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TUTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Mehmet Aydar, «Abdi İpekçi Barış ve Dost

luk Haftası» nedeniyle gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

2. — Avrupa Konseyi Spor Bakanlarının 27 Ocak 
1983 tarihinde Paris'te yapılacak toplantısına katıl
mak üzere Fransa'ya gidecek olan Gençlik ve Spor 
Bakanı Vecdi özgül'e, Millî Eğitim Bakanı Hasan 
Sağlam'ın; 

3. — VERKHUNDE - 83 Konferansına katılmak 
üzere 11-14 Şu'bat 1983 tarihleri arasında Federal 
Almanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı 
Ümit Halûk Bayülken'e, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın; 

4. — 30 Ocak - 2 Şubat 1983 tarihleri arasında 
Federal Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı 

Tasarılar 
1. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1981 Malî 

Yılı Kesirihesap Kanun Tasarısı. 1/622) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 2.2.1983) (D. M. Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonuna : 3.2.1983) 

2. 27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 sayılı Türk 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; çoğunluğumuz var

dır; görüşmelere başlıyoruz. 
Değerli üyeler; Sayın Genc'in gündem dışı bir 

söz isteği vardır. Konusu, Başkanlık Divanının tu
tumu hakkındadır. 

İlter Türkmen'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk 
Bayülken'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

5. — Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile 
Tahsili Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde
ki müzakereler tamamlanarak, maddeleri üzerindeki 
görüşmelere devam edildi. 

3 Şubat 1983 Perşembe günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.57 de son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIĞİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Ali Nejat ALPAT A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı. (1/623) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.2.1983) 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri (Esas) ve Bütçe -
Plan komisyonlarına : 3.2.1983) 

Değerli üyeler; gündem dışı konuşmalarda, Tü
züğümüzün 54 üncü maddesine göre takdir hakkını, 
söz verip vermeme hakkını başkanlara tanımıştınız. 
Ben bu hakkımı kullanmıyorum, siz değerli üyeleri 
hakem yapıyorum; kararınızı alacağım. 

Başkanlık Divanında görev verdiğiniz bizler, siz
lerin bize reylerinizle tevcih ettiğiniz bu şerefli hiz-

II. — GELEN KÂĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIĞİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 51 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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meti tam bir tarafsızlıkla, hak ve adalet üzere yap
maya büyük gayret gösterdik ve göstermekte devam 
ediyoruz. 

Bu kadarını ifade ettikten sonra... 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER — Efendim, gündem dışı 
konuşmalar daha çok icraya taalluk eden işler hak
kında olur; acil ve mühim konulara hasredilir. Baş-

IV. — GÖR 

7. — Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile 
Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe-Plan ve 
Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/582) (S. Sayısı : 
322) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri» bölümüne geçiyorum. 

Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tah
sili Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerindeki müzake
relere devam edeceğiz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bulunu
yorlar. 

Bu Tasarının 8 inci maddesine gelmiştik; mad
deyi okutuyorum : 

Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Mükellefleri
ne Uygulanacak Vergi Nispeti : 

MADDE 8. — 
1. Beyanname vermiş bulunan Gayrimenkul Kıy

met Artışı Vergisi mükellefleri adına bu Kanunun 5 
ve 6 ncı maddesi hükmüne göre tarh edilecek ver
gilerin hesaplanmasında 2484 sayılı Kanunda deği
şik 1318 sayılı Finansman Kanunundaki hükümlere 
bakılmaksızın ilave matrah üzerinden % 7 oranın
da, sadece teminat bildirimi vermiş olanlarda ise 5 
inci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne göre bulunan 
değer üzerinden % 4 oranında vergi alınır. 

2. Bu Kanun hükümlerinden yararlanacak olan 
mükelleflerden tahsil edilmiş bulunan Gayrimenkul 
Kıymet Artışı Vergisi teminatı iade olunmaz ve bu 
madde hükmüne göre tarh edilen vergiye mahsup 
edilmez. 

(7) 322 S. Sayılı Basmayazı 31.1.1983 tarihli 49 
uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

kanlığın tutumu hakkında gündem dışı konuşma ol
maz. Usulsüz olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buna rağmen şahsımı ve aynı zamanda diğer 

Başkanvekili arkadaşımı ve Divan üyelerini de ilgi
lendirdiği için kararı yüksek görüşlerinize, oylarınıza 
arz ediyorum: Söz verilmesini kabul edenler. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir arzım 
var. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

3. Bu mükelleflerin ödemiş oldukları asgarî ver
giler bu madde uyarınca hesaplanacak vergiden in
dirilmez. 

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

AKİF ERGINAY — Bir redaksiyon için söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Efendim; birinci cümlede

ki, «Beyanname vermiş bulunan Gayrimenkul Kıy
met Artışı Vergisi mükellefleri adına bu Kanununun 
5 ve 6 ncı maddesi» değil, «maddeleri» olması ge
rekir. Bunu düzeltmelerini rica ediyorum; bütün ka
nunlarda böyledir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Komisyon ve Sayın Bakan?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Kabul ediyoruz efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Üçüncü satırdaki «maddesi» keli

mesi «maddeleri» olacak. Bu değişiklikle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
işlemden kaldarılacak dosyalar : 
MADDE 9.. — 
1. 31.12.1977 tarihinden önceki dönemlere iliş

kin olarak rayiç bedel takdiri için Takdir Komis
yonlarına seVkedilmiş Emlak Alım Vergisi ile Gay
rimenkul Kıymet Artışı Vergisine ait dosyalar hak
kında anılan komisyonlarca bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce herhangi bir kararın verilme
miş olması halinde sözkonusu dosyalar takdir ko
misyonlarından geri çekilerek, işlemden kaldırılır, 

ŞULEN İŞLER 
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Kaldı ki, dün 3 üncü maddenin müzakereleri sı
rasında, kesinleşmemiş olan, ihtilaflı olan vergilerle 
de ilgili olarak verilen bir önerge Yüce Heyetinizin 
oylarıyla dikkate alınmak üzere Komisyona veril
mişti. Yani kesinleşmemiş veya ihtilaflı olan vergi
lerde de sadece vergi cezalarıyla gecikme zamlarının 
tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmüştü. 

Şimdi bu görüştüğümüz maddenin ikinci bendin
de «1.3.1980 tarihine kadar tahakkuk ettirildiği hal
de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar öden
memiş olan Emlak Vergileri ile...» diyor. Dolayısıy
la 1.3.1980 tarihine kadar tahakkuk ettirilen ve öden
meyen Emlak Vergileriyle ilgili dosyaları tümüyle 
terkin ettiğine ve ortadan kaldırdığına göre, vergi 
aslının da alınmamasına dair bir hüküm niteliğinde
dir. Hem Yasanın getiriliş amacına, hem Hüküme
tin ve Komisyonun burada yaptığı açıklamalara uy
gun düşmemektedir. Dolayısıyla bu nedenlerle, bu 
kısa açıklamamla bu 9 uncu maddenin ikinci ben
dinin Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

2. 1.3.1980 tarihine kadar tahakkuk ettirildiği 
halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
ödenmemiş bulunan Emlak Vergileri ile vergi ceza
ları ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilir. 
Tahsilinden vazgeçilen bu vergi, ceza ve gecikme 
zamları idarece terkin olunur. 

3. Bu Kanunun kapsadığı dönemlerle ilgili ola
rak; Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde 
yazılı ek süreden sonra verilen beyannameler üzeri
ne geç beyanda bulunmaktan dolayı değerleme ya
pılmaz. 

4. 1.1.1983 tarihinden önceki dönemlere ilişkin 
olarak bu Kanunun yürürlük tarihinden önce süre
sinde veya ek süreden sonra beyannamesini verme
miş olan Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi 
ve Emlak Alım Vergisi mükellefleri ile beyanname 
veya teminat bildirimini vermemiş olan Gayrimen
kul Kıymet Artışı Vergisi mükellefleri 30.6.1983 ta
rihine kadar beyanda bulunarak tarh ve tahakkuk 
edecek vergileri 30.9.1983 tarihine kadar ödemeleri 
halinde bu vergilere ceza kesilmez. Şu kadar ki Ve
raset ve İntikal Vergisi mükellefleri için ödeme sü
resi, geçmiş taksitler için anılan süre, diğer taksitler 
için ise 7338 sayılı Kanunda belirlenmiş sürelerdir. 

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

Bu madde ile ilgili bir değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının «İşlemden kaldı

rılacak dosyalar» 'başlıklı 9 uncu maddesinin 2 no.lu 
bendinin, bu bent hükmü tahakkuk etmiş Emlak 
Vergisi aslının da terkini öngördüğü ve böylece bir 
vergi affı niteliği taşıdığı için, madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin YARKIN NECİP BİLGE 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, siz mi açıklama ya
pacaksınız? 

ŞERAFETTİN YARKIN — Kısa bir açıklama 
yapmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Dünkü görüşmelerimizde gerek Hükümet, gerek 

Komisyon «Verginin aslını hiçbir şekilde affetmiyo
ruz» diye ifade etmişlerdi. Dolayısıyla, bu Kanun 
Tasarısının amacı, daha ziyade vergi aslıyla değil, 
vergiye bağlı olarak vergi cezaları ve gecikme zam
larının tahsilinden vazgeçilmesiyle ilgili. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Önerge ile ilgili lehte, aleyhte söz isteyen sayın 

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

ler; 
Önergede belirtilen düşünce ile gerekçe bence 

birebirini tutmuyor. Sayın Yarkın'ın anlattığı şekil
de, «Bu Kanunun esası daha çok vergi cezalarına 
ilişkin olması dolayısıyla bu bendin buradan çıkarıl
ması gerekir» diyor. Aslında bu bentte üstelik vergi 
cezaları da var. O halde vergi cezalarını af bakımın
dan ele aldığımız bu Kanunun bu maddesinin bu 
bendini buradan çıkarırsak, bu kez Emlak Vergisine 
ilişkin vergi cezalarının af dışı kalmayacağı netice
si doğar. 

Sayın üyeler; 
Üstelik, bildiğiniz gibi bu memelekette gayri-

menkullerin Emlak Vergisi bakımından değerlerinin 
tespitinde büyük bir keşmekeş olmuştur. Aynı bir 
apartmanda muhtelif kat sahipleri, biri ötekinin bel
ki birkaç mislini beyan etmiş, daha sonra da bu be
yanlara istinaden Vergi Dairelerince son büyük be
yan, üst beyan nazarı dikkate alınarak, diğer beyan
da bulunanların aynı dereceye çıkarılması ve ceza
landırılması şekli kabul edilmiştir. Yani Vergi Dai-
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releri bu anlamda matrahlarda büyük bir haksızlığa 
da yer verecek neticelere varmışlardır. 

Bu itibarla, genel bakımdan cezasının da affedil
diği bir verginin belirli bir müddetten önceki, 1980'in 
başından itibaren ve Marttan itibaren deniliyor; 
çünkü Emlak Vergisinde verginin tahakkuk ayı mart 
ayıdır, yani eski malî yıldır. Bu itibarla o tarihten de 
başlatıyorlar. 

Şu gerekçeler karşısında cezasını affettiğimiz ve 
hakikaten eskiden değerleme bakımından, Emlak 
Vergisinin değerlerinin bildirilmesi bakımından mem
leketimizde gelmiş geçmiş birçok olayların da vergi 
anlamında da düzeltilmesi bu Kanunun genel he
define zannediyorum ki, uygundur. Bu itibarle öner
genin aleyhinde olduğumu arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
ŞERAFETTtN YARKIN — Önergemizde bir 

düzeltme yapmak durumundayız Sayın Başkan; bu
nu arzetmek istiyorum. 

Gerçekten Sayın Hocamızın belirttiği gibi, kendi 
gerekçemize' ters düşen bir ifade olmuş oldu. Vergi 
cezalarının ve gecikme zamlarının ortadan kalkma
sını; yani terkin edilmesini öngördüğümüze göre, 
«ödenmemiş bulunan Emlak Vergileriyle vergi ceza
ları» değil, «ödenmemiş bulunan Emlak Vergilerine 
bağlı vergi cezalan ve gecikme zammının tahsilin
den vazgeçilir. Tahsilinden vazgeçilen bu vergi, ce
za...» değil de «bu ceza ve gecikme zamları» Dola
yısıyla, eğer metinde, 2 Nolu bentte «Emlak Vergi
leri ile» buradaki «ile» kelimesi kalkarak» «Emlak 
Vergilerine bağlı» ve son satırda da «vergi» kelimesi 
çıkmak suretiyle olursa; yani bu bendin sadece vergi 
cezaları ve gecikme zamlarının terkinini öngörecek 
şekilde kabul ederlerse, biz önergemizi bu şekilde 
oylatmak istiyoruz. Arz ederim efendim. 

AHMET SEN VAR DOĞU — Sual sormak is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Sayın Yarkın, önergenizi gönderiyorum, metninde 
gerekli değişikliği yapın. 

Sayın Doğu, buyurun; sorunuzu sorunuz efendim. 
AHMET SEN VAR DOĞU — Sayın Başkanım; 

bu önerge dolayısıyla Hükümete bir sual tevcih et
mek ihtiyacını hissettim. 

Eferidim; acaba bu bent hükmüne giripte tahsi
latından vazgeçilecek emlak vergilerinin varsa mik
tarı, dosya adedi, bir de bu tahsilin gerçekleştirilmesi 

için düşünülen tahminî masraf miktarı nedir? Bunları 
bir izah ederlerse, sanırım önerge üzerinde daha sağ
lıklı görüşme imkânı doğacaktır., 

Teşekkür ©derim. 
fBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Sabuncu, cevabı sizmi vereceksiniz? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

17 milyon mükellef üzerinde 4 milyar dolayların
da bir vergi bakayası söz konusudur. O bakımdan 
Komisyon olarak vergi 'tahsilatında Devletin verim
liliğini ya da masrafların elde eidilecek tahsilattan da
ha fazla olmaması esasını gözeterek bu hükmü kabul 
etmiştik. Emlak vergileriyle, gecikme zamları ve ver
gi cezalarıyla ilgili ikinci fıkrada hüküm vardır za
ten. Miktar belli olmuş olsaydı belki bir şey söyle
me imkânı doğabilirdi. Bu şekliyle önergeye katılmı
yoruz efendim. 

Saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Bakan, önergede yapacakları değişikliği de 

ifade ettiler, bir de yazıyorlar. Yazılış tarzını da tek
rar okutabilirim... 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan; 

Değişikliğe lüzum yok. Eğer fıkra çıkarsa «Ce
zalar affedilmiyor» diylor. Diğer maddelerde cezala
rın affı hükmü var. Burada, terkin edilen vergilerle 
beraber cezaları da terkin edilir, diye bir hüküm koy
muşuz. Diğerlerinde verginin ödenmesi kaydıyla ce
zanın terkin ödilmesi mevzubahis olduğu için, bura
da eğer ifıkra, önerge kabul edilerek metinden çıkar
sa, cezalar terkin edilmemiş kalıyor... Hayır efendim. 
Diğer fıkralarda ödenen vergilerin cezaları terkin edi
lecek. Ancak önerge sahipleri, vergileri ödemeye de
vam etsinler; fakat cezaları ödemeyen için cezalar 
terkin edilsin <derse, fıkrayı değiştirmek lazım geliyor. 

Sayın Doğu'nun sorusuna Sayın Komisyon Baş
kanımız Sabuncu cevap arz ettiler. Gerçekten de bi
zim bir vergi tahsilat maliyetimiz var Devlet olarak 
ve kanunların Maliye Bakanına verdiği terkin yetkisi, 
2 500 liraya kadar gayri kabili tahsil hale gelmiş olan 
vergileri terkin edebilir, şeklindedir. Bu sebeple 2 500 
liranın üzerinde olan Vergileri terkin edemediğimiz 
için yıldan yıla defterlerde devredilmesi ve mütema
diyen icraî takibat yapılmadı çok küçük meblağlarda 
olan, 2500 - 5 000 arasında yahut 5 000 - 10 000 
arasında olan vergilerin takibinde ekonomiklik kal
madığı için böyle bir hüküm getirmiş bulunuyoruz. 
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öyle görüyorum ki, Yüce Meclisin üyeleri 4 milyar 
liralık büyük global ırakamı görünce bu maddenin bu 
şekilde kabul edilmesine Devletin gelir ihtiyacı dola
yısıyla taraftar olmayabilirler. Buna bir limit koya
lım. Yani benim terkin yetkimi artıran bir limit ko
nursa; emlak vergileri için faraza, 5 000 liradan, 
10 000 liradan daha az olanları terkin edebilir derlerse, 
bunun ekonomik bir sebebi de ortaya gelmiş olacak. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Bakan, bu vergi ada
letini yıkar... 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Şimdi 2 500 liraya kadar olanları terkin 
edebiliyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergede bir değişiklik yapıldığına 
göre, bir kere daha önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan maddenin (2) nolu bendinin 

üçüncü satırındaki «Vergileri ile» sözünün, «Vergile
rine bağlı» olarak değiştirilmesini ve beşinci satırdaki 
«Vergi» kelimesinin çıkarılmasını arz ederiz. 

Necip BİLGE Şerafettin YARKIN 

BAŞKAN — Sayın Pamak, buyurunuz. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Biraz önce Sayın Komisyon Başkanımız ve Sayın 

Bakanımız tarafından ifade edildiği gibi, 17 milyon 
civarında mükellefin üzerinde 4 milyar civarında ba
kaya kalmıştır. Kişi başına yaklaşık 240 liralık bir 
vergi düşmektedir. Böyle bir pozisyonda 1.3.19801 den 
önceki bu vergiler, idare açısından son derece verim
siz vergilerdir ve toplanması idareyi büyük yükler 
altına sokacak vergilerdir. 

Ayrıca emlak vergileri yönünden bu yıldan itiba
ren yeni bir döneme geçilmiştir, onun için de bunun 
silinmesinde bu geçmişteki küçük miktarlarla idarenin 
uğraşmamasının temininde büyük fayda vardır. Arz 
ederim. Bu sebeple önergeye katılmıyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; Sayın Bilge ve Yarkın'ın önergesi

ne Sayın Hüküimelt ve Sayın Komisyon katılmıyorlar. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
İade Edilmeyecek Vergi ve Cezalar 
MADDE 10. — 
Bu Kanun hükümlerinden faydalanan mükellef

lerin bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ödemiş 
oldukları vergiler, vergi cezaları, gecikme zamları ve 
tecil faizleri iade edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECÎP BlLGE — Dün kabul ettiğimiz 7 nci 

maddede «fayda» kelimesi «yarar» şeklinde değişti
rildi. Burada da aynı şekilde Hükümet metninde, 
«Bu Kanun hükümlerinden faydalanan» tabiri vardır. 
Bunun da, «yararlanan» şeklinde değiştirilmesinin 
uygun olacağını düşünmekteyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Komisyon katılıyor mu? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet «Peki» di

yorlar. «Yararlanan» şeklinde değiştirilmiştir. 
Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; dikkate alınmak üzere Komisyona 

gönderilen 3 üncü maddeyle ilgili Komisyonun cevabı 
gelmiştir, okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Dikkate alınmak üzere kabul edilen önerge ile 

birlikte Komisyonumuza iade ©dilen 3 üncü madde 
Komisyonumuzca görüşülmüştür. 

Komisyonumuz daha önceki metnini tekrar aynen 
kabul etmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hilmi SABUNCU 

Malî işler Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Dikkate alınmak üzere kararlaştırı

lıp Komisyona gönderilen önergenin sahibi sayın üye
ler şunlardır: Sayın Erginay, Sayım Doğu, Sayın Yar-
kın ve Sayın Öney. 

Bu değerli üyelerden kim söz ister?.. 
TÜLAY ÖNEY — Söz istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Öney, zatıâliniz söz istiyorsu

nuz. Buyurun efendim. 
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TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; Yüce Genel 
Kurul bunu dünkü Oturumda büyük bir oy çokluğuyla 
kabul etmiştir. Bu, 3 üncü maddede yer alan ve ih
tilaflı dosyalarda verginin aslının affedilmesine yöne
lik olan bu maddenin değiştirilmesi için verilen bir 
önergeydi. 

Biz önergemizde, verginin tamamının ödenmesi ha
linde bütün cezaların affedilmesinin mümkün oldu
ğunu ifade etmiştik. Verginin aslının affedilmesinin 
ise büyük bir sorumluluk ve büyük bir sakınca ola
bileceği kanaatindeydik. Yüce Genel Kurul bunu ol
dukça büyük bir çoğunlukla kabul etmişti hatırla
dığım kadarıyla. Muhterem Komisyonumuz önergeye 
katılmıyorlar, kendi metinlerinde ısrar ediyorlar. Duru
mun bu olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu açıklamaya bir cevap verecek misiniz Sayın 

Sabuncu? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-

MÎ SABUNCU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; 

3 üncü maddeyle ilgili olarak değerli üyelerimiz 
tarafından verilmiş bir önerge dün Yüce Kurulumuz
ca dikkate alınmak üzere Komisyonumuza iade edil
miştir. Ancak, Komisyonumuz İçtüzüğün amir hü
kümleri gereğince yaptığı yeni tetkikler, müzakereler 
sonunda metninde ısrar kararı almıştır. 

Sayın üyeler; 
Kanun Tasarısı, «Kapsam» maddesinden itibaren, 

2 nci maddeden başlayarak geride kalan maddelere 
doğru («Mahkemede bulunan»dan «İnceleme elemanı
nın elinde bulunan»a doğru) bir çizgi içerisinde, ce
zaları da ona göre düzenleyerek veya vazgeçilen mik
tarı da ona göre düzenleyerek, vazgeçilen konunun tü
rünü de ona göre düzenleyerek bir sistem içerisinde hü
kümler getirmiştir. 

2 nci maddede kesinleşmiş vergi alacakları, 3 üncü 
maddede kesinleşmemiş vergi alacakları, 4 üncü 
maddede özel pişmanlıkla ilgili hükümler ve böyle 
devam ediyor... Bu sistem içerisinde, Sayın Hüküme
timizden geldiği şekliyle biz burada kesinleşmemiş 
veya ihtilaflı kamu alacakları konusunda daha önce 
benimsediğimiz metni şu bakımdan tekrar huzuru
nuza getirdik: 

Dünkü, Tasarının geneli üzerinde yapılan konuş
malara verdiğim cevapta da arz ettiğim gibi, Vergi 
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Usul Kanunumuzun 376 nci maddesinde «Kaçakçı
lık, ağır kusur, kusur ve usulsüzlük cezalarında in
dirme... Sayın Bakanımızın da açıkladıkları gibi, 205 
sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle eklenen bölümle 
«Uzlaşma ve uzlaşmanın mevzuu» başlığı altındaki 
ek madde l'de, «Verginin aslıyla da ilgili konular
dan vazgeçilebileceği» hükme bağlanmış durumdadır. 

Bu Vergi Usul Kanununun her zaman geçerli olan, 
bu Kanun Tasarısı kanunlaştıktan sonra da geçerli 
olacak maddesinde, ek madde l'de şu ibareler yer 
almıştır: «Resen veya ikmalen tarh edilmiş vergilerle 
bunlara ilişkin vergi cezalarının tahakkuk edecek mik
tarları mevzuunda, idare aşağıdaki yazılı hususlarda 
bu bölümde yer alan hükümler dairesinde mükellef
ler veya cezaya muhatap olanlarla uzlaşabilir.» 

Dün de Önergenin müzakeresi sırasında arz et
miştim. Komisyon olarak bir uzlaşma; ama Özel Uz
laşma Kanun Tasarısı sevkediyoruz ve huzurunuza da 
getiriyoruz. Bu hususta Vergi Usul Kanununun hü
kümlerine, 376 nci ve ek madde l';n hükümlerine 
hiç olmazsa paralel hükümler getirmek mecburiyeti
miz varken, onun daha gerisinde olan hükümler ge
tirmemiz; çıkaracağımız bu Kanun Tasarısının, bu 
madde itibariyle ölü doğmuş bir kanun hüviyetinde 
kalmasına sebep olacaktır. Daha doğmadan bu işler
liğini kaybeden ve kesinlikle uygulanamayan bir ka
nun hükmü mertebesine sokacağız demektir. Neden?.. 

Çünkü bundan faydalanabilecek bir kişi, bu Ka
nundan faydalanailmek için Vergi Usul Kanununun 
getirdiği hükümlerden biraz daha avantajlı veya en 
azından onun kadar avantajlı bir hükümle karşılaş
mak ister. 

Biz, eğer bu kadar çaba göstererek kanun haline 
getireceğimiz bu tasarıda en az bu kadar bir hüküm
le, mevcut hükümlerle, gelemezsek; tabiî ki, mükel
lef bizim çıkarmak üzere olduğumuz şu kanun ta
sarısını değil, Vergi Usul Kanununun amir hükümle
rine yanaşacak ve onu uygulamaya çalışacaktır. Do
layısıyla bizim çıkardığımız bu hükümlerin bir anla
mı olmayacaktır. 

O bakımdan, biz Vergi Usul Kanununda da var
olan ve başında da vergi affı değil, «Uzlaşma» iba
resi yer alan bu maddeyi mükelleflerce, çıkaracağı
mız kanun tasarısından faydalanabilecek duruma 
soktuk. 

