasa maddesini getirdiğiniz zaman, 
haklı mükelleflerin canını yakarsınız. Bu inceleme 
elemanları o kadar merhametli kişiler değil yan'i; 
aramızda inceleme elemanlığı yapan sayın arkadaşlar 
var. Bir; bakıyorsunuz, gerçekten çok büyük matrah 

t farkları bulunuyor. Kişilerin, işletmelerin gücünü on 
misli aşan cezalar çıkıyor ve bunların da % 25'i an-
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cak tasdik ediliyor. Siz, isabet nispeti % 25 olan bir 
işleme karşı da dava yolunu birtakım öntedbir veya 
cezaî (müeyyideler yoluyla kapatmış olursanız, o za
man hukuk devleti ilkesini sarsmış olursunuz. 

Bana göre idaremiz, böyle tecil-zammını alacağı
na, davaları süratlendirsin. Zaten şimdi vergi mah
kemeleri kuruldu, onun üzerinde de Danıştay var; 
iki dereceye indi. Vergi mahkemeleri bir hayli ço
ğunlukta; ancak Danıştaydaki ilgili daire sayısını da 
artırmak suretiyle bu işi süratlendirmek lazımdır. 
Yoksa, itiraz eden bir vatandaşın dava hakkını elin
den almamak lazımdır. Bu nedenle önergeye katıl
mıyorum ve reddini istiyorum. 

Saygılar sunarim. 
BAŞKAN — Teşe'kkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Komisyonca Hükümet Tasarısından çıkarılan 
2 nci maddede, ifade edildiği gibi, biz Hükümet ola
rak, Maliye olarak çok tabiî bir hukuk kaidesi ge-
tirdiğim'iz inancı içersindeyiz; ki, adliyede görülen 
davaların hepsinde de, alacak - borç davalarının hep
sinde de hâkim uygun bir faizi geciktirmek için da
va açtığını hisettiği anda hükmeder ve alır; yani bu 
gayet tabiî bir şeydir. Çünkü, borçlunun zimmetin
de o kadar para kalıyor; alacaklının parası borçlu
nun zimmetinde kalıyor ve borçlunun zimmetinde 
kaldığı için de bir faiz yürütmek lazım. Bütün bizim 
kanunlarımız eskiden beri «kanunî faiz» diye bir hü
küm koymuştur ve kanunî faiz yürütülür. Bizim eski 
Malî Hukukumuzda da, doğan her matrah için ka
nunî faiz yürütülürdü. Sonradan bu usul terk edil
di. Biz şimdi, «Vergi idaresini İslah edeceğiz, vergi 
mahkemeleri kurduk, bunları süratlendireceğiz» di
yoruz; ama çok süratli vergi davası görülmez, dün
yada da görülmüş 'bir şey değildir. Çünkü, vergi 
mahkemesinin huzuruna bir inceleme raporu gider; 
inceleme raporu, bütün defter ve vesikaları oraya 
alıp götürecek bir şey değildir, inceleme elemanı, 
«Şu matrah farkını şu sebepten tesis ettim» demiş 
ve sonuç kısmında da «Toplam olarak şu kadar ver
gi salınması» demiştir ve o da ihbarname ile salınmış, 
tebliğ edilmiştir. Mahkemenin eline de; (bjz çok gör
müşüzdür itiraz komisyonları safhasında; şimdiki mah
keme safhasında henüz görmek fırsatı olmadı) şöyle 
bir dilekçe gelir: «Haksız olarak tarh edilen vergiye 
itiraz ediyorum, ehli vukuf tarafından tetkik ettiril-
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meşini arz ederim» Dilekçe de bu kadar. Şimdi, iti
raz komisyonu ne yapsın?.. Bir tarafta 200-300-500 
bin liralık veya 1 milyon liralık bir matrah farkı var, 
adam da; o kadar mükellefe tebliğ .edilmiş teferruatlı 
raporun karşısında, 2 satırlık bir dilekçeyle |tiraz' 
edebiliyor; «Haksız olarak tarh edilen vergiye itiraz 
ediyorum» diye. 

Sayın üyeler; 
Her ülke bunun çaresini düşünmüştür. Ben Ame

rika Birleşik Devletlerini Yüksek Meclise arz ede
ceğim. Vergi tarhiyatı yapılınca, mükellefin tabiî hâ
kimine gitmesi için, vergiyi ödemeden tabiî hâkime 
gitme yolunu kapatmış Amerika Birleşik Devletleri. 
Devlet senden Vergi almak istemektedir; ne yaparsın?.. 
İdarî itiraz yoluna gidersin. «Mahkemede ne işin var?.. 
Almadı ki bir şey senden; ama ödersen, gel mahke
mede hesabını görelim» demiştir. Hiç bir şekilde ver
gisini ödemeyen mükellef tabiî hâkimine gidip de 
itiraz da bulunamaz. Devlet bir tahakkuk yapmakta
dır; öderseniz mahkemeye, ödeyemezseniz idarî itiraz 
mercilerine gidersiniz. İdarî itiraz mercilerinde ge
çen süre içinde faiz ödersiniz. Ve Amerikan hâkimi, 
idarî itiraz mercilerinden gelmeyen, herhangi bir şe
kilde vergi davası kabul etmemiştir; «Eğer bu haklı 
bir dava olsaydı, mütehassıs yeflere giderdi, oradan 
bana gelirdi. Buraya doğrudan bana geldiğine göre, 
vergiyi de ödediğine göre mesele yoktur, mesele bitmiş
tir, vergi haklıdır.» diye hüküm vermiştir. Herkesi illa 
da ihtisas idarî kanallarından geçirmek durumunda. 
İhtisas idarî mercilerinden geçince, tabiî dosya bü
yüyor; hâkimin önüne gelince de, hâkim artık ehli 
vukufa gitmek yoluna gitmiyor, 1 celsede hükmedil 
yor; ama idarî itiraz yolunda hâkim «haksız yere 
müracaat etmiş bu vergi sahihtir» deyince de, hemen 
gecikme faizini alıyorlar. 

Yalnız, Türk Vergi Hukukunda Yüce Meclisçe 
devamlı şekilde adil olmak yasama organlarının baş
lıca şiarıdır, adil olarak düşünülürse, bizde olmayan 
müessese şu; Mükellef Devletten alacaklı ise, Ameri
ka'da yürütülen faiz mükellefin lehine de aynen yü
rür. Yani, mükellef bir vergi iadesi istiyor da; 30 
Eylül 1982 tarihine kadar vergi iadesini idare yap
madıysa, aynı faiz ona da yürütülüyor. Karşılıklı
dır; yani kimin zimmetinde karşı tarafın alacağı kal
dıysa, onun üzerinden faiz yürütmek gayet adil ve 
hukukîdir, bütün dünya hukukunda temel olan, Ana
yasa Mahkemelerince şayan-ı kabul bulunmuş bir 
hukuk kaidesidir. Bunun gayri hukukîliği rrievzuba-
his değildir; çünkü bu tabiî zimmet hadisesidir, bun
dan ibarettir. 

— 353 — 



Danışma Meclisi B : 38 5 . 1 .1983 O : 1 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Türkiye'de «tecil faizi» diye Hükümet 

Tasarısında getirdik bu önlemi. Bu önlem, Vergi idare
si ıslahatının başlıca tedbirlerinden biri olacaktır. 
Devamlı şekilde bu önlem üzerinde Hükümet İsrar 
etmek kararındadır; çünkü bu önleyici bir tedbirdir; 
haksız dava görmemek içindir bu. 

«Davalar yığılıyor» diye Sayın Kamer Genç bu
rada şikâyet ediyor. Tabiî yığılır; bir iki satırla di
lekçe verebilen bir vatandaş, davayı yığar. Üstelik, 
parası süratle değer kaybeden bir ülkede, ne kadar 
geç öderseniz o kadar ucuz ödüyorsunuzdur. Bu 
kadar tabiî bir şeye karşı bir çare düşünmek mec
buriyetindeyiz. «Bir; idaremiz süratle çalışmıyor, iki; 
vergi mahkemesi süratle çalışsın...» Bunları söylemek 
kolay ama vergi davası bir komplike bir davadır; 
yani o basit borç - alacak davası gibi değildir; illada 
muhasebe kayıtlarının incelenmesini, Vergi Hukuku
nun derin derin incelenmesini gerektirir. Bu sebeple, 
vergi hâkimi kolay karar veremez. «Buna süratle 
karar versin» diyorlar; süratle karar verilmez, Vergi 
davasının niteliği bu; Meşhut Suçlar Kanununa gö
re muhakeme edilmez bu. illa da Vergi Usul Ka
nununa göre muhakeme edilecek ve temelinde de mu
hasebe incelemesi yapılarak, «Devletin ajanının, ver
gi inceleme elemanının yaptığı inceleme doğru değil» 
deyince, mahkeme, doğru incelemeye bakmak duru
munda; yani inceleme doğru mu değil mi, çünkü 
temelinde o var. 

Bu sebeple, vergi davasının kısa sürede netice
lendirilmesine hemen hemen hiç bir ülke muvaffak 
olamamıştır; ama vergi davasını azaltmaya ülkeler 
muvaffak olmuşlardır. Vergi davasını azaltmanın yo
lu; idarî kademelerde, bizim uzlaşma kademesi dedi
ğimiz yerlerde, gerçekten haksız olarak yapılmış tar-
hiyatlar varsa, o mesafe içerisinde bunları elimine 
etmek, vergi mahkemesine de çok az miktarda gitmek 
gerekir. Vergi mahkemesine giden davacı adedi biraz 
arttığı ânda; vergi mahkemesi süratli çalışamaz. Bu 
sebepler*davanın az olması lazımdır; adil kararlar, 
isabetli kararlar verebilmesi için. 

Bu bakımdan, hukukî temeli değil de, bizim ge
tirdiğimiz faiz haddi müzakere edilebilir. Siz tecil 
faizinden yüzde 32 faiz alıyorsunuz* ve tecil faizini 
mükellefin defterlerine masraf yazmak hakkı da yok
tur. Mesela bu bir kurumsa, yüzde 40 Kurumlar Ver
gisi veriyorsa, faizi masraf yazamıyor. Bu faizin yüz
de 40'ı oranında; banka faiziyle mukaye edilirse, yüz
de 45'in üzerine gelen bir faiz vardır, anlamındadır. 

Biz faiz hadlerini indirmek arzusunda olduğumuza 
göre, tecil faizini de indirme düşüncesindeyiz, faiz 
hadlerini indirdiğimiz oranda, tecil faizini de indir
mek durumundayız; çünkü mükellefin suni tecil is
tememesi için bu hadde gidilmiştir. Mükellef bir suni 
tecil istiyor, bankadan daha ucuz para kullanıyor; Ma
liye de parasını bankadan daha ucuz kullanmasın diye 
banka faizi haddine getiriyor; mükellefin tecillere kar
şı arzulu olmaması için. Şimdi, banka faiz hadlerini 
indirdiğimiz gibi, tecil faizi hadlerini de indireceğiz; 
ama tecil faiz hadleri de dava safhasında olan bir 
vergi alacağı için yüksek görülürse Meclisinizce, ben 
Sayın Komisyonla bir uzlaşmaya da gidebilirim. Bu, 
tecil faiz hadlerinin yarısı oranında olur; yani bu
nun ceza niteliği, önleme niteliği var. Masraf da ya
zılmayacağına göre, 32 yerine 16 diye bugün düşü
nebiliriz, 16'da masraf yazılamadığı için vergi yükü
nü yüzde 50 kabul edelim, 24'e gelir. Bu bile, mü
kellefi mahkemeye gitmekte bir nebze düşündürür. 
«Ben bunu mahkemeye götüreceğim; ama bugünden 
itibaren taksit başladı işlemeye, bu durum devam 
edecek» diye düşünecek. 

ileride ekonomi politikamız başarıyla yürütülebi-
lirse, faiz hadleri geri çekildikçe, düştükçe, bunlar 
da geri düşer ve Amerika Birleşik Devletlerinde ol
duğu gibi, bir gün Devlet İçendi ödemesi lazım gele
ne de yüzde 6 faiz, alması lazım gelen vergiye de 
yüzde 6 faiz uygulayacak bir duruma gelir, ideal 
durum budur, hukukî durum budur. Oraya gitmek 
için biz bir hareket noktasından işe girdik. Bu sebep
le, Hükümetin getirdiği maddeye, «gayri kanunî, gay
ri hukukî» gibi sözler söylenmesi isabetli değildir. 
Muhakkak ki hukukîdir, bütün dünyada hukuk dev
letleri uyguluyor; biz de hukuk devleti olarak bunu 
uygulamakta bir sakınca görmeyiz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Komisyonun ilave edeceği bir konu var mı?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HILMI 

SABUNCU — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sabuncu. 
MALI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Ulusu Hükümetine, hakikaten devlet gelir

lerinin ön planda düşünülmesinin gerekli olduğu bir 
zamanda, makro ekonomik bir yaklaşım içinde böyle 
bir Kanun Tasarısını getirmesinden dolayı teşekkür
lerimizi daha önce Meclisimizin huzurunda belirtmiş 
idik; ancak ne var ki, Komisyonumuz müsaade bu-

— 354 — 



Danışma Meclisi B : 38 5 . 1 . 1983 0 : 1 

vurulursa bu maddedeki hükmü geçerli bir hüküm 
olarak görmemiştir. 

Müsaade ederseniz, «Tecil faizi» nedir; önce ora
dan başlayalım. 

«Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin 
tatbiki yahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi 
amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borç
lu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş 
olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yet
kili kılacağı makamlarca, amme alacağı iki yılı geçme
mek üzere ve faiz alınarak tecil edilebilir. Tecil sala
hiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan
lar; devlete ait amme alacaklarında ilgili vekiller; 
vilayet hususi idarelerine ait amme alacaklarında va
liler, belediyelere ait amme alacaklarında belediye 
reisleridir.» Unsurları bunlar sayın üyeler. 

Kanunla tecil faizi müessesesi getirilmiş ve bu tecil 
faizi müessesesinin unsurları öngörülmüş. İsmi üze
rinde, tecil... İki yılı geçmeyecek bir vade tanınacak, 
Bakanlar Kurulunca faiz öngörülecek ve buna göre 
alınacak. 

Şimdi biz tecil faizinde, kesinleşmiş amme alaca
ğını hükme bağlıyoruz. Bir mükellefin dava yolunu 
tutmaması için aynı kıstası ortaya koymamız, baş
langıçta haklılığı tartışılabilen mukarrer olmamış bir 
vergi alacağının bu maddeye, «tecil faizi» kavramı
na zorlayarak sokulması anlamını taşır. Bir kere tek
nik bakımdan «tecil faizi» kavramı içerisinde yanlış
tır. Arz ettiğim gibi, madde veya tecil faizi hususu 
bu hükmü kapsamamaktadır. 

İkincisi; Komisyonumuzda, sayın üyeleremizden, 
Danıştayin en üst kademesinde görev yapmış arkadaş
larımızdan da müzakerelerimiz sırasında sorduk, öğ
rendik. Tecil faizi acaba buna kıstas getirilerek haki
katen müspet hukuk ilkelerine uygun hale getirilebilir 
mi veya dava yolunu kapatmamak için, başlangıçta ce
zanın caydırıcı hükmünden yararlandırmak müspet hu
kuk ilkelerine ne dereceye kadar aykırıdır veya (Ar
kadaşlarımızın verdikleri örneklere katılamıyorum, 
oralarda da bir gecikme faizi falan söz konusu ol
mayabilir) hangi kıstasla dava yolunu tutmuş, mah
kemeye gitmiş bir mükellef, başlangıçta suiniyetli 
veya hüsnüniyetli diye ayrıma gitmeksizin böyle bir 
cezalandırmaya, ağır bir vergi yüküne layık görülsün; 
kaçakçılık ve kusur cezaları var iken?., yergi kaçı
rılacak, üç misli kaçakçılık alacaksınız, bilmem ne 
kadar kusur cezası alacaksınız, üstelik ilaveten vergi
nin doğduğu tarihten itibaren alacaksınız. Takdir bu
yurun, dikkat buyurun; davanın kesinleştiği tarihten 

itibaren değil, verginin doğduğu tarihten itibaren; 
sanki fevkalade mükemmel bir vergi idaresi kurmu
şuz gibi, Vergi idaresine mahkemenin verdiği karara 
istinaden değer vereceğiz ve baştan itibaren bunu ce
zaya çarptıracağız; Türkiye'de malî sistem üzerinde 
yapılan değişiklikleri takip edebilme gücünü yitirmiş 
veya her zaman bulamamış mükelleflerin karşısında, 

Sayın Bakanımız da bu arada Vergi İdaresinin ye
niden düzenleneceğini mükerreren belirttiler. Hükü
metimizin de içinde bulunduğu durum veya üstlendiği 
önemli bir yükümlülük İdarenin yeniden düzenlen
mesidir. Demek ki, İdarede bir husus var ki, yeniden 
düzenlenecek. Şimdi bu yeniden ıdüzenleyeceğimiz 
İdareye belirli bir" tarihten itibaren tecil faizini ge
tirebilecek bir matrah getiren bir idare gözüyle ba
kacağız... Sayın Bakanımız da zaten, % 32 oranında 
öngörülen tecil faizini yüksek gördükleri için, belki 
de hakikaten Sayın öney'in de üzerinde durduğu 
gibi, «Yaşın yanı şıra kurunun da yanması» sözü 
üzerinde durarak, bu kuruların biraz daha azizliğe 
uğramaması bakımından Komisyonla bir uzlaşmaya 
gidebileceğini öngörmüş bulunuyor. % 32 tecil faizi 
olarak öngörülmüştür. Bunun altındaki bir faiz zaten 
getirilen tecil faizi müessesesine, kavramına müda
haleyi, ikinci bir müdahaleyle karşı karşıya bırakır. 
O bakımdan, biz tecil faizi kapsamında dava yolunu 
kapamak için böyle bir müeyyideyi, kaçakçılık ve 
kusur cezasının ötesinde, hakikaten ağır kaçabilecek 
böyle bir cezalandırmayı mükellefe yüklemeyi mü
saade edilirse, biraz tek taraflı ve devlet gücünün is
tismarı olarak görüyoruz. 

Eğer bütün mükellefler vergi ödememek için bu 
dava açma yarışı içerisinde görülüyorlar ise (ki, biz 
buna katılmıyoruz) böyle bir durum düşünülebilir; 
ancak verilen örnekler de müspet hukuk kaidelerinin 
ihlali düşüncemizi ortadan kaldıracak nitelikte olma
mıştır, onu da ayrıca arz etmek isterim . 

Ben, Sayın öney'in belirttikleri şekilde «İdarenin 
acizliği» ifadesini kullanmadım; yalnız arz ettim ve 
«Dava süresinin, karar süresinin kısatılması da, yeni
den düzenleme görevini üstlenmiş olan Hükümetimi
zin önemli görev ve yetkileri arasında olacaktır.» de
dim. Buna göre, doğmuş olan, takdir edilmiş olan 
amme alacağının dava süresini kısaltarak bir an önce 
alınmasını temin edebilir; bu görev ve yetkileri içeri
sindedir. Bu şekilde, vergi mahkemelerinde de özel 
ihtisas kuruluşlarının bir an önce en etkili şekilde ka
rar vermelerini temenni ediyoruz tabiî. 
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Sayın üyeler; 
Arz ettiğim gibi, biz tecil faizini, başlangıçta da

vayı kaybedeceğini düşünemeyen ve malî nosyondan 
yoksun olan bazı mükelleflerin, düzenlemeye muhtaç 
bulunan vergi idareleri karşısında (Getirilen delilleri 
tek taraflı olarak toplama anlamında söylemiyorum 
bunu) güç duruma düşmemeleri ve bilhassa dava sü
resini kısaltacağı yerde, dava yoluna, mahkeme yo
luna gitmeyi engelleyici bir unsur olarak gördük ve 
bunu müspet hukukla bağdaştıramadık; yani dedik ki, 
verginin bir an önce temini, tahsili bakımından gidi
lecek yol bu olmamalı. Örnek olarak getirilecek baş
ka bir müessesenin de olmadığı düşüncesiyle, Ko
misyonumuzda böyle bir karara vardık. Tabiî ki amine 
alacaklarının, devlet gelirlerinin daha fazla artması
nı biz de düşünüyoruz, biz de katsayının 40'a çık
masını düşünüyoruz; ama bunu herhalde müsbet hu
kuk kaidelerini ve kendi getirdiğimiz tecil faizi» gibi 
kavramları ihlal ederek değilT 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Değerli üyeler, bu iki önergeyi oylarınıza sunma

dan evvel, şimdi Sayın Doğu'nün gönderdiği bir öner
ge var; bu önergede Komisyonca çıkarılan 2 nci mad
denin başka bir şekilde düzenlenerek konması teklif 
ediliyor. O itibarla, bu önergeyi de okutmak suretiyle 
kararlarınızı alacağım. 

önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
incelenmekte olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

Değişiklik Tasarısının Komisyonca metinden çıkarı
lan 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde kabul edilme
sini arz ederim. 

«Madde 2. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
112 nci maddesinin 3 numaralı bendine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

Şu kadar ki, açtıkları dava sonunda haksız çıkan 
mükellefler, ihtilaflı kısmın kesinleşen ve ödenmemiş 
olan miktarı üzerinden vergi mahkemelerinde dava 
açma süresinin son gününü takip eden aydan başla
mak üzere 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tecil 
faizi ödemek mecburiyetindedirler.» 

Ahmet Senvar DOĞU 

BAŞKAN — Sayın Doğu, açıklama yâpamak mısı
nız? - ''•'"'* 

AHMET SENVAR DOĞU — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Bu önerge verildikten sonra Sayın Kırcalı ile Sa

yın öney önergelerinde ısrar ediyorlar mı? 
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TÜLAY ÖNEY — Açıklasın önergesini, galiba an
laşılmadı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Açıklasın efen
dim. 

BAŞKAN — Hay hay buyurun Sayın Doğu^ 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Efendim, Tasarının geneli üzerinde yaptığım bir 

açıklama bazı değerli arkadaşlarım tarafından öner
geye dönüştürülmüştür., Kendilerine huzurunuzda te
şekkür etmek isterim. Hakikaten çıkarılan madde ile 
ilgili bazı değişikliklere de ihtiyaç olabilir gerekçe
siyle ben de bir önerge verdim. 

Metne bakacak olursak, aynen şöyle diyor: «ih
tilafla ilgili vergi alacağının doğduğu vergilendirme 
dönemini takip eden...» Şimdi bir misal vermek is
terim: Sene 1976 yılı olsun, bu sene incelemeye ala
lım. Buradaki tecil faizini biz 1976'dan iti
baren, verginin doğduğu olaydan itibaren mükellefe 
yükleme durumundayız. Bundaki adaletsizlik ortada. 
Bir defa, idare kendi yetkisinde; bu yetkisini zama
nında kullanmamış; 1976'da verilmiş beyannameyi 
1977'nin hemen ikinci ayında incelemeye almak du
rurken almamış, ne zamana kadar bekletmiş bu
nu?.. Ta 1982'nin yahut 1981'in son aylarına kadar 
bekletmiş. Arkasından geriye dönüyor, gel bakalım, 
bana tecil faizi ver... 