Bu kanun tasarısının başından itibaren diğer mad
delerine göre yapılan silsileyi takipte de bunun ye
rinin burası olduğu kanısındayız. Komisyonumuz 
müzakerelerinde kesinlikle musirr bir eda, muannit 
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bir eda içerisinde olmamaya azamî dikkat sarfet-
mektedir. -Ancak, Yüce Kurula karşı da, Yüce Mil
letimize karşı da Komisyonumuzun, ihtisas komis
yonu olarak bir borcu, bir taahhüdü vardır. 

Bu bakımdan başka türlü bir metni kabul etme 
imkânı bulamadık. Böylesine doğru olduğu kanısın
dayız. Sayın Genel Kurulumuzun tasdiklerine ve tas
viplerine arz ederiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Değerli üyeler; 
Komisyon eski metninde ısrar etmektedir. Komis

yon metnini (3 üncü maddeyi) oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon metni 
kabul edilmiştir. 

Sayın Sabuncu, Komisyonda bulunan 4 üncü mad
de ile bundan sonra görüşeceğimiz 11 inci maddenin 
bir irtibatı mı vardır?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Yoktur... Hayır, 4 üncü maddeyi 
getirebilmeniz için bir süre istiyorsunuz ve bunu bu 
arada istiyorsunuz. Bunun gerekçesini bilirsem; çün
kü çok az çalıştık, hemen 40 dakikada bir ara ver
mek... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkanım; biz kanun tasa
rısının sonuna doğru süre istiyoruz, herhangi bir 
madde ile ilgisi yok. 

Eğer 4 üncü maddeyi, tekrar 4 üncü madde ola
rak Komisyonumuz getirmeyi tensip buyuracak ve 
Genel Kurul da böyle kabul buyuracak olursa, o tak
dirde maddeler ona göre sıralanacaktır. Ancak bun
dan sonra görüşeceğimiz maddelerle esas itibariyle 
4 üncü maddenin bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla gö
rüşmelere devam edilmesinin Komisyonumuzca bir 
mahzuru yoktur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
11 inci maddeyi okutuyorum. 
Servet Beyanı : 
MADDE 11. — 
1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114 üncü 

maddesi gereğince servet bildiriminde bulunmak mec
buriyetinde olan gerçek kişiler 1982 takvim yılına ait 
Gelir Vergisi beyannameleriyle birlikte verecekleri 
servet bildirimlerinde yazılı servet unsurları üzerinden 
bir defaya mahsus olmak üzere % 1 oranında vergi 
ödemeleri halinde, 1981 ve daha önceki yıllara iliş

kin olarak vermiş oldukları bildirimler vergi incele
mesine konu edilemez. 

2. Mükeleflerin yazılı talebi üzerine tahakkuk et
tirilecek olan bu vergi, 1982 takvim yılma ait gelir 
vergilerini ödeme süreleri içinde ve 3 eşit taksitte öde
nir. Ödenen bu vergi hiçbir şekilde Gelir Vergisine 
mahsup edilemez. 

3. Bu madde hükmünden yararlanarak servet 
beyanında yazılı servet unsurları üzerinden vergi öde
yen mükellefler hakkında bu Kanunun yayımı tari
hinden önce kanunî takibe alınmış işlemler hariç ol
mak üzere beyan ettikleri servet unsurları dolayısıy
la 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanun ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koru
ma Hakkında Kanun ve bu kanunların ek ve tadil
leri hükümlerine göre cezaî takibat yapılmaz. 

4. Bu madde hükmünden faydalanmayan mü
kelleflerin 1981 ve daha önceki yıllara ilişkin olarak 
vermiş oldukları servet bildirimleri iade edilmez ve 
genel hükümler dahilinde inceleme konusu yapılma
ya devam olunur. 

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

Maddeyle ilgili olarak Sayın Tutum'un bir öner
gesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 11 inci maddesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bütçe - Plan Komisyonu müzakereleri sırasında 

verilen izahatla tatmin olamadığım ve rezerv koydu
ğum bir maddenin, bu kez metinden bütünüyle çıka
rılmasını teklif ediyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Bir defa bu servet beyanının mantığını, altında 

yatan temel felsefeyi benimseyemedim veyahut en 
azından bana verilen bilgilerle bunun zorunluluğu ko
nusunda muhik, haklı bir nedenin olabileceğini dü
şünemiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Geçen, 1981 ve önce verilmiş olan bu tür servet 

bildiriımleriyle neler elde edilebilmiştir?.. Ne amaçlan
mıştı ve ne sonuç elde edilmiştir?.. Eğer bir ülkede 
sık sık bu tür servet beyanlarıyla amaçlanan malî po
litikayla ilgili önemli bir unsur var ise bunu bilmekte 
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yarar var. Sosyal bir neden varsa bunu da 'bilmemiz
de yarar var. 

Ben bize verilen bütün bilgiler ışığında bir ana
liz yaptığımda, doğrusu tatmin olmadım. Sebebi; «Biz 
servet bildirimlerinde vergi nispetini yüksek tuttuk. 
Vergi nispetini % 20 dolayında tutuğumuz için, kim
se servetini bildirmedi.» dediler. Şimdi arkadaşlar, 
% l'e yahut % 2'ye indirince bildirecekler ini.. Hiç 
sanmıyorum. 

Eğer güven ya da güvensizlik gibi birtakım neden
ler faktör olarak rol oynayacaksa, servet bildirimle
rinin bugüne kadar bildirilmeme nedeninin yalnız 
% 20 vergi olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bi
rinci tereddütüm bu noktadadır. 

İkinci tereddütüm; İBütçe-Plan Komisyonu vergi 
oranını % 11'den % 2'ye çıkarmıştır. Değerli Malî 
İşler Komisyonu bunu tekrar % l'e indirmiştir; yani 
Hükümet Tasarısındaki orana. Bu % 1 ve % 2 gibi 
oranlar bu kadar önemli mi gözükmektedir?.. Bütçe 
- Plan Komisyonunun benimsediği rakamdan daha 
orijinal rakam olan % l'e indirilmiştir. Yani varsayı
yorum ki, «Hiç vergi vermesin, millet servetini bil 
dirsin» derseniz bildirecekler mi?.. Yani amaç ne
dir?.. îBunu anlamakta güçlük çekiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Üçüncüsü; üçüncü fıkrada bir af türünden, cezaların 

affı biçiminde yorumlanabilecek bir af getirilmekte
dir. O da ışudur: Bu madde hükmünden yararlana
rak servet beyanında yazılı servet unsurları üzerin 
den vergi ödeyen mükellefler hakkında bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce kanunî takibe alınmış işlemler 
hariç olmak üzere beyan ettikleri servet unsurları do
layısıyla 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanun ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında Kanuna muhalefet suçunu oluş
tursa bile, herhangi bir takibat yapılmayacak, cezai 
müeyyide uygulanmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar; 
Burada getirilen temel ilkeyi evvelâ şöyle bir ay

rım yaparak açıklamakta yarar var. Bir kez bu Ka
nunun yayımı tarihinden önce şayet kanunî takibe alın
mış işlemler varsa bunlar devam edecektir. Bu gayet 
doğal bir şey, mahkemelere intikal etmek üzere olan 
birtakım işlemleri affetmek sanıyorum ki, ne Hü
kümet Tasarısının ne de başka bir kimsenin düşün
mediği bir konudur. Ancak, servet beyanını oluştu
ran servet unsurları üzerinde' daha sonra yapılacak 
bir tetkikatta şayet kaçakçılığın men ve takibine ay
kırı, Kaçakçılığın Önlenmesine Dair Kanuna muha-
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lefet durumu tespit edilmişse veya Türk Parası Kıy
metini Koruma Kanununa muhalefet unsuru tespit 
edilmişse bunlar hakkında takibat yapılmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar; 
Burada da bence kamuoyunu rencide eden önem

li bir unsur var. O da, bile bile kaçakçılık olduğu ko
laylıkla belki tespit edilebilecek nice beyanların sanı
yorum ki, <bu şekilde takipsiz kalması sonucu doğacak
tır. Böyle bir servet beyanı getirildiği zaman bunun 
doğal, mantıkî sonucu kuşkusuz Hükümet Tasarısına-
da ve (Komisyon Raporunda belirtildiği gibi, müey
yide uygulanmayacağına dair güvence vermek ola
bilir, bunu kabul ediyorum; fakat Türkiye'de büyük 
ölçüde kamuoyunu ilgilendiren kaçakçılık olaylarını 
sanki büyük > ölçüde meşrulaştırılıyormuş izlenimini 
verecek bir maddeyi apaçık buraya yazmak, sanıyo
rum ki, birçoklarımızın kafasında şüpheler uyandıra
caktır. Çünkü sık sık böyle servet beyanlarına tabi tu-
tulacaksa ve her seferinde idarenin aczi dolayısıyla 
saptayamadığı birtakım kanunsuz hareketleri hukukî 
bir meşruiyet kazandırmak için sık sık başvurulacak-
sa bu yola, bu iyi bir yönetim biçimi, bu iyi bir yöne
tim tarzının işareti olamaz. Bu bakımdan fevkalade 
kuşku duyduğum bir noktadır bu. 

Hemen belirteyim, pür hukukçu olmadığım için, 
üstelik uygulamada da çok çeşitli komplikasyonlar 
çıkartabilecek bir ifade tarzı gibi geldi bana. O da şu
dur: «Bu Kanunun yayımı tarihinden önce kanunî 
takibe alınmış işlemler hariç..» Kanunî takibe alınmış 
işlem ne demektir?.. Bir işlem ne zaman kanunî taki
be alınmış sayılır?. Bir ihbar yeterli midir?.. Herhan
gi bir resmî merciye yapılmış bir ihbar yeterli midir?.. 
Veya bir kişi vesilesiyle bir başka kişiyle ilgili olarak 
yürütülmekte olan bir takibat sırasında birtakım isim
lerin ortaya çıkmış olması salt, kanunî takibe alınmış 
işlem sayılabilir mi?.. Değerli hukukçu arkadaşlarımın 
bunu sanıyorum ki, açıklığa kavuşturması, tabiî Hü
kümetin başta olmak üzere, Danışma Meclisinin de
ğerli hukukçularının bu noktayı da, arkadaşlarımızın 
zihninde herhangi bir karanlık nokta kalmaması için 
açıklığa kavuşturmasında yarar vardır. 

Bu nedenlerle ve verilecek bilgileri yeniden dik
katle dinleyerek oyumu kullanmak istediğim için, 11 
inci maddenin Tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyo
rum. 

Gereği ve bugüne kadar sağladığı yararlar konu
sunda yeteri kadar tatmin olmadığım için bu önerge
yi vermiş oluyorum. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
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Sayın Tutum'un önergesiyle ilgili daha evvel sa
yın Doğu aleyhte söz istediler. 

Sayın Aşkın siz?.. 
AYDEMİR AŞKTN — Ben de aleyhte; ama Sa

yın Doğu konuşsun. 

BAŞKAN — Sizden evvel istemişlerdi Sayın Do
ğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
ben söz hakkımı Sayın Aşkın'a veriyorum. Çünkü 
biz çok konuştuk vergici olarak. 

BAŞKAN — İki sayın üyenin arasında konu; hay 
hay. 

Buyurun Sayın Aşkın, 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli 
Meclis üyeleri; 

Türkiye'nin geçirmiş olduğu ve bugün bu Meclisin 
yeniden düzenlemekle ve normal bir hayata dönüştür
mekle gerek demokratik siyasal açıdan, gerek ekono
mik açıdan, gerekse sosyal açıdan normal bir düzene 
geçirme çalışmalarının içerisinde, şüphesiz ki, şu tar
tışılan 11 inci madde de büyük bir anlam taşımakta
dır. 

Türkiye; siyasal, sosyal ve ekonomik bir anarşik 
dönem, dengesiz dönem, kritik dönemler yaşamıştır 
ve bu dönemin, bu yaşantının etkileri her alanda ol
duğu gibi, ekonomik alanda da görülmüştür. Dola
yısıyla o dönemlerde ortaya çıkan büyük dengesiz
liklerin, haksızlıkların ve ekonomik gelişmeyi engel
leyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin çeşit
li birbirini tamamlayan tedbirler alınmaktadır. Bun
lardan bir tanesi de budur ve onlardan bir tanesi de 
bu 41 inci maddedir. 

Servet beyanı sistemine, bir gelir kaynağı sağlama 
açısından yaklaşmak hatalıdır. Servet beyannamesi 
sistemi, gelir vergisinin vergi kontrolünü kolaylaştır
mak için kullanılacak bir araçtır. (Bu araç, araç ola
rak kabul edilebilir. Nitekim burada da bu aracın de
vam ettiği kabul ediliyor. Yalnız bu aracın uygulana
bilmesi için ortada bazı tıkanıklıklar var.' Bu tıkanık 
lıklar, malî olduğu kadar da, ekonomik açıdan bütün 
ülkeye yarar yerine zarar getiriyor. ıBu açık. Dolayı
sıyla, burada önümüze getirilen maddede, de
niyor ki «Türkiye'nin ekonomisine ve maliyesi-
ne işlerlik kazandıracak bir tedbir getiriyoruz.» Bu 
tedbiri getirirken de bunun ödeyeceği vergi üzerinde 
de fazla durmuyor % 2 - % \ olsun; çünkü malî yö
nünden çok, dikkat edilirse şu anda ekonomik işler
lik kazandırmak lazım. 

O halde, burada esas mesele, Türkiye'nin kullana
bileceği bütün kaynaklan ekonominin normal kanal
larına çekmektir. Bu maddenin amacı bence, ekono
mik ağırlığı, malı ağırlığından daha büyük önem ta
şımaktadır. Bu nedenledir ki, maddenin çıkarılmasına 
taraftar olmak mümkün değil. Bu taraftar olmayışı
mızın diğer bir nedeni de, getirilen Tasarının bütünü 
içerisindeki tutarlılığın bozulacağı ve önemli bir kıs
mın açıkta kalacağı hususudur. Dolayısıyla, Malî 
fsler Komisyonunun düzenlediği şekilde 11 inci mad
denin kabul edilmesi, bu Meclisin hedef aldığı Tür-
kiyeyi, siyasal, sosyal ve ekonomik bakımdan işler-
ligi olan, etkinliği olan bir düzene kavuşturmanın biı 
gereğidir. 

Bu nedenle bu maddeyi olduğu gibi kabul edece
ğiniz ümidiyle saygılarımı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
©ESİR OAMÎİTOĞULLARI — önergenin lehin

de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bir arkadaşınız olarak, Tasarının tümünün isabet

li olduğu kanısında olmamanın normal bir sonucu ola
rak, takdir edeceğiniz gibi, bu maddenin de kaldırıl
masının yararlı olacağı kanısındayım. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşım Sayın Aş-
kın'ın son noktadaki temasları doğrudur. Evet, bu 
madde kalkarsa zaten Tasarının tümünün anlamı kal
maz, onun için aleyhinde o noktadaki konuşmaların
da isabet var, ben de lehinde konuşurken bu madde
nin bu nedenle; yani tümü bakımından kalkmasında 
büyük bir isabet var, kısaca iki noktada odaklasan ne
denleri anlatmakla yetiniyorum. 

Bir kere, vergi kaçakçılığını bu maddenin varlığı 
sürdürecektir sayın arkadaşlarım. Bu Tasarıyı ve 
bu maddeyi değerlendirirken, konuya sadece malî 
açıdan bakmak yeterli değildir. Bu Tasarının tümüy
le birlikte bu maddenin sağlayacağı malî katkılar ola
bilir; ama bunun yanında üreteceği büyük sakıncalar 
var. Devletin, bir kere vergileri affettiği alışkanlığını 
getirmesi, ileriki yıllarda oluşturacağı olumsuz bir 
alışkanlığın devlete kaybettireceği gelir kaynaklan ba
kımından sakınca var; ikinci önemli nokta, kaçakçı
lığa örnek bunu gösterebilirim, onu özendiriyor ve 
namuslu mükelleflere de, «Nasıl olsa başkaları affe 
dildi, ileride yine bir uzlaşma olabilir, devlet alamı
yor, dosyalar birikiyor,» gibi nedenlerle onları da ver
gi ödemeyen, kaçıran durumuna getirebilir. Bu bir. 

— İ'50 — 
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İkinci önemli sakıncası; Gelir Vergisi ve ona bağlı 
olan servet unsurlarında vergi adaleti bakımından, 
gelirlerin yeniden adil bir şekilde paylaştırılması ba
kımından da büyük bir sakınca var. Çünkü vergi, bil
diğiniz gibi devlete sadece gelir temin eden bir araç 
değildir, bunun ötesinde, ondan da önemli olarak. 
toplumun sosyal yapısını daha dengeli bir hale geti
ren, siyasal istikran daha dengeli bir hale getirebilen 
ve ekonomik gelişmeyi besleyecek kaynakları daha 
iyi besleyebilen, bir hale getirmek de önemlidir. 

Bu iki nedenle, 11 inci maddenin tümüyle kalk
masında, zannediyorum ki isabet vardır. Bu inançla, 
durumu yüce takdirlerinize saygılarımla arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
lan. 

Sayın Bakan zatıâliniz mi cevap vereceksiniz?.. 
Buyurun. 

MALtYE BAKiANT ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan, Seçkin üyeler; 

Türkiye'de kamuoyunu en fazla işgal eden konu
lardan biri olan, «Servet beyannamelerinin yenilen
mesi mevzuu» diye isimlendirilen bu madde huzuru
nuzda münakaşa edilirken, bu konuda biraz detaylı 
bilgi vermek mecburiyetindeyim. Çünkü; servet be
yannamesinin yenilenmesi demek, geçmiş yıllarda ge
lirlerini noksan göstererek, Gelir Vergisi beyanında 
bulunmamış kişilerin gizlenmiş gelirlerinden teşekkül 
etmiş olan servetlerini yeniden bir beyanla, sanki ver
gisi ödenmiş servet gibi itibar etmek durumuna gel
mek demektir. Çünkü; Türkiye'de herhangi bir ser
vet vergisi yoktur. Aslında, servet vergisi olmayan yer
de servet beyannamesi de olmaz. Başka ülkelerde ser
vet vergisi vardır ve servet beyannamesi de servet ver 
gisi almak için alınır. Türkiye'de servet vergisi yok
tur, fakat Gelir Vergisini kontrol için Gelir Vergisi 
mükelleflerinin bir de servet beyanında bulunmaları 
icap eder. 

Aslında, bizim geliri kontrol eden bir enstrüman 
olarak, kontrol elemanı olarak bulunduğumuz husus 
yalnızca bu da değildir. IBir gider beyanı vardır mü
kelleflerin; bu, gelirin harcanan kısmını gösterecek
tir. Bir de servet beyanı vardır; o da gelirin harcan-
mayıp tasarruf edilen kısmını gösterecektir. Bu ikisi; 
yani harcanan gelir ile tasarruf edilen gelir ekono
mik anlamda tabiî ki elde edilen gelirle ve toptan el
de edilen gelirlerle; herkes Gelir Vergisi mükellefi ol
sa, millî gelirle eşit olur; yani genel teorisi budur. 
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Ancak, Türkiye'de Gelir Vergisinin bütün vatandaş
lara; yani tüm geliri elde edenlere teşmil edilmemiş 
bulunması dolayısıyla genel servet vergisi uygulayan 
ülkelerdeki servet beyannamesinden gözlenen fayda 
Türkiye'de elde edilememiştir. Çünkü, genellikle ser
vet beyanında bulunmaya mecbur olan Gelir Vergisi 
mükellefi hukukî durumunu değiştirmiştir. Bunu na
sıl yapmıştır?.. İşletmelerini şirket haline getirmiştir 
ve kendisi yalnızca dridont geliri elde eden ve onu da 
dağıtmadığı sürece gelir de elde etmeyen, yalnızca 
idare meclisleri üyeliklerinden maaş alan vatandaş 
durumuna yahutta vergi mükellefi durumuna gelmiş
tir ve servet beyannamesi vermekten de sıyrılmıştır. 

Bunun yanında, fazla becerikli olmayıp Gelir Ver
gisinin şümulü içerisinde kalan vatandaşlar ise, elde 
ettikleri, fakat beyan etmedikleri gelirlerini çeşitli 
yollarla başka kişilerin üzerinde meşrulaştırmak yo
luna gitmişlerdir; yani çocuklarına bağış suretiyle, 
bilhassa menkul kıymetler bağışı suretiyle; menkul 
kıymetlerin 5 yıl içerisinde takibini de, hamiline mu
harrer olduğu için takip edemediğimizden dolayı, ge
riden gelen bir kuşağa menkul kıymetlerini, yani his
se senetlerini devretmiş olarak meşrulaştırmış durum
dadırlar. 

Gerekçede izah ettiğimiz gibi, bir de son üç yılda 
gizlenen servetin sermaye haline gelebilmesi için, ka
yıtlı bulunmayan kıymetlerin doğmasına müsaade et
mişizdir; yani isme yazılı mevduat mevcutken gizli 
hesap açılması veyahutta mevduat sertifikası satın 
alınması, mevduat sertifikasını sirküle etmesine d'.; 
müsaade etmişizdir. iBu sebeple, aslında sermayedarın 
işletmeye sermaye olarak gelecek gizli kalmış servetle
ri, bu suretle gelir getiren yahutta faiz geliri getiren 
işletmeye girip sermaye unsuru olup da, faiz getir
meyip teşebbüs kaynağı olarak kullanılacak gelirleıi 
de bir bakıma işletme dışında, müteşebbisin arzusunu 
faiz geliri elde etmeye doğru yönlendiren bir diğer 
gelir kaynağı haline gelmiştir. 

Bütün bunları nazarı itibare alan Hükümetimiz. 
daha 1980 yılı reformunda servet beyannamelerinin 
yeni bir servet beyanında bulunularak değiştirilebil
mesi esasını kabul etmiştir. Ancak; 1980 değişikliğin
de, yalnızca yüzde 20 vergiye tabi tutulduğu için ye
niden servet beyanında bulunulmamış değildir. O za
man çıkan hüküm, yalnızca, zaten bilinen servetlerin 
beyanını mümkün kılacak şekilde tedvin edilmiştir; 
yani mükelleflerin bankalarda mevduatları, nama ya
zılı hisse senetleri, nama yazılı tahvilleri varsa, tapu-
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ya müseccel gayrimenkuUeri varsa, bunları yeniden 
beyan etme müsaadesi verilmiştir. 

Onun dışında, naktin, hamiline yazılı menkul 
kıymetlerin ve nakit dışında kalmış diğer men
kul unsurların; yani mücevherat, külçe altın ve 
saire gibi servet unsurlarının beyanı da kanunda der
piş edilmemişti. Bu sebeple, yalnızca zaten bilinen 
servetlerin beyanı yapılıp, onun üzerinden yüzde 20 
vergi vermek, herhangi bir şekilde gizli servetlerin be
yanı anlamına gelmediği için, 1980'de yapılan tanzim
de bir işlerlik kazanmamıştır. 

Bu defa, 1980 tanziminde nazarı itibare beyanına 
müsaade edilmeyen diğer servet unsurlarının da be
yanına müsaade edilmektedir. Burda Hükümetimi
zin göz önünde tuttuğu çok mühim bir unsur vardır. 
Dün müzakere ve kabul ettiğiniz Hükümet Tasarısı
nın 5 inci maddesi ve Malî İşler Komisyonumuzun 
4 üncü maddesi olarak görüştüğünüz bir diğer husus 
vardır; bu (Kanunda gelmiş. 1978, 1979, 1980, 1981 
gelirlerinin yüzde 25, yüzde 20, yüzde 15 ve yüzde 
10 artırılarak tekrar beyan edilmesi ve beyan edilen 
gelirler üzerinden de Gelir Vergisi mükellefleri için 
yüzde 40, Kurumlar Vergisi mükellefleri için de yüz
de 10 oranında vergi alınması hususunu kabul buyur
dunuz. Bununla, servet beyanında bulunacaklar ara
sında yakın bir irtibat vardır; yani biz yeniden servet 
beyanında bulunurken, vatandaşların geçmiş yılların
da gizledikleri gelirleri hiç vergisiz bırakmamak yo
lunu da kabul etmiş bulunuyoruz. Yani, mükellefler 
geçmiş 4 yılda ayrıca bir de beyan ettikleri gelirleri
nin yüzde 25, yüzde 20, yüzde 15 ve yüzde 10'u nis
petinde ek bir gelir beyanında da bulunacaktır. Bu 
surette bulunan gelirlerle, bu servetlerini zaten izah 
edebilecekler; o maddeyi kabul ettikten sonra yeni 
bir servet beyanında bulunurlarsa, «Bizim gizlediği
miz gelirler şunlardı, bunları da şu maddenin hükmü 
muvacehesinde yeniden beyan ettik ve yeni serveti
miz budur.» diyebilecekler ve o maddeye göre d;; 
o yıllara ait hesaplarını tekrar incelemeye tabi tut
mayacağız. Eğer, toplam servetin artışını bu suretle 
izah eden mükellefe eski servet beyannamelerinin de 
iade edilerek yepyeni bir servet beyanında bulunacak 
olursak, orada yüzde 25, yüzde 20, yüzde 15 ve yüz
de 10 nispetinde tahdit ettiğimiz, daha fazla gizledi
ği eski yallarda gelir varsa, onu da servet beyanname
sini düzeltirken servet beyannamesi üzerinde alacağı
mız vergiyle tekrar vergileyelim diye kabul ediyoruz. 

Bu sebeple, Sayın Aşkın'ın ifade ettiği gibi, eko
nomide geçmiş dönemlerde birikmiş ve aktif işletme 

sermayesi haline getirilememiş ve fakat pasif bir ser
vet unsuru haline dönüştürülmüş ve o şekle dönüştü
rülmeyi de teşvik etmiş hali düzeltmek kastıyla, bü
tün servet unsurlarının sermayeye dönüşmesini müm
kün kılacak. Yeniden değerlemede nasıl kabul buyu-
yurdunuz ve bugün işlerlik kazandı; yeniden değer
lemede olduğu gibi, birikmiş servet unsurlarını yeni
den değerleterek, sermaye haline getirirek, yeni bir 
mülkiyetin tabana yayılması hadisesini ortaya çıkar
sın diye kabul buyurdunuz, burada da aynı şey ola
cak. Mükellefler, gizlenmiş servetlerini açıklanmış 
sermaye haline getirecekler ve bu açıklanmış serma
ye, işletmelerimizin bugünkü sürüngen halini; ya
ni özkaynak yüzde 10, yabancı kaynak yüzde 90 gö
züküyor, bu şekildeki bir mükellef işletmesinin sahi
bi kişinin de mevduat sertifikasında şu kadar parası, 
evindeki külçe altında bu kadar parası yahutta karı
sının ziyneti olarak şu kadar parası, aktif sermaye 
olmayıp, gizlenmiş servet olarak duruyor. 

Bu hükümle, «Türk işletmelerine bugünkü sana
yileşme seviyesinde bir türlü temin edemediğimiz öz-
kaynağın da açıklıkla temin edilmesine müsaade edi
yoruz.» diyoruz; çünkü bugünkü ekonomiye yönel
tilen başlıca tenkitlerden biri, işletmelerimizin «özkay-
nak-yabancı varlık» dengesinin çok bozuk olması. 
Halbuki mükelleflerimize 'bakıyoruz, işletmeleri ka
dar da fakir değildirler; yani bizim vergi mükellefi 
olan işletmelerimiz, gerçekten tamamen banka serma
yesiyle çalışan, banka kredisiyle çalışan birer teşeb
büs haline gelmişler. Vergi kanunlarımız dolayısıyla 
işletmelerden elde edilen gelirler, ya gayrimenkuUeri 
(Arsa spekülasyonu dolayısıyla) veyahutta beyan 
edilmemesi gayet kolay olan diğer servet unsurlarına; 
yani gizlenmiş para veyahutta ziynet eşyası altın gibi 
unsurlara kaymış bulunuyor. Bu sebeple, servetin ye
niden beyan ettirilmesi, ekonomi için herhangi bir 
kayıp sağlamamaktadır. 

«Ekonomi için yüzde 60'tan vergilenecek bir ge
liri siz bugün yüzde Servet Vergisiyle vergileyip bı
rakıyorsunuz» denebilir. (Aslında, yüzde 60 Gelir Ver
gisini Servet Vergisi olarak alırsanız, azamî nispeti
nin bunun yüzde 6 olması lazım gelir; yani bundan 
önceki kanun gibi yüzde 20 Servet Vergisi almak 
mümkün değildir. Yüzde 20 oranında servetten vergi 
almak, aslında gelirden yüzde 200 vergi almak gibi 
anlamsız bir şey olur; çünkü bir servet 10 senede bir 
gelir yaratır esasına göre hesap edilirse, (genel vergi
cilikte hesap usulü budur) bizim de yüzde 1 olarak 
tespit ettiğimiz Servet Vergisi, aslında yüzde 10 Gelir 
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Vergisidir; yani gelir üzerinden alınmış yüzde 10 Ge
lir Vergisidir. Bunu yüzde 2'ye çıkarırsanız, yüzde 20 
Gelir Vergisi alma durumuna düşersiniz. 

Geçmiş yıllardaki elde edilen gelir de yüzde 25. 
yüzde 20, yüzde 15, yüzde 10 oranında vergilenmiş 
olacağı için, biz fazlaca vergiden fedakârlık yapma
dan, illa da gizlenmiş servet unsurlarını, teşebbüsle
rin açıklanmış, aklanmış sermayeleri haline getirmek 
istiyoruz; bunun arkasında yatan asıl mana budur. 
Vergiye fazla zayiat verdirmeden, vatandaşı faz
la üzmeden, işletmelerimizi daha sağlıklı bir ha
le koyma gayreti vardır. Bu sebeple bunu 
başka zeminlere çekip, «Zenginlerin Servet Vergileri 
affediliyor...» demek doğru değil. Hayır, zenginlerin 
Servet Vergisi zaten yoktur bugün. Zenginlerin geç
mişte Gelir Vergisi matrahı olarak beyan etmeleri la
zım gelip, bunun üzerinden yüzde 40, 50, 60, 70; ne 
oranda bir mükellefiyet çıkacaksa, o oranda vergisini 
vermediği gizlenmiş geliri vardır, bunların birikimin
den bir servet unsuru doğmuştur. Biz diyoruz ki, 
«Bunları siz 25-20-15-10 nispetinde beyan ederek 
vergileyin.» Sonra?.. Yeni bir servet çıkacak bunun 
üzerinde; «O toplam servet üzerinden de yüzde ! 
oranında yeni bir vergi verin.» diyoruz. Ki, gerçek
ten mükellefe bir hayli yüklü bir vergi de getiriliyor; 
«Vergisiz af» diye bir şey yok. 

Aslında, servet beyannamesinin değiştirilmesinin 
başlıca mahzuru, mükelleflere yeniden ileride gelir 
gizlemek imkânını vermesidir. Yani, Gelir Vergisi 
mükelleflerinden başlangıçta bir servet beyanı alının
ca, ilk yıllarda fazla bir geliri kontrol hassası yoktur 
servet beyannamesinin. Ancak, önceden beyan et
miş olduğu servet kabı dolduktan sonra, beyan ede
mediği yerde, geçmiş yıllarda eğer gelir gizliyorsa, 
onu servetiyle izah edecektir; «Şu kadar servetimi 
gelire çevirdim, ondan dolayı böyle geçindim yahut
ta ondan dolayı bu malı elde ettim» diye. Fiktif be
yan ettiği serveti gerçek servet haline getirerek izah 
etmek imkânı vardır. 

işte, servet beyannamesini yenilerken biz üzerine 
muhakkak surette vergi getirmek zaruretini bundan 
dolayı duymaktayız. Yani vergisiz servet beyanı de
ğiştirmek, fiktif servet beyanına bizi götürür ki, o, 
gelecek yılların gelir vergisini ipotek altına alır. Biz 
ondan korunmak için, serveti vergileyerek yeni bir 
baz haline getiriyoruz. 

Burada 'Maliyenin kontrol edemeyeceği bir un
sur var; bu da nakit beyan. Yüzde 1 oranında bir ver
giyle fiktif nakit beyanında bulunmaktır; çünkü gay

rimenkul beyanında bulunamaz, işletme sermayesi be
yanında bulunamaz; onların hepsi kayıtlıdır. Kayıtlı 
olmayan yalnızca paradır. iBu sebeple Hükümet, Ta
sarıyı sevkederken, illa da naktin bir makbuz karşı
lığında bankalarda bloke edilmesi şartıyla yeni ser
vet unsuru olarak kabul edeceğini beyan etmiştir. 
Yoksa, diğer servet unsurları gibi, nakti de serbest bı
rakırsanız, aslında 100 milyon lira nakti olan bir kişi, 
bunu 1 milyar diye beyan edebilir ve önümüzdeki se
nelerde de bu 900 milyonluk nakit farkını, «Eskiden 
mevcudumdan harcıyorum, bu apartmanı, bu yatırı
mı mevcudumdan yaptım.» diye bize izah edebilir; 
vergilenmeden bir geliri izah etmek imkânını bulabi
lir. 

Bu sebeple Hükümetimiz, naktin bloke edilmesi
ni; yani beyan süresinde naktin bloke halde olması
nın, servet beyanının gerçekliğini sağlamak bakımın
dan, fiktif servet beyanında bulunmayı önlemek ba
kımından zaruri görmüştür ve Hükümetten Tasan o 
halde gelmiş, Bütçe Komisyonunca da o haliyle ka
bul edilmiş, hatta genişletilerek kabul edilmiş; fakat 
Malî İşler Komisyonu, nakit ve nakte benzer diğer 
altın, mücevher vs. servet unsurlarının bloke edilme
si esasını kabul etmemiştir. 

Burada, Sayın Tutum'un cevap arayan bazı so
rularını dinledik. Bunlardan birisi; «Bu Kanunun 
neşri tarihinde kanunî takibata alınmış işlemler hariç 
tabirinden ne ifade edildi?» diye buyurdular. «Ka
nunî takibat» diye, yüksek malumları, Ceza Kanunu
na göre hazırlık tahkikati, ilk tahkikat, son tahkikat 
safhasında bulunan işlemler kastediliyor. Yani, savcı
lıkça bir hazırlık tahkikatına başlanmışsa yahutta 
savcılık hazırlık tahkikatını bitirmiş, sorgu hâkimli-
ğince ilk tahkikat yapılma safhasındaysa yahutta ilk 
tahkikat safhası da bitmiş, mahkemece karara bağ
lanmak üzere son tahkikat safhasına gelmiş bir taki
bat varsa, bunları hariç tutarak, 1567 ve 1918 sayılı 
Kanunların tatbik edilmeyeceği konusu geliyor. 

Burada Sayın Tutum, «Bilahara tespit edilecek 
kaçakçılık işlemleri 1567 ve 191'8 sayılı Kanunlara 
göre takip edilmeyecek» diye yorumluyorlar. Madde
nin aslı öyle değil. Maddenin aslı şu: Beyanda bulun
muş olmak dolayısıyla, «Bu suçu işledin» diye hak
kında takibat yapılmaz. Yoksa, herhangi bir şekilde 
bir suç unsuru çıkar da, kaçakçılık yapmış bir kişi 
bulunursa kambiyo rejimine aykırı olarak, o başka bir 
delilden dolayı; bu delilden dolayı değil, çünkü bura
da diyoruz ki, «Dışarıdaki varlığını da döviz olarak 
getirip bloke eder ve biz onu da servet unsuru olarak 
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kabul ederiz.» Öyleyse, «Sen döviz kaçakçılığı yaptın 
bu blokaj dolayısıyla» diye hakkında takibat yapıl
maz; ama ileride bir vatandaşın gerçekten "beyan et
mediği bir döviz suçu işlemiş bir hali bulunursa, 
onlar hakkında takibat yapılır. 

Aslında, 1980 yılında çıkardığımız kanunda bu 
hüküm olmadığı için, gerek stok beyanında bulunan 
(Servet beyanında bulunan olmadı çünkü) mükellef
lerden bazıları hakkında icrai takibat yapıldı. O ka 
nun görüşülürken Maliyeciler dediler ki; efendini 
buraya bunu yazalım. Neden?.. Çünkü bunu yazmaz
sak bille, hâkim sonunda nazarı itibara alır. Yani bir 
devlet ki, hem servet beyanında bulun, stok beyanın
da bulun diyor, hem de bulunduğu bu beyan dolayı
sıyla da sen suç itirafında bulundun, öyleyse ben seni 
takip edeceğim diyor. Böyle 'bir devleti, tabiî ki va
tandaş düşünemez. Eğer bir suç dolayısıyla elde edil
miş servetin beyanını istiyorsanız, kabul ediyorsanız, 
«Bundan dolayı da takibat yapmayacağım» taahhü
dünde bulunmak devletin asli unsurlarından biridir. 

Netice itibarıyla sonunda mahkemeler, devletin, 
«Beyan edersen senden vergi alacağım dediği bir ser
vetin beyannameye dahil edilmesi, suçunun ispatı için 
karine değildir» diye hüküm verir. Yani gerçek hâ
kim öyle düşünür; fakat hâkimin huzuruna gidince
ye kadar mükellefi hemen, gümrük memuru, maliye 
memuru, polis memuru takibata başlarlar ve «İşte 
beyanda bulunmuşsun, suç işlemişsin, buyur mahke
meye» derler; o da mükellefi esaslı şekilde tedirgin 
eder. 1980 yılında bu maddeleri zikretrnediğimiz için 
de mükellefler, kendilerinin hakkında cezaî takibat 
başlayacak korkusuyla da beyanda bulunamamışlar
dır. Birkaç mükellef, devletin, benim düşündüğüm 
devlet gibi olduğunu kabul ederek, beyanda bulun
muşlardır; üç mükelleftir bunlar. Bu üç mükellef de 
derhal mahkeme safhasına götürülmüşlerdir ve ai
lesiyle, çocuklarıyla beraber toptan tevkif edilerek 
götürülmüşlerdir. Danışma 'Meclisimiz henüz teşek
kül etmeden, o sırada bunların hakkında takibat ya
pılmaması, servet beyannamesi veya stok affı dolayı
sıyla beyanda bulunan kişiler hakkında takibat ya
pılmaması yolunda Millî Güvenlik Konseyince ikin
ci bir kanun çıkarılarak takibatlar durdurulmuş, adam
lar tahliye edilmişlerdir. 

Burada, yeniden böyle bir hata yapmayalım, son 
tahkikat safhasına; yani «Hâkim safhasına kadar gi
decek bir takibata maruz kalmasın servet beyanında 
ve stok beyanında bulunan mükelleflerimiz» diye, o 
hususta da bu şekilde beyanda bulunan mükelleflere, 
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sırf beyanları dolayısıyla haklarında kanunî, cezaî 
takibat yapılamayacağını ifade eden hükmü buraya 
getirmiş oluyoruz. Yani, Sayın Tutum'un dediği gi
bi,- iki sene sonra, üç sene evvel birisinin büyük bir 
gümrük kaçakçılığı yaptığı yahutta kambiyo kaçak
çılığı yaptığı tespit edilirse (ıBaşka delillerle, ama 
bundan dolayı değil) «Ben servet beyanında bulun
muştum, o onun içerisine dahildir, bu sebeple 'hak
kımda cezaî takibatta bulunamazsınız.» diye bir so
nuç çıkmaz. Yani, buradaki beyan suç delili değil
dir; ki, bütün dünya vergi hukukunda bu zaten böy
ledir. 

Amerika ^Birleşik Devletleri Hukukunda, beyaz
zehir kaçakçılığı cezaî takibata tabi bir suçtur; ama 
vergiyi daha öne almıştır Amerikan vergi hukuku. Bu 
suçun zamanaşımını üç ay olarak; yani bir beyazze-
hir kaçakçılığı hadisesi olduysa ve Amerika Devleti 
de bunu üç ay içinde yakalamadıysa bir daha yaka
layamayacak. Halbuki bundan elde ettiği bir gelir var 
adamın, o geliri beyan etmezse her zaman yakalaya
bilir. Yani, eğer «Ben beyazzehir kaçakçılığından el
de ettiğim geliri beyan etseydim, sen beni beyazzehir 
kaçakçılığından dolayı hapse sokacaktın.» demesin 
diye, beyazzehir kaçakçılığının, beyazkadın kaçakçılı
ğının takibat zamanaşımını üç ay olarak tutmuştur; 
vergi hukukunu korumak bakımından. 

Biz de burada vergi hukukunu korumak bakımın
dan, «Bu beyannameyle beyan edilecek farkların, si
zin hakkınızda kambiyo veya'hutta 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanuna göre 
bir takibata vesile olmasına müsaade etmiyoruz.» di
yoruz. Yalnız, o kanunlar herkes için geçerliğini de
vam ettiriyor. Yani «Servet beyanında bulunan ki
şiler, bir daha bu Kanunun takibine dahil değillerdir 
geçmiş fiilleri dolayısıyla» diye bir şey yok. Yalnız, 
buradaki beyan ettikleri döviz dolayısıyla, «Sen kam
biyo kaçakçılığı yaptın» diye takibat yapamayız. Bu, 
gayet açıktır. Yani, getirmeye mecbur olduğu bir 
dövizi getirmemiş, yurt dışında tutmuşsa ve bu defa 
servet unsurlarından birisi olarak getirip beyan eder
sen, bundan dolayı hakkında icrai takibat yapamam, 
diyoruz. Bunu açıkça söylüyoruz; çünkü beyan edi
lecek servet unsurları arasında mevcut dövizler de 
tadat edilmiş durumda. Hükümet Tasarısında onun 
da, «Bloke edilmiş olması kaydıyla» şartı vardır. Ya
ni, döviz getirilecek, bir döviz beyannamesiyle Türk-
kiye'de ya bir döviz hesabında tutulacak veya'hutta 
bir döviz satış bordrosuyla Türk parasına çevrilecek 
nakit para olarak bloke şeklinde tutulacak; bu gibi 
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hallerde bunun hakkında herhangi bir cezaî takibat I 
yapılmayacaktır. 

Vatandaş bir gemi almış, bu gemiye, diyelim ki, 
içeriden transfer edilerek 2 milyon dolar ödemiş; 
fakat bilahara takibatta anlaşılıyor ki, dışardaki var
lıklarından bu gemiye 2 milyon dolar daha ödemiş 
ve bize de 4 milyon dolarlık gemisini «2 milyon dola
ra ithal ettim» diye getirmiş... Böyle bir tahkikat mev
zuu olursa, vatandaşa öbür 2 milyon doların hangi 
kaynaktan temin edildiğini sormak, 'her zaman hem 
Maliyenin, hem adlî makamların adlî takibata tabi 
hallerde tabiî hakkıdır. 

Bu sebeple, servet beyanı maddesindeki, «1567 
sayılı Türk Parası Kıymetini (Koruma Hakkındaki 
ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Ka
nunların ek ve tadilleri hükümlerine göre cezaî taki
bat yapılmaz.» dememizin nedeni; «Beyanları dola
yısıyla beyanda bulunan kişilerin haklarında cezaî 
takibat yapılmaz.» anlamındadır. Yani, beyan etmek, 
bir suç işlemiş olmanın karinesi değildir. «Sen bir ka
çakçılık yaptın ki, bu "beyanda bulunup bize bu ser
vet beyanında bulunabiliyorsun, bu vergiyi ödüyor
sun.» diye adam 'hakkında kanunî herhangi bir taki
bat yapılmayacaktır; anlamı budur. 

Bu sebeple de, vergi hukukunu korumak bakımın
dan normal bir unsurdur; aslında bu maddeden is
tifade ederek Tüklerin dışarıdaki bütün dövizleri 
Türkiye'ye gelse, en çok memnun olacak kişi de Ma
liye Bakanınızdır ve bunun da hiçbir takibata tabi 
olmadan getirilmiş olmasından da ayrıca memnuni
yeti mucip bir hal olur. 

ıBu sebeple, «Getirsinler» diye açtığımız bu yer
de, «Getirirsen senin hakkında cezaî takibat yapa
rım.» gibi bir ihmali, sükûtu tercih edemezdik; böy
le bir takibat yapmayacağımızı Kanun metninde açık
ça hukukîleştirmek yolunu seçtik. 

Zannederim, bu konuda akla gelebilecek tüm te
reddütleri giderecek şekilde geniş bir açıklama yap
mış bulunuyorum; değerli üyelerin başka soruları 
olursa, tabiî ki memnuniyetle cevaplandırmaya ama
deyim. 

Sözlerime son verirken, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, zannederim iki üyemizin; ISayın Al-

top'un ve Sayın Bayazıt'ın soruları var. Buyurun Sa
yın Altop. * 

YAVUZ ALTOP — Sayın Başkanım, değerli üye- j 
ler; 

I Sayın Bakanın 11 inci maddeyle ilgili olarak yap
mış olduğu geniş kapsamlı izahata teşekkür ederek 
balşamak istiyorum. Ben de, kendisi gibi, bu madde
nin yerinde tedvin edildiğine inanmış bir üyenizim. 

Yalnız, açıklamalarının bir noktasında servet be
yanının 4 üncü maddede kabul ettiğimiz «Özel piş
manlık» müessesesiyle yakın ilişkisini kurdular. Bu 
ilişkinin açıklığa kavuşması bakımından ben sualimi 
soruyorum; şöyle bir durum çıkıyor ortaya1: «Özel 
pişmanlık» müessesesinden istifade ile «Yeniden ge
lir beyan edecek kişilerin gelirlerinde ne kadar artış 
olursa, o kadar servet beyannamesinde yeniden bir 
artış gösterebilecekleri» gibi bir durum ortaya çıktı. 
Dolayısıyla, «Özel pişmanlık» müessesesi 11 inci 
maddeye bir kısıtlama getiriyor gibi gözüktü. 

ikinci husus şudur: Şayet böyle bir ilişkiyi varsay
sak dahi, «Özel pişmanlık» müessesesi zaman itiba
riyle 5 yıllık bir dönemi kapatmaktadır; ancak 5 
yıllık bir dönemde defterleri teftiş görmemiş olan 
mükellefler, teftiş edilmiş gibi kabul edilmesi için 
iddiada bulunurlar, burada ilave bir gelir beyanında bu
lunmak suretiyle teftişten kurtarmaktadırlar. Peki, 
teftiş görmüş olan bir mükellef düşünelim; bu mükel-
lifin beyan edeceği servet vardır, o halde özel piş
manlıktan yararlanmayacağına göre, 11 inci madde
ye göre, yeniden bir beyanname verme imkânı olma
yacaktır. Acaba bu bakımdan ne düşünürler?.. 

Diğer bir konu daha var; Şayet servet beyanname
si «Özel pişmanlık» müessesesiyle ilişkiliyse; «Özel 
pişmanlık» müessesesi 5 yıllık bir dönemi kapsamakta
dır; halbuki, bu 5 yıllık sürenin içinde de bir servet 
birikimi vardır, bu birikimin rahatlıkla beyan edile
bilmesi için, (11 inci maddede zannediyorum ki özel 
pişmanlığın dışında, daha geniş kapsamlı olarak an
laşılmaktadır. Acaba Sayın Bakanım ne düşünmekte
dir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER (KAFA-
OĞLU — Sayın Başkan; gerçekten sayın üyenin or
taya koyduğu sualler hemen akla gelebilir. Ben şa 
bakımdan meseleye yaklaştım; bir taraftan bir mükel
lefi yeni bir servet beyanına götürüyoruz, öbür taraf
tan da, «Geçmiş yıllardaki defterlerini senin incelerim 
ve eğer herhangi bir şekilde servet farkı bulursam, 
yine de vergilerim» diyen bir Maliye olmaktan da 

S kendimizi kurtarıyoruz. Geçmiş yıllarda servet be
yanı noktasından incelenmemiş hesap yılları varsa, o 

[ yıllara ait ek beyanda bulunmak suretiyle, o yılların 
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hesaplarının incelenmesinden de kendisini vikaye eder; 
beyan ettiği servet miktarına varabilmek için. 

Orada da beyan ettiği servet miktarıyla, beyan ettiği 
gelirlerin % 100mutabık olması şartı yoktur. Niye?., 
Biz «% 25 artıran, % 20 artıran, % 15 artıran, % 10 ar
tıran» diye belirli bir beyan esası koymuşuz; yani bir 
taraftan belirli bir ölçüde geliri vergileyeceğiz geçmiş 
yıllarda tetkikini istemeyen mükellefler için; ki, onla
rın çoğu yeni servet beyanında servetlerini değiştire
cek, yeni servet beyanında bu zamana kadar beyan 
edilmemiş servetlerini bildirecek mükelleflerdir; bun
lara da böyle bir kolaylık sağlıyoruz, ama «Orada 
bildirilecek gelirlerle illa da beyan edilecek servet tev
sik edilecektir.» anlamı yoktur, bu Kanunun getirdi
ğinde. 

Müesseselerin birbiriyle ilişkisini düşünerek, hem 
o madde, hem bu madde kabul edilmiştir. Yalnız, bu 
ilişki maddî ilişki şeklinde değildir, mükellefin bey
ninde izah edebilmesi için kurulacak bir ilişkidir. Ya
ni, beyan edeceği servet; «Geçmiş yıllardaki defterleri
mi tespit ederlerse-beyan edeceğim bu servette şu un
surları bulurlarsa ne olacak?» demesin diye, geçmiş 
yıllardaki defterlerini beyandan kurtarmak için, ek 
gelir beyanı imkânını da mükellefe vermiş bulunmak
tayız. 

Diğer bir soru; servet yalnızca geçmişteki 4 yıl 
içerisinde gizlenmemiştir yahut teraküm etmemiştir, 
daha eski yıllarda da birikmiş servetin "hiçbirisi dam
galı değildir; yani önündeki 4 yıl açık olduktan sonra, 
o 4 yılda elde edilmiş gibi beyan edilebilir, bu bi
rinci hassası. 