Bu, hakkaniyet ölçüleriyle bağdaşan bir konu de
ğildir. Konu açıktır; takdirleriniz eğer benim verdi
ğim önerge yönünde tecelli ederse biz bunu şu hale 
getireceğiz:- itiraz başladığı, yani Vergi Mahkemesine 
müracaat ettiği tarihten itibaren bunu başlatacağız. 
Mesela deminki verdiğim misalde, 1976 senesinde ver
giyi doğuran olayı biz 1982'de başladık, 1983'de eğer 
Vergi Mahkemesine müracaat edecekse, o tarihten iti
baren başlatacağız, ki hakkaniyet de budur. Sanırım 
Sayın Komisyonumuz ve Sayın Bakan da buna katı
lacaklardır. Katılmaları halinde maddenin daha mü
kemmel çıkma şansı vardır. 

Huzurunuzdan ayrılırken saygılar sunuyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

ben geri alıyorum önergemi efendim; haklılar. 
TÜLAY ÖNEY — Bir soru sorabilir miyim efen

dim? . . .. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY ~ Sayın -Başkanım;. 
Sayın Doğu, verdikleri önergede dediler ki, idare

nin kendi yetkisi içinde olan bir şeyi geciktirmiş ol-
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ması yüzünden, mükellefe dönüp tecil faizi istemek 
doğru değildir. Ancak, değerlendirme sonunda bir 
rakam ortaya çıkar, mükellef buna itiraz için mah
kemeye gittiği andan itibaren tecil faizi işlemeli. 

Şimdi, mahkemeye gitmek için belli bir süreyle 
kısıtlı mıdır? Aynı gecikmeyi de mükellef maksatlı 
olarak 2 sene sonra mahkemeye gitmek işlemi yapar 
mı, yapmaz mı? Onu öğrenmek istiyorum. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-
LU — Yapamaz; 1 ay için. 

TÜlAY ÖNEY — O zaman ben de geri alı
yorum önergemi, katılıyorum Sayın Doğu'ya. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Doğu'nun önergesine Komisyon katılıyor 

mu? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMÎ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sübjektif unsur burada da var. Sayın Doğu af 

buyursunlar. Niye bu dava açma süresinin sonun
dan başlatıyoruz?.. Bunun sebebi ne?.. Batı ülkele
rinde olduğu gibi bir ön inceleme kurulumuz olsa, 
tahakkuktan sonra, tahsilden önce bir Maliye Ba
kanlığında olsun, bir ön inceleme kurulu olsa da o 
ön inceleme kurulunda bir süzgeçten geçse takdir 
edilen şeyler... 

AHMET SENVAR DOĞU — Uzlaşma komis
yonları var. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Uzlaşma komisyonu da ön inceleme 
kurulu görevinde değildir, müsaadenizle Sayın Doğu. 
Böyle bir kuruldan ikazını aldıktan sonra haksızsın 
diye, teşkilatın bünyesindeki bir ön inceleme kuru
lundan aldıktan sonra tekrar davaya giderse bu an
laşılabilir; ama Sayın Doğu'nun önergesi sadece sü* 
reyi, tecil faizi alma süresini biraz daha kısaltması 
veya çok kısaltması açısından getirilmiş bir önerge
dir. Esasında arz ettiğim nedenlerle tecil faizi kav
ramını ihlal ettiği açısından böyle bir şeye Komis
yon olarak katılamıyoruz; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Sayın Başkan; 
Sayın Doğu'nun önergesi müesseseye yeni bir ni

telik kazandırmıştır. Çünkü Hükümetin getjrdiği Ta
sarıda 5 yıllık vergi inceleme süresi vardır kaçak
çılık halinde. 5 inci yılın son gününde bir inceleme 
sonucu mükellefe tebliğ edilince, geçmiş 5 yıl için de 
faiz yürütülmesi gibi biraz yadırganacak bir unsur 
vardı. Halbuki Sayın Doğu'nun getirdiği önergede 

incelemeye kadar geçen sürenin hiçbir şekilde faize 
tabi olmayacağı esası getirilmiş oluyor, artı, inceleme 
bitip tebligat yapılınca, ki çoğu ülkelerde tebligatla be
raber mükellef ödemek durumunda olacağı için o 
günden faiz işlemeye başlar; Sayın Doğu daha da 
ileri giderek, tebligattan sonra 30 gün içinde itiraz 
süresi var, mahkemeye dava açma süresi var, o müd
dette de işletmiyor. Mahkemeye başvurma gününün 
son gününden başlayarak, yani mahkemeye başvur
duktan sonra bir faize tabi tutulsun istiyorlar. 

Bu sebeple çok mantıkî olan bu önergeye Hükü
met olarak biz de katılıyoruz; arz ederim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, teşekkür ederim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Kavram kargaşalığı açısından, bir ko
nuda açıklık kazandırmak bakımından müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Bakanın açıklamalarında da 
inceleme kelimesi geçti. Benim burada kastettiğim ta
hakkuktan sonraki inceleme kuruludur. Sayın Ba
kan, normal idarenin tarhiyata kadar olan inceleme
sinden bahsetmiştir. İkisi ayrı kavramlar; onu Genel 
Kurulun görüşlerine arz etmek istedim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, bir 

sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, 1 aylık 

süre içerisinde mükellefin uzlaşma komisyonuna mü
racaatla idarenin yetkisini, matrahı indirmek yahut 
cezayı indirmek yönünden müracaat hakkı var mıdır, 
yok mudur? Bunu sormak istiyorum, Sayın Komisyon 
Başkanımızın yaptığı açıklamaya paralel olarak, Sa
yın Bakanımızdan. 

Teşekkür ederim . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Sayın Başkan, yüksek malumlarınız olduğu 
üzere, yapılan bir tarhiyata karşı uzlaşma komisyo
nuna gitmek, yani ilk bir inceleme yapmak, aynı mah
kemeye gitme tesirini göstererek verginin yürümesini 
durduruyor. Uzlaşma komisyonunun kararından sonra 
mükellef itiraza gidip gitmemek hususunda uzlaşma
ya varırsa bir hakkı hıyara sahip. Uzlaştığı bir ko
nuda davaya gitmiyor, uzlaştığı bir matrah için. Uz-
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laşamadığı matrah için geçmiş süre yine de tecil faizi
ne tabi olmayacak Sayın Doğu'nun takririne göre. 
Bu 3 ay olur, 5 ay olur, o müddeti de kazandırıyor. 
Netice itibariyle davaya gitmeye kendisi, uzlaşma-
makta da ısrar ederek karar verir de mahkemeye baş
vurursa, o günden itibaren bir faize tabi tutulmuş olu
yor. Bu sebeple Sayın Komisyon Başkanımızın bir 
incelemeden sonra bu müddetin başlatılması konu
sundaki şey şu bakımdan başka ülkelere göre farklı: 
Bizde tarhiyattan önce uzlaşma müessesesi gelmiş; 
fakat gelmiş ve de işliyor. Başka ülkelerde uzlaşma 
müessesesi tarhiyattan önce olur ve tarhiyat yapılın
ca tek yol vardır: Mahkemeye gitmek. Bizde öyle de
ğil. Tarhiyat yapıldıktan sonra uzlaşmaya gitmek im
kânı var. Orada bir süre geçiyor, o sürede de faiz 
işlemiyor. Uzlaşamayan mükellef ille de mahkemeye 
gideceğim derse, faiz başlayacak Sayın Doğu'nun tak
ririne göre. Arz ederim Sayın, Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler... 
YAVUZ ALTOP — Bir sualim var Sayın 'Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altop. 
YAVUZ ALTOP — % 32 tecil faizinin işleme 

konması karşısında, mükelleflerin mahkemeye gitme 
temayüllerini azaltma babında, acaba idarenin dava 
süresini uzatması düşünülemez mi? Sayın Bakandan 
bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan, 
MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞ-

LU — Bu o kadar âlemşümul bir süredir ki 30 gün, 
sonra da Danıştaya gitmek için 90 gün, o da şimdi 
63 güne indi. Yani başka ülkelerde de 30 gündür. 
30 gün de epeyce bir süredir. Uzlaşmaya müracaat 
etmek imkânı var, uzlaşmada 4-5 ay kazanmak im-' 
kânı var, her türlü incelemeyi uzlaşmada münakaşa 
etmek imkânı var. Uzlaşmadan çıktıktan sonra da 1 
aylık dava açma süresi var ve ayrıca tabiî ki, 376 ncı 
maddeye göre tekrar faydalanma imkânı var, ceza
larını falan indirmek için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Altop. 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, zannediyo

rum sualim yanlış anlaşıldı. Bu süreler yönünden 
değildi sualim, başlamış bir davayı Bakanlığın uzat
ması, idarenin uzatma yoluna gitmesi. Çünkü Maliye 
Bakanlığı burada % 32 tecil faizi alacağına göre, 
mükelleflerin mahkemeye müracaat temayüllerini 
azaltabilmek için; bakınız geçmişte başlamış dava

lar 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl kadar sürdü, mükellef şu ka
dar tecil faizi ödedi, siz de bunu mahkemeye götü
rürseniz bu kadar gecikme ile şu kadar faiz borcu
nuz doğar şeklinde, mükellefin endirekt yoldan hür
riyetini tehdit eder duruma düşer mi, düşmez mi 
ben onu öğrenmek istemiştim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞ'LU — Tabiî ki mahkemeler bağımsız, tarhiyatı 
yaptıktan sonra idarenin davaya herhangi bir dahli 
olmuyor. Mahkeme ne kadar' kısa bitirirse bizim o 
kadar makbulümüzdür tabiî, idarenin herhangi bir 
uzatma etkisi olmayacağı gibi, arzusu da olmaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Doğu'nun bu önergesine 

Sayın Komisyon katılmıyor; Sayın Hükümet katı
lıyorlar. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Önergeyi Komisyona göndermeme, bilahara Ko
misyondan tekrar gelmesine mahal var mı?... («Var» 
sesleri) 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon istiyor; Komisyona ve
riyorum. 

Değerli üyeler, yine başka bir önerge var; bu 
önerge de yeni bir madde eklenmesiyle ilgili, Sayın 
Doğan Gürbüz'ün önergesi. 

Okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Vergi Usul Kanunu Değişik
lik Tasarısına aşağıdaki maddenin 2 nci madde ola
rak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

I. Doğan GÜRBÜZ 
«Madde 2. — Aynı Kanunun 40 inci maddesine 

aşağıdaki 4 nolu bent eklenmiştir. 
4. Götürü ticarî kazançların Gelir Vergisi Ka

nununun mükerrer 123 üncü maddesi uyarınca artı
rılması halinde yeni takdirler yapılıncaya kadar, tak
dir komisyonlarınca tespit edilen her bir dereceye ait 
götürü ticaret ve serbest meslek kazançlarına artış 
oranında ilave yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, bir açıklama yapa
cak" mısınız? 

t DOĞAN GÜRBÜZ — Açıktır efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

önergeye katılıyor musunuz?.. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Katılıyoruz. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler Sayın Gürbüz'ün 
önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katıl
maktadırlar. Binaenaleyh, önergeyi kesin olarak oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde numarası bilahara verilmek üzere, bu öner
geyi bir madde olarak oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2, şimdi 3 üncü madde oldu; fakat biz ge
ne eski maddelerle devam edelim. Bilahara araya gi
ren maddelere madde numarası verilebilir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 213. sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 257 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Yetki : 
MÜKERRER MADDE 257. — Maliye Bakanlı

ğı, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek 
belgeler ile bunlara ek olarak tutulması ve düzenlen
mesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, 
şekil ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye ve bun
larda değişiklik yapmaya; bunlar için tasdik, muha
faza ve ibraz mecburiyeti koymaya ve kaldırmaya, 
vergi güvenliği açısından lüzum göreceği belgeleri 
bedeli mukabilinde basıp dağıtmaya veya üçüncü şa
hıslara bastırıp dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tut
turmaya ve makinalı kasa kullandırmaya yetkilidir. 
. Bu Kanuna göre düzenlenecek belgelerle bunlara 

ek olarak düzenlenecek belgelerin, üçüncü şahıslara 
basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile ilgili şekil, 
şart, usul ve esaslar ve bunlara uyulmaması halinde 
uygulanacak cezaî şartlar Maliye Bakanlığınca hazır
lanacak ve Resmî Gazetede yayımlanacak Yönetmelik
le belirlenir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler bu Tasarının görüşül
mesiyle ilgili Sayın Doğu'nun bir önergesi var, oku
tuyorum : • * 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Ta

sarısının maddeleri üzerinde önerge olması halinde 
görüşme açılmasını ve diğerlerinin okunarak oylan
masını arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET RAMAK -— Efendim önergeyi bize gönderir 
misiniz? 

BAŞKAN — önergeyi kısaca ifade edeyim tek
rar : 

önerge verilen maddeler üzerinde müzakere açıl
ması, önerge verilmeyen maddelerin doğrudan doğ
ruya okunarak oylanmasını Sayın Doğu teklif edi
yorlar. 

Aleyhte söz isteyen var mı efendim? 
TURGUT TAN — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TURGUT TAN — Şu anda okunan ve eğer 
önerge kabul edildiği takdirde, müzakereye açüacak 
olan maddede Anayasa açısından çok önemli bir so
run var : önerge yoksa eğer konuşmamız, bunu be
lirtmemiz mümkün değildir; bu da sanıyorum doğru 
bir yol olmaz. Bu bakımdan bu önergenin aleyhin-
deyim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Müzakere edilsin efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Müzakere edilsin efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet de müza
kere edilmesi görüşünde. 

Sayın Doğu önergeyi... 
AHMET SENVAR DOĞU — Alıyorum Sayın 

Başkanım. Komisyon aksini söyledikten sonra mese
le yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Şimdi okuduğumuz 2 nci madde üzerinde söz is

teyen sayın üye?.. 

TURGUT TAN — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Tan buyurun. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Tasarının 2 nci maddesinde «yetki» başlığı altın

da mükerrer madde 257'nin ikinci fıkrasında aynen 
r,u deyim kullanılmaktadır : «....Maliye Bakanlığın
ca hazırlanacak ve Resmî Gazetede yayımlanacak 
Yönetmelikle belirlenir.» 

Şimdi bu aslında redaksiyon veya şekil gibi görü
nen çok önemli esasa ilişkin bir konuyu gündemimi
ze getirmektedir. 

Bildiğiniz gibi 1982 Anayasasının 124 üncü mad
desinde (Yönetmeliklerle ilgili) 1961 Anayasasından 
farklı olarak çok önemli bir hüküm getirilmiştir. 
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124 üncü maddenin ikinci fıkrasında, «Hangi yönet
meliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda 
belirtilir.» Buradan anlaşılmaktadır ki, artık 1982 
Anayasasına göre yönetmeliklerin Resmî Gazetede 
yayımlanması ilke değildir. Binaenaleyh, hangilerinin 
yayımlanacağı kanunda gösterilir. 

1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra 
buraya, huzurunuza pek çok tasarı geldi,. Bu tasa
rılardan en yakın olanı hatırlayabildiğim kadarıyla 
Adalet Bakanlığı tarafından getirilmişti ve orada da 
pek çok yönetmeliğin çıkarılmasından söz edilmek
teydi, hatta bu yönetmeliklerin çıkarılması için ka
nunun yayımlanmasından itibaren belli bir süre şar
tı da konulmuştu; fakat bu yönetmelikler için Resmî 
Gazetede yayımlanıp, yayımlanmayacaklarına dair 
hiç bir kayıt bu tasarılarda bulunmamaktaydı, bu
radan da bu şekilde geçti. Şimdi önemli bir Anaya
sal sorunla ve bunun uygulanmasıyla karşı karşıya-' 
yız; çünkü 1982 Anayasasını yapan Kurucu Meclis 
bu getirdiği yeni hükümden ne anladığını, bunun na
sıl uygulanacağını belirlemek durumundadır. 

Şimdi eğer bu önümüzde incelediğimiz Hükümet 
Tasarısında mükerer 257 nc'i maddenin son fıkra
sındaki «Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmî 
Gazetede yayımlanacak yönetmelik» deyimi eğer 
1982 Anayasasının 124 üncü maddesi dikkate alına
rak getirilmiş ise, (Ki, bunun açıklığa kavuşturulma
sı lazım burada) bu takdirde bundan sonra uygula
manın şu yönde olması gerekir : 

Her kanun eğer uygulanması için bir yönetmelik 
çıkarılmasını öngörüyor ise ve bu yönetmeliğin de 
Resmî Gazetede yayımlanmasını istiyor ise, bunu 
metninde açıkça burada incelediğimiz maddede ol
duğu gibi göstermek zorundadır. Binaenaleyh, eğer 
daha önce sözünü ettiğim Adalet Bakanlığı tarafın
dan getirilmiş olan ve bizden geçen tasarıda olduğu 
gibi; «Yönetmelik çıkarılır» şeklinde bir deyimle 
yetinmişse, bizim bundan anlamamız gereken, eğer 
bu uygulama süreklilik kazanacak ise, o yönetmeli
ğin Resmî Gazetede yayınlanması zorunluğu yok
tur. Eğer buysa, önümüzde tartıştığımız Hükümet 
Tasarısıdır, Hükümetimizin Anayasamn 124 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasından anladığı eğer buysa, 
bunun burada açıkça söylenmesi lazım; çünkü «Han
gi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayınlanacağı ka
nunda belirtilir» diyor Anayasa. «Kanunda belirti
lir» demiyor. Binaenaleyh, başlangıçta, bizim Ana
yasa Komisyonundaki o zaman tartışmalar sırasın
da, aslında buna benzer bir maddeyi ben önermiş

tim; fakat Komisyonumuzda kabul edilmemişti bu; 
sonradan Millî Güvenlik Konseyi tarafından düzen
leme sırasında getirildi. O zaman ben şahsen böyle 
bir düzenlemeyi önerirken benim düşüncem ayrıca 
bir idarî usul kanununun çıkarılmasıydı. Yani glo
bal olarak genel bir idarî usul kanunu içinde, başka 
idarî usul meseleleri yanında bu konunun da, yani 
hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede çıkarılacağı
nın da gösterilmesi şeklindeydi. Demek ki; orada söz 
konusu olan bir tek kanundu. Bu uygulama eğer 
bundan sonra böyle gidecekse, demin de söylediğim 
gibi, her kanunun yönetmelik çıkarılmasını öngörme-
siyle beraber o yönetmeliğin Resmî Gazetede çıkarı
lıp çıkarılmayacağının da, tabiî çıkarılmayacaksa 
onu göstermesine lüzum yok, eğer Resmî Gazetede 
yayınlanmasını istiyorsa bunu muhakkak göstermesi 
lazım. 

Onun için istirhamım, eğer bu düzenleme, 124 
üncü madde hükmü dikkate alınarak Hükümet 
tarafından getirilmişse, Hükümetimizin bu uygulama
yı nasıl anladığının burada Sayın Maliye Bakanımı
zın ağzından açıklanmasidır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER . KAFA-

OĞI.U — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Gerçekten yeni Anayasamızın 124 üncü maddesi 
hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayınlanaca
ğını kanunda gösterilme şartına bağlamıştır. Bugü
ne kadar Resmî Gazetede, gerçekten çoğu idarelerin 
kendi iç yönetmeliği şeklinde olan yönetmeliklerin 
her gün neşredildiğini görürsünüz ve bunun bir tak
diri de yoktur. Bu sebeple Anayasanın 124 üncü mad
desinde bu hususun tanzimi istenmiştir. Hangi yö
netmeliklerin Resmî Gazetede yayınlanmasının tak
dirini de 124 üncü maddeye göre Yasama Meclisi
ne bırakmıştır. Yasama Meclisi, gelen bir kanun ta
sarısında veya teklifinde, «Yönetmelikle tanzim edi
lir» hükmü görünce bunun üçüncü şahısları ilgilen
diren bir yönetmelik mi, yoksa idarenin iç yönetme
liği mi; yani teftiş yönetmeliği, turne yönetmeliği, 
inceleme yönetmeliği falan şeklinde bir yönetmelik-
se, «inceleme elemanlarının çalışma usulleri bir yö
netmelikle tespit edilir» derse Yasama Meclisi bunun 
Resmî Gazetede yayınlanmasına lüzum görmeyecek; 
ama üçüncü şahısları ilgilendiren, vergi mükellefini 
ilgilendiren bir tanzim söz konusuysa «Yönetmelik
le tanzim edilir» hükmünün yanına, bu muhakkak 
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Resmî Gazetede neşri lazım gelen, bir yönetmeliktir, 
bu sebeple kanunda bu şekilde gösterelim diye Yasa
ma Meclisi" karar verecek. 

Bu sebeple biz, müzakere etmekte olduğumuz 
maddedeki yönetmeliğin Resmî Gazetede neşri zarurî 
yönetmelik cinsinden gördüğümüz için 124 üncü 
madde gereğince Kanunda bu hususu belirtmiş bulu
nuyoruz. Yüksek Komisyon da aynı şekilde bunu 
anlamış ve aynen Tasarının metnindeki «Resmî Ga
zetede yayınlanır» ibaresini muhafaza etmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin değerli üyeleri; 

Değerli arkadaşımız Sayın Tan, sadece maddenin 
şekil yönüne temas eden, yani bu yönetmeliğin ya- f 

yınlanmasına ilişkin görüşlerini ortaya koydular. 
Bendeniz bu maddenin bu şekliyle tedvinine esas yö
nünden karşı olduğumu beyan etmek üzere huzurları
nızda söz almış bulunuyorum. 

Yeni Anayasamızın 38 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası var. 38 inci maddenin üçüncü fıkrası aynen 
şöyle der; 

«Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri an
cak kanunla konulur.» 