İkinci hassası; zaten bundan eski zamanlarda biz 
tetkik yapmayız, yani servet farkının Gelir Vergisi 
tarhına esas olması imkânı da yoktur. Vergileme ba
kımından 5 yıllık zamanaşımı süreci, geçmiş yıllara 
ait bir servet beyannamesi kontrolü yapıpta, servet 
beyanı bulduk diye yeni bir vergi matrahı tesis ede
meyiz. Bu sebeple, henüz zamanaşımına uğramamış, 
4 yılda varlıklarını açıklığa kavuşturmak isteyen mü
kellefe bir beyan yolu açıyoruz. IBunların hemen dı
şında da, kendisine yeni bir servet beyanını kabul edi
yoruz. 

Yalnız servet beyanında bulunarak, «Eski yıllarda
ki vergilerim doğrudur.» diye, defter ve vesikalarını 
her zaman Maliyenin incelemesine amade de tutabi
lir mükellef; yani defterlerinde herhangi bir şekilde 
tespit edilecek bir gelir farkı yoktur, yeni bir vergi 
ödemeye mecbur değildir, yeni bir beyanda bulunma
ya mecbur değildir. «Maliye gelir defterlerimi tetkik 

ederse herhangi bir gelir farkı bulamayacaktır.» diye 
mükellef, Gelir Vergisi ödemeden yahuttta bir ek 
vergi ödemeden defterlerini Maliyenin tetkikine açık 
bulundurabilir.-

«Servet beyanında bulundum» diye, benim eski 
senelerdeki defterlerimi tetkik edemezsin.» diyemez. 
Yani, bu bakımdan mükellefin kendisini çok meşru 
hale getirebilmek için izahat verebilecek bütün un
surları getirdiğimiz kanun kapsamaktadır ve «İlla da 
beyanda bir daha da bulunmazlar.» diyor. Bulunmaz
larsa ne yaparız?.. Ya böyle birşey yoktur diye kabul 
ederiz veyahutta mükelleflere olursa olsun, Türk 
Devleti acizdir, bir daba bizi yakalayamaz, herhangi 
bir ek beyanda da bulunmuyorum, hepimizin ilk be
yanları doğrudur.» derlerse, bu, ya doğrudur ya yan
lıştır. Doğru olanlar için mesele yoktur, yanlış olanla
rın da devlet, bu zamana kadar olduğu gibi, bundan 
böyle de gücü yettiği oranca tetkike devam eder za
manaşımı süresi içerisinde, bulacağı matralh farkları
nı da cezalandırır. Yani, burada bir ihtiyarî durum 
vardır; biz mükellefin devletinden şikâyetini, bu za
mana kadar takip edilen, Sayın 'Aşkın'ın işaret etti
ği, enflasyonist politika dolayısıyla aslında beyan et
tiği gelirleri bir enflasyonist vergiye tabi tuttuğumuz 
mükelleflerin, eğer gizledikleri gelirleri de beyan et
selerdi; ki, yeniden Değerleme Kanunu üzerinde Ge
lirler Genel Müdürlüğünde yapılan araştırmalarda 
şimdi o kadar ortaya çıkıyor ki, bir grubun 11975 yı
lında öz varlık - yabancı varlık» durumuna bakıldı 
ğı zaman, % 40 öz varlığı var, % 60 banka kredisiy
le çalışıyor. Bu, çok büyük bir grup, yani çok güç
lü kabul ettiğimiz bir grup. Bugün öz varlıkları % 7'ye, 
8'e düşmüş, % 9'2-93 banka kredisiyle çalışan bir du
ruma gelmiş. Yani, çok hızlı enflasyon olduğu yıllar
da siz o enflasyonla büyümüş geliri gerçek gelir bü
yümesi olarak kabul eder de vergilerseniz, mükellef
leri enflasyonist bir vergilemeye tabi tutmuş olur
sunuz. Yani bir kısım mükellefler bir kısım gelirlerini 
gizledilerse, bunun da ekonomik sebepleri vardır. Eğer 
hepsini beyan etselerdi, işletmeyi devam ettirmeleri
ne imkân olmazdı. Çünkü; enflasyonist gelir büyü
mesi dışında, gerçek gelir büyümesi % 20-30 iken, 
% 60 oranında enflasyonist gelir üzerinden bir ver
gi alırsanız, bu gerçek gelir büyümesinin hepsini alır 
götürür., 

ıBu sebeple de çoğu müesseselerimizde görülmüş
tür ki; büyük şirketlerimiz, gelir gizlemeye imkânı/ 
olmayan büyük şirketlerimiz tamamen boş vaziyete 
gelmişlerdir. Yani, eğer kıdem tazminatı borçlarını 
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da bugün pasifleştirmesini kabul ederseniz şirketlerin 
Türkiye'de öz varlığı kalmış herhangi bir şirket bu
lamazsınız. Bugünkü malî müesseselerimizin, ekono
mik müesseselerimizin, sınai ve ticari müesseselerimi 
zin halleri, tam benim ifade ettiğim noktadadır. Ba 
zı arkadaşlarım gülüyor; yani onları müdafaa ediyo
rum falan zannederek gülüyor; işin gerçek yüzü, mu
hasebeye dökünce gerçek yüzü budur. Benimki tam 
manasıyla ekonomik ve malî izahtır. Hiçbir vergi 
ziyama sebebiyet vermemiş bir şirketin bugünkü du
rumudur; yani negatiftir durumu. Bütün ödediği ver
gileri geriye ödeseniz, bu şirkete, yine pozitif duru
ma gelemeyecek vaziyettedir, eğer o kıdem tazminat
larını borçlandıracak durumda olursanız, ki, bu iktisadî 
işletmelerimizin borç hanesinde vardır; biz yazdırmı
yoruz. Niye?.. Çok vergi alalım diye yazdırmıyoruz. 
Aslında, Vergi Usul Kanununa göre de bunları ger
çekten masraf olarak bir karşılık ayıracak şekilde 
muhasebelerine aksettirmelerine müsaade etmek la
zım. Biz aksine hüküm koymuşuz; «Muhasebeleşti-
remez kıdem tazminatı borçlarını, bunlar için karşılık 
ayıramaz.» demişiz ve bu sebeple de, çok vergi al 
mışız belki o şirketten; ama şirketi bugün de yıpran
mış haliyle, ayakta zor duracak bir hale getirmişiz, 
şimdi de onları ayakta tutmak gayreti içerisindeyiz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayazıt, buyurun, sorunuzu sorun efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, Sayın Baka

na, bu 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının, hazır
lık tahkikatı ve hazırlık soruşturması, ilk soruştur
ma ve son soruşturmaya şümullü olmadığını açıkla
dıklarından dolayı teşekkür ederim. Bir kapalı nokta 
izah edilmiş oldu. Sayın arkadaşımız da bu noktayı 
sormuşlardı; çok teşekkür ederim. Yalnız, bendeniz 
bazı noktalarda tereddüt etmekteyim; onun için arz 
edeceğim. 

Efendim, yabancı memleketlerde bulunan birçok 
işçilerimiz; Almanya'da, Fransa'da birçok şirketler 
kurmuştur. Bunlar işçilerimizin ellerindeki dövizleri 
toplamakta, buradaki ailelerine Türk parası ödemek
tedir ve bunlar da birçok yerde gayrimenkuller edin
mekte, buyurduğunuz gibi, hatta gemi dahi almakta
dırlar, yatlar, kotralar almaktadırlar. Bunlar, pek ta
biî ki, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkın
daki Kanun ve ona ilişkin kararnamelere göre suç
tur; döviz ziyama sebebiyet veriyorlar. Acaba, ileri
de yapılacak duruşmalarda, mahkemelere initikal eden 
hadiselerde -Bu konuda birçok mahkemede davalar 
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mevcuttur- suç duyurusu yapıldığı zaman, bunların 
durumu ne olacaktır?.. Bunu öğrenmek istiyorum, bir. 

İkincisi; Anayasamızın 76 ncı maddesi, özellikle 
kaçakçılık suçlularına, affedilmiş olsa dahi, birçok 
kamu hizmetlerinden hatta milletvekili olamayacak
larına dair hüküm getirmiş bulunmaktandır ve Ana
yasa buna bu kadar itibar etmiştir. Anayasanın bu 
şekilde öngördüğü bir konuda, biz bu maddede ka
çakçılık suçları için bir kalemde, «Takibat yapılmaz» 
dememiz ne dereceye kadar doğrudur?.. Bu noktayı 
bize açıklarsanız minnettar kalırız. 

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

OöLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
ilk soruda; «Yurt dışında çalışmak suretiyle ya

bancı para cinsinden gelir elde eden vatandaşları
mızın bu gelirlerini satın alan Türk firmalarının o 
kaynaktan, hem yurt dışında, hem de yurda getirile
cek şekilde kısmen kredi diye göstererek, kısmen Tür
kiye'den transfer şeklinde göstererek Türkiye'ye mal 
da ithal ettiklerini» ifade ettiler. 

Önce, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanu
nuna göre açık olan şudur : Bizim Kanunumuz 
Türklerin dışarıda elde ettikleri, dış faaliyetlerinden 
ıdolayı Türkiye'ce mukim olan Türkler; (Çünkü bizim 
Türk işçilerimizin hepsini biz Türkiye'de mukim sa
yarız, Almanya da Almanya'da mukim sayar; vergi 
kanunundan, indirimlerinden istifade ettirmek için. 
Aramızdaki genel anlayış budur.) bize göre Türkiye'de 
mukim olan bu işçilerin yurt dışında elde ettikleri 
gelirlerini, dövizlerini Türkiye'ye getirme mecburiyet
leri yoktur. Yani biz bu işçilere, «Neden dövizleri
nizi getirmediniz?» diye 1567 sayılı Kanuna göre bir 
sual sormayız ve bunlar bir gün Veraset İntikal Ver
gisi konusunda, «Dışarıda 100 bin markım vardır, 
Türkiye'ce vergisini ödüyorum.» diye vergisini ve
rirlerse, «Bu markları Türkiye'ye getir.» demez kim
se, yani getirilmesi mecburî dövizlerden değildir; çün
kü yurt dışı faaliyetten elde edilmiştir. 

Ayrıca, Türkiye'de mukim vatandaşlardan; mese
la bir avukat Türkiye'de mukimdir, fakat yurt dışın
da bir dava almıştır, Fransa ile İngiltere arasındaki 
bir büyük davada avukatlık altmıştır, bundan dolayı 
»da belli bir ımiktarda döviz kazancı sağlamıştır. Bu, 
yurt dışındaki bir faaliyetinden sağladığı kazançtır; 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa göre 
bunu getirmeme suç değildir; fakat bunu beyan et
memek, Gelir Vergisi Kanununa göre suçtur; çünkü 
Türkiye'de mukim olduğu için, bütün dünyada elde 
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ettiği gelirlerin toplam vergilemesi Türkiye'de yapı
lır. 

Şimdi, «Bundan döviz satın alan vatandaşın duru
mu ne olur?» diye buyurdular. Bundan döviz satın 
alan vatandaşın yahutta şirketin durumu, tamamen 
kendi hukuku içerisindedir, «Nereden aldın » diyte 
sormayız, «Türkiye'deki kayıtlarına nereden geldi » 
diye sorulur bu. Bu sebeple, eğer bir meşru yoldan 
geldiği, getirilmesi mecburî olan bir dövizin Türki
ye'de Türk parası olarak saltın alınması dolayısıyla 
getirildiği tespit edilirse, getirmeye mecbur ©lan kişi
ye hesap vermeye tabi olacaktır tabiî ki; Türk Para
sının Kıymetini «Koruma Kanunu dolayısıyla. Bu se
beple, getiren kişi, Türk işçilerinin Türkiye'ye getir
mek mecburiyetinde olmadığı dövizlerini Türkiye'de 
bedelini ödeyerek «Şu malı aldım» diye bir davaya 
muhatap olsa, -ki, ben de biliyorum, var- sıonunda 
mahkemenin onları beraat ettirmesi lazım geliyor; 
çünkü getirilmeye mecbur olmayan bir döviz dola
yısıyla hakkında açılmış bir takibat oluyor. 

Bir de, «Anayasanın kaçakçılığı affedilmeyecek 
suçlardan saydığı, hatta kaçakçıların milletvikili se
çimlerine, diğer seçimlere iştirak etmek haklarının da 
Anayasaca men edilmiş olduğu ıhaHde, nasıl oluyor da 
bir vergi kanunu içerisinde vatandaşın ek beyanda bu
lunup, bundan dolayı hakkında kaçakçılık takibatı 
yapılmayacağını beyan edebiliyoruz?» diye buyur
dular. 

Aslında biz, beyan edilen servet dolayısıyla; yani, 
«Bu serveti beyan ettin, demek ki sen kaçakçısın» di
ye takibat yapılmaz.? diyoruz. 

Ne Gümrük Kanununa göre, senin demekki stok
ta malın var; öyleyse gümrük kaçakçılığı yaptın... 
Hayır efendim beyan etmişti, bundan dolayı den
mez; ama gümrük müfettişleri bir gün nasıl güm
rük kaçakçılığı yapıldığını tespit ©derlerse, adamın 
hakkında takibat yapma halkları devam ediyor. Yani, 
kaçakçıyı alfeden 'bir durum yok burada. Bilhassa 
'buna dayanarak, «Kaçakçısın» demek imkânı yok. 
Burada 1567'yi de yazmasak, 1918'i de yazmasaJk, 
«Takibat olur» desek; «Vatandaş beyan etsin, ben 
onun hakkında takibat yapayım.» diyebilen bir dev
let olur mu?... Yani, devlet istediği beyannameyi suç 
delili olarak ibraz edebilir mi?... Hiçbir devlet hu
kuku anlayışı içerisinde bu yoktur. Devlet, kanunen 
bir işeyin beyanına müsaade ettiyse, o beyan dola
yısıyla mükellefi suç işledi kaibul edemez. Benim 
üzerinde durmak istediğim nokta bu. Ama suçu baş
ka şekillerde işlemiş olduğu tespit edilirse, bundan 

I istifade etmemek kaydıyla ispatlanırsa, kaçakçı ka-
I çakçıdır, döviz kaçakçısı döviz kaçakçısıdır; ama, 
I «îş'te servet beyannamende beyan ettin, bundan do-
I layı döviz kaçakçısısın.» demiyoruz. Devlet diyor ki, 
I 'beyan edin. 
I Bu sebeple, «Beyanı suç değildir. Bu beyan do-
I layısıyla, bu kanunlara göre beyanda bulunan kişi 
I hakkında cezaî 'takibat yapılamaz» diyoruz burada. 
I BAŞKAN — Evet, Sayın Tutum'la, Sayın Hamit-
I oğulları'nın da birer soruları var. 
I Buyurun Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, Saygıde-
I ğer Bakanımız, özellikle malî ve ekonomik gerek-
I çelerle konuyu açıkladıkları için teşekkür ederim; 
I ama hukukî açıklamaları, sanıyorum ki tatminkâr 
I sayılamaz; çünkü korkarım, buyurdukları biçimde 
I anlaşılmamaktadır tatbikatta. (Ben şunu sormak istiyo-
I rum: Kaçak malını beyan etmiş; mal kaçak, beyan 
I etmiş bunu ve bu beyan dolayısıyla, salt beyan et-
I tiği için 'bir takibat yapılamaz diyor; ama o kaçak 
I mal olduğu yüzdeyüz sabitliği başka biçimde tespit 
I edilmiş, onun hakkında herhangi bir takibat yapı-
I laımaz diyorlar ki; sanırım ki şimdi okuyacağım kü-
I çük bir mahkeme ilamından ve temyizin tastık ettiği 
I şu pasaj, bu anlayışın dışında bir anlayışı sergile-
I mektedir. 
I Sayın Başkan; «2546 sayılı Kanunun şümulüne 
I ve gayesine uygun olarak filan tarihte sanık tara-
I fından beyannamesinin verildiği anlaşıldığından, bu 
j kanun özel af mahiyetinde görülerek, 2546 sayılı 
I Kanun delaletiyle Türk Ceza Kanununun 98 inci 
I maddesi gereğince, işbu kamu davasının ortadan kal-
I dırılmasına ve sanıktan elde edilen malların kendi-
I sine iadesine...» demektedir. 
I Şimdi, sorum şu: Beyannamede kaçak bir mal 
I beyan edilmiş, bunun için takibat yapılmamış, bir 
I başka ihbar neticesinde işyerinde yapılan bir tespitte 
I zabıt varakasıyla tespit edilen malların kaçak oldu-
I ğu tespit ediliyor ve sanık savunmasında, «Bu, be-
I nim verdiğim beyannamede tadat ettiğim malların 
I hemen aynısıdır. Binaenaleyh benim hakkımda taki-
I bat yürütemezsiniz.» diyor ve bu kabul ediliyor. 
I Binaenaleyh, sizin dediğiniz gibi olmuyor gibi geldi 
I bana Sayın Bakanım; acaba yanlış mı anladım?... 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

I OĞLU — Sayın 'Başkan, Sayın Tutum haklıdır; mah-
I keme öyle karar vermiştir; yalnız bu 2520 sayılı 
I (Kanun çıkıncaya kadar hiç kimsenin işyerinde ka-
| çak mal tespit edilmedi Cumhuriyet Tarihinde. Ya-
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ni, beyan ettikten sonra gittiler adamı tespit etti
ler; mahkeme de doğru karar vermiş netice itiba
riyle. IDiğer kaçakçıların hepsi hudutta kaçakçılık 
yapar-ken yakalanır. Girdikten sonra kaçakçı yaka
lamak mevzubahis değil. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başka
nım, iki küçük noktayla sınırlanmaktadır benim so
rularım. 

Birincisi; Sayın Tutum'un değindiği konuya da 
ek bir yanıt içermektedir. Bu Tasarı yasalaştığı tak
dirde, kaçak sayılabilen; yani Türkiye'ye yürürlük
teki yasalar bakımından girmemesi gereken malların 
ne miktarda olduğu yönünden bir düşünceleri var 
mıdır, bu konuyu çok iyi bilen Gümrük ve Tekel 
Bakanlığıyla bu noktada 'bir işbirliği yapılmış mı
dır?... 

İkinci ve son küçük nokta; Değerli Bakanımız, 
iyi izleyebildiysem, 'konuşmalarının anlamlı bir ye
rinde «Bugün var olan Ibirçok şirketlerden vergi 
alındığı takdirde, bunların yaşayamayacağını» (be
lirttiler. Gerek uygulanmakta olan istikrar modelinin, 
özellikle Sayın Özal zamanında izlenen boyutu ba
kımından, gerekse Türkiye'nin kalkınması bakımın
dan bu ifadeleri; (yani sürekli devlet transferidir bu; 
çünkü vergiden vazgeçmek, alınacak bu vergiyi o ki
şiye vermek demektir.) Ülkenin kalkınmasıyla bu 
yaklaşım bağdaşmakta mıdır? 

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

OGLU — Sayın Başkan, Türkiye'ye belli bir sü
rede ne kadar gümrük kaçağı mal girmiştir, bunun 
hesabını, ne Maliye Bakanı, <ne de Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı bilemez; ama bizim istatiklerimiz Türkiye'ye 
kaçak olmadan giren ithalat mallarını göstermektedir 
ve döviz sıkıntısı olmadığı zaman, makul ve gümrük 
hadleri içerisinde olduğu zaman, normal olarak ka
çakçılık hadisesi cereyan etmez; ama siz döviz tahsis 
edemezsiniz, «Döviz tahsis edilmeden Türkiye'ye mal 
ithali imkânı yok.» dersiniz, Gümrük Vergisini, dün
ya gümrük vergileri % 3 - 5 - 8 iken % 100 seviyesin
de tutarsanız, bu takdirde işletmeye devam etmek 
için Türkiye'ye kaçak mal girer; ne kadar sıkı güm
rük kontrolü yaparsanız yapın. Ya işletmeyi kapatmak 
lazım yahutda o hammaddeyi getirmesi lazım. Bu 
hammaddeyi de Türkiye ithal edemiyor; o zaman ka
çak getirecektir. Nasıl gösterecektir?.. Eski yıllardan 
stok olarak gösterip, imal ettiği malların bir kısmını 

I da yazmamak suretiyle, gayri meşru bir ticaret düze-
I nine gelecektir. Benim çok çok güvendiğim bir işada-
I mimiz 1978 yılında aynen şunu söylemiştir: «Kafa-
I oğlu, ben şu isimim, sen de şu isimsin; yedi yıl Ge-
I lirler Genel Müdürlüğü yaptım, ben sana karşı bu 
I sözü söyleyemem ben; ama 1978'deki durum üç sene 
I daha devam ederse Türkiye'deki bütün teşebbüslerin, 
I bütün işletmelerin defterleri beyaz olacaktır.» demiş-
I ıtir. Yani, «Türkiye'de hiçbir kayıt, işletmelerin def-
I terlerine girmeyecek bir duruma geliyor.» demiştir. 
I Ama bugün, transfere gelen vatandaş bir saat bekle

meden ithalat için transferini yapabiliyor; transfer ya-
I pılrnış mal italbiîki gümrük ödemeden geçmez, güm-
I rükleri ödenerek geçiyor. 

I Bir de, bazı malların ithali yasak olur; mesela 
I kahve. Türkiye'ye 10 seneye yakın ithali yasak oldu, 

çoğu evlerde de hiç kahve eksik olmadı, yani bu Tür-
I kiye'ye giriyor ve herkeste içiyor; ama umumî ol

muyor. Gümrük kaçakçılığı bayağı cezayı gerektiren 
bir kaçakçılıktır ve de kaçakçılık yaparken yakalanır; 

I yoksa herkesin evinde, Türkiye ithalat yapmadığı za
man, kahve vardı. Bir aramaya kalksalar, hepimiz 

I suçlu duruma düşeriz bu vaziyette. Yani, gümrük 
kaçakçılığının yakalanacağı yer; illa da gümrükler
den geçerken gümrük kaçakçısı yakalanır; ama mü-

I sademeyle yakalanır, ama başka türlü yakalanır. Ya-
I hutta işletmenin aktifine girmemiş vaziyette bir yerde 
I depolanmış, gümrük idaresinin bilgisi dışında bir ye-
I re stoklanmıştır; orası basılarak yakalanır; yani Türk 

işletmesine geçmeden. Ama Türkiye'de kamyona yük-
I lenmiş giden bir vasıtanın, ithal edilerek gümrüğü 
I ödenmiş bir mal mı olduğu, yoksa vesair şekilde ka

çak olarak mı Türkiye'ye girdiğinin tahkiki umumî 
hükümlere düşmez; ama buna rağmen gümrük koru-

I ma teşkilatı, yaptığı takibat sonunda kaçak giren mal
ları suçüstü yapmak suretiyle Ankara'ya, istanbul'a, 
Mersin yahutta Suriye'den giren malların takibini ya-

I pıp yakalamaktadır. Neden?.. Çünkü, «Eskiden var
dı» demeyecek bir duruma gelinceye kadar yakalanır. 
Yani, «Benim eskiden şu kadar ithalatım var, bu on-

I dan kalan maldır.» diye ifade ettiği sürece, artık güm-
} rük kaçakçılığı ispat edilemez. Daha önce ithalat 
I yapmışsa vatandaş meşru yoldan onu da gösterebili-

yorsa, gümrük kaçakçılığı ispat edilemez; ama güm
rükten kaçak olarak girerken yakalanırsa, kaçaktır, 

I takibata tabidir. Herhangi bir şekilde gerçek sahibi-
I nin eline geçmeden, gümrük faturası olmadığı için 

yakalanan mal kaçaktır, yakalanmış olur. 
I Sayın Hamitoğulları, ikinci sualinizi ıhatırlayama-
i dım. 
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BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Efendim, uygu
lanmakta olan istikrar modeli... 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Anladım, hatırladım efendim. Çok teşek
kür ©derim. Maddeyle ilgisi yok; ama Sayın Ha-
mitoğulları'nın mademki merakını mucip oluyor, 
arz edeyim. 

Türkiye'de hiçbir şirketten zor durumdadır diye 
vergi almama durumunda değiliz. Yani, kâr ediyor
sa herkesin vergisini alıyoruz. Yalnız ben, şirket
ler eğer enflasyon muhasebesi tutsalardı ne derece 
kârlı gözükürlerdi, bugünkü muhasebe sisteminin 
içinde nasıl enflasyonist kârları kâr olarak gözükü
yor, o durumu izah ettim. Yakışa bu sebeple bir enf-
losyan muhasebesi tutuyormuş gibi mükellefleri her
hangi bir şekilde vergilendirmiyor değiliz. Bundan 
emin olabilirsiniz. Herkesten vergisini alıyoruz. Yal
nız, geçmiş çdk yüksek enflasyon oranlı yıllarda 'ger
çek muhasebe kayıtlarına ıgöre mükelleflerden aldı
ğımız verginin bir kısmı enflasyon vergisidir ve bu 
sebeple müesseselerimizin malî sağlıkları çok kötü 
duruma gelmiştir. Onu arz etmek istedim. Yüksek 
Meclise. Yani, içleri boşalmıştır, malî güçleri yok
tur. Tamamen bankadan aldıkları kredilerle, yük
sek faizle çalıştıkları için finansman yönünden sağ
lıksız işletmeler haline gelmişlerdir. Onu vurgulamak 
istemiştim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
IDeğerli üyeler; 
ISayın Tutum'un bu 11 inci maddenin metinden 

çıkarılmasıyla ilgili önergesi üzerinde çok geniş bir 
görüşme yapıldı. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin katıl
madıkları açıklamalarından anlaşılmıştır. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

iBu madde üzerinde Sayın Öney'in bir önergesi 
var, okutuyorum.; 

Sayın Başkanlığa 
3212 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 11 inci mad

desinin Bütçe - Plan Komisyonundan geldiği şekliy
le oylanmasını arz ve teklif ederim. 
' Tülay ÖNEY 

BAŞKAN — Sayın Öney, bir açıklama yapacak 
mısınız?... Buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

11 inci maddenin üzerinde çok konuşulduğu için 
ben yeni açıklamalara girmek istemiyorum. 11 inci 
maddenin Hükümetten gelen şekliyle Bütçe - Plan 
Komisyonunda formüle edilen şekil arasında olduk
ça yakın bir paralellik vardır. Buna karşılık esas 
komisyon olan Sayın Malî İşler Komisyonu, madde 
metninde bazı değişiklikler yapmıştır. Ben bunları bir 
defa dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Birinci fıkrasında Bütçe - Plan Komisyonu met
ni Hükümet metniyle aşağı yukarı aynıdır. Yalnız, 
beyan edilecek yeni servet üzerinden alınacak vergi 
Hükümet Tasarısında !% l'dir, Malî İşler Komisyo
nu da bunu % 1 olarak kabul etmiştir, Bütçe - Plan 
Komisyonu % 2 olarak bunu teklif etmektedir. 

Biraz önce Sayın Bakanın yaptığı açıklamalarda 
aradaki servet farkından alınacak verginin gelir ver
gisinin 1/10'u Igibi bir nispeti teşkil etmesinin nor
mal olduğunu söylemişlerdi. Komisyon olarak biz 
de buna katılıyoruz. '% 2 diye Ibunu buraya tespit 
ettiğimiz zaman, gelir vergisinin % 20 olmasının var
sayımı altında bunu koymuş oluyoruz ki, o bile 
azdır. Bu meseleyi takdirlerinize arz etmek isterim. 

O nedenle |% 2'nin asigarî bir limit olduğu kanı
sında olmuştu Bütçe - Plan Komisyonu. Ben de o 
Komisyonun bir üyesi olarak, kişisel olarak bunu 
bu şekilde desteklediğim için, bu hususu bir kere 
daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. ı% 1 ile 
%2 arasındaki fark, vatandaşların yeni bir servet 
beyanı yapmalarında (hiçbir olumsuz etki yaratmaz 
kanısındayım. Bundan önceki yasa '% 20 gibi bir 
vergiyi getirmiş olduğu için aşağı yukarı hiç beyan 
yapılmamış olduğunu Sayın Bakan ifade ettiler. 
Ben burada hemen bir parantez içinde kişisel kanımı 
söyleyeyim: Ben bu Tasarıyla da vatandaşların hiç
bir servet beyanı yapacağı kanısında değilim aslında. 
Bu maddenin yararına inanmıyorum; fakat eğer ya
pılacaksa hiç olmazsa !% 2 verginin alınması çok 
normaldir, hatta azdır bile. 

İkinci fıkra aşağı yukarı aynıdır. 
Üçüncü fıkra, Hükümet metniyle Bütçe - Plan 

Komisyonu metni yine aşağı yukarı aynıdır; fakat 
Malî ılşler Komisyonumuz bu fıkrayı tümüyle metin
den çıkarmıştır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Fıkra son derece önemlidir; çünkü servet bildi

rimleri üzerinden vergi ödeyerek geçmiş yılların bil
dirmeleri elde edilen gelir vergisi mükelleflerinin 
311.12.19182 tarihi itibariyle verdikleri servet bildirim
lerinde yer alan nakit para, mevduat sertifikası, sır
daş hesap ve dövizleri 45 gün süreyle bankalarda 
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bloke etmelerini öngörmeiktedir. Biraz önce Sayın 
Bakan 'başka bir vesileyle bu 'konuya değindiler. Bir ser

vet beyanı yapıldığı zaman bunun gerçeğe yakın ol
ması, hatta tabiîki, gerçek olmasını beklemek ve 
bunu sağlamak durumundadır devlet. Mademki yeni 
bir servet ibeyanı yapmak imkânını vatandaşa ta
nımaktadır, mükellefe tanımaktadır ve bunun üzerin
den son derece cüzî bir vergi alarak bunu yapacağını 
ve buradan kaynaklanabilecek bilumum cezaları af
fedeceğini vaat etmektedir, o takdirde ihiç olmazsa 
ibu beyanın gerçelk olmasını sağlamak gereklidir. Bir 
İkisi sadece diyelim, 5 milyonluk bu nakit ve na'kte 
ilişkin bir servetini 50 milyon diye beyan ederse bu
nun nereden gerçek 'olduğunu saptayacaiksınız?... Ma
lının mülkünün beyanının daha doğruya yakın oldu
ğunu kabul edebilirsiniz; çünkü ibu gözle görülür 
bir şeydir, tespitini yapabilirsiniz, kontrolünü yapa
bilirsiniz; ama bir paranın, Ibir mevduat sertifikasının, 
bir sırdaş hesabın 3 - 5 milyon lira olduğu ahvalde 
50 - 60 milyon diye beyan edilmesi halinde bunu 
(kontrol ötmeniz mümkün değildir. O nedenle, Hükü
met Tasarısı da inandığım kadarıyla, bir bankada 
blokaj hükmü getirmiştir buna; ıkeza döviz için. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu çok zorunlu ıbir durumdur; çürikü birtalkım 

(Meşru sayılamayacak diyeyim, gayrî meşru deme
yeyim) meşru sayılamayacak cinsten bu tip gelirleri 
elde etmiş kişilerin daha fazlasıyla bunu göstererek 
her türlü cezadan kurtulabilmeleri ve sadece '% 2 
gibi veya '% 1 ıgibi bir vergi ödeyerek ibunları le-
galize. etmeleri kendileri için çok büyük bir olanak
tır ve yüksek şekillerde legalize etmekte belli bir 
fayda bekleyebilirler. Oysa bu beyanın gerçek ola
rak yapılmasının sağlanması zorunludur ve bunun 
için de 'bankada bloke edilmelerinde büyük bir zo
runluluk vardır. Hükümet metni de zaten bunu öngör
mektedir. 

Bütçe - Plan Komisyonunun 4 üncü fıkrasında 
da Hükümet meitninin aşağı yukarı aynıdır, yalnız 
ıburada ufak bir ifade getirilmiştir. îthal rejimine ek 
listelerde yer almış olması şartıyla beyan edecekleri 
servet unsurlarının bu kapsama girmesi öngörülmüş
tür; çünkü ithal listelerinde yer almayan diğer mal
ların kaçak mallar olduğu açıktır. Kaçak malların 
ibu servet beyanında meşru bir biçimde gösterilme
sine bir engel getirilmek istenmiştir. 

Bütçe - Plan Komisyonunun 6 ncı fıkrası ise, 
bundan önce çıkmış olan Tahsilatın Hızlandırılma
sı Kanununa göre servet beyanı yapmış olan kişi

ler varsa İki, yak gibidir Sayın Bakanın da ifade et
tikleri gibi, bunlar bunun üzerinden '% 20 fark ver
gisini ödemiş olduklarına göre artık tekrar burada 
bir beyan daha yaptıklarında ;% 1 veya >% 2 ora
nındaki vergiyi ödemesinler diye. IBu da bir ada
leti temin etmek için düşünülerek konmuş bir fık
radır. 

O nedenle, 'ben önergemde Bütçe - Plan Komis
yonu metninin oylanmasını takdirlerinize sundum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın öney'in önergesiyle ilgili lehte aleyhte söz 

isteyen Sayın üye?... Lehte istiyorsunuz, buyurun Sa
yın Kırcalı. 

YAVUZ ALTOP — 'Ben aleyhte istiyorum Sa
yın Başkanım. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Sayın Öney'in önergesiyle ilgili lehte aleyhte söz 
tedir. Ben de zaten ve birkaç arkadaş daha galiba, 
zannediyorum, Kanun Tasarısının Malî İşler Ko
misyonunca metinden çıkarılan 12 nci maddenin 
üçüncü bendinin, Malî işler Komisyonu metninde 
üçüncü Ibent olarak yer almasını isteyen önergeler 
verdik., 

Şimdi, ben bu konudaki bilgimi uygulamalarla 
ve iDanıştaydan geçmiş olan dosyalara dayanarak 
beyan etmek İstiyorum. Zaten aslında dikkat buyu-
rulursa, Danıştayda ve vergi dairesinde Ibu hizmette 
yıllarca çalışmış olan ve Komisyonun üyesi bulunan 
gerek Sayın Hamdi özer ve gerek Sayın Ragıp 
Tartan, her ikisi de 12 nci maddenin üçüncü bendi
nin metinden çıkarılmasına muhalif kalmışlardır. Ra
porun ekinde bu açıkça görülecektir. 

Biz yıllarca «Elimde 10 milyon lira para vardı, 
kasamda saklıyorum» diyen kişilerin dosyalarını in
celedik. Sonunda nihayet, «Bu 10 milyon lira sana 
nereden geliyor?...» diye sormak mecburiyetinde kal
dık ve bunlar 10 milyon liranın ne atalarından, ne 
de dedelerinden kaldığını izah edemediler. Biz de 
bi'lmecburî vergilerin tarlhiyatını tasdik etmek mec
buriyetinde kaldık. 

Maliye Bakanlığı da bu uygulamayı göz önün
de tutarak bir zaruretin ifadesi olarak, bugünden 
kişilerin yanlış beyanlarda bulunmalarına mani ol
mak için 'bu hükmü çok isabetli olarak getirmiş bu-
lunmaktadır.ı 

Bu nedenle, Sayın öney'in önerileri haklıdır. 
Bütçe - Plan Komisyonunun, Hükümetin Tasarısı
nı bu şekilde Ikabul etmesi de yerindedir. Hatta ben 
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Maliye Bakanlığının yazısını okurken 30 günlük sü
reyi gördüğümde derhal «Bu 30 günlük süre azdır.» 
dedim. Bunu biraz daha uzun bir süreye çıkarmak 
lazımdır. Bu Ibelki iki ay da olabilir, bilemiyorum. 
Bir kişinin belki 30 gün için bir parayı; bir milyon 
lirayı, iki milyon lirayı, beş milyon lirayı bulması 
mümkündür; ama daha uzun bir süre için 'bulması 
mümkün değildir. Ona binaen sürenin uzatılması 
yerindedir diye düşünürken, Bütçe - Plan Komisyo
nunun bunu 45 ıgüne çıkarmış olduğunu gördüm. 
Hatta daha da artırabilir; ama önerlge bu istikamet
te olduğu için /belki bunu yeterli bulabiliriz. 

Bir hususu önemle açııklamak istiyorum. Sayın 
Öney'in önerisinde ortaya koydukları Bütçe - Plan 
Komisyonunun |% l'den |% 2'ye vergiyi çıkarma 
yolundalki teklifleri de çok haklıdır. Aslında vaktiyle 
2431 sayılı Kanun, yani Tahsilatın Hızlandırılması 
Hakkındaki bundan iki yıl kadar evvel çıikmış olan 
20.3.1981 (tarihli Kanunla da, servet beyanlarından 
ı% 20 bir vergi alınması düşünülüyordu. (Ek beyan
lardan.) Beyana mani olan bu değildir. O Kanunu 
ben, daha o zaman okuduğum anda (Ki, Danıştayda 
çalışıyordum, bulunuyordum) dedim ki, «Bu beyan
da katiyen kimse bulunmaz.» Çünkü, bu beyana 
binaen (Eğer Sayın Maliye Bakanı incelerlerse gö
receklerdir, (kendileri zamanında 'bu Kanun çıkma
mıştır.) kişiler Ihakkındâ takibat yapmak mümlkün 
idi. 

O sebeple İkişiler, baktılar ki, beyan ettikleri tak
dirde haklarında takibat yapılacalk, yarın vergiye 
muhatap olacaklar, cezaî takibata muhatap olacak-
lr, düşüncesiyle bunları beyan etmekten çekindiler. 

Bu nedenle, kaçılan (% 20 olmasından ziyade, 
!ben, Iböyle vergileri bulunan, beyan edememiş ver
gileri bulunan İkişiler, vergi ile uğraştığımızı bildik
leri için daima söylemişlerdir; «Canım Hükümete 
bir rica edin de bir düzenleme getirsinler, biz şun
ları çıkaramıyoruz. Vaktiyle bizden servelt vergisi 
gibi vergi alınacağı düşüncesiyle biz beyan edeme
dik. Şimdi anladık ki, bunlar gerçekten servet ver
gisi alınmak için konulmuş vergi değil. Bunlar ger
çekten gelir vergisinin Ikontrolü için konmuş bir ver-
ıgidir. Biz paralarımızı çıkaramıyoruz, bunu sağla
yınız bize.» 

(Bunların karşılığında «Ne kadar vergi koyalım 
kabul ediyorsunuz?...» dediğimizde de «!% 20 kabul 
ediyoruz» demişlerdir. Biz o zaman «Devletin ver
gisinden kaçılmaz^ Biz ceza gibi ancaik onu önleyi
ci hükümler getirebiliriz, ibunun için uğraşalım» 
demiişizdir. Onlar |% 20'ye razı idiler. 

I Şimdi, |% l'i !% 2'ye çıkarmak o kadar büyük 
I etkisi olacak bir ışey değildir. Ülkenin bugünkü ih-
I tiyaçları durumunda kaçak malları (bile bir konuda 
I affa uğratan bu kararında; gerek Hükümetin Tasa-
I rısında, gerek Meclisimizin vereceği kararda ve çı-
I kaçak Kanunda |% 2 memleket için son derece isa-
I ketlidir. IHatta azdır dahi diyeceğim. 
I Bu nedenle de, Sayın Öneyin önergesinin kabu-
I lünde büyük isabet olduğuna inanıyorum. Bu isti-
I kamette oy kullanılırsa yerinde olacağı kanaatinde-
I yim. 
I Saygılar sunarım efendim. 
t 'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
I (Sayın Altop buyurun efendim. 
I YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
I IBen Sayın Öney'in Önergesinin aleyhinde söz al-
I mış bulunuyorum. Niçin aleyhindeyim?... Bunu izah 
I etmeden önce 11 inci maddenin konuluş gerekçesi 
I üzerinde bir nebze durmak istiyorum. 
I Gerek (Bütçe - Plan Komisyonunda, gerekse Malî 
I İster Komisyonunda amme alacaklarının özel uzlaş-
I ma yoluyla ilgili, Özel Uzlaşmayla Tahsili Hususun-
I daki Kanun Tasarısı görüşülürken, Bakanlığın tem-
I silcilerinin izah ettiği gibi, ortada bir vakıa var. Bu 
I vakıa şudur: 
I İdarenin kontrolü dışında, idarenin imkânları dı-
I şında resmî ticarî sirkülasyonun dışına itilmiş, biri-
I kime sebep olmuş bir servet var. Bu serveti biz 11 
I inci madde ile resmileştirmek istiyoruz. Bu servetin 
I oluşmasında, Türkiye ekonomisinin bugüne gelişin-
I de geçirdiği safhaların da etkisi olduğu kanısında-
I yım. 1977 yılının Şubat ayından itibaren bu ülkede 
I ithalatın durdurulup, akreditiflerin çalışmadığını zan-
I nediyorum hepimiz yakinen canlı olarak hatırlarız. 
I O dönemlerin iktidarları demişlerdir ki, «'Herkes ma-
I lını bulsun, dövizini bulsun, fabrikalar kapalı kalma-
I sın.* 
I Şimdi, işte bu uygulanan tedbirlerle ve idarenin 
I de birtakım imkânsızlıkları karşısında, dışarıda bi-
I rikmiş bir servet var. Bu servetten acaba kim istifa-
I de ediyor?.. Sayın Hükümetin getirmiş olduğu ser-
I vet beyanı kabul edilirse bundan kim yararlanacak-
I tır?.. Onu izah etmeye çalışacağım. 
I Birçok arkadaşlarımın izah ettiği gibi, zannedilı-
I yor ki, bu maddeden sadece ve sadece mükellef isti

fade edecek, Devletin hiçbir menfaati olmayacak. 
Hayır arkadaşlarım ben öyle düşünmüyorum. Neden 

I düşünmüyorum?.. Şu anda resmî kayıtların dışında 
I birikmiş olan para sırdaş hesaplar gibi hesaplarda 
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ne yapılmaktadır?.. İşletilmektedir. Firma sahibi bir 
vatandaş beyan dışındaki tuttuğu parayı sırdaş he
saba yatırıp, sadece % 25 bir stopajla vergisini ve
rip, bunun gelirinden istifade etmekte. Firmasının da 
ihtiyaç duyduğu parayı bankadan kredi şekliyle ala
rak, % 60 ödemiş olduğu faizleri masraf olarak yaz
makta, dolayısıyla Devlete ödeyeceği vergiyi daha 
da aşağıya düşürerek ödemektedir. 

Demek ki, biz bu servet beyannamesinde istedi
ğimiz kadar vatandaşa servet beyan ettirecek olur
sak, firma sahipleri beyan ettikleri, dışarıda gelir te
min ettikleri bu paralarını ne yapacaklar?.. Firmala
rına ilave olarak koyacaklar. Koydukları bu para
larla krediye ihtiyaçları azalacak, daha az kredi kul
lanacaklar. Dolyısıyla de daha rahat bir çalışma im
kâna bulacaklardır. 

Şimdi, firma sahiplerinin bu yola gitmesindeki 
esas amaçları, gayeleri hukukî olarak çalışmak is
teyişlerinden doğacaktır; rahatlamak isteyeceklerdir. 
Fayda sadece onlara bu yönü ile olacaktır, bu mad
de ile; ama Devlete sağladığı fayda, bu hesap dışı 
kalmış olan paraların tekrar sermaye olarak girme
siyle firmalardaki gelir seviyesinin ve istihdam sevi
yesinin yükselmesiyle ekonomiye katkısı zannediyo
rum daha fazla olacaktır. 

Bu maddeden beklediğimiz amaç bu olduğuna 
göre, 'bunu daha fazla kayıtlara tabi tutarak, birta
kım kısıtlamalar getirerek beyan edilecek bu servet
lerin beyanını azaltmak, mükellefin aleyhine değil, 
Devletin aleyhinedir. O bakımdan ben diyorum ki, 
mümkün mertebe, bu maddeye işlerlik kazandıralım 
ve mükellef beyan etsin. Bu gizli servetlerin beyan 
edilmesinde ekonomi yönünden büyük fayda vardır. 

' Bu bakımdan, bunların 45 günlük bir blokaja ta
bi tutulması, verginin % l'den ı% 2'ye çıkarılması 
doğru olmaz düşüncesindeyim. Zaten Sayın Öney de 
Söylediler «Esasında ben buna inanmıyorum. Biz ne 
kadar kolaylık getirirsek getirelim, yine mükellef be
yanda bulunmayacaktır.» dediler. Madem öyle ise 
daha fazla kısıtlamayı niçin istiyorlar?.. 

Eğer biz, servetin beyanında fayda görüyorsak, 
bunu birtakım kısıtlamalara uğratmadan rahatlıkla 
beyanını sağlamamız Devletten yana bir görüş ola
caktım 

Sadece bir noktada ben Sayın Öney'in önergesi
ne iştirak ediyorum : İthal rejimine ek listelerle it
hal edilmiş malların, beyan edilecek malların kabul 
edilmesi yerinde bir tedbir olur. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altop. 
Sayın öney, yeni bir önergeniz geldi. 
AHMET SENVAR DOĞU — O önergeyi müş

tereken verdik Sayın Başkan. Sayın Öney'in önerge
si oylandıktan sonra işleme konulacak bir önergedir. 

BAŞKAN — Ben de bunu soracaktım. Acaba 
bu önergeyi geri mi alıyorlar?.. 

TÜLAY ÖNEY — Hayır Sayın Başkan almıyo-
rum< 

'BAŞKAN — Sayın öney'in önergesine cevap ver
mek üzere buyurun Sayın Komisyon. 

RAGIP TARTAN — Sayın Başkan, usul hak
kında çok kısa bir maruzatta bulunabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun Sayın Tartan. 
RAGIP TARTAN — Efendim, Sayın Öney1 in 

önergelerinde dile getirdikleri hususlar, şahsen bir 
bölümü bakımından benim verdiğim önergede de 
mevcuttur. Binaenaleyh, başkaca önerge olup olma
dığını bilmiyorum bu konuda; eğer varsa diğer öner
geleri de hiç değilse belli noktalarıyla birleştirilmek 
suretiyle, tümü itibarıyla oya koymakta yarar oldu
ğu kanısındayım. Tabiî, takdir Başkanlık Makamının-
dır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tartan, sizin önergenize ben
zer üç önerge daha var. Sizinki ile birlikte bu dört 
önergeyi, görüştüğümüz şu andaki önergeden sonra 
işleme koyacağım. Çünkü bu önerge maddenin tama
mının çıkarılması ile ilgilidir. Onun için evvela bu
nun mutlaka işleme konması gerekiyor. En aykırı 
önerge budur. 

'Buyurun Sayın Komisyon. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyeleri; 

'Malî İşler Komisyonumuzca kabul edilmiş olan 
11 inci maddenin bu şekliyle değil, Bütçe - Plan Ko
misyonunda- yer aldığı şekliyle kabul edilmiş olan 
önergeye Komisyonumuzun katılmadığını arz ederek 
maruzatıma başlamak istiyorum. 

Esasında, Sayın öney açıklamalarında Hükümet 
Tasarısına yakın metin olarak, kendi metinlerini gös
terdiler. Ben, Yüksek Başkanlığa sunulan ve huzu
runuzda bulunan Malî İşler Komisyonu Raporunun 
9 uncu sayfada bulunan 13 üncü şıkkını okuyo
rum : 

«Tasarının 12 nci maddesinin bir, iki ve dördün
cü fıkraları aynen kabul edilmiş, beşinci fıkrası 
Bütçe - Plan Komisyonunun tedvin ettiği şekilde be
nimsenmiştir.» Yani, Malî İşler Komisyonunun bu
rada yaptığı değişiklik veya değişik metin şudur : 
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Tasandan, birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları 
aynen almışız, üçüncü fıkrayı çıkarmışız ve beşinci 
fıkrayı da Bütçe - Plan Komisyonunun ka'bul ettiği 
şekilde .aynen kabul etmişiz. 

Birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarda Hükümet 
Tasarısını aynen aldığımız için, bu Tasarının hüküm
lerinin savunmasını yapmak durumundayım. 

Birincisi; neden % l'de % 2 değil?.. 
Sayın üyeler, burada Hükümetçe getirilen ve Ko

misyonumuzca kabul edilen servet beyanının yeni
den verilmesi hükmü ile 'Sayın Bakanın da açıkladık
ları şekilde, geniş izahları üzerine, kayda geçmeyen 
bazı değerlerin kayda geçmesi, bir açıdan muhasebe
ce meşrulaştırılması, kaydedilmesi, kaideleştirilmesi 
öngörülmektedir. Amaç budur. Bunu vergisiz yap
mak da mümkündür. Yani, esas amaçlanan, Sayın 
Aşkın'ın da açıklamalarında yer aldığı şekilde, fis
kal değildir, tamamıyla ekonomiktir. Tasarının tümü 
üzerindeki açıklamalarımda bu nokta üzerinde dur
mayı ihmal etmiştim bu konudaki görüşlerimi Sa
yın Genel Kurula bu maddenin müzakereleri' sıra
sında açıklayabileyim diye. 

'Bu madde, geçen birleşimlerimizin birkaçında gö
rüşülerek hükme bağlanan Vergi Usul Kanununda 
değişiklik yapan Tasarıya bu amaçla yaklaşmakta
dır. Yani, Maliye, daha önce sadece fiskal amaçlı 
olarak, vergi amaçlı olarak, Devlet geliri amaçlı ola
rak getirdiği tasarılara bir yenilik getirirerek, genel 
ekonomi düzeyinde, genel ekonomi bazında, makro 
seviyede hakikaten yararlı hususları getirmektedir. 
îşte bunlardan birisi budur. Yani, amaç, gelir temin 
etmek değildir. Nitekim, Sayın Bütçe - Plan Komis
yonumuz da kabul ettiği ve fa'kat Malî İşler Komis
yonumuzca kamul edilmeyen son fıkrası ile 2431 sa
yılı Kanuna göre servet bildiriminde bulunmuş olan 
mükelleflerin ek servetlerinden vergi alınmayacağını 
hükme bağlamıştır. Demek ki, Bütçe - Plan Komis
yonu da esas olarak bu amacı ka'bul etmiştir. Biz de 
bundan mülhem (Ki, Bütçe - Plan Komisyonunun 
değerlerine, Sayın Komisyonun görüşlerine son dere
ce değer verdiğimizi de arz etmiştim.) bu maddede 
beşinci fıkrayı aynen kabul etmiş durumdayız. 