Halbuki maddede yönetmelikle ceza şartı getiril
mesi öngörülüyor. Yani Maliye Bakanlığı, yönetme
lik çıkaracak ve bu yönetmelik muayyen zamanlarda 
değiştirilebilecek ve-bu yönetmeliğe de ceza şartları 
konacak. Yani bir tarihte suç sayılan bir şey daha 
sonraki bir tarihte suç sayılmayabilecek veya bir ta
rihte suç sayılan bir şart, ileriki bir tarihte biraz da
ha değişik biçimde suç sayılabilecek ve bu şekilde de
ğişken bir yörüngeye girmiş olacak. Halbuki bu, Ce
za Kanununun esas prensibi olduğu.kadar Anayasa
mızda da 38 inci maddenin üçüncü fıkrasında yerini 
bulmuş, ifadesini bulmuş olan hükme göre ceza ve 
ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla 
konulabilir. Bu, kanunla konulmadıkça yönetmelik
le hiçbir cezaî şart getirilemez. Bu Anayasaya aykırı 
düşer. Maddenin bu hükmünün Anayasanın bu anla
yışı içerisinde tedvin edilmesi lazım. Bunu arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. O son cümlenin, 
Tasarının son cümlesinin metinden çıkarılması uygun 
olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim •Sayın Uyguner. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan; 

Burada maddenin son fıkrasındaki ifade «Ceza» 
değildir, «Cezaî şart»'tır. Cezaî şart âkitlerle tespit 
edilir ve iki vatandaş kendi aralarında âkit yaparken 
akte cezaî şart koyabilirler. Şu tarihte ödemede bu
lunmazsam şu kadar cezaî faiz ödeyeceğim derse, 
buna cezaî şart denir. Hukukta bu cezaî şart ceza an
lamında değildir. 

Bu sebeple, Anayasama 38 inci maddesindeki ce- ' 
zaların kanunla konulacağı prensibinin herhangi bir 
şekilde ihlal edilmesi söz konusu değildir; konan şey 
ceza. değil, cezaî şarttır. Bu da, her akitte cezaî şart 
taraflarca konulabilir. Maliye Bakanlığı da bir basma 
akti yaptığı zaman, matbaacıya zamanında yetiştir
mediği takdirde bir cezaî şart koyacaktır. O cezaî 
şartlar âkit gereğince yerine getirilmezse mahkeme 
marifetiyle yerine getirttirilecektir. 

Durum bundan ibarettir, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 2 nci madde üzerindeki müzake

reler tamamlanmıştır. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler..". Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi sıra 3 üncü maddeye geldi... Yalnız, Sayın 
Doğan Gürbüz önergesiyle zannederim yeni bir mad
de teklif ediyor. 

Sayın Doğan Gürbüz, önergeniz 3 üncü maddeye 
yeni bir fıkra eklenmesine dair midir, yoksa?.. 

t. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, öner
gem 177 nci maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında 
yeni bir maddeyle ilgilidir. 

BAŞKAN — O halde, bu yeni maddeyle ilgili 
önergeyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi Usul Kanu

nu Değişiklik Tasarısına, 3 üncü madde olarak aşa
ğıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

î. Doğan GÜRBÜZ 
Madde S$. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

177 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bakanlar Kurulu, yukarıdaki bentlerde belirtilen 

maktu hadleri, herbirinde ayrı ayrı üç katma kadar 
artırmaya yetkilidir.» 

BAŞKAN — Sayın Doğan Gürbüz, önergenizle 
ilgili bir açıklama yapacak mısınz?.. 

t. DOĞAN GÜRBÜZ — Önergem açıktır Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bu önergeyle ilgili olarak Komisyon 
ve Hükümetin görüşünü rica ediyorum. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL- I 
Mİ SABUNCU — Katılıyoruz efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Gürbüz'ün 
önergesine Sayın Komisyon ve Hükümet katılmakta
dır. 

Bu itibarla, önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. I 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Önergeyi bir madde olarak oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilniiş-
tir. 

Kabul edilen bu yeni maddeye, sonra bir madde 
numarası verilecektir. I 

Şimdi, eski 3 üncü maddeyi Komisyondan gelen I 
şekliyle okutuyorum. I 

MADDE 3. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
313 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde I 
değiştirilmiştir. 

«İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpran
maya, aşınmaya* veya kıymetten düşmeye maruz bu
lunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince 
gayrimenkul gibi değerlenen iktisadî kıymetlerin, alet, 
edevat, mefruşat ve demirbaşların ve sinema filmle
rinin biriaci kısımdaki esaslara göre tespit edilen de- I 
gerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi 
amortisman mevzuunu teşkil eder.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
315 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

«Normal Amortisman : I 
Madde 315. — Mükellefler amortismana tabi ik- I 

tisadî kıymetlerin değerini % 25 nispetinden fazla ol
mamak üzere, serbestçe tespit ettikleri nispetler üze
rinden yok ederler. 

Ancak, bina ve arazi ile % 25 nispetinden daha 
yüksek bir nispetle amortismana tabi tutulacak ikti
sadî kıymetlerin değeri, Maliye Bakanlığınca tespit 
ve ilan olunan nispetler üzerinden yok edilir.» I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş- I 
tir. 

I 5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

I mükerrer 315 inci maddesinin ikinci fıkrasının 2 nu-
I maralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir . 

«2. Bu usulde uygulanacak amortisman nispeti 
% 5Q'yi geçmemek üzere normal amortisman nispe-

I tinin 2 katıdır.» 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

I 6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

318 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
I değiştirilmiştir. 
I «Maliye Bakanlığı, tespit ve ilan ettiği amıortis-
I man nispetlerini gerektiğinde değiştirebilir ve amor

tismanlarla ilgili diğer hususları da tespite yetkilidir.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

I üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

2577 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ile kaldırılan 
379 uncu maddesi yerine aşağıdaki madde getirilmiş
tir. 

I «Madde 379. — Danıştay ve vergi mahkemele
rinde yapılacak duruşmalarda tarafların istekleri üze
rine vergi dâvasına konu olan tarhiyatın dayanağı 

I incelemeyi yapmış bulunan inceleme elemanı ile mü
kellefin malî müşaviri veya muhasebecisi de dinlenir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu maddeyle ilgili 
dört önerge var, önergeleri okutuyorum... 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, usul hak
kında söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, şu anda öku-

I nan maddeden önce Hükümet Tasarısımda getirilmiş 
I olan bir 8 inci madde var. Bizim Komisyonumuz o 

maddeyi, «Mevcut Kanundaki düzenleme yeterli ol
duğundan böyle bir düzenlemeye gerek görülmedıiği 

I için metinden çıkarılmıştır» diye çıkarmışlar. 

Komisyonun ağzından, o maddenin niçin çıkanl-
I dığını bir kere izah etmelerini ve mevcut düzenleme-
I lerinin ne olduğunu öğrenebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Evet, Sayın Sabuncu?.. 
MÎALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-

I Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

— 362 — 



Danışma Meclisi B : 38 5 . 1 . 1983 O : 1 

Komisyondaki müzakerelerimiz sırasında ileride 
vaki bazı değişikliklere denk olarak Vergi Usul Ka
nununun 319 uncu maddesinde var olan amortisman
larla ilgili hükmün yeterli ve gerekli olduğu düşün
cesiyle Hükümet Temsilcisinin de muvafakati alınmak 
kaydıyla görüşü alınarak, maddeye mevcut haliyle 
dönüş yapılmış ve Hükümet Temsilcisinin de beyanı 

' meri olan 319 uncu maddenin gerekli ve yeterli ol
duğu görüşüyle, getirilen Tasarının 8 inci maddesi 
Tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kırcalı'nın bir önergesi var. 

Sayın Kırcalı?.. Yoklar. Önergeyi işleme koyamıyo
rum. 

7 nci maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Vergi Usul Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci 
maddesinin Tasarı metninden çıkarılması arz ve tek
lif olunur. 

Özer GÜRBÜZ 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

İncelemekte bulunduğumuz 275 sıra sayılı Tasa
rının 7 nci maddesinin, Tasanda olduğu gibi aynen 
bırakılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 275 sıra sayılı Vergi Usul Kanu

nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
nın 7 nci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 379 
uncu maddesinin, mahkemelerin takdir hakkını kı
sıtlayan. son kelimesinin, Hükümet Tasarısında oldu
ğu gibi «...dinlenebilir.» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
M. Fevzi UYGUNER 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 275 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 7 nci maddesiyle değiştirilmek istenen 379 
uncu maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Enis MURATOĞLU 
S. Feridun GÜRAY 

«Madde 379. — Danıştay ve vergi mahkemele
rinde yapılacak duruşmalarda tarafların istekleri üze
rine vergi davasına konu olan tarhiyatın dayanağı 
incelemeyi yapmış bulunan inceleme elemanı ile mü
kellefin malî müşaviri veya muhasebecisi de, yemin 

verilip verilmemesi hususu mahkemece takdir edil
mek üzere şahit stfatıyla dinlenebilir.» 

BAŞKAN — 1 inci önerge, en aykırı önerge : 
Sayın Özer Gürbüz'ün, 7 nci maddenin Tasarıdan çı
karılmasıyla ilgili olan önergesi. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

önergenin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hay hay, Sayın Gürbüz konuşsun

lar, ondan sonra efendim. 
Buyurun Sayın Gürbüz. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Tasarı, 7 nci maddesiyle daha önce İdarî Yargı

lama Usulü Kanununun 63 üncü maddesi ile kaldı
rılan Vergi Usul Yasasının 379 uncu maddesini bir 
biçimiyle yeniden getirmektedir. Bu, yasa yapma tek
niğine aykırıdır. Şöyle ki, yeni Anayasamızın da ka
bul ettiği gibi, idarî yargıya bağlı olarak vergi mah
kemeleri kurulmuştur. Bunun esprisi altında, vergi 
mahkemesi esprisi altında, 6.1.1982 gün ve 2577 sa
yılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu, vergi yargıla
masının da ne biçimde geleceğim, verginin yargılama
sının nasıl yapacağını göstermiştir ve birinci maddesi
nin birinci bendinde İdarî Yargılama Usulü Kanunu 
«Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkeme
leri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuş
mazlıkların çözümü bu Kanunda gösterilen usullere 
tabidir» der. Vergi mahkemesinin yargı safhasındaki 
çözümünü, İdarî Yargılama Usulü Kanununa tabi kıl
mıştır. Biz şimdi bunu aşarak, Vergi Usul Yasasına 
yeni bir madde getirmek suretiyle, yargı safhasını dü
zenleyen bir hüküm getirmekteyiz. 

Vergi Usulü Yasası, vergilemeyle ilgilidir, vergile
meyi kapsar, verginin yargı safhasını, İdarî Yargı 

* Usulü Kanunu kapsar. Biz bu şekilde, önümüzdeki 
getirdiğimiz değişiklik maddesiyle başka kanunları da 
düzeltirsek, yasamanın yargı yapma tekniğine aykırı 
davranmış oluruz. Vergi mahkemesi hâkimi neye gö
re yürütecektir vergi mahkemesini?.. Elindeki İdarî 
Yargılama Usulü Kanununa göre yürütecektir. Ceza 
mahkemesi nasıl Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
na göre davayı yürütürse, vergi mahkemesi ve idarî 
mahkeme de İdarî Yargılama Usulü Kanununa göre 
yürütecektir. 

İdarî Yargılama Usulü Kanunu bu espri içerisin
de vergi mahkemesinin nasıl işleyeceğini hazırlarken, 
63 üncü maddesiyle şimdi getirmek istediğimiz Vergi 
Usul Kanununun 379 uncu maddesini yürürlükten 
kaldırmıştır. Şöyle kaldırmıştır, onun için de şöyle de-
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mistir, İdarî Yargılama Usulü Kanununun 63 üncü 
maddesi. «Vergi Usul Kanununun, vergi uyuşmaz
lıklarına ilişkin 379 ve 412 nci madde hükümleri, bu 
Kanunla kurulan vergi mahkemelerinin göreve baş
ladıkları tarihte yürürlükten kalkar.» 

Vergi Usul Yasasının eski 379 uncu maddesinin, 
yargılamada da atıfta bulunmamasını sağlamak ama
cıyla vergi mahkemesini kurduğu zaman, kanun vazı 
(ki, bu 6.1.1982 tarihlidir, geçen yılın birinci ayında 
yaptığımız, yeni yönetimin Yasasıdır) vergi mahke
mesini yaparken, vergi uyuşmazlığı 'Je ilgili 379 un
cu madde, yarın uygulamada bir yanlışlığa sebebiyet 
vermesin diye yürürlükten resmen kaldırıldığını bilr 

dirmiştir. Biz şimdi ne yapıyoruz?.. Yine aynı Vergi 
Usul Yasasına bir madde getirerek, yargılamaya ait 
yeni hükümler getiriyoruz. 

Bu kez yeni hükümler getirirken ne diyoruz. Eli
mizdeki tasarının yedinci maddesinden okuyorum. 
«213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2577 sayılı Kanu
nun 63 üncü madde ile kaldırılan 379 uncu maddesi 
yerine, aşağıdaki madde getirilmiştir. 

Madde 379. — Danıştay ve vergi mahkemelerin
de yapılacak duruşmalarda, tarafların istekleri üzeri-. 
ne vergi davasına konu olan tarhiyatın dayanağı, in
celemeyi yapmış bulunan inceleme elemanı ile mükel
lefin malî müşaviri veya muhasebecisi de dinlenir.» 
Hükümet teklifinde, kanun tasarısında «dinlenebilir» 
demişti, Komisyon bunu da aşarak «dinlenir» demek 
suretiyle, yargıyı da bağlayan bir hükmü, îdarî Yar
gılama Usulü Yasasına değil de Vergi Yasasına ge
tirmiştir. Tamamen kanun tekniğine aykırı bir hüküm
dür değerli arkadaşlarım. 

Eğer gerçekten vergi yargılamasına böyle bir hü
küm getirmek gerekiyorsa, tdarî Yargılama Usulü 
Yasasında, o sistemi bozmayacak biçimde yeniden bir 
düzenleme getirilmesi gerekir. Yoksa başka yasa 
ile tamamen vergilemeyle ilgili, vergilemenin vergi-

. leyen safhasıyla ilgili, yargı safhasının dışındaki Ver
gi Usul Yasasına böyle bir hüküm getirirsek, yargı 
düzenini bozarız; yarın vergi mahkemesi hâkimi han
gi yasayı uygulayacağında tereddüde düşebilir. 

Bu nedenlerle, bunun tasarı metninden çıkartılma
sını saygılarımla yüksek takdirlerinize sunarım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
FÎKRİ DEVRİMSEL — Önergenin lehinde söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Hem Sayın Doğu, Kem de Sayın Ba
kan söz istediler. Sayın Bakan, Sayın Doğu'ya söz 
veriyorum. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, Sa
yın Bakanın söz alma hakkı var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, «buyurun» diyorum. 
AHMET SENVAR DOĞU — Saym Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Tasarının tümü üzerinde yaptığım konuşmada, 
bu maddenin metne alınmasının faydalarına kısaca 
değinmiştim. Ne var ki, şimdi sevgili arkadaşım Gür
büz, bu metnin tasarıdan çıkarılması için bir önerge 
verdiler. Bu önergesine ben şahsen katılamıyorum, 
nedenlerini izah edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 

Vergi ihtilafında iki taraf vardır. Bunlardan bir 
tanesi özel teşebbüs olan, özel mamelek dediğimiz 
vergi mükellefleri, bir tarafta da Hazinedir. Şimdi bir 
davanın en mükemmel şekilde sonuçlanmasını, kamu 
yararı yönünden kanunlarımız daima öngörmüştür. 
Birinci prensip, iki tarafın da hakkını haleldar etme
mektir; hem mükellefin, hem Hazinenin üzülmemesi-
nin teminidir. Bunu bir yerde dengelemek lazımdır. 
Bunu dengelerken de maddede çok güzel tedvin edil
miş, incelemeyi yapan inceleme elemanı; yani hanu-
manunu söndürmek için Maliye memuru gitmiştir, 
incelemesini yapmıştır, tutanağını almıştır, her ne se
beple, nasıl olursa olsun matrahını tespit etmiştir, hak
lı yahut haksız, bir inceleme raporu yazmıştır ve 
görüşlerinde de musirdir, altına not koymuştur, «Din
lenme talebim vardır, kaza mercilerinde yazdığım ra
poru şifahen yahut yazılı olarak açıklamak istiyo
rum.» Yıllardır biz bunu böyle uygulayagelmişizdir. 
Şu naçiz arkadaşınız da yıllarca Meclislerde yazdığı 
inceleme raporlarını savunma durumunda olmuştur. 
Değerli arkadaşlarım; Bu savunmalarımızdan hiç bir 
zaman bir mazarat doğmamıştır. 

Hazineye bu imkân tanınırken, mükellefe de bu 
imkânı tanımak lazımdır. Madem ki bu ihtilaf, bir 
tarafta dinliyorsunuz Hazinenin en güzide inceleme 
elemanını, takdirde Komisyonlarda veya mahkeme
lerde karar verirken bir de karşı tarafı dinleme lüzu
mu söz konusudur. O zaman da dinlenecek, ilk akla 
gelen mükellefin... Zaten avukatı her zaman iste
diği şekilde dinlenebilir; avukat vekilidir, problem 
değil; ama ihtisasa müteallik olarak bir de bunun mu
hasebecisi vardır, muhasebecisi kayıt yapan kişidir. 
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Kendisine verilen bazı yerlerde eğer yetkisiz muha
sebeci ise, aldığı belgeyi deftere kaydetmekle mükel
leftir, o belgenin sağlığını, o belgenin Vergi Kanun
larınca uygun olup olmadığını eğer kendi bilgisi var
sa araştırır; ama kendi bilgisi yoksa onu kaydetmekle 
mükelleftir. Herhangi bir muamele ile ilgili bir ihti
laf kaza merciine geldiği zaman, muhasebecinin yap
tığı kayıtlarla izahı mükellefin lehine olabilecektir. 

Onun dışında yaptığı bu kayıtların vergicilik yö
nünden izahını da malî müşavirler yapacaktır; yani 
öyle bir kompozisyon getirilmiş ki, vergi mahkemesi
ne gittiği zaman bir mükellef davası, bir tarafta Ha
zine temsilcisi olarak Hazine avukatı vardır, Hazine 
avukatının yanında da incelemeyi yapan inceleme ele
manının her zaman dinlenme yetkisi vardır. Acaba 
bunun iddialarının doğru yahut yanlış olduğunu söy
leyecek, mükellefin yanında yer alacak ikinci bir ki
şiye ihtiyaç yok mudur değerli arkadaşlarım?.. Mut
laka çok büyük ihtiyaç vardır. Doğruyu bulmak için, 
doğruyu yakalamak için, yargı kararının doğru ve mü
kemmel verilmesi için mutlaka yarar vardır. 

Değerli arkadaşım, özür dilerim hukuk taassubu 
demeye dilim varmıyor; ama gelin kamu yararı ol
du bu yerde hukuk taassubundan vazgeçelim. Doğru
su, bunun maddede aynen kalması yönündedir. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Teşekür eder, say
gılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Doğu. 
FlKRt DEVRİMSEL — Lehinde konuşacağım 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Devrimsel, Sayın Gözübü-

yük'ün tezkeresi sizden evvel geldi. Onun için zaten 
önergeler üzerinde bir lehte, bir aleyhte söz veriyo
ruz Genel Kurulun kararma uyarak. 

Lehte buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Değerli 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Her şeyden önce Cumhuriyetimizin bir hukuk 

devleti olduğunu her an hatırımızda tutmak mecbu
riyetindeyiz; bir. 

iki, Türkiye Cumhuriyetinde 1982 Anayasası ile, 
yargı, idarî yargı, adlî yargı ayrı ayrı bağımsız hale 
getirilmiştir ve nitekim, bu yargı organlarının men
supları Hâkimler, Savcılar Yüksek Kurulu tarafın
dan seçilmekte ve tayinleri yapılmaktadır. Bunların 
büyük manaları vardır. Yargı organlarının bağımsız 
ve tarafsız olması evrensel, cihanşümul bir kural
dır. Bundan hiçbir surette inhiraf edilemez. 

Değerli arkadaşım Gürbüz, İdarî Yargılama Usu
lü Kanunundaki hükümler konusunda yeter derece

de açıklama yaptılar. Buna ilaveten arz etmek iste
diğim hususlar şunlardır : 

Bir kere bir usul kanunu varken ve bu henüz ka
bul edilmişken ve Anayasa çerçevesinde tanzim edil
miş bulunmasına rağmen, hiçbir hukukî dayanağı ol
mayan bir görüşle böyle bir maddenin buraya eklen
mesi hukuka, hukuk devletine, kamu hukukunun ge
nel ilkelerine yüzde yüz aykırıdır. Büyük üzüntü ile 
bu kürsüde tarihî vazife yapmak mecburiyeti ile hu
zurunuzda bu hususu belirtmek mecburiyetindeyim. 

Bunun jiışında; metin ellerinizin altındadır, oku
yalım. Kişikin bir vergi uyuşmazlığı olacak ve Ma
liye oraya burununu sokacak, İdarî Vergi Mahkeme
si hâkimlerini tesir, telkin altında bırakacak, bu ola
maz, katiyen olamaz. Bağımsızlığı, tarafsızlığı ihlal 
eder. Şayet Vergi Mahkemesi zaten hâkimlerden ku
rulmuştur, lüzum görürse, icap ederse, adalet bakı
mından aydınlatılmasına ihtiyaç varsa, bunları yapar; 
burada böyle bir hükmün konulması mesnetsizdir, 
gayri hukukidir, Kanun Hukukuna aykırıdır. Adale
tin tarafs zlığı ve bağımsızlığı ilkelerine tamamen ay
kırıdır; reddini saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü
yük. 

Buyurun Sayın Bakan. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, bir 

soru talebim olacak. 
BAŞKAN — Hay hay Sayın Güray. 
MALİYE BAKANİ ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Türkiye 1982 yılında vergi mahkemeleri kurmak 
suretiyle bütün dünya devletlerinde ilk numuneyi 
veren bir devlet durumuna gelmiştir. Dünyada vergi 
mahkemesi kurmaya cesaret etmiş bir başka devlet 
daha yoktur; yani bunun ilk temsilcisi Türkler olu
yor. Çünkü vergi tabiatı icabı çok yukarı seviyeler
den sonra -mahkeme edilebilir; yani birinci derecede 
vergi mahkemesi kurmuş ülke bu sebeple yoktur. Yük
sek seviyede her yerde mahkemede müzakere edilir. 

Başka ülkelerde gördüğümüz vergi hâkimi var
dır. Vergi hâkimi Amerika Birleşik Devletlerinde ba
karsınız gelirler genel müdürlüğünün içindedir vergi 
hâkimi. 

AHMET SENVAR DOĞU — İdarî davaya ba
kar. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Evet, idarî davaya bakar ve bu bir tar-
hiyat davasıdır, vergi davası dediğimiz tarhiyat da
vasıdır. ilk konuşmamda da arz ettim, tahsilat da-
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vasi tabiî hâkimine gider; yani vatandaş vergisini 
ödeyince devletle ihtilafa düşmüş olur. Devlet sana şu 
kadar vergi tarh ettiğim zaman ihtilaf yok da idarî 
yolda gidilir ve onun için mahkemeye müracaat tah
silatı durduruyor. Niye?.. İdarî çünkü. Bunu mah
keme kabul edersek, ödedikten sonra gider demek 
laz m. Bir mecburiyete geleceğiz, vergi hâkimine vergi 
ödenmeden gidilmez diyeceğiz, eğer hâkimse; çünkü 
ihtilafın tamamlanması lazım. Biz ihtilaf doğurma
mışız, biz sana vergi tarh ediyoruz diyoruz, sen de 
bana söyleyeceksin. 