Bundan mülhem, Tasarının gerekçesinden mül
hem, burada 11 ve 12 nci maddeler (Ki, bunlar met
nimizin maddeleridir.) genel ekonominin ön planda 
tutulduğu, makro ekonominin amaçlandığı bu mad
delerde fiskal amacın değil, daha çok genel ekono
minin düzeye çıkarılması, Sayın 'Bakanımızın o Ka
nun Tasarısının müzakereleri sırasında ifade buyur
dukları şekilde, blançoların güzelleştirilmesi, kayıt

ların meşrulaştırılması ya da istenilen, var olan de
ğerlerin kayda intikalini teşvik edici bir madde ge
tirmek lazım. 

Ön planda olan husus, var olup da kayıtta bulun
mayan değerlerin kayda intikali, muhasebeleştiril
mesi ise 'bunun fiskal amaçtan daha çok, mikro ve 
makro açıdan ekonomik bir durum taşıdığı bir ger
çektir. 

O zaman, amaç, birinci planda mikro ve makro 
açıdan ekonomi ise o takdirde yapılacak şey, bunu 
teşvik etmektir, engellemek değildir. Yukarı seviye
de tespit edilmiş vergiler, bu amacı saptıracaktır. 
Teşvik unsuru değil, destekleyici unsur değil, köstek
leyici unsur olacaktır. Bu bakımdan biz dedik ki, 
esas amaca hizmet edebilmek bakımından, Sayın Ba
kanımızın deyimiyle, blançoların güzelleştirilmesi ba
kımından biz bunu teşvik edelim. Vergisiz olması 
şeklinde bir öneri geldi. «Mademki amaç bu, onu da 
almayalım.» dendi. 'Biz 'buna «Hayır.» dedik. Tama
mıyla indî rakamları keyfî rakamlarla blançolarda 
şişirilmesin, bu, ilânihaye gitmesin diye % l'i uygun 
bulduk, 

Şimdi ne olacaktır?.. Diyelim ki, 1981 yılı gelir 
Vergisi beyannamesine ek olarak bir mükellef servet 
beyannamesini vermiş durumda... Biz diyoruz ki bu 
Kanun Tasarısı ile «Gel sayın mükellef, 1982 beyanna
mesini verdiğinde yeni bir beyanname ver; bu ger
çek beyannamen olsun, Kayda intikal ettirmediğin 
malları da bunun içerisine koy. Senin 1981 yılına 
ait ve daha önoeki yıllara ait beyannamelerini vere
lim, görmemiş olalım bunları.» Bunun tümü üzerin
den, sayım üyeler, farkı üzerinden değil, yüz milyon 
üzerinden beyanname vermiş ise, 1981 ve daha önce
ki yıllarda, iki yüz milyona çıkarmak istiyorsa, yüz 
milyon ile iki yüz milyon arasındaki yüz milyon li
ralık ek beyandan dolayı değil, ek beyan üzerinden 
değil, yeni değer, yeni servet unsurları üzerinden iki 
yüz milyon üzerinden % 1 vergi alınacaktır. Bizim 
getirdiğimiz husus budur. Esas amaca uygun olduğu 
kanısındayız. Nitekim, Hükümetin gerekçesinde, ama
cında ve metninde de bu yatmaktadır. 

Kesinlikle yüksek beyanların daha önce de oldu
ğu gibi nitekim 2431 sayılı Kanunda amaç bu iken 
vergi oranı yüksek tutuldu diye amaca ulaşılamamış
tır. Ortada küçük rakamlar yoktur büyük mükellefler 
açısından, büyük rakamlar vardır ve biz burada arz 
ettiğim gibi ek beyan üzerinden değil, tüm beyan üze
rinden hiç almamış gibi kabul ederek beyanını, sıfır 
olarak telakki edip beyanını, ıkiyüz milyonluk beyan-

— 204 — 



Danışma Meclisi B : 51 3 . 2 . 1983 O : 1 

name verdiği takdirde ikiyüz milyon üzerinden % 1 
vergi alacağız. 

Yalnız, böyle % 2'yi artırıp fiskal amacı ön plana 
aldıktan sonra Bütçe Plan Komisyonunun neden, 
«altıncı fıkra ile 2431 sayılı Kanun hükümlerine göre 
bildirilen servet farkı % 2 vergiye tabi tutulmaz.» 
dediğini de bu amaçla bağdaştırmayı biraz şahsen 
güçlükle buldum. 

Şimdi bu bakımdan biz birinci fıkrada % l'i ka
bul ettik, bütünü üzerinden verildiği için. Esas ama
cın ekonomik olduğu, fiskal olmadığı için. 

İkinci fıkra, ki Sayın Öney de işaret buyurdular. 
Hükümet Tasarısında da aynı, büyük bir değişiklik 
yok; zaten normal bir hüküm. Dördüncü fıkra da 
aynı. Beşinci fıkra, arz ettiğim gibi açıklayıcı, uyarıcı 
mahiyette bir fıkra. Yani tamamiyle olması ile olma
ması arasında, olması biraz daha ağır basan bir hü
küm olduğu için, burada Bütçe - Plan Komisyonu 
metnini daha berrak gördüğümüz için bunu almayı 
uygun gördük Komisyon olarak. 

Bu durumda, arz ettiğim gibi bir fıkrayı Bütçe -
Plan Komisyonunda almışız. Üç fıkrayı Hükümet Ta
sarısından almışız. Dolayısıyla, bizim görüşlerimiz bu 
dört fıkrada herhangi bir değişiklik taşımıyor. 

Üçüncü fıkrayı neden çıkardık? Sayın üyeler, üçün-
cı fıkrayı müsaade ederseniz şöylece tekrar sunmak 
istiyyorum; «Servet bildirimleri üzerinden vergi öde
yerek geçmiş yıllar 'bildirimleri iade edilen gelir ver
gisi mükelleflerinin 31.12.1982 tarihi itibarıyla verdik
leri...» dikkatinize arz etmek istiyorum: «31.12.1982 
tarihi itibarıyla verdikleri servet bildirimlerinde yer 
alan nakit para, mevduat sertifikası ve sırdaş hesap 
ve dövizleri 45 gün süre ile bankalarda bloke etme
leri ve buna dair bankalardan alınacak bir yazıyı ilgili 
vergi direlerine ibraz etmeleri şarttır. Bankalar mü
kelleflerin bu konudaki müracaatlarını yerine getirmeye 
mecburdrular. Bu süre sonunda bloke edilen değerler 
iade edilir.» Hükümet Tasarısında 30 gün, Sayın Ko
misyonumuz 45 güne çıkarmışlar. 

Sırdaş hesap bloke edilecek. Bunu anlayamadım. 
Sırdaş hesap bloke şöyle olur... 

AHMET SENVAR DOĞU — Mevduata çevrilir. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Mevduata çevrilir, ya da sırdaş 
hesap... 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Mevduat sertifikası.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Tabiî, mevduat sertifikası mev
duata çevrilmediği takdirde, bankanın kasasında, özel 

kasalarında muhafaza edilir «Muhtelif kıymetler de
posu hesabında» tutularak, oradan da beyanname ve
rilir. Herhalde sırdaş hesabı, gizli hesabı ya da mev
duat sertifikasını isimli hesap, açık hesap haline geti
rebilmek için de başka unsurlar vardır bundan önce. 
Eğer amaçlanan bu ise, kullanılacak başka bankacılık 
yöntemleri veya para kredi yöntemleri vardır kanaa
tindeyim. 

Sayın üyeler; 
Esasında Sayın Bakanın görüşmelerinde de yer 

aldı. Uygun para politikasının uygulandığı 24 Ocak 
Kararlarının cari olduğu dönemlerden geçtik biz. 
Özkaynağı yeteri kadar dönmemiştir. Kullandırılan 
ucuz maliyetli kredileri, çok düşük maliyetli kredileri 
kredinin amacının ötesinde kullanmıştır, deyip birden 
bire yüksek faiz oranına çıkararak ve kredi musluk
larını da kısarak, hatta bendeniz o zaman önemli bir 
bu konudaki finansal kuruluşun basındaydım, belirli 

İkincisi : Dövizler, paralar. Arz ettiğim gibi, 
31.12.1982 tarihini koyacaksınız servet beyannameni
zin başına, ama 31 mart, 13 mart, 15 mart'tta diye
ceksiniz ki, «O tarihte para beyan etmiştin ya sen, o 
tarihte var dediğin parayı şimdi bir daha göster.» 
Aradan üç ay geçmiş. «Döviz elden çıktı, paramı el
den çıkardım, ama o tarihte vardı» derse, buna hak 
ve hukuk açısından «'Hayır» diyebilmek veya, «Gel, 
tetkikini yapacağım» diyebilmek mümkün değildir. 
Yani bir kimse, 31.12.1982 tarihinde var olduğunu 
iddia ettiği bir parayı sırf beyanname vereceğim diye 
üç buçuk ay, üç ay, ikibuçuk ay tutmak zorunda de
ğildir. Çünkü beyanname, verildiği tarihte tetkik ve
ya incelemeye esastır. Eğer Sayın Hükümet ya da Sa
yın Komisyon, bizim Komisyona bu şekilde teklif 
veya görüş lütfederlerken, bunu öyle değil de 
«31.12.1982 tarihinde bankalardan hesaplarıyla ilgili 
alacakları bilgileri, belgeleri ibraz ederler.» deselerdi, 
o tarih itibarıyla verilecek beyannamede bir değer 
olurdu. «Ne kadar paranız var?» «Yüz milyon para
nız var.» «31.12.1982 tarihi itibarıyla bankalardan ge
tir.» Ama sırdaş hesabı bildiremez. 

Her halükârda zaman isöz konusu olduğu için, 
yani şimdi servet beyanı verebilmek için bu kanunu 
şubat ayı geldi, henüz çıkarmadık, bir ay geçti. Bir 
aydır dövizini tutmasını istiyoruz. Parasını da har
cama diyoruz. Üstelik diyoruz ki, «Sen ne kadar na
kit sıkıntısı içinde olursan ol, bana servet beyanın
da bulunacaksın ya, onun için, mutlaka bunu sen, 
30 gün, yüz milyonu, 45 gün (Sayın Bütçe ve Plan 
Komisyonumuzun değerli görüşlerinde) bloke et.» 
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oranda kredi indiriminde, limit indiriminde bulunup 
firmaları zorlayarak bu dönemlere geldik. Tabiî, ko
nu ile ilgili olmadığı için burada kesmek istiyorum. 
Böyle bir likit imkânının, nakit imkânının, piyasadaki 
emisyon durumunun, para durumunun kontrol edil
diği dönelinde bu kadar iç tüketim hacminin kısıldı
ğı, azaldığı dönemde, siz, firmaya «45 gün bunu bu
rada tut» diyeceksiniz. İflas mı ettirmek istiyoruz? 
Sonra, ben beyanname veriyorum; «o günkü tarih 
itibarıyla istiyorsanız o günkü tarih itibarıyla vere
yim, ama param bu kadar benim © tarihte. Bu böy
leydi, şimdi harcadım, almasa mıydılm servet beyanı 
için veya dövizimi harcamasa mıydım?» Arz ettiğim 
gibi, «Eğer 31.12.1982 tarihi itibarıyla vereceğim 
beyannameye müstenit rakamlar, o rakamı o günkü 
tarih itibarıyla bankadan belge alarak ispat et» dese
lerdi makul gelirdi o rakamın tetkiki bakımından, 
Ancak o bile bir noktada kâfi değil. Esasında çok lü
zumlu da görmedik. Çünkü sadece para veya dövizi 
diyelim, mevduatı veya dövizi bulrada kontrol altına 
aldık. Daha başka unsurlar var. Bu unsurları kontrol 
altına almadıktan sonra bütün firmalarda tek tek do
laşıp envanter sayımında mı bulunacağız? Böyle bir 
durum da yok. Sadece bir unsuru getirmek bizce pek 
büyük bir anlam ifade etmeyecektir görüşündeyiz. Kal
dı ki, seıivet beyanında gösterilen mevduat veya para 
veya mevduat sertifikası veya döviz, firmanın bilan
çosunda da görülecektir. 

Bu bakımlardan, Komisyonumuzca çoğunlukla, 
sayın üyelerimizden bazıları katılmamış]ardır beyan 
edildiği şekilde, çoğunlukla (Birkaç üyemizin dışında) 
kabul edilmiştir. 

Kaldı ki, bir noktayı da çok açık olmamak kay
dıyla arz etmek istiyorum. Esasında, firmaları kont
rol için getirilen bu mekanizmayı anında bankalarda 
kontrol ederek yerine getirtmek lâzım, 

Bugün Türk Ticaret Kanununun amir hükümleri 
içerisine giren bazı konularda da, mesela ı% 25 ku
ruluş sermayesinin blokajı veya sermaye artırımında 
artırılan sermaye miktarının ı% 25'inin blokajı ko
nularında da bazı durumlar vardır, bankalar üzerin
de bazı durumlar vardır. Biz bütün birimleri kontrol 
altına almadan, yakaladığımızı kontrol altına alma 
hevesi içerisine girersek bu dengesizliklere yol aça
bilir. 

Zannediyorum ki bu 30 günlük ve 45 günlük sü
renin uzunluğu hakkında Sayın Hükümetimiz de ma
kul bir düşünce içerisindedirler. 

Bu bakımlardan Komisyonumuz yeni bir şekil 
vererek maddeyi; yani birinci, ikinci, dördüncü ve be

şinci fıkraları Sayın Hükümetin ve Sayın Komisyo
nun metinlerinden aynen alıp üçüncü fıkrayı da işle
meyecek ya da gereksiz olacak yahut hukuk kaidele-
riyle kanımızca ters düşecek bir biçimde gördüğün
den çıkarmıştır. 

Saygılarımla takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Bakan?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bir hususu 

sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, be

nim gördüğüm kadarıyla beyanname verilmesinde en 
büyük sakıncanın tarih itibarıyla bunun maddede 
31.12.1982 olarak gösterilmiş olması söyleniyor. 

Bunu Sayın Malî işler Komisyonu benim kanıma 
göre çok iyi anlayabilir, gözden kaçacak bir şey de
ğil; çünkü bu Kanun Tasarısı 24 Aralık 1982 günü 
Danışma Meclisine verilmiş ve gönderilmiştif. O ta
rihe göre 31 Aralık 1982 tarihi demiş. Halbuki bu 
Kanunun yürürlük tarihi olarak düzeltilerek, gerçek
ten birtakım sakınca düşünülüyorsa ıslahı mümkün
dür. Eğer bu öyle ise zannederim ki önerge sahibi 
ve sahipleri bu fıkrada 31.12.1982 tarihini Kanunun 
neşir tarihi olarak değiştirilmesine muvafakat eder
ler. Bu durumda Malî îşler Komisyonumuz ne düşü
nüyor acaba? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HÎL-

M t SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Altı günde Meclislerden kanun çıktığı görülme

miştir, onu düşünerek getirilen bir hüküm değildir; 
bir. 

İkincisi; Kanunun yürürlük tarihiyle ilgili değil
dir. Maddenin başında da tedvin edildiği şekilde 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 114 üncü maddesinin 
uygulanmasıyla, yani 1982 Gelir Vergisi Beyanname
sinin son günü olan 31.12.1982 tarihiyle ilgilidir. Bu
rada başka bir tarihin ikamesi mümkün değildir; bi
lanço günüdür. 

BAŞKAN — Evet, katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge maddenin Bütçe - Plan Ko

misyonundan geldiği gibi kabul edilmesi, Malî İşler 
Komisyonundan gelen şeklinin kabul edilmemesi şek
lindedir. 
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TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, önerge üzerin
de Sayın Bakanın görüşünü alamadık. 

BAŞKAN — Katılmadıklarını ifade ediyorlar. 
TÜLAY ÖNEY — Bu maddenin Bütçe - Plan Ko

misyonundan gelen şekline katılmadıklarını ifade edi
yorlar; öyle mi efendim? 

BAŞKAN — Bir daha soralım Sayın öney. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Evet efendim, Bütçe - Plan Komisyonun
dan gelen şekle katılmıyor, Malî İşler Komisyonun
dan gelen şekle katılıyoruz; yani bu önergeye katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Bir sorum var Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, ben Sayın 

Bakandan bir soru sormak istiyorum. Malî İşler Ko
misyonu Başkanı arkadaşımız % l'in % 2'ye çıkarıl
masının büyük sakıncalar yaratacağını ifade ettiler. 
Hükümetten gelen de % l'dir. Ancak 100 milyon 
servet artırımında bulunan bir kimse 2 milyon ver
mekten tahmin ediyorum ki hiçbir surette kaçınmaz 
ve bu bir engel eskil etmez diye düşünürüm. Sayın 
Hükümet ne düşünür?.. Bu bir. 

İkincisi; bence blokaj tarihi önemlidir. Sayın Ba
kan biraz evvel konuşmalarında buyurdular; blo
kajın sistemini veya yöntemini getirdik. Malî İşler 
Komisyonunda blokaj yok; ama Bütçe - Plan Ko
misyonu 45 gün diyor, Hükümette de 30 gün vardır. 
Kanımca 30 gün iyi bir süredir. Bu konuda ne düşü
nüyorlar?.. Gerçi biraz evvel katılmadıklarını ifade 
ettiler; ama bunun büyük bir engel teşkil etmeyece
ği ve 30 günün de makul olacağı kanısındayım. Aca
ba bu konuda lütfedip bir açıklama yaparlar mı? 

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

OĞLU — Sayın Başkan; 
Malî İşler Komisyonunun değil Bütçe - Plan Ko

misyonunun kabul ettiği metnin Malî İşler Komis
yonunca ve Hükümetçe benimsenip benimsenmediği 
yolunda bize soru tevcih ettiniz. Burada Malî İşler 
Komisyonu ile Bütçe - Plan Komisyonu arasındaki 
farklılıklardan birisi nispet farkı; ona katılmıyoruz. 
Birincisi bu. 

Ayrı ayrı, fıkra fıkra sorarsanız her biri hakkın
da izahatta bulunabiliriz. Yalnız burada ikinci fark
lılık; Hükümetin getirdiği teklifle Bütçe - Plan Ko
misyonunun getirdiği teklif arasında blokaj bakımın

dan da farklılık vardır. Hükümet yalnızca naktin blo
ke edilmesi tercihini yapmıştır ve 30 gün olarak ge
tirmiştir tasarıyı. 

AHMET SENVAR DOĞU — Döviz de var Sa
yın Bakan... 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Döviz de nakittir efendim, döviz mal 
olur mu?.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Hükümet Tasa
rısında döviz de var; lütfen doğru beyanda bulunun. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, lütfen, müsaade bu
yurun; söz almadan konuşmayalım. Siz konuşurken 
Sayın Bakan müdahale etmiyor, binaenaleyh siz de 
müdahale etmeyin. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, evet, döviz de dahildir. 
«Türk Parası ve döviz» diye ifade edersem döviz de 
denir; ama «Nakit» deyince dövizi de Türk Parası 
da nakdi karşılar tabiî, ben «Nakit» diye ifade et
tim. 

Gerçekten Hükümette görüşülürken de 30 gün fik
rini kâfi derecede müdafaa edemedik, 30 gün bloke 
kalsın diye. 30 gün bloke kalmasıyla herkesin son 
beyan günü olan 31 Aralık günü bloke kalması ara
sında hiçbir fark yoktur; yani biz illa da mevcudi
yetini arıyoruz naktin, fiktif nakit beyanıyla gelecek 
yılların gelir beyanının zedelenmemesini istiyoruz; 
yani bizim Hükümet olarak üzerinde durduğumuz 
nokta naktin ispatlanmış olmasını temin etmektir. 
Bunun 30 gün, 15 gün, 10 gün, 5 gün içerisinde is
patlanmış olması mühim değil; yani illa da, asıl be
yannamenin kapandığı gün var ya, o gün beyan et
miş olan bütün mükelleflerinkinin bloke olmasıdır. 
Bu sebeple Malî İşler Komisyonunun da «30 günlük 
faizinden vatandaş nasıl vazgeçer?.. 30 gün işletme
sinde bunu nasıl kullanmaz?.. 45 gün nasıl kullan
maz?..» fikri varit olmamak lazım gelir. 

Eğer benim şu izahlarım Yüksek Meclisçe tatmin
kâr olursa, bu üçüncü fıkranın (Birinci fıkradaki nis
pet değişikliğine iştirak etmiyoruz) Komisyona iade 
edilmesini kabul ederlerse, blokaj müddetini çok kı
saltarak yalnız naktin, dövizin bloke edilmesi husu
sunda fayda görürüz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli üyeler, Sayın Öney'in önergesine Sayın 

Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar, önergenin 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... 
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AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
usul hakkında efendim. Benzerleri var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, gele
ceğiz. 

AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, oyla
madan evvel; aynı maddeyi de ilgilendiriyor, üçüncü 
bendi de kapsıyor o önerge Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, izah 
edeyim : Sayın Öney'in önergesi tamamen Malî işler 
Komisyonundan gelen madde yerine Bütçe - Plan 
Komisyonundan gelen maddenin kabulü ile ilgilidir. 
Diğer önergeler ise Malî İşler Komisyonunun getir
diği maddeye Bütçe - Plan Komisyonunun metnin
den yalnız bir bendin alınmasıyla ilgilidir. Birbirin
den tamamen farklı. Eğer Sayın Öney'in önergesi 
dikkate alınmak üzere kabul edildiği takdirde dü
şündüğüm şudur : Bu önergelerden Sayın Tartan'ın 
önergesi diğerlerinden biraz farklıdır, onu da oylat-
mak, ondan sonra maddeyi Komisyona Sayın Öney' 
in önergesiyle ve Sayın Tartan'ın önergesiyle birlik
te (Sizin üçüncü fıkra ile ilgili önergenize bir fıkra 
daha ekliyor Sayın Tartan) göndermektir. Bilahara 
Sayın Komisyon ne şekilde getirirse Genel Kurul 
ona göre bir karar verecektir. Tamam mı efendim? 

AHMET SENVAR DOĞU — Bir de beni din
leyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki dinleyelim, buyurun Sayın 
Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım; 
Şimdi Tülay Hanımın önergesini oylatmadan da 

aynı sonuca gidebilirsiniz. Çünkü üçüncü bent do
layısıyla zaten bütünü itibariyle yerinin değiştirilme
si istenmesinden dolayı, 3 üncü madde dolayısıyla 
öteki bizim verdiğimiz önergelerle de ilgisi var efen
dim. Yani oylamada hepsini birden ilave ederseniz, 
Komisyonumuz kısmen benimseyecektir, kısmen be
nimsemeyecektir; daha büyük bir rahatlık getirecek
tir. Tabiî takdir Zatıâlinizin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, tensip ederseniz bizim 
düşündüğümüzü uygulayalım. 

Değerli üyeler... 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz rica edebilir miyim? 
H AŞK AN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Ba

kan bir atlternatif önerdiler Sayın Öney'in önerge
sinde blokaj günü bakımından, süre bakımından. 
Acaba bent bent oylanması daha pratik olmaz mı? 
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Örneğin % 2'yi kabul edebiliriz; ama 45 günü kabul 
etmeyebiliriz. Sayın Bakan da o hususa değindiler. 
O nedenle; belki 15 güne inecektir. Bu daha büyük 
rahatlık verecektir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, Komisyonun da görüşünü ala

lım. Buyurun. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, müsaade 

ederseniz ben de usul hakkında konuşacağım. 
Sayın Öney önerge verdiler. Sayın Öney'in öner

gesine göre 11 inci madde metni olarak Bütçe - Plan 
Komisyonunun metninin esas kabul edilmesi. Buna 
biz ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. Bu belli «'du. 
Şimdi bu kabul edilmediği takdirde (Kabul edilmesi, 
edilmemesi Yüce Kurulun takdirlerindedir), geriye 
başka önergeler kalıyor. Bu önergelerin birleştiği 
nokta bu Hükümet Tasarısındaki üçüncü fıkranın 
Malî İşler Komisyonu metnine üçüncü fıkra olarak 
girmesi konusunda. Eğer bu kabul edilecek olursa, 
o zaman Malî işler Komisyonu metnine bir fıkra 
eklenecektir. Bütçe - Plan Komisyonunun... 

BAŞKAN — Benim de arzım bu Sayın Sabuncu. 
Değerli üyeler, Sayın Öney'in önergesinin dikka

te alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Sayın Öney'in önergesinin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Değerli üyeler, 4 önerge var, Bütçe - Plan Ko
misyonundan gelen maddenin üçüncü fıkrasının bu 
maddeye eklenmesiyle ilgili. Dördüncü önerge de 
hem bu maddenin eklenmesi, hem de bir fıkra ek
lenerek bu maddenin üçüncü fıkra olarak Malî İşler 
Komisyonunun getirdiği maddeye ilavesi; böyle mi
dir Sayın Tartan? 

RAGIP TARTAN — Hayır efendim, diğerlerin
den farklı. Üçüncü fıkranın Malî işler Komisyonu
nun... 

BAŞKAN — Değerli üyeler, müsaade ederseniz 
zaman kazanma bakımından, okutmuyorum. Madem
ki Bütçe - Plan Komisyonunun getirdiği maddedeki 
üçüncü fıkranın Malî İşler Komisyonunun getirdiği 
maddeye eklenmesi isteniyor; bu konuda Sayın Ko
misyonun ve Hükümetin görüşünü alıp birbirinin ay
nı olan bu önergeleri Genel Kurulun takdirine su
nacağım. 