Dünyada hiçbir devlette vergi tarhiyatı dava mev
zuu yapılmamıştır; ama vergi tahsilatı dava mev
zuu yapılmıştır; fakat vergi tarhiyatına bir kademe
de karar verilirse bu vergidir, artık tahsil edilebi
lir, tahsili durmaz dediği anda o zaman mahkeme
ye gider, mahkeme tehiri icra kalır. Bizde eskiden o 
mahkeme Danıştaydı ve yine de mahkemeye gidi
yordu. idarî mahkeme olarak bütün vergi ihtilaf
ları Dan ştaya gidiyordu; ama idarî safhadaki bütün 
dava olmadan evvelki, yani tahsil edilebilir hale 
gelmeden önceki kısmı yine bir dava mevzuu gibi 
rüyet ediliyordu; ama o vergi davası değildi. Vergi 
davası doğrudan doğruya Danıştayda idi. Şimdi Da-
nıştayın altına biz vergi mahkemesi koyduk. Eğer bu 
vergi mahkemesi ise, ben değilsem benden sonraki 
Maliye Bakanı yüzde yüz ödenmeden bu hâkime gi
dilmez kaidesini getirecektir, eğer mahkemeyse. Çün
kü illa da tasarrufun tamam olması lazımdır, muha
keme edilmez, idarî tasarruf tamam olmadan muha
keme edilmezki; yani tasarruf bütün dünya devlet
lerinde tamamlattırılır, nedir o?.. Öder mükellef ver
gisini. Benden haksız vergi alındı diye mahkemeye 
gidilir; yani haksz vergi alınacak diye bir dava ol
maz; ama bir idarî merci bu dava artık tahsilatı 
durdurmayacak safhaya gelmiştir alabilirsin deyin
ce dava mevzuu yapılmıştır. 

Sayın üyeler; 

Burada getirdiğimiz husus, bu ani olarak karar 
verip mahkeme haline koyduğumuz bizim idarî ka
dememiz, mahkeme olarak çalışabilsin diye bir kolay
lık getiriyoruz. Dünyada hiçbir tarhiyat davası yoktur 
ki, üç kişi mevcut olmadan görüşülebilsin. Bu üç ki
şi kimdir?.. Bir mükellefin avukatı, iki mükellef, üç 
idare, idare kaç kişi ile temsil edilir? Bir idarenin 
avukatı, iki idarenin inceleme elemanı, üç inceleme 
elemanı, superviser varsa o ve vergi beyannamesine 
imza koymuşsa muhakkak surette vergi mükellefinin 
muhasebecisi. Bunlar mevcut olmadan vergi davası 

rüyet olunamaz, bakılmaz, Vergi itiraz Komisyo
nunda da bakılamazdı, Uzlaşma Komisyonunda da 
bakılamaz. Çünkü, o kadar teknik bir mevzudur ki, 
yani muhasip orada olmadan avukat da izah ede
mez. Vergi müşaviri orada olmadan, (SPA dedikleri 
başka ülkelerin, bizim de kurmak teşebbüsü için 
kanunumuz komisyondadır) meslektaş olmadan da 
mahkeme görülmez; ama muhakemeyi görürken, bu 
kişiler davan n süratlenmesi, açıklığa kavuşması, izah 
edilebilmesi, defter kayıtlarındaki muhasebe teknik
erinin gösterilmesi için hep mahkemeden önceki saf
hada hazır bulunan kişidirler. Bunları biz şimdi mah
kemenin dinlemesine dair bir hüküm getiriyoruz ki 
mahkeme rüyet edebilsin, aksi takdirde vergi da
vası rüyet edemez. Hâkim yalnız başına vergi da
vasına rüyet edemez. Yani, biz şu vergi mahkemesini, 
muhakkak avukatın yanında, vergi müşavirine ve 
muhasibi de mahkemede dinletmek mecburiyetinde
yiz. 

Kaldı idarî Muhakeme Usulü Kanunundaki hük
mün olması lazım, Vergi Usul Kanununda olmaz de
niyor. Vergi Usul Kanununun 378'den başlayıp, bütün 
hükümleri mahkemelere ait, muhakeme usulüne ait 
hükümdür. Bu vergi kanunu değil ki, Vergi Usul 
Kanunu, Vergi Usul Kanununun muhakemeye taal
lûk eden bütün hükümleri burada mevcuttur, tik de
fa bu hüküm değil. 379'u kaldırmış mahkeme yanl:ş 
yapılmıştır; yani doğru değildir. 378 duruyor; ama o 
da muhakeme ile ilgilidir. 379 da yine diğer mah
kemelerde olduğu gibi inceleme elemanı dinlenme
den, muhasip dinlenmeden falan davaya bakılabilir 
zannedilir, bakılamaz. Eğer hâkim durumuna gelecek
se, ilk kademede başka bir kademe olacaktır ki ora
da dinlensin. Onu kaldırınca bu mahkemeyi işletmek 
için, mahkemece dinlenebilir hükmü hâkime yardım
cı olmak içindir. Hâkim ne yapacağım demesin di
ye, hemen çağıracak bu mütehassıs kişileri dinleye
cek kararını ona göre verecektir. Ne mahkemenin 
bağıms zlığını ihlal eden bir husus vardır, ne hâki
min karar serbestisini bozan bir husus vardır, ne 
hukuk devleti esasını bozan bir. husus vardır. Mah
kemeyi süratli yapmak, adil karar verebilmek için 
yardımcı bir mekanizmayı hâkimin huzuruna getire
bilmek endişesi ve gayretidir. 

Bu sebeple Meclisçe bu maddenin böyle anlaşıl
ması, yeni kurulan vergi mahkemelerinin işlerlik ka
zanması için lüzumlu olacaktır. 

Arz ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Komisyonun ilave edeceği bir konu var mı? Bu
yurunuz Sayın Pamak. 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Sayın Gürbüz ve Sayın Gözübüyük'ün çok de
ğerli açıklamalar nı dinledik. Sayın Gürbüz, 2577 sa
yılı Kanuna atıfta bulundu. Ben, o Kanunun 31 inci 
maddesinin ikinci bendini okuyorum : 

«Bu kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunulan hal
ler saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözü
münde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uy
gulanır.» Böylece bir açık kapı bırakılmış ve Vergi 
Usul Kanununa böyle bir madde konulmasına im
kân tannmıştır. Ayrıca, şu anda hali hazırda Vergi 
Usul Kanununda bulunan birkaç hüküm de yine 
vergi mahkemeleriyle ilgili olarak yürürlüktedir. 

Mesele çok açık olduğu için sözü fazla uzatmak 
istemiyorum. Bu 2577 sayılı Kanun çıkmadan önce 
385 ve 397 nci maddeler vardı Vergi Usul Kanunun
da ve aynen şöyle diyor, (Kaldırılan madde bunlar) 
okuyorum : 

«Mükellef tarafından istenildiği takdirde, ihtilaflı 
verginin ilgili bulunduğu mükellefiyet devresinde mü
kellefin hesabını tutmuş olan muhasibinin de dinlen
mesi mecburidir.» Böyle bir hüküm o zaman vardı 
ve o zaman Türkiye yine hukuk Devletiydi. 

Yine aynı şekilde 397 nci madde de, «Mükellef 
tarafından istenildiği takdirde, ihtilaflı verginin ilgili 
bulunduğu mükellefiyet devresinde mükellefin hesa
bını tutmuş olan muhasibinin de dinlenmesi mecbu
ridir.» Yani böyle bir mecburiyeti Vergi Usul Kanunu 
tedvin etmiş ve o zaman şimdiki vergi mahkemeleri 
yerine görev yapan itiraz mercileri, temyiz komis
yonları bunları dinlemek mecburiyetinde bırakılmış
lardır. 

Demek ki, o zaman da hukuk Devleti olan ül
kemizde bu hükümler geçerli olmuştur ve bu 2577 
sayılı Kanun müsaade ettiği çerçeve içerisinde de 
Vergi Usul Kanununda bu madde yeniden tedvin 
edilebilir. 

Vergi Usul Kanunu, diğer vergi kanunlarından 
Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi, gerçekten çok 
farklıdır ve usul kanunudur. 2577 sayılı Kanun da 
buna müsaade ettiğine göre, Vergi Usul Kanunun
da böyle bir madde tedvin edilmesi son derece hu
kukidir ve olması gerekendir. Büyük bir boşluğu dol
duracaktır. Aksi takdirde mükelleflerin her biri ver
giden anlamayan bir avukat tutacak, avukat gidip 
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bir malî müşavir tutacak, onunla anlaşacak, böylece 
daha uzun birçok çetrefilli işlerin içine girilecek ve 
bu işin içinden çıkılamayacak ve mükellef zor du
rumda kalacaktır. 

Hukuk ilkelerinin gereği iki tarafın da dinlen-
mesidir. Yargın n bağımsızlığının zedelenmesi burada 
sözkonusu değildir. 

Bunları belirtiyor ve bu hükmün mutlaka geç
mesinde büyük zaruret olduğunu da hatırlatıyorum. 

Saygılarımı arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Güray, buyurun sorunuzu sorun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Bakanımızdan 

soruyorum : Bu maddeyi mahkemelere yardım için 
ihdas ettiklerini buyurdular. Mahkemelerde dinlene
cek kişilerin sıfatları kanunlarda bellidir; ya tanık 
olur, ya bilirkişi. Üçüncü bir alternatifi yok. Bu ba
kımdan, bunu lütfen açıklasınlar. Çünkü tan kla bi
lirkişiye uygulanacak usul prosedürü değişir. O ba
kımdan mahkemeler tereddüte düşebilirler. Acaba ta
nık sıfatıyla mı dinlenecekler, bilirkişi sıfatıyla mı?.. 
Bunu lütfetsinler, zabıtlara geçsin efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, ben vergi mahkemesinin 
özelliğini teferruatıyla arz ettim. Bu vergi mahke-
melerindeki tanık da değildir, ehlivukuf da değildir. 
Vergi davasının aç klığa kavuşması için, vergi da
vası sırasında dinlenecek kişilerdir. Vergi davasının 
niteliği icabıdır; yani bir kaza davası, bir trafik da
vası, bir evlenme - boşanma davası değildir. Defter 
üzerinde rüyet edilecektir bu dava. Muhasip olma
dan o davanın rüyet edilmesine imkân yoktur. Yani 
ne yapacak? Dışardan ehlivukuf tayin edecek. Hal
buki Batıda görüyorsunuz, muhasibi de mahkeme
de, hesap uzmanı da. «Bu madde hesap uzmanının 
defterinde nasıl yazılmış? Şöyle yazılmış...» diyor
lar, hesap uzmanının defteriyle karşılaştırıyorlar, ora
da bitiyor. Yani, vergi davasının süratli görülmesini 
isteyen Yüksek Meclisiniz bunun bir ehlivukufa ha
vale edilip altı ayda incelenmesini arzu eder mi?.. 

Ehlivukuf da değillerdir, şahit de değillerdir. Da
vada mükellef ve Hazine vardır. Mükellefin de ya-
n nda eksperleri vardır, Hazinenin de yanında eks
perleri vardır. Bunlar dinlenerek dava rüyet olunur. 
Mesele bundan ibarettir Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz Sayın Bakanımdan bir sorum var. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Tutanakları inceleyemedim. 

Bu bakımdan bilgi verirseniz sevineceğim. 
İdarî Yargılama Usulü Kanunu hazırlanırken, 

özellikle ve madde tasrih ederek Vergi Usul Kanunu
nun 379 uncu maddesi Vergi Mahkemesi kurulduğu 
an yürürlükten kaldırılmıştır. Acaba hangi amaçla 
kaldırılm ştır? Bu konuda bilgi verirlerse oyumu da
ha rahat vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Güray, buyurunuz siz de sorunuzu soru

nuz efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Türk ulusu adına yar

gılama yapan açık mahkemede yeminsiz bir kimse 
dinlenemez. özür dilerim, yemin vermeden dinlene
cek bir kişinin bir sıfatı olmalıdır. Ben onu anlaya
madım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, Danıştayın muhakeme usu
lü ayrı bir kanun mevzuudur yüksek malumunuz. 

idarî Yargılama Usul Kanunu yaln zca Vergi 
Usul Kanunu değildir. Onun için idarî Yargılama 
Usul Kanununda gerçekten 379. uncu maddeyi kal
dırmak lazım gelir; çünkü bütün idarî mahkemeleri 
kavrayan bir husustur; ama Vergi Usul Kanununun 
içerisinde bu hüküm yer alır, yalnızca vergi mah
kemeleri kullanır; bütün idarî mahkemelerin kulla
nacağı bir hüküm değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Özer Gürbüz'ün 7 nci mad

denin tasarıdan çıkarılmasıyla ilgili önergesine Sayın 
Komisyon ve Sayın Bakan katılmamaktadırlar. 

Dikkate alınıp al nmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Kırcalı'nın önergesinde 7 nci maddenin Hü
kümet Tasarısında olduğu gibi kabulü isteniyor; öyle 
mi Sayın Kırcalı?.. 

Sayın Kırcalı, sizin şöyle bir önergeniz var : «in
celemekte bulunduğunuz 275 s ra sayılı Tasarının 7 nci 
maddesinin tasarıda olduğu gibi aynen bırakılmasını 
öneririm.» diyorsunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — O önerge
nin maddesi geçmiş Sayın Başkanım, ben yoktum. O, 
Tasarının maddesiydi, Komisyonun maddesi değil
di. Gereği kalmadı. 
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I BAŞKAN — O halde işleme koyamıyoruz, teşek
kür ederim. 

I Sayın Uyguner'in, bu maddenin sonundaki «din
lenir» kelimesinin «dinlenebilir» tarzında değiştiril-

I meşine ilişkin bir önergeleri var. 
Sayın Uyguner, önergenizi açıklayacak mısınız? 
M. FEVZİ UYGUNER — Açıklayacağın Sayın 

Başkanım.. 
I BAŞKAN — Yalnız Sayın Uyguner şunu da arz 

edeyim : Sayın. Bilge, Sayın Muratoğlu ve Sayın Gü-
I ray'ın diğer bir önergesi var. Onlar maddenin tama

men değiştirilmesini istiyorlar ve sonunu da sizin ar
zu ettiğiniz tarzda «dinlenebilir» kelimesiyle tamam
lıyorlar. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, o öner
ge daha aykırı bir önergedir, izin verirseniz o önerge 
okunsun oylansın, daha sonra benim önergem okun
sun ve işleme konsun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilge, Sayın Muratoğlu ve Sayın Güray' 

I in müşterek önergesi üzerinde kim açıklama yapa
cak? 

NECİP BİLGE — Ben yapacağım Say n Başka
nım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Görüldüğü üzere, Hükümet Tasarısında mevcut 
olan bu madde, söylenen kişilerin; yani malî müşa
virlerin ve muhasebecilerin, aynı zamanda vergi in
celeme elemanlarının mahkemede, vergi mahkemele
rinde dinlenilebileceği şeklinde ihtiyarî olarak bir fiil
le neticelenmektedir. Yani mahkeme bunları dinleyip 
dinlememekte serbesttir; Hükümet Tasarısına göre. 
Komisyon bunu mecburî hale getirmiştir ve «dinle
nir» demiştir. 

I Halbuki, öyle durumlar olabilir ki, mahkemenin 
bu kişileri dinlemesine lüzum kalmayabilir. Diğer de-

I liller meseleyi kafi derecede açıklığa kavuşturmuş ola
bilir. Bu itibarla-da mahkeme bunların dinlenilmesi
ne lüzum görmeyebilir. Mecburî olarak koyacak olur-

I sak, buna rağmen mahkemenin dinlemek mecburi
yeti ortaya çıkacaktır. Yani lüzumsuz bir şey ola
bilir; bu bir. 

ikincisi de, her iki metinde de bu dinlenilecek 
kişilerin ne sıfatla dinlenilmeleri lazm geldiği açık
lıkla ifade edilmiş değildir. 

Sayın Bakan da burada ifade ettiler. Malum ol-
I duğu üzere mahkemede taraflar vardır. Burada vergi 
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işi sözkonusu olduğuna göre, taraflardan birisi Ha
zine, diğeri de vergi mükellefi. Malî müşavir veya 
muhasebeci taraf değildir, taraf olamaz. Taraf olma
dığına göre bunun başka bir sıfatının bulunması icap 
eder; ya şahittir yahutta bilirkişidir. Gerçi Sayın Ba
kan buradaki ifadelerinde «Diğer adalet mahkemele
rinde olduğu gibi değildir, bunlar eksperdirler» bu
yurdular. Eksper demek, bilirkişi demektir. Fransızca-
sı «eksper», Türkçesi de eski zamanda «ehlivukuf» 
diyorduk, şimdi de «bilirkişi» diyoruz. Ya bilirkişi
dir yahutta şahittir; çünkü taraf değildir, vergi mü
kellefinin emrinde çalışan veya onun namına be
yannameyi dolduran kişi sıfatındadır. Binaenaleyh, 
kendisi taraf değildir. Taraf olmadığna göre ya bi
lirkişi yahutta şahit durumundadır. 

Her iki halde de bunların yeminli dinlenilmeleri 
icap eder. Medenî Usul Kanunu bazı hallerde yemin
siz dinlenilmelerini de öngörmüş bulunmaktadır. Bazı 
kişiler şahadetten imtina edebilirler, o ayrı; fakat 
bazı hallerde de şahadet edecek olan kimsenin, esas 
davacının veya davalının, taraflardan birisinin em
rinde olan bir kişi olması dolayısıyla onların yemin
siz dinlenilmelerine hâkim karar verebilir. 

İşte biz, teklifimizle durumu bu şekilde izah et
mek istedik. Bunlar dinlenilsin, malî müşavir veya 
muhasebeci dinlenilsin; ama bunların yeminli veya 
yeminsiz dinlenilmeleri hususunda mahkeme ayrıca 
karar versin. Çünkü yeminli dinlenildiği takdirde ile
ride belki yalan yere yeminden mahkûm olması la-
zm gelebilir. Böyle bir durumla karşılaştırmamak 
için, malî müşavir veya muhasebeci de esas beyan
name sahibinin, mükellefin emrinde çalışan bir kimse 
olduğu için, durumu kötüye gidebilir. Böyle bir du
rumla karşılaştırmamak üzere hâkim; yani vergi mah
kemesi onun yeminli veya yeminsiz dinlenilmesi hu
susuna kendisi karar verir ve o şekilde bunları din
leyebilir. Hem dinlemek hususunda mahkemeye bir 
takdir hakkı verilmek isteniyor, hem de dinlemek 
istediği takdirde yeminli veya yeminsiz dinlenilmesi 
bakımından yine mahkemeye bir takdir yetkisi ve
rilmek istenmektedir. 

Bu itibarla, bizim önerimiz meseleyi, ortadan kal
dırmıyor; onların dinlenilmesinde fayda varsa mah
keme dinlenilmelerine karar verecektir. Dinlenilmele
rine gerek yoksa, mesele dört dörtlük bir delille lehe 
veya aleyhe aydınlanmışsa, artık işi uzatmaya lüzum 
kalmasın; çünkü, mecburî bir şekilde dinlenilme söz
konusu olduğu takdirde mahkeme onu dinlemek için 
gün tayin edecektir, öteki hastalanacaktır veya baş

ka bir şekilde birtakım mazeretler ortaya çıkabile
cektir. Bu durumda iş uzar. tşin uzamamasını temin 
maksadyladır ki, biz hâkime her iki bakımdan tak
dir yetkisi veren önergemizi vermiş bulunuyoruz. 

Takdir Yüksek Heyetindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, müsaa

de ederseniz lehte konuşmak istiyorum; önerge sahibi 
olarak. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî, buyurunuz Sayın Gü-
ray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Esasında bu maddeyle getirilmek istenilen, bu
günkü uygulamamızda adlî mahkemelerde yapılagel-
mektedir. Şöyle ki; 

Bir zimmet suçunda veyahut görevi suiistimal su
çunda bir inceleme elemanı görevlendirilir. Gider ev
rakları inceler ve neticede bir rapor yazar. Bunun 
üzerine dava açılır. Dava esnasında herhangi bir iti
raz, eksiklik görüldüğünde, mahkemeden bu incele
me elemanının tekrar dinlenilmesi istenir. Bu kez bu 
şahıs açıklama yapmak üzere çağırılr. Kendisine ye
min verilir ve bu yemini tahtında ifadesi tespit edi
lir. Bu, uygulanan bir husustur. 

Diğer husus, sözgelimi bir otopsi olayında Cum
huriyet Savcısı ve doktor durumu incelerler; ama du
ruşma safahatında başka deliller de ileri sürülür, baş
ka iddialarda bulunulur. Bu durumda, otopsiyi ya
pan Cumhuriyet Savcısı dahi duruşmaya çağırılır; ta
nık sıfatıyla yemini verilir, açıklamada bulunur. Dok
tor da keza öyle. Onun için, duruşmaya 'gelen şa
hıslar n bir sıfatının olması gerekir. 

* «Dinlenir» denildiğine göre, mahkeme huzurun
da dinlenilecek kişinin bilirkişi veyahut tanık sıfa
tıyla dinlenilmesi gerekir; ama taraflardan birisi adına 
katılacaksa, inceleme elemanı olarak idare yanın
dan katılacaksa veyahut muhasebeci olarak mükellef 
tarafından katılacaksa, o zaman bu halde durumu 
değişir; «dinlenir» denemez. Kendisi patronu veya
hut idare adına açıklama yapmaya, müdafaa yapma
ya, savunma yapmaya yetkili bir kişi olur, o zaman 
statüsü burada değişir. Onu da açıklığa kavuşturmak 
gerekir. Burada gerekli açıklk yoktur. 

Esasında kişi duruşmaya celbedildiğinde, bizim ge
tirdiğimiz önergeyle gayet rahat bir şekilde dinlenil
mesi sağlanmaktadır. Eğer mükellefin sırrına vakıf 
ise hâkimin Usul Kanununa göre takdir hakkı var
dır; kendisini yeminsiz dinler, açıklamasına itibar eder 
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veya etmez. Eğer inceleme elemanı ise kendisi bilir
kişi sıfatıyla da dinlenilebilir, tanık sıfatıyla da dinle-
nilebilir; tabiî yeminle dinlenilir. 

Bu bakımdan konuya açıklık getiriyoruz, usul hü
kümlerinin bugüne kadar uygulanan şekliyle deva
nı nı sağlıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
önergeye sayın Komisyon ve sayın Hükümet katı

lıyorlar mı? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HlLMI 

SABUNCU — Katılmıyoruz efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu önergeye" sayın Komisyon ve 

sayın Hükümet katılmamaktadırlar. Önergenin dikka
te alınıp alınmaması hususunu oylar niza sunuyorum... 

ABDULLAH PULAT GÖZÜ BÜYÜK — Sayın 
Başkan, Sayın Uyguner'in teklifleriyle ilgili maruza
tım var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner'in teklifinin görü
şülmesine sıra henüz gelmedi efendim. 

önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Uyguner, sizin önergenizde sıra. 
M. FEVZt UYGUNER — Önergemle ilgili açık

lamada bulunmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Say n Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan 7 nci madde, biraz evvel Sa
yın Pamak'ın açıkladıkları gibi, bir komisyon huzu
runda yapılacak işlemlerle ilgili değildir; daha önce 
vergi itiraz komisyonları idarî mercilerdi, itirazları 
inceleyen idarî kademedeki bir merciden ibaretti. Hal
buki burada, vergi mahkemeleri kurulmak suretiyle 
karşımızda artık yargı organları vardır. Yargı organ
ları olunca, o zaman yargı organını temsil eden, yani 
yargılama görevini üstlenmiş olan hâkimin takdir 
hakkı girer işin içerisine. Yani burada hâkimin bir 
takdir hakkı vardır. 

işte getirilen metin : «Danıştay ve Vergi Mah
kemelerinde yapılacak duruşmalarda tarafların istek
leri üzerine vergi davasına konu olan tarhiyatın da
yanağı incelemeyi yapmış bulunan inceleme elemanı 
ile, mükellefin malî müşaviri veya muhasebecisi de 
dinlenir.» Denmek suretiyle hâkimin takdir hakkını 
tamamen ortadan kaldırmakta ve inceleme elemanıy

la malî. müşavirin dinlenmesini zorunlu hale getir
mektedir. Bu, mahkemenin takdir hakkna bir mü
dahale vaziyetindedir; bu sebeple terviç edilemez. 

İkincisi; şayet inceleme elemanı raporunu gayet 
açık bir şekilde yazmış ise ve mahkemeye bu açık 
rapor intikal etmiş ise ve mahkeme de bunu yeterli 
görüyorsa, niçin bir mecburiyet getirip de bunu tek
rar mahkemede dinletelim ve mahkemenin zamanı
nı işgal edelim? Bu da yapılmış bir hata olur ki, da
vaların uzamasına ve mahkemenin zamanının israf 
edilmesine yol açar. 

Diğer taraftan, «Danıştay ve Vergi Mahkemele
rinde yapılacak duruşmalarda tarafların istekleri üze
rine...» gibi bir şart da getirmiştir. Yani bundan an
laşılıyor ki, taraflar isteyecek; yani hem muhasebe
cinin, hem malî müşavirin dinlenmesini isteyecek 
ki, dinlenecek, istemezlerse dinlenmeyecek anlamı çı
kar. O halde, sonunun «dinlenir» şekilde bağlanması 
zaten maddenin esasına da pek uygun düşmez. Za
ten Hükümet teklifinde de bu «dinlenebilir» şek
linde gelmiştir ki, doğrusu budur. 

Burada benim önerim son kelimenin «dinlenebi
lir» şeklinde düzenlenmesidir; yani bu temin edildiği 
takdirde hem mahkemenin takdir hakkına bir mü
dahale vaki olmaz, hem de inceleme yapan eleman 
ile malî müşavirin dinlenmesini zorunlu kılmak su
retiyle mahkemenin zamanı harcanmış olmaz. Yani 
mahkeme bakar, bütün belgeler ibraz edilmiştir, in
celeme raporu gayet açıktır; hiçbir şüpheye mahal 
bırakmayacak derecede açıktır ve malî müşavirin din
lenmesine gerek yoktur, zaten dava bütün delilleriy
le ortadadır, hemen karara varacak durumdadır, o 
halde dinlemeyebilir de... 

Bu sebeple, mahkemenin takdir hakkına müda
hale etmemeli ve mahkemenin zamanını israf etme
mek için bunu mahkemenin takdirine bırakmak la
zım ve maddenin son kelimesinin «dinlenebilir» şek
linde düzenlenmesinde büyük fayda mütalaa ediyo
rum. 

Yüksek takdirlerinize arz ederim, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Bir Sayın Gözübüyük söz istediler, bir Sayın 

Doğu... 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Lehte 

efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Say.n Gözübüyük lehte, Sayın Doğu 

aleyhte. 
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Sayın Gözübüyük buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muhte

rem Başkanım, muhterem arkadaşlar; 
Tasarıda ve bilhassa Komisyon metninde «dinle

nebilir» şeklinde kabul edilse dahi, bu dinlenen kim
selerin veya kimsenin hukukî sıfatlarının belirtilme
sine ihtiyaç vardır. Mahkemeler, idarî mahkeme, Da
nıştay vesaire ya davacı, ya davalı, ya bilirkişi ve
ya şahit olarak; burada şahitlik sözkonusu olmaz. 
Şahitlik, gördüğünü, işittiğini söyleyen kimse demek
tir. Halbuki, burada bir görüş bildirmektedir. 

Nitekim, evrakta sahtekârlıkta, para kalpazanlığın
da Merkez Bankası mensupları resmî bilirkişidir. 
Resmî bilirkişi olması itibarıyla Merkez Bankası yet
kilisi paranın "taklit edilmiş olup olmadığ nı, kalpa
zanlık işlenip işlenmediğine dair resmen bilirkişi ola
rak mütalaa beyan eder. 

Maruzatım şudur; buradaki kimselerin sıfatını be
lirtmekte hukukî bakımdan zaruret vardır. Burada 
«Bilirkişi olarak dinlenebilir» denmesi uygun olur. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü

yük. 
Sayın Doğu buyurun. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Değerli arkadaşım Sayın Uyguner'in önergesinin 
aleyhinde konuşmak için huzurunuza geldim. 

Efendim, maddeyi bir dikkatle okuyalım derim, 
aynen şöyle : «Danıştay ve vergi mahkemelerinde 
yapılacak duruşmalarda taraflar n istekleri üzerine ver
gi davasına konu olan tarhiyatın dayanağı inceleme
yi yapmış bulunan inceleme elemanıyla, mükellefin 
malî müşaviri ve muhasebecisi de dinlenir.» 

Efendim, şimdi sorarım : Taraflardan birinin is
temesi acaba hâkimin kararı konusunda belli bir doğ
rultuda azmettirmek midir? Lütfen bu ikisini karış
tırmayalım. Taraflardan bir tanesinin istemesi ha
linde hâkim «Evet, dinlensin» diye karar verecek
tir. Taraflardan bir tanesinin istememesi halinde, ya
ni «Talepte bulunmadan dinlenir» diye eğer bir hü
küm getirseydik o zaman bir aykırılık vardır; hâki
min yüce kanaatine burada bir tasallut vardır der
dik ve naçiz arkadaşınız olarak ilk önce ben karşı 
ç kardım ona. Yani burada hâkimin kararına, mah
kemenin kararına herhangi bir ima yoluyla dahi olsa 
bir baskı sözkonusu değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kaldı ki, bizim vergi kanunlarımızda buna ben

zer hükümler vardır. Belki değerli hukukçu arkadaş
larım bilirler. Şimdi, Vergi Usul Kanununun bir 142 
nci maddesi vardır, bu mükellef nezdinde arama ya
pılmasına amir bir hükümdür. Bakın orada ne der, 
aynen okuyorum 1 inci bendi : «Vergi incelemesi 
yapmaya yetkili olanların buna lüzum göstermesi ve 
gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili 
sulh yargıcından bunu istemesi halinde arama ka
rarı verilir.» 

Şimdi sorarım size, bir inceleme eleman1, bir he
sap uzmanı, bir maliye müfettişi, bir gelirler kontro
lü, bir kontrol memuru böyle bir taleple çıksa, hâ
kim bunu ret mi edecektir? «Kardeşim sen benim 
kararıma, sen benim vicdanıma baskı yapıyorsun, 
benden arama kararı nasıl istersin» der mi? Değerli 
hukukçu arkadaşlarım bildiğiniz, hatırladığınız böyle 
bir olay var mıdır kamu hukukunda? 

NECİP BİLGE — Yalnız orada dava yok, ara
mada. 

ÖZER GÜRBÜZ — Yargılama safhası yok. 
BAŞKAN — Lütfen konuşmacya müdahale et

meyiniz. 
AHMET SENVAR DOĞU — Dava yok ayrı; 

ama belli bir safhasında... Yani vergi hukukunda bu
na benzer hükümler vardır, bu da vergi hukuku
dur. Vergi Usul Kanununun bir maddesini okudum 
Genel Kurula. Bu maddenin burada kalmasında, bu 
şekliyle kalmasında bence bir zarar sözkonusu de
ğil değerli arkadaşlarım. 

Taraflardan bir tanesi isteyecek; ister Hazine ta
rafı, ister mükellef tarafı dinlenme talebinde buluna
cak, hâkim bunun dinlenilmesine karar verecek, bun
da hiçbir baskı anladığım kadarıyla yoktur. Takdir 
ve karar Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. Bu

yurun Sayın Koran. 
MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU ADINA MEH

MET VELİD KORAN — Sayın Başkan, Danışıma 
Meclisinin muhterem üyeleri; 

Müdafaa hakkının kutsiyeti üzerinde öyle tah
min ediyorum ki, en küçük bir tereddütümüz yok. En 
mukaddes hak müdafaa hakkıdır. Bir kimseyi mü
dafaa hakkından hiç kimse mahrum edemez. Mah-
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ram etme ancak demokratik cemiyetlerde değil, an
tidemokratik olan toplumlarda; yani insanların hak 
ve hürriyetlerinden bahsedilmeyen toplumlarda müm
kündür. 

1982 Anayasamızın 36 ncı maddesi gayet açık : 
«Herkez, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak su
retiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı 
olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.» der. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben de avukatım. Burada benim mesleğime ra

kip bir müessese türememektedir. Danıştayda bugüne 
kadar yapılan yargılamalarda, avukatlar yanlarında 
daima bir malî müaşvir veya muhasebeci götürmüş 
ve murafaalarında Danıştay Heyetinde, «Ben hukukî 
mevzuunu izah ettim, muhasebe işleriyle ilgili teknik 
sahalarda da müsaade buyurursanız, muhasip bey iza
hat versin.» demiştir ve bugüne kadar tatbikatta bu 
böyle yürümüştür. 

Malî İşler Komisyonu olarak, biz bu mevzu üze
rinde bir ihtiyarilik değil, bir rfıecburilifc hakkını ge
tirmemizin «dinlenebilir» değil, «dinlenir» kelimesi
ni getirmemizin esas sebebi de budur. Hiçbir zaman 
bir avukat, bir muhasebe tekniğini, onu kendisine 
meslek olarak seçmiş olan bir insan kadar bilemez. 
Muhasebeci taraf değildir. Muhasebeci vekil de de
ğildir. Muhasebeci nedir?... Bir müşavirdir. Bera
berinde getirir, hakkın en iyi bir şekilde tecelli etmesi 
için, mahkeme huzurunda izahat verir. Esasında, 
muaddel kanunda bu vardır. (Vergi Usul Kanununun 
195 inci maddesinde) mecburî idi. Muhasip ve müşa
virin Danıştayda dinlenmesi mecburiyeti de vardı; 
ama bilahara kaldırıldı. Bu kaldırıldı; ama bir hak
kın vikayesi için, bir hakkın tecelli etmesi için, ta
rafeynden birisinin «Ben, muhasibin de veya müşa
virimin de dinlenmesini istiyorum.» demesinden daha 
tabiî birşey yoktur. Bunun gayri hukukiliği neresin
de muhterem arkadaşlarım?... Bu, savunmanın içeri-

• ı « •» 

sinde olan, bizatihi içerisinde bulunması meşru olan 
bir taleptir. Ne için?... Hakkın en doğru bir şekilde 
tecelli edebilmesi için. Avukat ne yapar?... Avukat, 
hâkime yardımcı olur. Ne hususta?... Adaletin daha 
iyi bir şekilde tecelli etmesi hususunda yardım eder. 
İddia makamı ne yapar?... İddia makamı taraf değil
dir. Tarafeynin hak ve menfaatlarını, Devlet na
mına, kamu namına müdafaa eden kişidir. Ne için?.. 
Adaletin en iyi bir şekilde tecelli etmesi içindir. 

Burada bizim bunu getirmemizin esas anagayesi 
de budur. Tatbikatta mevcut olan birşeyin, edilen, 
yapılan birşeyin tadili değil, esasına ircaıdır; «dinle
nebilir» değil, «dinlenir» dir. Niye?... Talep vardır. Ne 
için?... Hakkının tecelli etmesi için. Mahkeme bunu 
dinler, bugüne kadar dinlenmiştir, zaten esas da bu
dur; savunmanın kutsiyeti de buradan ileri gelir. Bu
nu ihtiyari hale koyduğumuz zaman, adil bir duru
mun meydana çıkması, elbette ki endişe ile karşıla
nır. 

Bu teklife Komisyon olarak iştirak etmemiz müm
kün değildir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Komisyon katılmıyor. 
Sayın Bakan, zatıâliniz katılıyor mu?... 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Komisyonun görüşüne katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Aynı görüştesiniz; katılmıyorsunuz. 
Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 

sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, maddeyi Komisyondan geldiği 
şekli ile oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Birleşime 10 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanıma Saati : 18.10 

* • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.20 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KflTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK - Ali Nejat ALP AT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 38 inci Birleşimin ikin
ci oturumunu açıyorum. 

Tasarının 8 inci maddesinde kalmıştık, maddeyi 
okutuyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK— Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
8 inci maddeye geçmeden önce bu önergeleri oku
tursanız daha isabetli olur efendim. Üç tane önerge 
olması lazım efendim. 

BAŞKAN — Onlar 9, 10, 11 olarak geçiyor. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Yalnız Vergi Usul Kanununun 
maddeleri olarak daha önceki maddeler ; geçici mad
delerden önce olması gerekir. Onun için teknik yön
den öne alınırsa iyi olur. 

BAŞKAN — Üç tane geçici madde var, değil 
mi Sayın Pamak?... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Sayın Başkanım, şu anda geçici 
maddelere başladık, geçici maddelere geçmeden önce, 
344 üncü, 347 nci ve 376 ncı maddelerle ilgili değişik
lik önergeleri var. Müsaade ederseniz bunları görü
şelim. 

BAŞKAN — Bunlar yeni madde olarak mı ge
liyor?... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Evet, yeni madde olarak geliyor. 
Numaraları da bilahara verilebilir. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; üç yeni madde teklif ediliyor. 
Birincisi 344 üncü madde, ikincisi 347, üçüncüsü 376 
ncı maddeyle ilgili. 

344 üncü maddeyle ilgili olanı okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Vergi Usul Kanunu Değişik
lik Tasarısına aşağıdaki maddenin 9 uncu madde ola
rak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

1. Doğan GÜRBÜZ 
Madde 9. — Aynı Kanunun 344 üncü madde

sinin 8 numaralı bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bu bentte yazılı hadleri on katına kadar artır

maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde açıklama yapacak 
mısınız Sayın Gürbüz?... 

1. DOĞAN GÜRBÜZ — Hayır efendim, öner
ge açık. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

(«Komisyon açıklasın» sesleri.) 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Sayın Başkanım, 344 üncü mad
dede kaçakçılık hadleri; yani hangi miktarı aşarsa 
bulunan matrah, kaçakçılık cezası uygulanacak, bu
nu belirtiyor ve 150 bin lira olarak bir had var me
sela. Tabiî, enflasyonla yıpranan hadler bunlar; bu
nu artırabilme yetkisi veriyor. Yani şimdi, 150 bin 
lirayı aşınca hemen kaçakçılık cezası uygulanmasın 
da, farz edelim on kat artırdığını düşünelim, 1,5 mil
yon lirayı geçtikten sonraki kısma kaçakçılık cezası 
uygulansın, anlamına geliyor veya beş kat artırır, kaç 
kat artırırsa; on kata kadar artırma yetkisi Maliye 
Bakanlığına veriliyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, zatıâliniz açıklama yapacak mı

sınız?... 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Buyurun efendlim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, kanunlardaki maktu had
ler devamlı şekilde yıpranıyor. Çeşitli ülkelerde mak
tu hadleri artıracak çeşitli mekanizmalar ihdas edilmiş
tir. Hükümete endeksasyon yetkisi verilmiştir. Bizde 
Muhasebei Umumiye Kanunu değiştirilirse böyle bir 
endeksasyon yetkisi Hükümete verilecektir. Kanunlar
daki bütün maktu hadler, Artırma - Eksiltme Ka
nunundaki, Muhasebei Umumiye Kanunundaki, Vergi 
Usul Kanunundaki, Vergi Kanunlarındaki bütün 
maktu hadleri Meclise tekrar gelmeden bir endeksas-
yonla artırma yetkisi Hükümete verildiği takdirde, 
bir daha Meclislerin huzuruna böyle «Şu kadar mik
tara kadar artırır» hükmü gelmeyecektir. Henüz böy
le bir hüküm istihsal edilmediği için, maktu hadlerin 
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donmuş şekilde kalması da mükellefleri ızrar eden 
bir durum oluyor. 1980 senesinde konulan 150 bin 
lirayla bugünkü 150 bin lira arasında çok fark var. 
Bu sebeple, Hükümete bir artırma yetkisi almak 
istiyoruz. Hükümet, 150 bin lirayı uygun şekilde ar
tıracaktır. Bu, on katına kadar gidecek şekilde Mec
listen bir yetki istemektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, müsaa

de ederseniz önergenin aleyhinde yerimden bir şey 
arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Efendim, daha önce 

arz ettiğim 'gerekçeye göre Anayasaya aykırı olur 
efendim, yani ceza hadlerinin Hükümet kararıyla Hü
kümetçe artırılması Anayasanın 37 nci maddesi hük
müne aykırı olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, cevap rica edeyim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, artırılan had, ceza haddi 
değil, cezalanmayacak had; yani vatandaşın lehine 
olan bir hüküm. Şimdi 150 bin lira vergi zıyaına se
bebiyet veren kişi, kaçakçılık cezasıyla cezalandırıldı
ğı halde, onu 300 bin liraya, 450 bin liraya, 600 bin 
liraya çıkartmak yetkisini Hükümete veriyorsunuz 
ki, bu ceza getirmiyor, cezasız kısmı artırıyor. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, şimdi 
anlamış bulunuyorum. Cezadan muaf tutulan hadle
rin artırılmasının söz konusu olduğunu beyan bu
yurdular; onun için önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Bir sorum var Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Efendim, maddeyi 
tam anlayamadım. Bu hadlerin yükseltilmesi, vergi 
kaçağını yükseltmek gibi, onu himaye etmek gibi 
bir anlam taşıyor. Yanlış mı anlıyorum acaba?... 

BAŞKAN — Sayın Bakan; buyurun. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkanım, meri Kanun «Vergi zıyaı 
150 bin liradan fazla olursa buna kaçakçılık cezası 
uygulanır.» demiş; fakat bunu 1980 de demiş. Diyo
ruz ki, 1980'nin 150 bin lirası aşınmıştır şimdi... Şim
di, ancak 300 bin lirayı aşan vergi zıyaı kaçakçılığa 
girsin, daha aşağısı ağır kusurda kalsın. Yani % 300 

cezaya çarptırılacağına, 150 bin liradan 300 bine çı
karsak, arasındaki fark kaçakçılık cezasına çarptırıl
masın, onun altındaki cezaya, ağır kusur cezasına 
çarptırılsın anlamına geliyor. Yani maktu haddin de
ğiştirilmesi hakkında bir yetki. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

katılıyorlar. Önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeyi madde olarak oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önerge yine bir madde teşkil'iyle ilgili... 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, önergeyle ka

bul ettiğimiz o maddeyle ilgili sekizinci fıkrayı değiş
tirdik; ama onun son fıkrasında yine 150 ve 130 bin 
hadleri geçiyor. Onlar ne olacak?... 

BAŞKAN — Sekizi daha görüşmedik, görüşece
ğiz. 

KAMER GENÇ — Hayır, 150 bin artırdık; ama 
aşağıda da var. 

BAŞKAN — 8 inci madde geldiği zaman görü
şelim Sayın Genç. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Vergi Usul Kanunu Değişik
lik Tasarısına aşağıdaki maddenin 10 uncu madde 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

1. Doğan GÜRBÜZ 
MADDE 10. — Aynı Kanunun 347 nci maddesi

nin 1 numaralı bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bu bentte yazılı hadleri on katına kadar artır

maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 
BAŞKAN — Bu önergeyle ilgili bir bilgi suna

lım lütfen. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Sayın Başkanım, mükerrer 347 nci 
maddede de, yine ağır kusur ve kusur için belli had
ler konmuştur; 50 bin lirayı ve 10 bin lirayı aşma me
selesi. Bunlar çök küçük rakamlar olarak kalmakta
dır. Gerekçe aynıdır. Dolayısıyla, bunda da bir ar
tırma yetkisi Hükümete verilmek istenmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

RIFAT BAYAZrr — Sayın Başkan, anlayama
dık, maddeyi bir okusalar da anlasak. 

BAŞKAN — Sayın Pamak, bir daha rica ede
yim. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Peki efendim. 

«Ağır kusur, müklelef veya sorumlu tarafından 
aşağıdaki hallerden birisiyle vergi zıyaına sebebiyet 
verilmesidir. 

Beyan üzerinden alınan vergilerle ilgili olup, yıllık 
olarak verilmesi gereken beyannamelerde, münferit 
ve özel beyannameler dahil, toplamı 50 bin, diğer 
beyannamelerde toplamı 10 bin liradan az olmamak 
üzere beyannamede yazılı vergi matrahının % 10'unu 
geçen bir miktarın noksan bildirilmesi.» 

Bu hal, ağır kusur için bir sebep olarak görülü
yor. Biz buradaki hadlerin; 50 bin ve 10 bin liranın 
önergede teklif edilen şekilde artırılabilmesi için Hü
kümete verilmesi gereken yetkinin verilmesine Ko
misyon olarak taraftarız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

TÜLAY ÖNEY — Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan; Genel Kurula 

getirilmiş olan bu Tasarı gerek Hükümetten, gerek 
Komisyondan geçmiş olarak geliyor. Şimdi bütün 
bunlar yepyeni maddelerin ilavesi biçimindedir. Bu 
kadar önemli ve yeni kanun maddelerini yazar gibi 
birtakım değişikliklerin Genel Kurulda yapılması zan
nederim biraî enteresan bir yöntem. Acaba Komis
yonumuz bunu Komisyonda görüştükleri safhada ni
çin düşünüp koymadılar veya Hükümetten geldiği 
biçimde bunlar niye getirilmedi?... Verilen önerge
lerle 3-4 tane yepyeni madde ilave ediliyor ve her-
biri kanun niteliğindedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 

Yalnız, biz tabiî bugüne kadar bir seneyi aşkın 
zamandan beri Genel Kurulda yaptığımız kanunla
rın müzakeresinde birtakım yeni maddeler sayın üye
ler tarafından teklif edildi ve Genel Kurulumuzca 
kabul edildi. Yani, bu yasaya, Tüzüğümüze ve mü
zakere usullerimize aykırı bir konu değil. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan; 
Burada Hükümetin ve Komisyonun tutarsız gibi 

gözükmesinin sebebi, yılbaşından önce kabul ettiği
niz Kanunda bazı hadler artırıldı ve bu arada Hü
kümet de kararnameyle götürülük hadlerini de artırdı; 
fakat Vergi Usul Kanununda yazılı bu hadler bu 
vergi hükmü ve kararname hükmü yürürlüğe girme
den önce yazıldığı için şimdi onlar da yürürlüğe gir
diğine göre o maktu hadler artırılınca şimdi bunla-
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rın artırılmasına zaruret hâsıl oldu, bundan ileri ge
liyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyorlar. 

Önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Önergeyi madde olarak oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Yeni bir madde olarak teklif edilen üçüncü öner
geyi okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Vergi Usul Kanunu Değişik

lik Tasarısına aşağıdaki maddenin 11 inci madde ola
rak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

1. Doğan GÜRBÜZ 
«MADDE 11. — Aynı Kanunun 376 ncı madde

den sonra gelen ek 3 üncü maddesinin 485 sayılı Ka
nunla değişik 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü mahallerde bir
den fazla muvazzaf ve gayrî muvazzaf uzlaşma ko
misyonları ile ortalama kâr haddi ve gider esaslarıy
la ilgili uzlaşma, taleplerinin incelenmesi için ayrı 
uzlaşma komisyonları teşkil eder ve bu komisyon
ların kimlerden terekküp edeceğini tayin edebilir.» 

BAŞKAN — Önergeyle ilgili olarak leylıe, aleyh
te söz isteyen sayın üye?... Yok. 

MEHMET VELİD KORAN — Müsaade buyu
rursanız usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan. 
Bu iki oturumdan beri tahminime göre kendi ha

zırlamış olduğumuz İçtüzüğe aykırı hareket ediyo
ruz. Maddelerin tadili hakkında önerge verilebilir; 
ama yeni bir madde teklifi hakkında verilecek öner
gelerin asgarî 10 imzayı ihtiva etmesi lazım ve bu
nun da Komisyona gitmesi lazım. Kanaatimce bu 
uygulama İçtüzüğe aykırıdır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; 

Genel Kurulun iradesi her şeyin üstündedir. Sa
yın Köran'm itirazı zannediyorum komisyonlar için 
olabilir; ama Genel Kurul için geçerli değildir. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Efendim, bu zaten müstakil bir ka
nun değildir ki, 10 imzalı bir teklifle getirilsin. Ni
hayet görüşülmekte olan bir kanuna bir madde ek
leme hususudur. Ben bunu açıklayacaktım, Sayın 
Köran'ın işareti üzerine Sayın Öztürk takviye ettiler, 
teşekkür ederim. 

Genel Kurula bilgi sunma yönünden bu önergey
le ilgili görüşü yine Komisyondan rica edeyim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Burada 376 ncı maddeden sonra gelen ek 3 üncü 
maddenin 485 sayılı Kanunla değişik 4 üncü fıkrası
na sadece şu husus eklenmektedir : 

Daha önceki halinde, «Maliye Bakanlığı lüzum 
gördüğü mahallerde ortalama kâr haddi ve gider esas
larıyla ilgili uzlaşma taleplerinin incelenmesi için ay
rı uzlaşma komisyonları teşkil eder ve bu komisyon
ların kimlerden terekküp edeceğini tayin edebilir.» 
şeklindeydi. 

'liriz ve «teşkil ve bu komisyonların kimlerden terek
küp edeceğini tayin edebilir» şeklinde bir tek «edebi
lir» kelimesiyle zannediyorum olabiliyor Sayın Bil
ge. Daha da. uygun olur, buna katılırız efendim. 

BAŞKAN — Yalnız «teşkil» kelimesiyle bu cüm
le pek düzgün olmuyor, onu bir daha gözden geçir
menizi rica edeyim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan; ben 
de bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, şimdi 
getirilmek istenen uzlaşmayla ilgili hüküm acaba Ma
liye Komisyonuna gelmiş olan özel Uzlaşma Ka
nunuyla ilgili bir hüküm müdür, bunun açıklığa ka
vuşturulmasını rica ediyorum?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan; 

Özel Uzlaşma Kanunuyla ilgili değil. Yıl sonu 
itibariyle aldığımız son bilgiye göre uzlaşma komis
yonlarında bekleyen dosya adedi 14 896'ya ulaşmış 
ve bunların ihtiva ettiği toplam vergi miktarı da 994 
milyon liradır. Bu sebeple bunların bir an önce tasfi
yesi için bir uzlaşma komisyonu yetişemiyor. İstan
bul, İzmir ve AnkaraMa uzlaşma komisyonlarının 
kâfi gelmediği yerlerde birer uzlaşma komisyonu 
daha kurmak suretiyle dosyaların tasfiyesine gitmek 
istiyoruz. Bu nedenle maddenin içerisine uzlaşma 
komisyonu teşkil yetkisini de ilave ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bir düzeltme yaptınız mı Sayın Pamak?... 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Sayın Başkanım; 
Söylediğimiz şekil doğrudur. Şöyle bir okursam 

göreceksiniz, «Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü ma
hallerde birden fazla muvazzaf ve gayrî muvazzaf 
uzlaşima komisyonları ile ortalama kâr haddi ve gider 
esaslarıyla ilgili uzlaşma taleplerinin incelenmesi için 
ayrı uzlaşma komisyonları teşkil ve bu komisyonla
rın kimlerden terekküp edeceğini tayin edebilir.» 
Yani, «teşkil ve tayin edilebilir» şeklinde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; 
Buradaki «muvazzaf» ve «gayri muvazzaf» keli

meleri üzerinde durmak istiyorum. Bunların anla
mı «devamlı» veya «geçici» midir, Sayın Bakan aca-

Şimdi buna şöyle bir ilave yapılıyor; «Birden faz
la muvazzaf ve gayri muvazzaf uzlaşma komisyonla
rı ile ortalama kâr haddi ve gider esaslarıyla ilgili 
uzlaşima taleplerinin incelenmesi için ayrı uzlaşma 
komisyonları...» Yani ilave edilen kısım, birden faz
la muvazzaf ve gayrî muvazzaf uzlaşma komisyonu 
kurma yetkisi de Maliye Bakanlığına verilmiş oluyor. 
Biz Komisyon olarak buna katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan; önergeye katılıyor musunuz?... 
MALİYE BAKANI ADNAN ÖAŞER KAFA-

OĞLU — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan; 
Burada iki cümle var; birisi «teşkil eder», diğeri 

de «edebilir» şeklinde bitiyor. Birinin ihtiyarî, biri
nin mecburî olması ne dereceye kadar doğrudur bunu 
öğrenmek istiyorum?... 

BAŞKAN — En son cümlede, «Uzlaşma komis
yonları teşkil eder ve bu komisyonların kimlerden 
terekküp edeceğini tayin edebilir» deniyor, bunun 
düzeltilmesini istiyorsunuz. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH-v 

MET PAMAK — Sayın Başkanım; 
Mevcut hüküm böyle olduğu için böyle yazılmış; 

yani şu anda mevzuatta yürürlükte olan hüküm, 
«teşkil eder ve bu komisyonların kimlerden terek
küp edeceğini tayin edebilir» şeklindedir; ama tabiî 
ki biz bunu Sayın Bilge'nin dediği gibi değiştirebi-
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ba bu konuda bilgi verebilirler mi?... «Muvazzaf» ye
rine «devamlı», «gayrî muvazzaf» yerine de «geçici» 
denebilir mi?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan; 
Denmez. Biliyorsunuz kadrolu olanlara muvazzaf 

diyoruz, kadrosuz olanlara gayri muvazzaf diyoruz 
Bu sebeple öyle olması lazım. Zaten bütün hükümle
rimiz öyledir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bunlar malî mevzuatta yer almış 

eski kelimeler. 
RIFAT BAYAZIT — Usul hakkında Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım; 
Komisyonlar Büyük Meclise niyabeten görev ya

parlar. Bakanlar Kurulundan gelen metinde bu ekle
nen maddeler yoktur. Burada biz tamamen tenvir edi-
lemiyoruz. Bu yönden teklif edilen yeni maddelerin, 
önergelerin bizlere dağıtılması ve bunun üzerinde dü
şünmemiz lazım. 

Bu şekildeki bir müzakere sıhhatli olmuyor. Tak
dir Yüce Kurulundur, Başkanlık Divaninindir. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Bayazıt, biz biliyorsunuz, önergelerin hiç

birini şimdiye kadar teksir edip bütün sayın üyelere 
sunmadık; ancak burada okutuyoruz ve ondan son
ra da önergeleri işleme koyuyoruz. Yalnız bunu Ana
yasanın müzakeresi sırasında yapma imkânı oldu; 
fakat gene gayet iyi hatırlarsınız, bir seneyi aşkın za
mandan beri müzakere ettiğimiz tasarıların hiçbirin
de biz önergeleri sayın üyelere dağıtamadık. Keşke o 
imkânımız olsaydı da daha evvelden dağıtsaydık. 
Olamıyor; çünkü önergeler daima en son anda Ge
nel Kurulda bir tasarı görüşülürken veriliyor. Bakın 
şu anda bir önerge geldi Sayın Genç'ten. Tabiî bunla
rın bugün derhal teksir edilip sizlere dağıtılması müm
kün değil. Onun için büyük bir usülî hata yapılmıyor. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, müstakil 
madde olarak geliyor bu. Bir değişiklik önergesi ise 
diyeceğimiz yok, kabul ediyoruz; ama yeni bir mad
de olarak geliyor önümüze. 

BAŞKAN — Efendim, yine arz edeyim : 
Şimdiye kadar görüştüğümüz pekçok tasarı üze

rinde yaptığımız müzakerelerde siz sayın üyeler ta
rafından yeni maddeler getirdiniz ve onları burada 
müzakereyi başka güne bırakarak o maddeleri siz

lere teksir edip sunarak görüşmedik. Aynı gün, aynı 
anda, aynı toplantıda teklif edilen maddeleri müza
kere ettik ve Genel Kurul bir kısmını kabul etti, bir 
kısmını etmedi. 

Buyurun Sayın Banaz. 
REMZt BANAZ — Efendim, benim bir orta

lama yol olarak önerim olacak, Sayın Komisyondan 
da özellikle bir rica olacak. Bu yeni gelen maddeleri 
dikkate alınmak üzere kabul etseler ve yarın Komis
yonda görüşüldükten sonra önümüze gelse bir çözüm 
olabilir sanıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, bakın 
maddeler geliyor, okutuyorum, açıklaması yapılıyor; 
ondan sonra Komisyon ve Hükümet kabul ettiklerini 
beyan ediyorlar, Genel Kurula arz ediyorum, Ge
nel Kurul kabul ediyor. Artık siz kabul etmezseniz 
bu olur. Siz kabul ettikten sonra Başkanlığa düşecek 
görev, bunu kanun maddesi olarak oylarınıza sun
maktır. Onun için yapacağım işlem gene aynıdır. 

Bu önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmaktadırlar, önergeyi kesin oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

önergeyi madde olarak oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
Tasarıdaki 8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 

205 sayılı Kanunla eklenen Geçici 11 inci madde aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 11. — Bilanço esasına göre def
ter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (İm
tiyazlı şirketler hariç, kolektif, adi komandit ve adi 
şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi 
iktisadî kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrıl
mış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortis
manları, 1982 hesap dönemi sonu itibanyla aşağıdaki 
şartlarla yeniden değerleyebilirler. Şu kadarki, ik
tisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden değerleme yap* 
maları zorunludur. 

1. Döğeri 5 000 lirayı geçmeyen iktisadî kıymet
ler, iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş 
bulunan kur farkları, sinema filmleri, alameti farika 
haklan, peştemallıklar, özel maliyet bedelleri, ilk te
sis ve taazzuv giderleri, organizasyon, etüd ve arama 
giderleri ile mahiyetleri ve amortisman süre ve tarz
ları itibarıyla bunlara benzeyen sair aktif kıymetler 
yeniden değerleme kapsamına girmezler. 

2. İktisadî kıymetler ve bu kıymetler için geçmiş 
I yıllarda ayrılmış olan amortismanlar, iktisadî kıy-
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metlerin bilançonun aktifine dahil edildikleri yıla ait 
katsayı ile çarpılmak suretiyle yeniden değerlenirler. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mü
kelleflerin bilançolarına bu dönemler içinde dahil et
tikleri iktisadî kıymetlerin ve bu kıymetler için geç
miş yıllarda ayrılmış olan amortismanların değerlen
mesinde, özel hesap dönemlerinin kapandığı takvim 
yıllarına ait katsayılar esas alınır. 

Arazilerin yeniden değerlenmesinde 1319 sayılı Em
lak Vergisi Kanununa göre 1983 genel beyan döne
minde beyan edilecek vergi değeri, diğer gayrimen-
kullerin yeniden değerlenmesinde ise, bu dönemde ay
nı Kanun hükümlerine göre belirlenen asgarî ölçü
deki değer esas alınır. 

3. Yeniden değerleme neticesinde doğacak de
ğer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabın
da gösterilir. 

Değer artışı, amortismana tabi iktisadî kıymetle
rin yeniden değerlenmesinden önceki net bilanço ak
tif değerinin, bu kıymetlere katsayı tatbikinden son
ra bulunacak net bilanço aktif değerlerinden indiril
mesi suretiyle bulunur. 

Net bilanço aktif değeri, iktisadî kıymetlerin bilan
çonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı 
amortismanın tenzili suretiyle bulunan miktarı ifade 
eder. 

Bu değerin tespitinde, 320 nci maddenin son fık
rasına göre ayrılmış sayılan amortismanlar da fiilen 
ayrılmış kabul edilir. 

4. Bilanço esasına göre defter tutan gelir ver
gisi mükellefleri (Kolektif, adi komandit ve adi şir
ketler dahil) ile Kurumlar Vergisi mükellefleri, pasif

te özel bir fon hesabında gösterilen değer artışının 
tamamını sermayelerine ilave edebilirler. Bu suret* 
le sermayeye eklenen değer artışları, işletmeye ilave 
edilthiş kıymetler olarak kabul edilir. Değerleme ya
pılan kuruma iştirak eden işletmelerin aktifinde bu 
nedenle meydana gelen artışlar ise pasifte özel bir 
karşılık hesabında gösterilir ve bu karşılık sermayenin 
cüz'ü addolunur. Karşılık hesabında gösterilen değer 
artışı sermayeye eklenebilir. 

Şirketlerde bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz. 

Amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden de
ğerlemeye tabi tutan mükellefler yeniden değerleme
nin yapıldığı hesap dönemini takip eden hesap dö
neminden itibaren sabit kıymetlerini yeni değerleri 
üzerinden itfa ederler. Şu kadar ki, gayrimenkuller 
yeniden değerlemeden önceki kıymetleri üzerinden 
amortismana tabi tutulur. 

5. Değer artışının bilançosunun pasifinde özel bir 
fon hesabında tutulması halinde bu miktar 6762 sa
yılı Türk Ticaret Kanununun 422 nci maddesinin ve 
71'29 sayılı Bankalar Kanunununun 2 nci maddesi
nin 3 üncü bendinin uygulanmasında ödenmiş ser
maye gibi addolunur. 

6. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıy
metlerin her birine isabet eden değer artışları ile bun
ların hesap şekilleri amortisman kayıtlarında müf
redatlı olarak gösterilir. 

7. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî-kıy
metlerin satışı halinde bunlara isabet eden değer ar
tışları aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tu
tulur. 

8. 31.12.1982 tarihi itibariyle yapılacak değerlemede esas alınacak katsayılar şunlardır; 
1982 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 
1981 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 
1980 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sab"t kıymetler için 
1979 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 
1978 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 
1977 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 
.1976 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 
1975 yılında aktifleştirilen amortosmana tabi sabit kıymetler için 
1974 yılında aktifleştirilen amortosmana tabi sabit kıymetler için 
1973 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 
1972 ve önceki yıllarda aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 
9. Yeniden değerlemeye ilişkin diğer hususları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, 
Bu maddeyle ilgili Sayın öney'in bir değişiklik 

önergesi var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte dlan Tasarının '8 inci maddesiyle 
değiştirilen Vergi Usul Kanununun geçici İH inci mad
desinin 2 nci bendinin 3 üncü fıkrasında yer alan, 
«Arazilerin yeniden değerlenmesinde 13119 sayılı Em
lak Vergisi Kanununa göre 19*83 genel beyan döne
minde beyan edilecek vergi değeri, diğer gayrimen
kullerin yeniden değerlenmesinde ise, bu dönemde 
aynı Kanun hükümlerine göre belirlenen asgarî ölçü
deki değer esas alınır.» hükmünün metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Tülay ÖNEY 
BAŞKAN — Sayın Öney, buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Tasarıda bulunan 8 inci madde çeşitli yıllarda el

de edilmiş sabit kıymetlerin aktifleştirilen amortisman 
-değerlerinin yıllar itibarıyla ne kadarlık katsayılarla 
çarpılarak bugünkü değere irca edileceğini gösteren 
bir maddedir. 'Maddenin daha önceki bölümlerinde 
"ki, benim önerge verdiğim 2 nci bendin son fıkrasın* 
ait bölümde araziler ve gayrimenkuller için ayrı bir 
kriter getiriliyor. Bir arazi veya diğer gayrimenkulun, 
bir evin vergi değerinin beyan edilmesi farklı bir 
olaydır, yeniden değerleme konusunda uygulanacak 
katsayılar esasını getiren bu maddedeki sisteme göre 
de yeniden değerlemesinin yapılması ayrı şeydir. 

Dolayısıyla, diğer bütün aktifte bulunan sabit 
kıymetlerin tabi olacağı rejime tabi olmalarının da
ha uygun olduğu görüşündeyim. 

Esasen bu konuda Hükümet Tasarısı ile Komis
yondan gelen metin arasında da bir ufak farklılık 
vardır. Demek ki, bu noktada bir anlaşmazlık da, bir 
rahatsızlık da söz konusu olabiliyor. Hükümetten ge
len Tasarıda gayrimenkullerin tümü için bir kriter 
öngörülmüşken, Komisyonumuz bunu araziler için 
ayrı, diğer gayrimenkuller için ayrı bir sisteme tabi 
tutmuştur. 

>Bu şekilde rahatsızlık kaynağı olacak herhangi 
bir yeni düzenlemeye ihtiyaç olmadığı ve maddenin 
sonunda yer alan normal yıllar itibarıyla verilmiş olan 
katsayılarla çarpılarak arazi ve gayrimenkullerin de 
yeniden değerlemeye tabi tutulmasının çok daha uy
gun olduğu görüşü ile bu önergeyi vermiş bulunuyo

rum. 

Takdirlerinize sunarım efendim. Teşekkür ederim. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
önergenin leh ve aleyhinde konuşmak isteyen sa

yın üye?.. 
SALİH İNAL — Arkadaşın görüşlerinin ve fi

kirlerinin lehinde konuşmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Lehinde buyurun efendim. 

SALİH İNAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; 

Büyük ölçüde çiftçimizi ilgilendirmiş olması iti
barıyla şu hususta söz almış bulunuyorum: örnek ve
rerek konuya girmek istiyorum. 

Vergilendirmeye esas olacak kriterlerin tespitin
de bu yıl Tekirdağ yöresinde yapılan 1-2 örneği ve
receğim. Bir ana cadde üzerinde <A) şahsına ait bir 
bina vardır, onun metrekaresine 3 750 lira 4 750 liıa 
bir değer biçilmiştir. Karşısında bulunan (B) şahsına 
ait bir binanın arazisinin metrekaresine 1 750 lira gi
bi bir değer biçilmiştir. 

Anı şekilde Nusratlı diye bir köy vardır veya Ka-
raveli diye, Gazioğlu diye birer köy vardır. O köyle
rin bulunduğu ortamlarda yapılmış olan büyük fab
rikaların civarında, inşa edilmiş olan fabrikaların 
durumu nazarı itibara alınarak ona mücavir olan 
alanların değeri çok yüksek bir şekilde değerlendiril
miştir. 

Bunun sonucu olarak, bir örneği açıklamaya ça
lışayım. Metrekaresi 2 000 liradan değerlendirilen bir 
tarım arazisinin 1 000 metrekaresinin baliğ olacağı 
vergi ne kadar olur?.. Bunu o tarım alanında çalışan 
bir kişi nasıl öder?.. 

O itibarla, istirham ediyorum, değerli arkadaşı
mın önergesine iştirak ediyorum, burada mevzuba
his edilmiş olan bu paragraf kaldırılmalıdır. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inal. 
Önerge üzerinde başka konuşmak isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Önerge üzerinde Sayın Komisyonun ve Sayın Ba

kanın görüşünü rica ediyorum. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan sayın üyeler; 
Hükümet Tasarısında bütün gayrimenkullerin ye

niden değerlendirilmesinde 1983 genel beyan döne
minde beyan edilecek vergi değerinin esas alınacağı 
yazılıyor idi. 
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Biz burada asgarî ölçüde yüksek bilgilerinde oldu 
ğu üzere 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre 
1983 genel beyan döneminde beyan edilebilecek as
garî vergiler öngörülecektir; ama bir kişi bunun çok 
üstünde beyanda da bulunabilecektir. 

Emlak vergisini ödeme pahasına fonlarını ya da 
bilançosunu yüksek gösterebilme kaygısı içerisine gir
mesin diye mükellef, asgarî vergide dondurmayı uy
gun bulduk, getirdiğimiz değişiklik budur. Ancak, 
arazilerin yeniden değerlendirilmesinde 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununa göre 1983 genel beyan dö
neminde beyan edilecek vergi değerini Hükümette-ı 
geldiği şekilde bu kategoride kabul etmiştik. Zira as
garî bir vergi öngörülmeyecek idi. 

Bu şekilde bizim burada Hükümet Tasarısından 
farklı olarak getirdiğimiz tıusus, asgarî ölçüdeki de
ğerin esas alınacağı araziler dışındaki araziler için 
"böyle bir asgarî ölçüde değer söz konusu değildir. 