RAGIP TARTAN — Sayın Başkan, bir hususu 
arz edebilir miyim? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Tartan. 
RAGIP TARTAN — Süre konusunda 1 aylık 

blokaja kesinlikle ihtiyaç yoktur. Bütçe - Plan Ko
misyonunun bu maddenin üçüncü fıkrasındaki hük
münde yapılacak ufak bir değişiklikle 1 veya 2 güne 
indirilebilir blokaj. Bunu arz etmek istiyorum Yüce 
Genel Kurula. 

BAŞKAN — Önergenizde yok böyle bir şey za
ten. 

RAGIP TARTAN — Yok; arz ediyorum. Sayın 
Bakan da ifade ettiler az önce. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyonun ve Sayın Bakanın görüşleri

ni rica ediyorum. 
MALI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; 
Sayın Öney'in önergesi üzerinde konuşurken bu 

konuda görüşlerimi arz ettim; toparlamak istiyorum. 
işlemeyecektir. 31.12.1982 tarihi itibariyle beyan

name alırken 3 ay sonra, 2,5 ay sonra «paranı tes
pit et» demek makul gelmemiştir Komisyonumuzun 
çoğunluğuna. 

Diğer bir konu da, zaten bu konu 2,5 ay önce 
beyan ettiği, beyanına esas olan rakamı şimdi getir 
demek müspet hukuk kaidelerine de bağdaştırılama-
yabilir. Bu bakımdan, mevcut durumumuz da, finans
man kuruluşlarının durumu da ortadadır. O bakım
dan biz bu önergeye kesinlikle katılamıyoruz. 

Arz ederim. 

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

OĞLU — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; sayın üyelerin ver

dikleri Bütçe - Plan Komisyonunun... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

bir küçük değişiklik yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim o kadar çolk konuşuldu ki, 

müsaade buyurun... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ben «yayımı 

tarihi» olarak değiştirmek istiyorum önergemi efen
dim. 

••»• a ı v 

BAŞKAN — Efendim, önerge tam dikkate su
nulmak üzere, oylanmak üzere. Daha evvel bunları 
düşünüp teklif etmek lazım. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, ben 
de bir önerge vermiştim; Bütçe - Plan Komisyonu
nun üçüncü fıkrasının dikkate alınması konusundaydı. 
Sayın Bakan da aynı prensipte söyledi. Yalnız Büt
çe - Plan Komisyonuyla Sayın Bakanın belirttikleri 
arasında fark var. Şu şekilde : Biz burada nakit pa
ra, mevduat sertifikası, sırdaş hesap ve dövizi tadat 
ettik. Tarih konusunda Sayın Bakanla anlaşabiliriz. 

Şimdi bu konuda Sayın Bakan zannederim sır
daş hesabı kabul etmediler, yanlış anlamıyorsam. Bu 
prensipler vardır, bunların açıklanması lazım Genel 
Kurula Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, sizin önergenizde bu 
temas ettiğiniz konuya ait hiçbir husus yoktur. Siz 
de... 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Üçüncü fıkra di
yorum. 

BAŞKAN — Siz de diğer üyeler gibi Bütçe ? Plan 
Komisyonundan gelen metindeki üçüncü fıkranın 
Malî işler Komisyonunun getirdiği maddeye eklen
mesini istiyorsunuz. Eğer Genel Kurul bunu dikkate 
almak suretiyle Komisyona sunarsa, bilahara Komis
yon gereğini düşünür. 

Değerli üyeler; bu 4 önerge aynı mahiyette, tek
rar tekrar açıklamaya lüzum yok. önergelerin dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergelerin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiş
tir. 

Değerli üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 17.00ı 

...... 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — 51 inci Birleşimimizin İkinci Otu
rumu açıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının Komisyondan 
gelen 4 üncü maddeyle ilgili metni okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Önergelerle birlikte Komisyonumuza iade edilen 

4 üncü ve 5 inci maddeler Komisyonumuzca yeni
den görüşülmüştür. 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının özel 
Uzlaşma Yolu tle Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı
na, Hükümet Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağı
daki değişik şekliyle 4 üncü madde olarak konulması 
ve 5 inci madde metnimizin 10 ve 11 inci fıkralar 
dışındaki kısmıyla 5 inci madde olarak tedvini kabul 
edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hilmi SABUNCU 

Malî işler Komisyonu 
Başkanı 

İnceleme veya tarhiyat safhasında bulunan ver
giler 

MADDE 4. — 
1. Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin ola

rak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce takdir, 
tarh ve tahakkuk işlemleri tamamlanamamış vergi
lere ait bu işlemlerin 30.6.1983 tarihine kadar ta
mamlanması zorunludur. 

2. Birinci fıkraya göre tarh edilecek vergilerin 
yarısının ilk taksidi en geç 30.8.1983 gününde öden
mek üzere ikişer aylık devrelerde ve eşit taksitlerle 
31.12.1984 tarihine kadar ödenmesi halinde, sözko-
nusu vergilerin diğer yarısıyla bunlara bağlı vergi ce
zalarının tahsilinden vazgeçilir. Ancak, alınan vergi
lerin 1.1.1984 tarihinden itibaren ödenecek kısmının 
bu tarihten başlamak üzere 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre hesaplanacak tecil faiziyle birlikte 
ödenmesi zorunludur. 

3. İkinci fıkra hükmüne göre 1.1.1984 ila 
31.12.1984 tarihleri arasında ödenecek taksitlerin 
30.12.1983 tarihine kadar ödenmesi halinde ödenen 
kısmına ayrıca tecil faizi uygulanmaz. 

4. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergileriyle Emlak, 
Emlak Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı ve Veraset 

ve intikal Vergileri hariç olmak üzere bu Kanunun 
kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Vergi Usul Kanu-
nununun 371 inci maddesine göre 30.6.1983 tarihine 
kadar pişmanlık talebinde bulunarak beyan edilen 
matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergi
lerin, ilk taksit bu tarihte başlamak üzere, ikişer ay
lık devrelerde ve dört eşit taksitte ödenmesi halinde 
pişmanlık zammı aranmaz. 

5. Bu madde hükümleri 6 ve 10 uncu madde 
kapsamına giren vergiler hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili iki sayın üye
miz; Saym Tartan ve Sayın Doğu önerge vermiş
lerdi. 

Sayın Tartan veya Sayın Doğu'nun bir konuşma, 
bir açıklama yapma, bir istekte bulunma arzuları 
var mı? 

AHMET SENVAR DOĞU — Benim yok efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Doğu «Yok» diyorlar. 
Sayın Tartan'ın açıklama yapma arzuları var mı? 
RAGIP TARTAN — Efendim; ben çok kısa 

olarak maruzatta bulunmak istiyorum. 
Hesap uzmanlığı, Maliye müfettişliği veya gelir

ler kontrolörlüğü gibi malî incelemeler yapma konu
sunda yıllarca emek vermiş insanların bir tek ama
cı vardır. Onlar Hazinenin herhangi bir sebeple ver
gi ziyama uğramasına engel olacak tedbirleri bu in
celemeler sırasında alarak Devlete yardımcı olmak 
amacı ile gayreti ile çalışmaktadırlar. 

Bu meslek, yakın arkadaşlarım bulunduğu için 
bilmekteyim, zaman zaman çok büyük manevî baskı
lara, maddî baskılara mukavemeti zorunlu kılan bir 
meslektir. Halen gazetelere bazen intikal eden olay
lardan bildiğimiz kadarıyla, bazı belki de büyük 
firmaların, kesinlikle bir şey söylemek mümkün de
ğildir, bazı isimler zaman zaman yayınlanmıştır; ama 
bunların gerçekten büyük firmalar olduğu konusun
da çok büyük kuşkular taşırım, basına intikal eden 
bu haberlerin doğruluğu konusunda da büyük kuş
kularım vardı; ama bu arkadaşlarımız gerçekten çok 
büyük emekler vermişler ve bazı vergi kaçaklarının 
saptanması uğrunda gayretler sarfetmişlerse, bu gay
retlerinin boşa gitmemesi, benim kanaatime göre Da-
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nışma Meclisimizin, Hükümetin başlıca amacı olmak 
icabeder. 

Bu nedenle, bu suretle başlamış ve sürdürülmekte 
olan incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak matrah 
farklarının, tekabül ettiği verginin yarısı diğer mad
delerimizde de, ki, 3 üncü maddede bu böylece ka
bul edilmiştir, o maddede ihtilaflı vergiler esas alın
mıştır, burada da aynı esas kabul edilmek suretiyle 
vergilendirilme yoluna gidilmesinde, benim anladığım 
kadarıyla Anayasamızın galiba 73 üncü maddesine 
ve adalete uygun bir düzenleme getirilmiş olacaktır. 
Takdir Yüce Kurulundur. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tartan. 
Komisyondan gelen maddeyi, tereddüt ettiğim bir 

nokta olduğu için tekrar gönderdim. Bir dakikanızı 
rica ederek onu sorayım. 

Sayın Sabuncu, bu maddenin 11 fıkrası vardı. Onu 
açıklar mısınız? 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Daha önceki metnimizin, sıra sayısında bulunan 
metnimizin 11 fıkrası vardı. 10 ve 11 inci fıkralar 
Komisyonumuz müzakereleri s rasında 4 üncü madde
nin yerine ikame edilmişti. 

BAŞKAN — Kaç fıkra yaptınız? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HtLMt 

SABUNCU — Şimdi bu şekilde, 10 ve 11 inci fık
raları çıkarıyoruz, 4 üncü madde olarak bu metni 
kabul ettikten sonra, 10 ve 11 inci fıkralara bu şe
kilde gerek kalmıyor. 4 üncü maddemizde, halihazır 
sıra sayısındaki 4 üncü maddemizdeki 10 ve 11 inci 
fıkraların çıkarılması ve şu Genel Kurula arz olunan 
metnimizin de Tasarıya sokulması gerekmektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — 4 üncü madde olarak, değil mi? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HtLMt 

SABUNCU — 4 üncü madde olarak. 
Sayın Başkan; metnimizde yer alan 4 üncü mad

denin numarası 5 olacak tabiî; 10 ve 11 çıkartılmış 
oluyor. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Vesikasız Emtia, Sabit Kıymet ve Demirbaş Be

yanı : 
MADDE 12. — 
1; Adi kolektif ve adi komandit şirketler dahil 

olmak üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, 

bir defaya mahsus olmak üzere işletmelerinde mev
cut olduğu halde kayıtlarında yer almayan her türlü 
emtiayı, sabit kıymetleri ve demirbaşları bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde 
vergi dairelerine bir stok beyannamesi ile bildirmek 
ve maliyet bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa alış ta
rihindeki rayice göre tahmin olunacak bedel ile de
ğerlendirmek suretiyle defterlerine intikal ettirebilir
ler. 

2. Kuyumcular, sarraflar ve menkul kıymet alım 
satımı ile uğraşanlar dışında kalan mükellefler kıy
metli maden, ziynet eşyası ve menkul kıymet beya
nında bulunamazlar. 

3. Birinci fıkra hükmüne göre beyan edilecek 
stok emtia % 5 oranında vergiye tabi tutulur. 

4. Bu suretle tahakkuk ettirilen vergi, Maliye 
Bakanlığınca tespit edilecek aylarda ve üç eşit tak
sitte ödenir, ödenen bu vergi hiçbir surette gelir ve 
kurumlar vergisinden mahsup edilemez. 

5. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 
bu Kanun hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettik
leri emtia ile sabit kıymetler için iki ayrı özel kar
şılık hesabı açarlar. Emtia için açılan karşılık, ortak
lara dağıtılması veya teşebbüsün tasfiyesi halinde ay
rıca vergilendirilmemek üzere sermayenin bir cüzü, 
sabit kıymetler için olanı da birikmiş amortisman 
addolunur. 

6. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mü
kellefler sözkonusu emtiayı defterlerine emtia girişi 
olarak kaydederler. Sabit kıymetlerle demirbaşların 
ise envantere alınması ile yetinilir. 

7. İdarenin bu beyanları fiilî inceleme ve değer
lendirmeye tabi tutma hakkı mahfuzdur. İnceleme
ler sırasında kastî haller dışında maliyet bedelinin 
yüksek gösterildiğinin tespiti halinde ceza uygulan
maz. 

8. Bu madde hükmünden yararlanarak stok be
yanında bulunacak mükellefler hakkında bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce kanunî takibe alınmış işlem
ler hariç olmak üzere beyan ettikleri emtia, sabit 
kıymet ve demirbaşlar dolayısıyla 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine Dair Kanun ve 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Ka
nun ve bu kanunların ek ve tadilleri hükümlerine 
göre cezaî takibat yapılmaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Sayın Bayer. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bayer. 

— 211 — 



Danışma Meclisi B : 51 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

12 nci madde sekiz fıkradan ibaret; ben bu mad
deye bir dokuzuncu fıkranın ilavesi için gerekçeli 
bazı hususları açıklayacağım. 

Hepimizin takip ettiği gibi sekizinci fıkra, Ka
nunun yayımından sonra kanunî takibata alınmış iş
lemler hariç olmak şartıyla yurda kaçak olarak so
kulmuş bulunan emtia, sabit kıymet ve demirbaşlar 
dolayısıyla yapılacak işleri belirtmektedir. 

Ancak, bir fabrikayı veyahut bir turistik tesisi 
düşünelim. Bunlar çalışmaktadır. Benden evvel konu
şan sayın arkadaşlarımın belirttiği gibi, 1977 sene
sinde kotalarda belli olan; fakat dövizsiz ithal edi
len hususlar vardır. İşte bu fabrikanın bir parçası kı
rılmıştır. Bu parçası 200 dolarlıktır; fakat o sıra
larda kotalara göre 150 dolar dövizsiz olarak ithal 
edilmektedir. Yani 50 dolarlık bir noksanlık dolayı
sıyla kanunî takibata uğramıştır veyahut bir turistik 
tesıis; asansörünün bir parçası kırılmıştır, mutfak
taki bölümün bir parçası kırılmıştır; bunu ithal et
miştir. Bunu ithal ettikten sonra, tesis burada her
hangi bir emtia üretmemektedir, bir mal üretmemek
tedir. Diğer bir şekilde kaçak sigara gibi, kaçak 
içki gibi, kaçak olan diğer malzemelerle ilgili de
ğildir. Yani üretimle ilgili değildir. 

Fakat bu ithalden dolayı şimdi bu tip müessese
ler 1977'de ithal ettikleri zaman kanuna uygun ola
rak ithal ediyorlar. Yani diyor ki, ben bu malı ge
tirdim. Gümrükçü bakıyor. Baktığı zaman bu malın 
hakiki değeri 200' dolardır; fakat o günkü kotaya 
göre 150 doların serbestçe ithaline izin vermekte
dir; mecburen 200 dolarlık malı, 150 dolar diye dek
lare ediyor. Deklare ettikten sonra malı ithal edi
yor, 1 000 kişilik fabrika çalışmasına devam ediyor.. 
Ama sene geçtikten sonra bir ihbar oluyor, deni
yor ki; «Bu malın hakiki değeri 200 dolardı, 150 do
lardan ithal edilmiştir. Buradaki gümrük tespitinde 
kanunsuzluk vardır.» Yani burada belirtilen sayılı 
kanunlara göre işlem yapılmasıdır. 

Bunun neticesinde, bu fabrikanın şimdi cezaya 
müstenit bir suçu oluyor. Halbuki, devletin koyduğu 
bütün formaliteler yerine getirilerek mal ithal edil
miştir. Bir kaçak mal değildir, bir emtia değildir, 
bir fabrikanın hammaddesi değildir. 

İşte bu gerekçelere dayanarak maddeye doku
zuncu fıkra olarak, şöyle bir fıkranın eklenmesini 
öneriyorum : 
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«1.1.1983 tarihine kadar ithal rejimi dahilinde 
düşük bedelle veya kanunî gerekleri yerine getirile
rek bedelsiz olarak sanayi kuruluşlarınca gümrük 
kanalıyla resmen yurda ithal edilen ve tamamen sa
nayinin işletme ve fabrikasyon ihtiyacında kullanıldı
ğı tespit edilen malların veya yedek parçaların, ta
hakkuk ettirilecek gümrük bedeli ile birlikte % 25 
bir para cezası ödenmeleri şartı ile ilgili sanayici hak
kında 1567 ve 1918 sayılı Kanunlar ile ekleri hü
kümleri gereğince cezaî takibat yapılmaz.» 

Bence, bu konuda çok dava var. Sanayicilerin 
çok sıkıştığı, turizm tesislerinin çok sıkıştığı nokta
dır. Hükümet ve Sayın Komisyonun da bu önerime 
iştirak edeceklerini ümit eder, saygılarımı sunarsın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Bayer'in önergesi üzerinde söz almak iste

yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Bayer'in bir önergesi var; fakat bu öner
geyi daha evvel vermedikleri için ne Sayın Komisyo
nun, ne de Sayın Bakanın bu konuda bilgileri olma
dı. Önergeyi bir kere daha okutuyorum, ki 12 nci 
maddenin sonuna dokuzuncu fıkra olarak ilave edi
yorlar. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tah

sili konusundaki Kanun Tasarısının 12 nci madde
sine 9 uncu fıkra ilavesi konusunun Genel Kurula 
müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 
«Madde 12/llave dokuzuncu fıkra : 
1.1.1983 tarihine kadar ithal rejimi dahilinde dü

şük bedelle veya kanunî gerekleri yerine getirilerek 
bedelsiz olarak sanayi kuruluşlarınca gümrük kanalı 
ile resmen yurda ithal edilen ve tamamen sanayinin 
işletme ve fabrikasyon ihtiyacında kullanıldığı tespit 
edilen malların veya yedek parçaların tahakkuk etti
rilecek gümrük bedeli ile birlikte % 25 bir para ce
zası da ödemeleri şartı ile ilgili sanayici hakkında 
1567 ve 1918 sayılı kanunlar ile ekleri hükümleri ge
reğince cezaî takibat yapılmaz.» 

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

OĞLU — Sayın Başkan; Sayın Bayer daha önce 
Kanun Tasarısı hazırlanırken Maliye Bakanlığına da 
bu talepler geldi. 

Genellikle böyle bir fıkra yazıldığında, takibata 
tabi olan; yani halen mahkemede bulunan davala
rın da bu şekildeki bir fıkranın şümulüne girmesi ar
zu edildi ve biz bundan tevakki ettik. Herhangi bir 
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şekilde mahkeme safhasına intikal etmiş olan yurda 
giriş dolayıs yla (Kaçak giriş anlamında kullanıyo
rum) açılmış davalar dolayısıyla biz vergilerini öde
yelim, hem de cezalı ödeyelim, bunlar da stok affı
na girsin, şeklinde talepler oldu; onu kabul etme
dik. 

Sayın Bayer'in takririnde de «... takibata tabi tu
tulmuş olanlar hariç olmak üzere» ifadesi de ilave 
edilmek suretiyle ve daha önce gümrüğü ödenerek... 
Fakat gümrüğü ödenirken şöyle bir durum var Sa
yın Başkan : Tahsisli ithal malları listesi, bugün «İki 
sayılı liberasyon listesi» diyoruz buna, bu listede iş 
âleminde ithal talebinde bulunanlar, diyelim ki, 1 000 
adet ithal talebinde bulunuyor; fakat o kota içeri
sinde onlara 400 tane tahsis yapılıyor. 400 tahsisin 
bedeli ile bir kısım bedeli yurt dışında ödemek ya-
hutta ta ilk proforma faturadan indirim sağlayarak yi
ne de ihtiyaçları olan 1 000 taneyi getiriyorlar; fakat 
bu 1 000 taneyi de gümrükte 400 taneymiş gibi ge
çiriyorlar. Çünkü ellerindeki ithal müsaadesi o ka
dar ve tabiî ki, işletmeye 400 olarak giriyor. 

Bunlar isterler ki, «işletmede 600 tane daha ithal 
edilmiş; fakat gümrüğü 400 olarak ödenmiş, 600'ü 
gümrüksüz olarak girmiş olan maln gümrüklerini 
ödeyelim, hatta % 25 cezalı olarak da ödeyelim ve 
bunu envanterimize dahil edelim, bu suretle envan
tere dahil edilen malı da vergili olarak satacağız bila-
hara. Halbuki şimdi envantere dahil olmadığı için 
bundan imal ettiğimiz malı da vergisiz olarak; yani 
kaçak olarak, faturasız olarak satmaya mecbur olu
yoruz, bundan kurtulalım.» isterler. «Hem gümrüğü
nü ödeyelim, hem % 5 stok vergisi dediğiniz stok 
vergisini ödeyelim, hem de bilahara bundan dolayı 
elde edilecek kârın Gelir Vergisini ödeyelim.» derler. 

Bunun korkulacak yönü, aslında bilahara yapıla
cak kaçakçılıklara işletmeleri açmak olur. Elinde her 
bir beyanda bulunan mükellefin gerçekten o kadar, 
daha önce elindeki ithal müsaadesine dayalı olarak 
ve ithal müsaadesindeki miktarın üstünde, sekiz ton 
hammaddenin üzerinde faraza 16 ton hammadde it
hal etmiş, sekiz ton daha mevcut mu, değil mi?.. 
Onu bilmek lazım, yoksa kaçak Sekiz ton mu geti
recek envanterine yazdığı için?.. Biz bu sebeple mü
kelleflerin stokunda mevcut olanlar-n stoğa kaydını 
kabul ediyoruz. Bundan dolayı 1567 sayılı Kanuna 
göre takibat yapılmayacağını, 1918 sayılı Kanuna gö
re takibat yapılmayacağını da kabul ediyoruz. Bu se
beple bunu kayıtsız getirmiş olanla, kay-tlı getirip 
400 gösterip aradaki 600'ü tekrar kayda geçirmek 

arasında bir fark yoktur. Bu sebeple Sayın Bayer'in 
söylediği şey, stok beyanı içerisinde affedilmiş olu
yor zaten; ama her birinin tadadını yapmak imkânı 
mevcut değildir, geleceğe dönük şey olur. 

Bu sebeple stoklarında mevcut olan malları,'yeni 
stok beyanı olarak geçirmek durumundadırlar. Onun 
dışında «İthal vergisi ödenmiş olarak» şeklindeki şey
ler, biraz geleceği şüpheye düşürür. Bu sebeple Ko
misyonca tanzim edilen maddeye böyle bir fıkra ek
lenmesine lüzum görmüyoruz. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Bayer. 

MUHSİN ZEKAî BAYER — Sayın Bakanın iza
hatı emtia ile ilgiliydi; yani hammadde ile, fabrikada 
işlenen hammadde ile ilgili. Benim önergem tama
men hammadde ile, üretimle ilgili değildir. Bir fab
rikanın yedek parçasının, bir vidasının, bir aletinin, 
bir noksan parçasının yurda Gümrük Vergisi ola
rak ödendikten sonra, serbest kotadan ödenen Güm
rük Vergisi, muayyen bir limiti tuttuğu için, hakikî 
bedelinden ödenmemiştir; hakikî bedeliyle Gümrük 
Vergisi arasındaki farktan dolayıdır. Yoksa Sayın 
Bakanın belirttikleri emtia konusunda bir önergem 
yoktur ve böyle bir düşüncem de yoktur. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Değerli arkadaşımızın ver

diği teklifle 12 nci maddenin başlığı araş nda hiçbir 
irtibat yok. Nasıl böyle bir teklif veriliyor?.. Onu an
layamadım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Bakanımızın da açıkladıkları gibi, esasında 
bedeli düşük gösterilmiş ya da bedelsiz olarak ithal 
edilmiş bir malın kayıtlara intikali için verilmiş bir 
önergedir. Biz Komisyonumuzda da bunun müzake
resini yaptık. Gümrük ve Tekel Bakanlığı Temsilcisi 
de buna katılmadılar. Biz de Komisyon olarak ge
tirilen bu önerge mealindeki görüşü Kanunun ama
cıyla veya konusuyla bağdaştıramadık. Şu anda baş
ka bir komisyonda incelenmekte olan kanun tasarı
sıyla daha çok ilgili bulduk, bu Kanun Tasarısı ile 
bağdaştıramadık, 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 11 inci 

maddeyi görüştüğümüz zaman, servet beyanı ko
nusunda Sayın Komisyon Sözcüsü çok isabetli bir 
yaklaşımla, bir defaya mahsus olmak üzere % 1 
oranında vergi al nmasını belirtmişti ve madde o esas 
içerisinde kabul edilmişti. 

Şimdi, emtia, ve sabit kıymet ve demirbaş beyanı 
üzerindeki 12 nci maddenin durumuna baktığımız 
zaman, burada üçüncü fıkrada, «Birinci fıkra hük
müne göre beyan edilecek stok emtia % 5 oranında 
vergiye tabi tutulur» deniyor. Kaldı ki, % 2 nispeti
ne çıkarılması hususundaki öneri, 11 inci madde es
nasında reddedilmiştir. 

Burada neden % 5 oranında bir vergi istenmeye 
gidilmiştir?.. Bu hususta yeterli bilgi verilirse mem
nun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu vesileyle bir konuyu daha aç klamakta fayda 

görüyorum. Sayın Bayer'in önergesinde vesikalı; ya
ni bir kaydı var. Biz Sayın Tutum'un da buyurduk
ları şekilde, burada vesikasız emtiayı esas alıyoruz; 
yani vesikasız malı, demirbaş, emtia ve sabit kıymet
leri esas alıyoruz. Maddeyle ilgisi de yok bunun. 