Neden bu paragrafı bu şekilde uygun bularak Hü
kümetten geldiği şekilde getirdik?.. Yeniden Değer
lendirme Kanun Tasarısı (Kanunu) çıktıktan sonra, 
aslında bu katsayılarla çarpıldığı takdirde bilançonun 
aktifinde son derece büyük fonların teşekkülünü geç
miş dönemlerde çok eski yıllara ait olan menkul ya 
da gayrimenkullerde ya da teçhizatla sağlayabilecek 
durumda değil zaten. Arazi ve gayrimenkulleri bun
dan dışta tutalım, 1319 sayılı Kanuna göre beyan 
edilecek değer ile, bilançosunda gösterilecek değer ara
sında bir farklılık doğmasın istedik, yani bir tarafta 
13119 sayılı Kanun, buna göre Devlet olarak siz ic
bar ediyorsunuz «Şundan aşağı değer gösteremezsi
niz» diye, öbür tarafta da Devlet olarak «Bu katsa
yının dışında değer gösteremezsiniz» diyorsunuz, yani 
bir noktada iki kanun arasında bir çelişki doğmasın, be
nim değerim şudur diye Devlet tarafından zorlanan 
mükellef, Devlet lehine bu mükellefiyet altına girer
ken, kendisi lehine de bilançosuna bunu kaydedebil
sin; ama kaydederken de asgarî ölçüde belirtilen de
ğeri aşıp, arz ettiğim gibi >% 02 - % 04 - % 06 oran
larında vergi ödemeyi göz önünde tutarak, fonlarını 
şişkin (göstermesin. 

Biz Hükümetin getirdiği Tasarıyı bu bakımdan 
dengeleyerek, asgarî ölçüdeki beyanı esas alarak iş
lem yapmayı düşündük. Ancak, bu beyanda asgarî 
ölçü söz konusu olmayan arazileri mecburen hariç 
tutarak bundan, bunu getirdik ve bunu kabul ediyo
ruz ve Sayın Öney'in Önergesine katılamıyoruz. Ne
denini de arz ettiğim gibi iki kanun arasında en azın

dan bir çelişki doğacaktır. Bir de bir tarafta Devlete 
vergi ödeyebilmek için bir kişi kalkacak şu kadar li
ra üzerinden beyanname vermek zorunda kalacak; 
ama Devletten yararlanmak, bankalardan yararlan
mak ya da dışarıya gösterebilmek bakımından «Hayır 
sizin aktifinizde 100 bin lira gözüküyor, 200 bin lira
dan fazla istemem...» Bu bir çelişki yaratacaktır ka
nun tekniği bakımından, uygundur arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
(Sayın Bakan, zatıâliniz önergeye katılıyor musu

nuz efendim?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan; 
Burada Türk Vergi Hukukunda bir gayrimenku

lun aslında tek bir değeri olur ve bizim Emlak Vergi
si Kanunu ile beyan esasını getirmeden önce yüksek 
malumlunuz bir tahrir değeri vardı. Bu tahrir değeri 
Veraset İntikal Vergisinde, Gelir Vergisinde her şey
de esas olurdu. 

Yalnız işletmelerin aktifinde bulunan gayrimen-
kullerin değerlenmesi devamlı şekilde maliyet esası
na göre yapılmıştı. Biz gayrimenkuller için yeniden 
değerleme yapılırken '(Mükellef için 'bir tezat vardır) 
mükellef için maliyeti 100 lira olan gayrimenkul Em
lak Vergisi matrahı olarak beyan edilirken 10 bin li
ra olarak beyan edilebilmektedir bugün. Mükellef ak
tifinde 100 lira değerindeki kayıtlı bir malını vergi 
matrahı olarak Emlak Vergisinde gösterirken «10 bin 
lira gösteriyorum» diyebilmektedir. Çünkü, daha aşa 
ğt gösterirse biz «Rayiç bedelden düşük gösterdi» di
ye hakkında cezalı Emlak Vergisi tarhiyatı yapıyoruz. 

Bu noktadan hareket ederken biz, Emlak Vergisi 
beyanında serbest olsun ve mükellef bilanço güzel
leştirmekten öte bir neticesi de bulunmayan, çünkü 
eski değerler üzerinden amortismana devam edilir 
diye bu gayrimenkullerde beyan edilecek değeri yal
nızca bilanço güzelleştirmesi esasına inhisar ettirmiş 
oluyoruz. Mükellefin beyninde iki tane değeri olma
sın, bilançosunda gösterdiği değer ile Emlak Vergisi 
matrahı olarak da beyan etmek imkânına sahip olsun 
diyorduk. 

Ancak, bu Vergi Usul Kanununun temel prensi
bini de mükellef lehine biraz zedeliyor. Sayın üyenin 
kürsüde konuştuğu gibi, «Hükümetin getirdiği Tek
lif mükellefin aleyhinedir» diye buyurdular. Mükel
lefin aleyhine değil, daha lehine bir durumdu. Ancak, 
işletmenin kontabilitesini bozmamak, bütün değerle
rin aynı şekilde değerlenmiş olmasını tespit etmek 
için ve ikilemi de sürdürmek .şartı ile Sayın öney'in 
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takririne katılmak mümkündür, arz ederim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — ıDeğerli üyeler, önergeye Sayın Ko
misyon katılmıyor; Sayın Hükümet, Bakan, katılıyor
lar. 

Bu itibarla, dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Esasen, Komisyonda bir maddemiz var. O madde 
de henüz Komisyondan gelmemiştir. Maddeyi önergey
le birlikte Komisyona veriyorum. 

Sayın Kuzuoğlu ve Sayın Tosyalı'nın, Tasarının 
tamamen görüşülmesi için bugünkü çalışmalarımıza 
devam etmemiz hususunda bir önergeleri var; ama 
önergeyi oylatamıyorum; çünkü Tasarıyı tamamlaya
bilmemiz için Komisyondan bu iki maddenin gelme
si gerekiyor. Başta 2 nci madde görüşülürken bit 
madde vermiştik. 

Esasen, bugünkü çalışma süremiz de tamamlan
mıştır. Bu itibarla, geri kalan maddeleri görüşmek 
üzere 6 Ocak 1983_ Perşembe günü saat 14.00'de top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
38 inci BİRLEŞİM 

5 Ocak 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU- J 
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER -

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/570) (S. 
Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(2) Duran Bircan Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/19) (S. Sayısı : 269) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (3) Petrol. Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı 
kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce
leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/212) (S. 
Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (4) Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bilidiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığının 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/231) 
(S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

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 İnceleme 
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 Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnce

leme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/268) (S. Sa
yısı : 248) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (7) Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1973 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Pet
rol işleri Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/277) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (8) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Büt
çe- Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/302) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (9) Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1975 Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Petrol 
işleri Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/329) 
(S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

X (10) Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1976 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/340) (S. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

(11) 1412 Sayılı Ceza Mahkemeleri 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 içtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/3) (S. Sayısı : 259) (Dağıt
ma tarihi : 20.12.1982) 

(Devamı arkada) 



(13) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/549) (S. Sayısı: 
267) (Dağıtma tarihi : 27,12.1982) 

(14) îdarei Umum'iyei Vilayat Kanunu Muvakka
tinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) (Dağıt
ma tarihi : 27.12.1982) 

(15) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHINKAYA' 
nın Bazı Kanunlardaki «Devlet Başkanı» Unvanının 
Cumhurbaşkanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/74) (S. 
Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 17.12.1982) 

(16) 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka
nunun 4 ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (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 
ve 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 Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHINKAYA' 
nın, Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday öğ
renciler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 

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 Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bu-

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 öğrencile
re Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(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
me, 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 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Adalet, İktisadî İşler ve Malî İşler Komisyonları 
raporları. (1/129, 1/146, 1/187) (S. Sayısı : 159) (Da
ğıtma tarihi : 8.7.1982) 

(22) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameriin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname ve Malî İşler Komis
yonu Raporu. (1/446) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 8.9.1982) 
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DANIŞMA MECLİSİ (S. Sayısı : 275) 

4 . 1 . 1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 

(1/570) 

T. C. 
Başbakanlık 1 Aralık 1982 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: K. K. T. D. 18/101 -1376/07307 

DANIŞMA MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25 . 11 . 1982 tarihinde karar
laştırılan « 4 . 1 . 1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

4.1.1961 GÜN VE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TASARISI VE GEREKÇELERİ 

GENEL GEREKÇE 

12 Eylül 1980 sonrası dönemde Millî Güvenlik Konseyince, Türk Vergi Kanunlarında ihtiyaç duyulan de
ğişiklikler yapılmış ve getirilen hükümılerle vergide verim, etkinlik ve adaletin sağlanmasına çalışılmış, bunun 
yanında vergileme ve vergi güvenliğine ilişkin müessese ve kuralların günün şartlarına uygun şekilde yeniden 
•düzenlenmesi ve vergi kaybını önleyici metot ve esasların getirilmesi amaçlanmıştır. 

Vergi Usul Kanununda bu amaçlarla 2365 ve 2686 sayılı Kanunlarla yapılan gerekli düzenlemelere rağ
men, bazı noksanlıkların madde gerekçelerinde de belirtildiği şekilde giderilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Giderilmesine ihtiyaç duyulan noksanlıklar yanında bu tasarı ile ayrıca amortisman sisteminde değişiklik
ler yapılmakta ve yeniden değerlemeye imkân verilmektedir. 

Amortisman sistemi, enflasyonist dönemlerde işletmelerin aktiflerinde kayıtlı sabit kıymetler üzerindeki 
olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeniden düzenlenmektedir. Bu şekilde yeniden değerleme bir kez yapıla
cak ve ilerideki yıllarda, getirilen amortisman sistemi ile fiyat hareketleri arasında uyum sağlanmış olacaktır. 

Bilindiği üzere, ekonominin sağlıklı geliştiği dönemlerde iktisadî işletmeler aktiflerini yeni bir değerlemeye tabi 
tutmak gereğini duymazlar. Enflasyon oranlarının düşük seyrettiği, yani fiyat artış hızının gelirler büyüme hı
zından geri kaldığı dönemlerde de, yeniden değerleme pek zarurî olmayabilir. Amortismana tabi değerler için 
tam karşılık ayrılamaması, sonuçta gelirden alınan vergi yükünün bir miktar ağırlaştırılmış olması anlamını ta
şır. Mükelleflerin bu yoldan gizli vergilenmeleri de, işletmelerin çaresizliğe düşmeleri sonucunu vermez. An
cak fiyat artış hızının gelirin büyüme hızının üstünde bir seyir takip etmesi devamlı bir hal aldığından gelir
den alınan vergiler enflasyon vergisine dönüşmüş olur. Yani gerçekte bir gelir olmadığı halde enflasyonist bü
yüme, gelirmiş gibi vergilenmeye başlar. Bu halin bir iki yıl için vaki olup, tekrar istikrarlı bir ekonomik haya
ta dönülmesinde, gelir üzerinden vergi verenler, o yıllarda yüksek vergi ödemiş olmayı kabul ederek aktifle
rin yeniden değerlemesini istememiş olabilirler. On yıllık bir sürede «abit fiyatlarla önemli bir büyüme gösterme-
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yen gelir cari fiyatlarla % 100'ün üzerinden bir büyüme göstermiş olursa, bu sürede vergilenecek gelir az ol
duğu halde, yüksek gelir vergisi ödemeye devam eden iktisadî işletmelerin varlıkları, giderek küçülerek sıfır se
viyesine kadar düşmüş olabilir. 

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum, tam anlamıyla son temas ettiğimiz haldedir. Sanayi ve tarım 
malıları üreticilerinin yaptıkları yatırımlardan sağladıkları gelirler, son on yılda fiyat artış hızı yıllık ortala
masının % 25 civarında olması nedeniyle ve sabit fiyatlarla gelirler de % 5 civarında büyümüş olduklarından 
tamamıyla bir enflasyon vergisine tabi olmuşlardır. Başka bir deyimle, 1972 Toptan Eşya Fiyat Endeksi orta
laması 100 kabul edilince 1973-1982 yıllarında sırasıyla 120, 156, 172, 199, 247, 377, 618, 1280, 1752 ve 2278 
olmuştur. Bu global endekse ulaşan fiyatlar, yıldan yıla 1973 -1982 süresindeki on yılda sırasıyla % 20, 30, 10, 
16, 24, 53, 64, 107, 37 ve 30 oranlarında yükselmiş bulunmaktadır. 

Bu durumda işletmelerin tekrar sağlığa kavuşmaları ancak sabit kıymetlerinin yeniden değerlenmesiyle müm
kün olur. Çoğu batı ülkelerinde fiyat artış hızı % 5'e ulaştığında vergi mükellefleri yeniden değerleme ya
pabilme hakkına sahiptir. Türkiye 1960'iı yılların sonunda yeniden değerleme ihtiyacını duymuş ve Vergi 
Usul Kanununun geçici 11 inci maddesi kanunlaştınlmıştır. 

Vergi Usul Kanununun geçici 11 inci maddesi, vergi kaybından çekinerek değerlemenin vergilenerek yapıl
ması esasını kabul etmiştir. Bilahara değerlemenin yeni bir vergileme değil, vergilemedeki adaletsizliğin gideril
mesi için yapılacak bir operasyon olduğu tespit edilerek, Maliye Bakanlığı maddenin uygulaması için hareketsiz 
kalmıştır. 

Ekonomiye istikrar kazandırmak, pazar ekonomisinin şartları iade edilerek enflasyonist baskıları tümüyle 
gidermek amacıyla 24 Ocak 1980 günü ilan edilen program gereği hükümetler gerçek döviz kuru, gerçek faiz, 
serbest rekabet fiyatı ve gerçek gelir politikası uygulamasına girişmiş bulunmaktadır. Böyle bir durumda enf
lasyonist aşırı talebin kısılması sanayi işletmelerinin enflasyonist yüksek kârlar elde etmeleri yolunu tıkamıştır. 
Şimdi yapılacak işlerden biri de işletmelere gerçek varlıklarım yeniden kazandırmak olmalıdır. Aksi takdirde 
bugünkü sanayi yapımızla dünya pazarları için üretim yapmak, yani serbest piyasa rekabet düzeyine ulaşmak 
imkânı yoktur. 

Yeniden Değerleme kaçınılmaz olunca; bunun kamu gelirleri fazla aşındırılmadan, işletmelere sağlık kazan
dırılması yolu bulunarak yapılması gerekir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde 'ile Kanunun 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, Vergi İnceleme Elemanla
rınca düzenlenen raporlar üzerine re'sen vergi tarhı için Takdir Komisyonlarında karar alma zorunluluğu kal
dırılmaktadır. Kaldı ki, değişiklik yapılmadan önce de Takdir Komisyonları inceleme raporlarında önerilen 
miktarları dikkate almak suretiyle matrah takdir etmekteydiler. Yapılmış olan bu değişiklik sayesinde vergi in
celemesi sonucu vergi ziyanına sebebiyet verdiği tespit edilen mükelleflerin vergisinin daha hızlı salınmasına 
imkân verilmektedir. 

Ayrıca, vergi beyannamelerini ek süre geçtikten sonra veren tüm beyamnameli mükellefler için gerek beyan 
üzerinden gerekse re'sen tarhiyat yapabilme imkânı sağlanmış bulunmaktadır. Zira, değişiklikten önceki duruma 
göre madde hükmü sadece gelir vergisi mükelleflerine uygulanabiliyordu. 

Madde 2. — Bu madde ile, mükelleflerin vergi mahkemesine haksız olarak dava açmalarını önlemek 
üzere, nihaî olarak haksız çıkılan miktar ile oranlı olarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak 
tecil faizi alınması yoluna gidilmesi öngörülmektedir. 

Madde 3. — Yapılan değişiklik ijle, defter ve belge kullanımını disiplin altına alma yönünden önceki mev
cut hükümlere ilaveten vergilendirme olayının incelenmesi ve araştırılmasına ışık tutacak olan defter ve düzen
lenecek belgeler ile bunlara ek olarak tutulması ve düzenlenmesi uygun görülen defter ve belgeleri bedeli mu
kabilinde basıp dağıtmaya ve üçüncü şahıslara bastınpdağıttırmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır. 
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Ayrıca düzenlenecek belgelerin üçüncü şahıslara basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile ilgili şekil, usul 
ve «sasılar ve bunlara uyulmaması halinde uygulanacak cezaî şartların Resmî Gazete'de yayımlanacak yönetme
lik ile belirleneceği hükmü getirilmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile 313 üncü maddenin birinci fıkrası, amortisman sisteminde yapılan değişik
liğe uygunluk sağlamak amacıyla değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik, bu fıkra metninde yer allan «bunların 
kullanılabilecekleri süre zarfında» deyiminin «bu Kanun hükümlerine göre» şekline dönüştürülmesinden iba
rettir. 

Madde 5. — Bu madde ile normal amortisman ayrılmasında, uygulanan sistem, enflasyonun etkilerini 
azaltmak amacıyla değiştirilerek, iktisadı kıymetlerin % 25 nispetinden fazla olmamak üzere mükelleflerce ser
bestçe tespit edilecek nispetler üzerinden yok edilmesi imkânı tanınmıştır. 

Ancak, bina ve arazi ile % 25 nispetinden daha yüksek bir nispetle amortismana tabi tutulacak iktisadî 
kıymetlerin tespiti Maliye Bakanlığınca yapılacaktır. 

Madde 6. — Bu madde ile günün ekonomik şartları da göz önünde tutulmak suretiyle sa'b'it kıymetlerin da
ha ıkısa sürede amorti edilebilmeleri ve enflasyonist etkilerden uzak tutulabilmeleri amacıyla Azalan Bakiyeler 
Usuliyle Amortismanın üst sınırı % 50'ye çıkarılmıştır. Bu şekilde sabit kıymetler kısa sürede amorti edilecek
lerinden yeniden değerlemeye de ihtiyaç kalmayacaktır. 

Madde 7. — Bu madde ile 318 inci maddenin ikinci fıkrası, amortismana ilişkin daha önceki maddeler
de yapılan değişikliklere paralel olarak değiştirilmiş, ayrıca bir fıkra ilave edilmek suretiyle amortismanlarla 
ilgili 'diğer hususları tespite Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Madde 8. — Bu madde 315 inci maddede. yapılan değişikliğe uygunluk sağlanması amacıyla düzenlenmiş
tir. 

Madde 9. — 2577 sayılı Kanunun 63 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olan 379 uncu madde 
yerine bu madde ile yeni bir hüküm getirilerek, idarî yargı organlarında istekleri üzerine vergi inceleme ele
manları ile malî müşavirlerin dinlenmelerine imkân ianınmaiktadır. 

Madde 10. — 1970 yılından itibaren ülke ekonomisinde görülen hızlı gelişme ve kurumlaşmanın yanında 
fiyatlar genel seviyesinin de hızla yükselmeye başlaması, işletmelere dahil iktisadî kıymetlerin yeniden değerle
meye tabi tutulmasını zorunlu hale getirmiştir. Zira, fiyatlar genel seviyesindeki artış, aktif kıymetlerin ikame 
fiyatlarının da yükselmesine neden olduğundan Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aktif kıymetlerin ma
liyet bedelleri üzerinden ayrılan amortismanların oluşturduğu fonlarla bu kıymetlerin yenilenmesine imkân 
bulunmamaktadır. 

Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları yıllık ortalama fiyat artışları dikkate alınarak kat
sayılar saptanmış ve madde metnine dahil edilmek suretiyle yeniden değerlemeye ilişkin geçici 11 inci madde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Vergi Usul Kanununda yazılı defter ve belgelerin bedeli mukabilinde basıp dağıtma yetkisi 
Maliye Bakanlığına tanındığından faturalar değerli kâğıtlar kapsamından çıkarılmakta ve uygulamada mey
dana çıkacak mükerrerlikler ortadan kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde — 31.12.1982 tarihinden önce aktife giren iktisadî kıymetler için yeniden değerleme yap
ma imkânı tanındığından, bu madde ile amortisman konusunda yapılan değişikliklerin 31.i 2.1982 tarihinden 
sonra aktife giren iktisadî kıymetler hakkında uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 12. — Yürürlük ile ilgilidir. 
Madde 13. — Yürütme ile ilgilidir. 
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MaK İşler Komisyonu Rapora 
T. C. 

Danışma Meclisi 
Malî İşler Komisyonu 23 Aralık 1982 

Esas No. : 1/570 
Karar No. : 14 

DANIŞMA MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

« 4 . 1 . 1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hattında Kanun Tasarısı» 
Komisyonumuzun 22 ve 23 Aralık 1982 tarihli birleşimlerinde, Hükümet ıtemsiloisıinan ve (ilgili (kuruluş uz
manlarının ıbulünmalarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı «ıkamu gelirleri fazla aşındırılmadan işletmelere saglılk kazandırılması» gibi ekonomik gayeyi ön 
plana alan 'bir düzenleme nıiteliğindedıir.: 

özelikle amortismanlarla, yenıidien değeriemeye ilişkin hükümler bu açıdan önem taşımaktadır. 
Mükelleflere iktisadî kıymetlerinin, % 25'i geçmemek kaydıyla amortisman oranlarım tespit edebilme im

kânının getirilmesi, oldukça önemli bir yenilik olarak belirtilebilir. 
Yeniden değerleme, enflasyonun çolk küçülttüğü maiyetler üzerinden yapılan kayıtların beli katsayılar 

esas alınarak günün değerlerine yükseltilmesini amaçlamaktadır. Tasan, fiskal amaçtan daha çolk, modern 
bir anlayış içersinde ekonomik 'amacı esas tutan, alışılagelmıiştin ötesinde' değişik ve çok önemli nitelik taşı
maktadır. 

1973 - 1982 döneminde % 10 - •% 107 oranları arasında değişen enflasyon oranlan karşısında dengesini 
yitiren dkonomıimize, istikrar kazandırılan günümüzde iktisadî kıymetlere gerçek değerlerinin verilmesi ile 
yeni bir yön ve hareket kazandırılması gerekmektedir. Bunun yapılamaması hainde, dünya piyasalarında 
mücadele etmek zorunda olan ekonomimizde, firmalarım gerekli ıgüte ve dolayısıyla dinamizme kavuşmaları 
limıkânı yaraıtıl'amıyacaktır. 

Böyle bir malkro ekonomik yaklaşıma sablip bu ıtasan, komisyonumuzca fevkalâde olumlu bulunmuş ve 
aşağıda sunulan değişikliklerle benimsenmiştir. 

1'. Vergi inceleme elemanlarınca düzenlenen raporlar üzerine yapılacak ne'sen vergi tarhı için, takdir fco-
misyonlarından karar alma mecburiyetini ortadan kaldırana sekinde bir değişiklik getiren 1 'inci madde 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

2. «Mükelleflerin vergi mahkemesine haksız olarak! dâva açmalarını önlemek üzere» getirilen tasarının 
ikindi maddesi, Komisyonumuzca, müspet hukuk prensiplerine aykırı bulunarak reddedilmiştir. 

6183 Sayılı Kanunla getirilen tecil faizinin konusu, fceslinleşmSş vergti alacaklarıdır.; Oysa, ihtilâf halin
de henüz kesiinleşmemiş bir vergi alacağı söz fconusudufa 

Yargılamanın bazan uzun bir süre devam ettiği düşünülürse, dâlvayı kaybeden bir mükellefin sınırsız ve 
fevkalâde ağır bir yükümlülük altına girebileceği gerçeği ortaya çıkar. Başlangıçta dâvanın ne şekilde sonuç
lanacağını bilemeyen mükellefin, «vergi alacağının doğduğu vergilendirme dönemini takip eden aydan baş
lamak üzere» tedil faizi ödemek mecburiyetinde tutulması, oldukça ağır bir cezalandırma niteliği taşımakta
dır. Haksız 'dâva açma eğilimini önlemek için böyle bir cezalandırma yerine, dâva süresinin kısaltılmasının 
daha uygun olacağı ve bunun da Devletin yetki1 ve görevleri içersinde 'olduğu görüşüne ulaşılmıştır. 

3.' iMaliıye Bakanlığına, defter ve belgelerin, mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hususlarla, bunların basılıp 
dağıtılmasıyla ilgili yetki veren' Tasarının 3 üncü maddesi, bu belgelerden yalnız «vergi güvenliği açısın
dan lüzumlu» olanlarımın basılması ya da bastırılması konusunda yetki verilmesi şeklinde bir değişiklikle, 
2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

4. Tasarının amortisman konusu ile ilgili 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca, 3, 4 ve 5 inci 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

5. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun' 318 indi maddesinin 2 nci fıkrasını değiştiren ve bir fıkra ekleyen 
7 noi maddesi, getirilen ilki fıkra birleştirilerek 2 nd fıkra değişikliği olarak yeniden düzenlenmiş ve 6 ncı 
madde olarak kabul edilmiştir. 
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6. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 319 uncu maddesinin 1 linoi fıkrası, mevcut durumuyla yeterli gö

rüldüğünden, yenıi <bir düzenlemeye gerek görütoeyerek, Tasannjn 8 inci maddesi reddedilerek metinden 
çıkarılmıştır^ 

7. Tasarının 9 uncu maddesi, mali müşavir yanında muhasebeciye de yer verilmesi suretiyle ve açıklığı 
sağlamaik (için yapılanı redaiksiyon ile 7 ndi madde olarak Ikabul edilmiştir. 

8. Tasarının 10 uncu maddesinin 2 nci bendindin son paragrafında öngörülen gayrimenkullerle ilgili 
yeniden değerlemede, 1983 genel beyan döneminde beyan edilecek vergi değerinim esas alınacağı hükmün
den, aıraızilerin dışındaki diğer gayrimenkuller çıkartılmıştır. 

Aynı maddenin 4 üncü bendinin (b) şıkkında Kurumlar vergisi mükellefleri için getirilen avantajlar, 
adaletin sağlanması bakımından, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerine de teşmil edil
miştir. 

Bu değişikliklerle tasarı metni 8 nci madde olarak benimsenmiştir. 
9. Tasarının 11, 12 ve 13 üncü maddeleri, Komisyonumuzca 9, 10 ve 11 inci maddeler olarak aynen 

kabul edilmiştir, 

10. Tasarının geçici maddesi, Komisyonumuzca metinden çıkarılan maddeler ve buna göre değişen ye
ni madde nıımaraılaırı gözönünde tutularak yenliden düzenlenmiştir. 

tşbu raporumuz gereği iıçin Yüce Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Mehmet PAMAK 
Sözcü"" 

6 nci maddede söz hakkım saklıdır 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Söz hakkım saklıdır 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Mehmet KANAT 
Üye 

Halil Erdoğan Gürel 
Üye 

1 indi maddede söz hakkım 
saklıdır 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

•inci madde ve Tasarının 2 nci 
maddesinin reddiyle ilgili söz 

hakkım saklıdır 

İsmail SENGÜN 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

8 inci maddedeki muhalefet 
şerhim eklidir 
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Muhalefet Şerhi 

21'3 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 11 İnci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 8 indi maddenin 
2 numaralı fıkrası yapılan bir teklif üzerine değiştirilmiştir* 

Tasarıda mevcut hüküm, sabit kıymetlerinin henüz tamamını amortismana tabi tutmamış olan ku
rumların, yapacakları değerlemeyi takip eden yıllarda ayıracaiklan amortismanları yeni değerleri üzerinden 
hesaplayabilecekleri şeklinde 'iken bu kez yapılan teklif ile aynı halk - müzakereler sırasında - özellikle eşit
lik ilkesi gerekçe olarak gösterilmek suretiyle gelir vergisi mükelleflerine de tanınmış bulunmaktadır. 

Oysa eşi'tik ilkesinin zedelenmiş olup olmaması, ancak ayni statü içinde bulunan yükümlüler arasında kı
yaslamadan yapılmak suretiyle belirlenebilir. Gelir vergisi yükümlüleri ile Kurumlar vergisi yükümlüleri ayrı 
ayrı vergi kanunlarında ayrı nispetlerde vergiye tabi .tutulmuşlardır. O halde bu gerekçe yeterli değildir. 

Ayrıca, yeni değerler üzerinde amortisman ayırma hakkının tüm gelir vergisi yüküm'lülülerini de kapsam 
•içine alacak biçimde genişletilmesi, bu yükümlülerin ekonomiye katkıda bulunma gücünden yoksun olma
ları - hem maılî açıdan hem de ticarî ve sınaî bilgi yönünden - nedenli ile gereksizdir. Zira bu tasarı Türk 
ekonomisine güç ve canlılık verme yatırımcılaırın dar boğazları aşmalarına yeni yatırımlara gitmelerine im
kân - gerekçesinde açıkça yazılı olmamakla beraber - vermek amacına yöneliktir. 

Kabul olunan değişiklik önemli ölçüde vergi kaybına da sebep olacağından, yakamızı enflasyondan kur
tarma gayreti içiınde olduğumuz bu yıllarda gelir kaybı nedeni ile ya yatırımlardan büyük ölçüde kısıntı yap
mak ya da enflasyonun hızlanmasına göz yummak zorunluluğunda kalınacalkdır. Bu hallerin ise kabul edile
bilir olmadığı açıkdır. 

Ayrıca yalnız kurumların yeni değerler üzerimden amortisman ayırmalarına 'imkân tanınması, kurumlaş
mayı teşvik edici nitelikde bir hükümdür. Yapılan değişiklik üs© bu çabayı tesirsiz hale getirecek ve bazı gelir 
vergisi mükellefleri bu halkdan yararlanmak için kurumlaşmaya gerek görmeyebileceklerdir. 

Bazıları ise, önce bugünkü statüleri için de yeni1 değerler üzerinden amortisman ayıracaklar ve lamortisman 
ayırma hakları sona erdiğinde kurumlaşmaya giderek yeniden amortisman - kurumlar vergisi değişiklikleri
ne ilişkin tasarı yasalaşır ise hiç vergi ödemeden - ayırabileceklerdir, 

Bu nedenlerle çoğunluk kararına katılmıyorum. 
Ragıp TARTAN 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununla Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin bir ve dördüncü fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere 
dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilecek olan veya 
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya 
matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya.. 
matrah farkı resen takdir olunmuş sayılır.» 

«Vergi beyannamelerini ek süre geçtikten sonra vermiş olanlara bu beyannamelerinde gösterdikleri matrah 
üzerinden gerekli tarhiyat yapılır ve mükellefin beyanından fazla bir matrah hesaplandığı takdirde bu fark için 
resen vergi tarh olunur.» 

MADDE 2. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2686 sayılı Kanunla değişik 112 nci maddesinin 3 nu
maralı bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«vŞu kadar ki, açtıkları dava sonucunda haksız çıkan mükellefler, ihtilaflı kısmın kesinleşen ve ödenmemiş 
olan miktarı üzerinden ihtilafla ilgili vergi alacağının doğduğu vergilendirme dönemini takip eden aydan baş
lamak üzere 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tecil faizi ödemek mecburiyetindedirler.» 

MADDE 3. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun müekrrer 257 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Yetki : 

Mükerrer Madde 257. — Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgeler 
ile bunlara ek olarak tutulması ve düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva 
edeceği hususları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya; bunlar için tasdik, muhafaza ve ibraz mec
buriyeti koymaya ve kaldırmaya, bedeli mukabilinde basıp dağıtmaya ve üçüncü şahıslara bastırıp dağıttır
maya, bunların kayıtlarını tutturmaya ve makinen' kasa kullandırmaya yetkilidir. 

Bu Kanuna göre düzenlenecek belgelerle bunlara ek olarak düzenlenecek belgelerin, üçüncü şahıslara 
basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara uyulmaması halinde 
uygulanacak cezaî şartlar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmelikle. 
belirlenir.» 

MADDE 4. — 213 sayılı Vegi Usul Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan 
gayri menkullerle 269 uncu madde gereğince gayri menkul gibi değerlenen iktisadî kıymetlerin, alet, edevat, 
mefruşat ve demirbaşların ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Ka
nun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.» 

MADDE 5. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Normal Amortisman : 

Madde 315. — Mükellefler amortismana tabi iktisadî kıymetlerinin değerini, % 25 nispetinden fazla ol
mamak üzere, serbestçe tespit ettikleri nispetler üzerinden yok ederler. 

Ancak, bina ve arazi ile %, 25 nispetinden daha yüksek bir nispetle amortismana tabi tutulacak iktisadî 
kıymetlerin değeri, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan nispetler üzerinden yok edilir.» 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KAlBUL ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — Tasarınım 1 inci maddesi Komıisyonumuzca aynen kabul edilmiştir^ 

MADDE 2i — 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 ndi maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
luimıisjtiıır. 

«Yetki : 

MÜKERRER MADDE 257. — Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek bel
geler ile bunlara ek olarak tutulması ve düzenlenmesinli uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil 
ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya; bunlar için tasdik, muhafaza ve ib
raz mecburiyeti koymaya ve kaldırmaya, vergi güvenliği açısından lüzum göreceği belgelleri bedel mukabi
limde basıp dağıtmaya veya üçüncü şahıslara bastırıp dağuttunmaya, bunlarım kayıtlarım tutturmaya ve makli-
nah kasa kullandırmaya yetkilidir. 

Bu Kanuna göre düzenlenecek belgelerle bunlara ek olarak düzenlenecek belgelerin, üçüncü şahıslara ba
sım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara uyulmaması hailinde uygu
lanacak cezaî şartlar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmî Gazetede yayımlanacak Yönetmelikle be
lirlenir.» 

MADDE 3. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca 3 üncü madde olarak aynen kabul ediil-
ımiştlir. 

MADDE 4, — Tasarının 5 İmci maddesi Komisyonumuzca 4 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 315 inci maddesinin ikinci fıkrasının 2 numa-
• ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Bu usulde uygulanacak amortisman nispeti i% 50'yi geçmemek üzere normal amortisman nispeti
nin 2 katıdır.» 

MADDE 7. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 318 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan. olunan amortisman nispetleri gerektiğinde değiştirilebilir.» 
«Maliye Bakanlığı amortismanlarla ilgili diğer hususları tespite yetkilidir.» 

MADDE 8. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 319 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Mükellefler, 315 inci maddeye göre tespit edilen nispetleri aşmamak şartıyla, amortismanları diledikleri 
nispetler üzerinden hesaplayabilirler; şu kadar ki, uygulamaya başladıkları amortisman nispetlerini müteakip 
faaliyet yıllarında değiştiremezler.» 

MADDE 9. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2577 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ile kaldırılan 
379 uncu maddesi yerine aşağıdaki madde getirilmiştir. 

«MADDE 379. — Danıştay ve vergi mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda istekleri üzerine vergi da
vasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yapmış olan inceleme elemanı veya mükellefin malî müşa
viri de dinlenebilir. 

MADDE 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 205 sayılı Kanunla eklenen geçici 11 inci madde aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geçici Madde 11. — Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (İmtiyazlı 
şirketler hariç, kollektif, âdi komandit ve âdi şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadî 
kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, 1982 
hesap dönemi sonu itibariyle aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler. Şu kadar ki, İktisadî Devlet Teşek
küllerinin yeniden değerleme yapmaları zorunludur. 

1. Değeri 5 000 lirayı geçmeyen iktisadî kıymetler, iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bu
lunan kur farkları, sinema filmleri, alameti farika hakları, peştemallıklar, özel maliyet bedelleri, ilk tesis ve 
taazzuv giderleri, organizasyon, etüt ve arama giderleri ile mahiyetleri ve amortisman süre ve tarzları itibariyle 
bunlara benzeyen sair aktif kıymetler yeniden değerleme kapsamına girmezler. 

2. İktisadî kıymetler ve bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış olan amortismanlar, iktisadî kıy
metlerin bilançonun aktifine dahil edildikleri yıla ait katsayı ile çarpılmak suretiyle yeniden değerlenirler. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükelleflerin bilançolarına bu dönemler içinde dahil ettikleri 
iktisadî kıymetlerin ve bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış olan amortismanların değerlenmesinde, özel 
hesap dönemlerinin kapandığı takvim yıllarına ait katsayılar esas alınır. 

Gayrimenkullerin yeniden değerlenmesinde 1983 genel beyan döneminde beyan edilecek vergi değeri esas 
alınır. 

3. Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gös
terilir. 

Değer artışı, amortismana tabi iktisadî kıymetlerin yeniden değerlenmesinden önceki net bilanço aktif 
değerlerinin, bu kıymetlere katsayı tatbikinden sonra bulunacak net bilanço aktif değerlerinden indirilmesi 
suretiyle bulunur. 

Net bilanço aktif değeri, iktisadî kıymetlerin bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı amor
tismanın tenzili suretiyle bulunan miktarı ifade eder. 

Bu değerin tespitinde, 320 nci maddenin son fıkrasına göre ayrılmış sayılan amortismanlar da fiilen ay
rılmış kabul edilir. 
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(Mali İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca 5 imci madde olarak aynen kabul edirntiş-

MADDE 6. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 318 'inci maddesinin lilkünoi fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmişti^ 

«Maliye Bakanlığı, ıtespiıt ve ilân ettiği amortisman nıispe^erto gerekitiğinde değiştürebliır ve amortisman* 
ilada ilgili diğer hususları da tespite yetkilidir.* 

'MADDE 7. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 2577 Sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ile kaldırılan 
379 uncu maddesi yerine aşağıdaki madde getirilmriştky 

«MADDE 379. — Danıştay ve vergi mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda tarafların istekleri üzerine 
vergi dâvasına konu olan tarhıiyatın dayanağı incelemeyi yapmış bulunan inceleme elemanı 'ile mükellefin 
mal! müşaviri veya muhasebecisi de dinleniri» 

MADDE 8. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 205 sayılı Kanunla eklenen Geçici Tl inci madde aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Geoidi Madde 11. — Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi «mükellefleri (İmtiyaz
lı şirketler hariç, kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi ikti
sadî kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasüfinde gösterilen amortisman
ları, 1982 hesap dönemi' sonu itibariyle aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler. Şu kadarki, İktisadî 
Devlet Teşekküllerinim yeniden değerleme yapmaları zorunludur. 

1. Değeri 5 000 lirayı geçmeyen iktisadî kıymetler, iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş 
bulunan kur farkları, sinema filmleri, alameti1 farika halkları, peştemalkklar, özel maliyet bedelleri, ilk te
sis ve taazzuv giderleri, organizasyon, etüd ve arama giderleri ile mahiyetleri ve amortisman süre ve tarz
ları itibariyle bunlara benzeyen saıir aktif kıymetler yeniden değerleme kapsamına girmezler. 

2. İktisadî kıymetler ve bu kıymetler için geçmiş yılarda 'ayraîmış olan amortismanlar, iktisadî kıymet
lerin bilançonun aktifine dahil edildikleri yıla ait katsayı ile çarpılmak suretiyle yeniden değerlenirler. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükelleflerin bilançolarına bu dönemler içinde dahil ettik
leri iktisadî kıymetlerin ve bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılımış olan amortismanların değerlenmesin
de, özel hesap dönenlerinin kapandığı takvim yıllarına ait katsayılar esas alınır. 

Arazilerin yeniden değerlenmesinde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre 1983 genel beyan döne
minde beyan edilecek vergi değeri, diğer gayrimenkuîleriri yeniden değerlenmesinde ise, bu 'dönemde aynı 
Kanun hükümlerine göre belirlenen asgarî ölçüdeki değer esas alınır. 

3. Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gös
terilin 

Değer artışı, amortismana tabi iktisadî kıymetlerin yeniden değerlenmesinden önceki net bilanço aktif 
değerlerinin, bu kıymetlere katsayı tatbikinden sonra bulunacak net bilanço aktif değerlerinden indirilme
si suretiyle bulunur. 

Net bilanço aktif değeri, iktisadî kıymetlerin bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı 
amortismanın tenzili suretiyle bulunan miktarı ifade eder. 

Bu değerin tespitinde, 320 nci maddenin son fıkrasına göre ayrılmış sayılan amortismanlar da fiilen ay
rılmış kabul edüir. 
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4. a) Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri (Kollektif, âdi komandit ve âdi şirket
ler dahil) bilançolarını yeniden değerlemeleri halinde değer artışını pasifte özel bir fon hesabında tutarlar 
ve iktisadî kıymetlerin değerlemeden önceki değerleri üzerinden amortisman ayırmaya devam ederler. 

b) Kurumlar Vergisi mükellefleri, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışının tamamını ser
mayelerine ilave edebilirler. Bu suretle sermayeye eklenen değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilave 
edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. Değerleme yapılan kuruma iştirak eden işletmelerin aktifinde bu ne
denle meydana gelen artışlar ise pasifte özel bir karşılık hesabında gösterilir ve bu karşılık sermayenin cüzü 
addolunur. Karşılık hesabında gösterilen değer artışı sermayeye eklenebilir. Bu işlemler kâr dağıtımı sayıl
maz. 

Amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan kurumlar yeniden değerlemenin ya
pıldığı hesap dönemini takip eden hesap döneminden itibaren sabit kıymetlerini yeni değerleri üzerinden itfa 
ederler. Şu kadar ki, gayri menkuller yeniden değerlemeden önceki kıymetleri üzerinden amortismana tabi 
tutulur. 

5. Değer artışının bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında tutulması halinde bu miktar 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 422 nci maddesinin ve 7129 sayılı Bankalar Kanununun 2 nci maddesinin 3 üncü 
bendinin uygulanmasında ödenmiş sermaye gibi addolunur. 

6. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ile bunların 
hesap şekilleri amortisman kayıtlarında müfredatlı olarak gösterilir. 

7. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıymetlerin satışı halinde bunlara isabet eden değer artış
ları aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutulur. 

8. 31 . 12 . 1982 tarihi itibariyle yapılacak değerlemede esas alınacak katsayılar şunlardır : 
1982 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 1 
1981 yılında aktifleştirilen amirtosmana tabi sabit kıymetler için 2 
1980 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 3 
1979 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 4 
1978 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 5 
1977 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 6 
1976 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 7 
1975 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 8 
1974 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 9 
1973 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 10 
1972 ve önceki yıllarda aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıy

metler için 11 
9. Yeniden değerlemeye ilişkin diğer hususları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.» 

Kaldırılan Hüküm : 

MADDE 11. — 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa ekli Değerli Kâğıtlar Tablosunun 14 numaralı 
bendi kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleriyle Vergi Usul Kanununun 313, 315, mü
kerrer 315, 318 ve 319 uncu maddelerinde yapılmış olan değişklikler 31 . 12 . 1982 tarihine kadar aktife giren 
iktisadî kıymetler için uygulanmaz ve bunlar hakkında eski hükümlere göre amortisman ayrılmasına devam 
olunur. 
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4. Bilanço esasma göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri (Köllektif, adi komandit ve adi şirketler 
dahil) ile Kurumlar Vergisi mükellefleri, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışının tamamım 
sermayelerine ilave edebilirler. Bu suretle sermayeye eklenen değer aırtaşları, 'işletmeye 'ilave edilmiş kıymetler 
olarak kabul edilir. Değerleme yapılan kuruma 'iştirak eden 'işletmelerin aktifinde bu nedende meydana gelen 
artışlar ise pasifte özel bir karşılık hesabında gösterilir ve bu karşılık sermayenin cüz'ü addolunur. Karşılık 
hesabında gösterilen değer artışı sermayeye eklenebilir. 
Şirketlerde bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz. 

Amortismana tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler yeniden değerlemenin 
yapıldığı hesap dönemiıni takip eden hesap döneminden itibaren sabit kıymetlerini yeni değerleri üzerinden 
itfa ederler. Şu kadar ki, gayrimenkuller yeniden değerlemeden önceki kıymetleri üzerinden amortismana 
tabi tutulur. 

5. Değer artışının bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında tutulması halinde bu miktar 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 422 nci maddesinin ve 7129 sayıh Bankalar Kanununun 2 nci maddesinin 3 üncü 
bendinin uygulanmasında ödenmiş sermaye gibi addoUıunur. 

6. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ile bun
ların hesap şekilleri amortisman kayıtlarında müfredatlı olarak gösterilir. 

7. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıymetlerin satışı hallinde bunlara isabet eden değer ar
tışları aynen amortismanlar gibi muameleye tabî tutulur. 

8. 31 . 12 . 1982 tarihi itibariyle yapılacak değerlemede esas alınacak katsayılar şunlardır; 
1982 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 1 
1981 yılımda aktiıflestirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 2 
1980 yılında attfleştirilen 'amortismana tabi sabit kıymetler için 3 
1979 yılanda aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 4 
1978 yılında aktiifleştirlen amortismana tabi sabit kıymetler için. 5 
1977 yılında aktiıflestirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 6 
1976 yılında aktiıflestirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 7 
1975 yılında aktiıflestirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 8 
1974 yılında aktiıflestirilen amortismana tabi sabit kıymetler 'için 9 
1973 yılında aktifleştirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 10 
1972 ve önceki yıllarda 'aktiıflestirilen amortismana tabi sabit kıymetler için 11 
9i Yeniden değerlemeye ilişkin diğer hususları tespite Maliye Bakanlığı yetkiidir.» 

MADDE 9. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleriyle Vergi Usul Kanununun 313, 315, müker
rer 315 ve 318 inci maddelerinde yapılmiş olan değişiklikler 31 . 12 . 1982 tarihine kadar aktife giren ikti
sadî kıymetler için uygulanmaz ve bunlar hakkında eski hükümlere göre amortisman ayrılmasına devam 
olunur, 
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Yürürlük : 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
5. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
?.! Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakamı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakan 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

25.11.1982 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

içişleri Bakanı 
5. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof, Dr. S. Özbek 

Îmaa* ve İskân Bakam V. 
Af. R. Güney 

Prof, Dr. A. Bozer Dr. T. Önalp 

Çalışma Bakam Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu M, R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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MADDE 10. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca 10 uncu madde olarak aynen kabul edil-

ırtişıtıir̂  

MADDE 11. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

•« ^ « ^ • • 
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