Sayın Ay dar'in sorusuna geçiyorum; «Neden 
% 5...» 

Burada bir hususu arz etmek istiyorum. Getirdiği
miz hüküm sadece stok emtia ile ilgilidir; yani pa-
zarlanacak emtia ile ilgilidir. Diğer vesikasız sabit 
kıymet ve demirbaşlarla ilgili değildir. Halbuki bir 
önceki maddede, bütün servet unsurları üzerinden 
% 1 alınmasın- öngörmüştük. Burada ise, arz ettiğim 
gibi, sadece beyan edilen vesikasız emtia ile beyan 
ettiği miktar t kadar, fark kadar vergi alınması öngö
rülmektedir. Bu bakımdan bu oran, ö oranla çelişkili 
değildir. O orana göre fevkalade fazla da değildir, 
bilahara zaten Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 
kapsamına da girecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Değerli üyeler; Sayın Bayer'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyların za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük : 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN —: Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte konuş

mak üzere iki sayın üyemizin yazılı istekleri var. Da
ha evvel Sayın Hamitoğulları, bilahara da Sayın Do
ğu verdiler. 

Sayın Doğu, lehte mi, aleyhte mi?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları, aleyh

te. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Yorucu, uzun çalışmalardan sonra karar aşa

masına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye maliye tarihi
nin en büyük boyutlu, en geniş malî af tasarısını 
görüşmüş olduk. 

Türkiye'de, vergi alma ve vergi verme bilinci 
örgütlenmesi ve mekanizmaları maalesef yeterince 
gelişmiş değildir. Ortada, bu nedenle büyük ve di
kenli bir sorun bulunmaktadır. Devlet, Türkiye'de 
gayri safi millî hâsılanın oluşturduğu büyüklükten 
alması gereken yeterli bir payı alamamaktadır. Vergi 
kaçakçılığı bütçe gelirlerinin nerede ise üçte birine 
varacak bir büyüklük kazanmaktadır. Vergi mevzu
atı, karışık, s k sık değişen ve çoğu kez mükellefin 
içinden kolaylıkla çıkamayacağı bir bilmece haline 
gelmiştir. Vergisini ödemek isteyen dürüst mükellef 
bile, vergisini rahatlıkla ödeyebilme imkânına sahip 
değildir. Bütün bu sorunlara rağmen Maliye Bakan
lığımız, maalesef halen eski yapısını yansıtmakta, ko
rumakta ve gelişen bu yeni ihtiyaçlara karşılık vere
bilecek vergi ödeneği, vergi toplamayı, çağdaş, mo
dern, etkin bir hale getirebilecek bir duruma getiril
miş değildir. Sorun buradadır. 

Şimdi, kaynakta yatan bu sorunu; yani Maliye 
Bakanlığını, personelinden, hukukî yapısına ve işle-
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yişine varıncaya değin yeniden geliştirmek yerine (Ki, 
bu işi değerli Bakanımız engin tecrübesi ile ve bü
yük uzmanlık yeteneği ile rahatlıkla yapabileceği 
kanısında olduğum için de söylüyorum) bunu yap
mak yerine, bunu yaptıracak bir tasarıyı huzurunuza 
getirip geçirmek yerine, palyatif denebilecek, sorunu 
çözmek yerine, önümüzdeki dönemlerde yeniden or
taya çıkarabilecek bir yaklaşımla huzurunuza getir
miş bulunuyor. 

Şimdi, bu yaklaşımla sorunu çözmek mümkün mü
dür?.. Değildir. Yüce ıttılanıza özetle arz edeyim. 

özel Uzlaşma Kanun Tasarısı, 24 Ocak Karar
larından sonra bu alanda yap lan üçüncü düzenle
medir, ilki değildir ve daha önceki düzenlemelerin de 
bir türevidir. Mart 1981'de Tahsilatın Hızlandırılması 
Hakkındaki Kanun ile yürürlüğe girmişti. Bu Ka
nunun amacı, 1980 yılı sonuna kadar olan dönemlere 
ait 100 milyar lira dolayısındaki takipli alacaklar ile 
vergi itiraz komisyonları, Vergiler Temyiz Komisyo
nu ve Danıştay nezdinde birikmiş olan ihtilaflı dos
yaların tasfiye edilmesini sağlamaktı. Bu Kanunla ay
rıca, gerek servet unsurlarından beyan d şı kalmış 
olanların, gerekse vesikaya bağlanmadığı için kayıt
lara intikal etmemiş emtianın belli oranda vergilendi
rilerek kayıtlara girmesi ve bu unsurlardan doğan ka
zançların ekonomik alanlara çekilmesi hedeflenmişti. 
Daha sonra bu Kanuna ek olarak çıkartılan bir baş
ka kanunla, 1980 yılı sonuna kadarki dönemlere ait 
Emlak Alım Vergisi, Gayrimenkul Kıymetler Artışı 
Vergisi ile Veraset ve intikal Vergisi çerçevesinde 
takdir ve itiraz komisyonlarında bulunan 1,5 mil
yon dolayındaki dosyan n tasfiye edilmesi öngörül
mektedir. 

Yeni Yasa Tasarısı, daha önce çıkarılmış bu ka
nunların açtığı yolda, daha geniş ve daha kapsamlı 
bir düzenlemeyi içermektedir. Gerek kamu finansma
nı, gerekse piyasadaki nakit sıkıntısı açısından gerekli 
görülen bu düzenlemeden istenilen sonucun alınıp, 
alnmayacağı değerlendirilirken, önceki düzenlemele
re bir göz atmak ve bunların sonuçlarını bilmekte bü
yük bir zorunluluk vardır. 

önceki deneyimler, önceki düzenlemeler sonucun
da takdir komisyonunda bulunan dosyalardan 
934 274 adedi Vergiler İtiraz Komisyonuna, Vergiler 
Temyiz Komisyonuna ve Danıştay nezdinde ihtilafı 
bulunan dosyalardan toplam 89 840 adedi işlemden 
kaldırılabilmiş, 33 milyar liralık stok emtia kayıtlara 
geçirilerek ekonomik alanlara çekilebilmiş ve aşağı 
yukarı toplam 50 milyar liralık bir tahsilat yapıla

bilmiştir. İhtilaflı dosyaların temizlenmesinde üçte 
ikilik, takipli alacakların tahsilinde de % 50'lik bir 
başarı sağlanabilmişti. Bu oranlara varan bir başarı, 
elbetteki Önemlidir; ama sorunu çözememiştir de
ğerli arkadaşlarım. Çünkü, sorunun kökenine inme-
mektedir. 

Şimdi, bu yeni düzenleme ile amaçlanan hedef
lere de varmak mümkün değildir. İhtilaflı dosya 
adedi 1 milyon 200 bini bulmaktadır ve diğer so
runların da çözülmesi mümkün gözükmemektedir 
değerli arkadaşlarım. Bu Tasarı yasalaşırsa ve Ma
liye Bakanlığımız, diğer ilgili kuruluşlar % 100 ba
şarı sağlarsa, öngörülen hedeflerin % 40'ı civarında 
kalınacağını zannediyorum; bundan önceki uygulama
ların verdiği somut sonuçlar nedeniyle. 

Bu nedenle, bu yaklaşımla sorunu çözmek müm
kün değil. Yüksek izninizle, «gebe bir Tasarıdır» de
miştim; yani bir sene sonra, sekiz ay sonra, bu defa 
yine getirilen yeni al şkanlıkla da, «Nasıl olsa dev
let uzlaşıyor, devlet buna çözüm getirir.» gibi yeni 
bir alışkanlığın da aleyhte ek katkıları ile sorun daha 
da büyüyecek ve sürekli Meclislerin huzuruna gele
cektir sayın arkadaşlarım. 

Bu noktaya yüce dikkatlerinizi çekiyorum ve bu 
nedenle Tasarıyı başlangıçtan beri benimsemek imkâ
nını bulamadım, bulamıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tabiî, bunun ötesinde, bu Tasarı ile maalesef 

Maliye, devletin ve halkın haklarını değil, birkaç 
kişinin yararım savunur durumda kalıyor veya o in
tibaı kamuoyuna da maalesef vermektedir. Burada is
ter istemez çok değerli Bakanımızın, hepinizin hatır
layacağı gibi, bütçe görüşmeleri sırasında söyledikleri 
anlamlı bir deyim hatır ma geliyor. Sayın Bakanımız 
gayet esprili bir tarzda Profesör Duverger'e atıfta 
bulunarak, «Maliye ve Maliyeyi yönetenler, devletin, 
devlet yararlarının (deyimi kullanmak istemiyorum) 
çoban köpekleridir.» dediler; bunlar şükredin ki, etle 
beslenmiyorlar, unla besleniyorlar diyelim. Böyle de
mişlerdi ve çok hoşumuza gitmişti. Gerçekten Maliye 
ve onun yüksek düzeydeki değerli mensupları dev
letin, halkın yararlarının koruyucusudur; ama bu Ta
sarı ile bana öyle geliyor ki değerli Bakanımız, Ma
liye Bakanlığı devleti korumak yerine, birkaç kişi
nin menfaatini; dilim varmıyor, sanki koruyor gibi 
görünmektedir ve de bu sözlerini bu Tasarıda izli
yor görünmemektedirler. Oysa, değerli Bakanımızın, 
ben inan yorum ki bu konuda çok değerli uzmanlık
ları var, değerli bilgileri var. Bize getirilen Tasarı, 
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Sayın Bakanımızı Bakan olarak değil de, sanki bir 
genel müdür pozisyonunda gösteriyor. Halbuki, Sa
yın Bakanımız bu değerli yeteneklerini, bu mekanız- i 
malara ihtiyaç hissettirmeyecek radikal çözümlere te
mel yapmalı idi, temel yapmalıdır. Maliye Bakanı 
bir genel müdür gibi değil, bir bakan gibi Maliye 
Bakanlığını bu yönde kişnetmelidir; yani bu atı o 
şekilde kullanmalı idi. Maalesef bu Tasarı, bize bu 
düşünceyi vermiyor. Bu nedenle, durumu takdirleri
nize sunuyor ve değerli Bakanl ğımızdan bu yönde 
gayret, faaliyet beklentisi içinde olduğumuzu, hisle
rinize de tercüman olarak, beklediğimizi ve bu me
seleyi kökten çözecek yaklaşımların gelmesi temen
nisi içinde olduğumu, bu nedenle Tasarının destek
lenmemesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü destekle
nirse, yapılması gereken bu önemli operasyonu; yani 
Maliye Bakanlığının gerçek reformunu engelleyecek
tir değerli arkadaşlarım. 

Şu anda elimizde Emlak Vergisi vardır; üye ar
kadaşlar getirdiler, gördüm; aralarında eski parlamen
ter var, kendisi çözemiyor, vatandaş nasıl çözsün?.. 
Düzeltilmesi gereken mevzuattır, düzeltilmesi gereken 
örgütlenmedir, çözülmesi gereken, yeni kadroların işe 
güdülmesidir, uzmanların sayısının çoğalt lmâsıdır. Bu 
yönde bize tasarı getirsinler; Yüce Meclisiniz gerçek 
çözümü gösteren bu tasarıları destekleyecektir. Pal-
yatif bu tasarı doğurgan bir tasarıdır, bunu başkaları 
takip edecektir. Vergi adaleti de zedeleniyor, başka 
sakıncalar da getiriyor. Onun için bunu reddetmekte 
daha çok isabet olur kanısındayım. 

Saygılarımla beraber takdirlerinize arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
lar". 

Sayın Doğu, buyurunuz efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Tasarıdan çıkarılmasını istediğim halde ve öner
ge vererek bu konuda gerekli gayreti gösterdiğim 
halde, iki konu Tasanda aynen yer aldı; buna rağ
men Tasarının lehinde konuşmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Efendim, Tasarının tümü üzerinde yaptığımız ko
nuşmalarda da benim dile getirdiğim şekilde, bu Ta
sarının kanunlaşmasında değişik yönlerden yarar 
vardır değerli arkadaşlarım. Daha önce dedim ki, 
idareyle mükellef arasında bu bir mütarekedir, bu 
bir ateşkestir. Bunun vergi affı olma tarafı ikinci, 

üçüncü plandadır. Vergilerin tahsilini kolaylaştıra-
bilmek için, daha çok cezalar ilk plana getirilerek 
cezalardan vazgeçilmektedir. 

İdare neden bu vergi mütarekesine gerek duydu; 
bunu da balangıçta açıklıkla dile getirmiştim. Vergi 
kanunlarında yeni delil sistemleri getirdik; bir eko
nomik delil sistemi getirdik. İdarenin, eski yılların 
kavranamamış geliri üzerinde faaliyetini teksif etme
sinin hiçbir şekliyle pratik önemi yoktur değerli ar
kadaşlarım. 1978 senesinin, 1979 senesinin, o tersi
ne müterakki Gelir Vergisi tarifesine göre mükellef
lerin gelir bildirdikleri yıllarda, onların hesapları 
üzerinde matrah bulmanın da bir kahramanlık ol
madığını, bunda da bir memleket menfaati olma
dığını, şahsen ben huzurunuzda dile getirmek iste
rim. 

İdare, eskiye dönüşü bir yerde kesmiş, mükellef
lerle yeni bir sınır çizmiştir. Varacağı mütareke so
nucunda diyor ki : «Şu, şu şartlara uyarsanız geriye 
gidiş yok; ama bundan sonra da ben eski Maliye 
değilim, ben kendimi toparladım.» Eskiden bir vergi 
mükellefinin vergi kaçırdığını idare ispatla mükellef
ti. Beyyine külfeti doğrudan doğruya idarede idi de
ğerli arkadaşlarım; Vergi Usul Kanununda ve vergi 
kanunlarında yaptığımız değişikliklerle biz 1.1.1981' 
den itibaren olduğu gibi beyyine külfetini karşı ta
rafa, mükellefe yükledik ve dedik ki, «Kardeşim, 
idare şöyle bir inceleme yapmıştır, senin şöyle bir 
vergi kaçakçılığı yaptığını tespit etmiştir, buyur ka-
çırmadığını sen ispat et.» Bu imkânı biz idareden 
esirgersek değerli arkadaşlarım, çıkardığımız vergi 
kanunlarının kütüphane değeri vardır, tatbikatla 
bunlan bağdaştırmak mümkün değildir. İdareye biz 
tam bir temizlik yapma imkânı tanıdık; bundan son
ra mükellefler de bilsinler ki, buradan sesleniyorum, 
eskiden olduğu gibi, 10 sene süren bir vergi davasıy
la durumları başbaşa olmayacaktır, kendileri 10 se
ne süren bir davaya taraf olamayacaklardır. 

Bunun da nedenini, yaptığım konuşmada gene 
dile getirmiştim; can alırken iki mahkeme, mal alır
ken de iki mahkeme haline getirdik, halbuki eskiden 
bu malı alırken, vergiyi alırken dört mahkemeydi. 
Artık onlar da bilecekler ki, Maliyeyi savsaklamanın 
hiçbir önemi yoktur. Büyük bir vergi davası iki se
nede, üç senede eğer gerçekleşebilecekse, (ki ben 
bundan sonra gerçekleşeceğine inanıyorum) o zaman 
esas denetimin caydırıcı fonksiyonu, vergi mükellef
lerimizde vergi ahlakının yereşebilmesi için çok mü-
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him tesirler icra edecektir. Bu tesirlerin icrasını da 
idarenin elinden almak bugünlerde mümkün değil
dir değerli arkadaşlarım. 

Sonra dedik ki, 1960'tan beri bu çıkan ilk vergi 
mütarekesi değil, bundan öncede dört tane, beş tane 
vergi mütarekesi çıktı. Demek ki, vicdanlarımızı ra
hatsız edecek bir uygulama içerisinde değiliz. Tat
bikatımızda bunun geniş örnekleri var. Ben bunu 
dile getirmiştim; hesap uzmanlığım sırasında cezasız 
tarhiyat yapmak, yaptığımız incelemelerde bize mü
yesser olmadı. Nedeni de; sık sık çıkan, bu beş sene
ye yakın periyotlarla çıkan vergi kanunlarında, bu
na benzer kanunlarda cezaların tamamen affedilmesi 
yahut şartla affedilmesinden dolayıdır. 

Görüyoruz ki, bu açıklamalarım karşısında huzu
runuza gelen bu Kanun Tasarısı pek fazla abes de
ğil; hatta bir adım daha ileri gideceğim, faydalı ve 
gerekli; çünkü altında büyük kamu yaran var. 

Kamu yararı şu açıdan da var değerli arkadaşla
rım : Söyledik, istediğimiz şekilde hazırlanamadığı-
mız halde, istediğimiz şekliyle bunu mükelleflere an
latamadığımız halde, kapsamını biz geniş tuttuğu
muz, buna rağmen Yüce Konseyin takdirini değişik 
yönde kullanması nedeniyle, kapsamın dar tutulma
sı nedeniyle, Türkiye'de nasıl bir kara servet akımı
nın bankerleri yıktığını daha önce dile getirmiştim. 
Şimdi, gene gizli bir bankerlik olayı vardır. Bunu 
Sayın Bakana geçen gün söylemiştim, kendileri ga
liba bir ara çıkmışlar, duymamış olabilirler, tekra
rında fayda görüyorum. Türkiye'de gene bir gizli 
bankerlik vardır değerli arkadaşlarım. Sebepleri şun
lardır. : 

Mevduat sertifikalarının doğrudan doğruya va
deli hesapları dönüşmesi, mevduat sertifikalarını ca
zip olmaktan çıkarmıştır; bu bir. 

İkincisi; sırdaş hesap yahut mevduat sertifikala
rına uygulanan vergi nispetleri diğer vadeli mevdu
atlara, ism'i belli kişiler adına açılmış vadeli mevdu
atlara uygulanan, elde edilen faizlerden alınacak ver
gi nispetlerinin farklı olması dolayısıyla büyük bir 
kaçış başlamıştır. Bu kaçışı hayra da yormak müm
kündür, şerre de yormak mümkündür değerli arka
daşlarım. Eğer bu kaçış, bankalara oluyorsa hayra
dır; ama bu kaçış, gene alışılmış tatlı kârlar, gene 
vatandaşlarımızın kumar oynama temayülü ilk plan
da olur da gizli bankerlere giderse, işte buyurun, ikin
ci bir banker olayı yine gündemimizdedir. 

Bu getirilen Tasarının kanunlaşması halinde sa
nıyorum Hükümet böyle bir tehlikeden de kendini 
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kurtarmış olacaktır; çünkü kendini ıslah etmek iste
yen mükellefler, kanunun kendilerine verdiği bu im
kânı sonuna kadar kullanıp, artık bundan sonraki 
devrelerde vicdan huzuru içerisinde, bu işi ekonomik 
kurallara uygun şartlarda yerine getirme gayreti için
de olacaktır. Böyle bir gayret, bize dolaylı yoldan da 
vergi gelirlerinin artırımını getirecektir değerli arka
daşlarım. Gizli kalmış bir servetin işletmede kullanı
lamaması, bir yerde atıl kalması demektir, hiç ol
mazsa rasyonel biçimde kullanılmaması demektir; 
ama bunu işletmelere aldığımız takdirde, bunun ras
yonel kullanılmasından doğacak artık değerden bi
zim alacağımız vergi, bizim vergi gelirlerimizi do
laylı yönden de müspet yönüyle etkileyecektir. 

Tasarının olumlu yönlerine böylece değindim de
ğerli arkadaşlarım. Yalnız demin de dile getirdim; iki 
konu vardı; bunlardan bir tanesi, ihtilaflı dosyaların 
üzerinde verginin yansım ödemek suretiyle cezalardan 
vaz geçmek. Buna, yüce takdirlerinize muvaffak ola
madık, takdiriniz bu yönde tecelli etti. Verdiğimiz 
önergelere rağmen, Komisyonun görüşü istikametin
de oylandı ve istediğimiz değişikliği yaptıramadık. 

Şimdi huzurunuzda Yüce Konseye seslenmek is
tiyorum : Bu 1/2 iki verginin ödenme şartı, ümit et
mek istiyorum ki, tamamı ödenirse cezaların affı şek
line dönüştürülsün. 

İkincisi; biraz önce servet bildirimiyle ilgili bir 
blokaj dile getirmiştik. Bu blokajın son derece ge
rekli olduğunu Sayın Bakan kendileri dile getirdiler. 
Tütanaklan getirttim değerli arkadaşlarım, müsaade 
buyurursanız aynen sizlere bir defa daha aktarmak 
istiyorum. Bakınız Sayın üstadım, Sayın Bakan ne
ler demiş: 

«Aslında servet beyannamesinin değiştirilmesinin 
başlıca mahzuru, mükelleflere yeniden ileride gelir 
gizlemek imkânını vermesidir. Yani gelir vergisi mü
kelleflerinden başlangıçta bir servet beyanı alınınca, 
ilk yıllarda fazla bir geliri kontrol hassası yoktur ser
vet beyannamelerinin. Ancak, önceden beyan etmiş 
olduğu servet kabul olduktan sonra, beyan edeme
diği yerde; çünkü geçmiş yıllarda eğer gelir gizliyor
sa, onu servetiyle izah edecektir. «Bu kadar serveti
mi gelire çevirdim, ondan dolayı böyle geçindim ya-
hutta ondan dolayı bu malı elde ettim diye, fiktif be
yan ettiği serveti gerçek servet haline getirerek izah 
etmek imkânı vardır. 

İşte, servet beyannamesini yenilerken biz, üze
rine muhakkak surette vergi getirmek zaruretini bun
dan dolayı duymaktayız. Yani vergisiz servet beyanı 
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değiştirmek fiktif servet beyanına bizi götürür ki, o, 
gelecek yılların gelir vergisini ipotek altına alır. Biz 
ondan korunmak için, serveti vergileyerek yeni bir 
baz haline getiriyoruz. 

Burada Maliyenin kontrol edemeyeceği bir unsur 
var; bu da nakit beyanı. Yüzde 1 oranında bir ver
giyle fiktif nakit beyanında bulunmaktır. Çünkü, gay
rimenkul beyanında bulunamaz, işletme sermayesi 
beyanında bulunamaz, onların hepsi kayıtlıdır. Ka
yıtlı olmayan yalnızca paradır. Bu sebeple Hükümet, 
Tasarıyı sevkederken, illa da naktin bir makbuz kar
şılığında bankalarda bloke edilmesi şartıyla yeni ser
vet unsuru olarak kabul edeceğini beyan etmiştir.» 

Sayın Bakanın buna benzer açıklamaları devam 
ediyor, vaktinizi almamak İçin ben bu kadarla yeti
niyorum. İsteyen arkadaşlarıma, okumalarına imkân 
vermek için, takdim edebilirim. 

Efendim, Sayın Başkan her ne kadar bizi o dev
rede konuşturmadıysa da, özür diliyorum kendisin
den; dile getiremedik, verdiğimiz önergeler tam an
laşılamadı. Buna biraz da Sayın Bakanın tutumu ne
den oldu. Kendilerine biraz önce çay molasında bu
nu açıklıkla da dile getirdim. Biz kontrapiyede kal
dık; yani bizim verdiğimiz önergeler bir çırpıda oy-
lanıverdi ve üzerinde konuşma fırsatı bulamadan 
reddedildi. Onun için, yine Yüce Konseye buradan 
seslenmek istiyorum : Nakit bildirimiyle ilgili bu blo
kaj imkânı Tasarıya eğer getirilmezse, bundan son
ra servet bildirimi almanın hiçbir önemi yoktur. 
Bunu da eski bir Gelirler Genel Müdürü olarak ve al
tını çizerek tutanaklara geçirmek üzere dile getiriyo
rum; eğer bu blokaj imkânını maddeye alamazsak 
değerli arkadaşlarım, bundan sonra ödenecek gelir 
vergileri, mükelleflerce ödenecek gelir vergileri yö
nünden büyük bir kaçakçılık rezervi getirmiş olaca
ğız. 

Ümit etmek istiyorum ki, Yüce Konsey bunu da 
maddeye alma imkânını bulsun. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının olumlu yönlerinden bir tanesi, kaynak 

yaratmaktır. Hakikaten, bizim o devre yaptığımız kı
sa ve hızlı çalışmada bunun 55 milyar liraya yakın 
bir kaynak getirdiği gerekçede zaten yazılı. Bundan 
sonra da Tasarı, Yüce Konseyde kabul edilir ve ka
nunlaşırsa, bundan en azından benim tahminim 100 
miilyara yakın asgari bir hâsılat beklenebilir. Yalnız, 
hâsılatın artması da idarenin kullanacağı elastikiyet
le ilişkili. 

Ben, şimdi Sayın Bakandan istirham etmek isti
yorum; lütfen, bu Tasarı kanunlaştıktan sonra TRT' 

nin «Curcuna» reklamları yerine, TRT'nin «Curcu
na» programları yerine, TRT'de kısa fasılalarla doyu
rucu, belli keysler getirmek suretiyle, emretsinler Ge
lirler Genel Müdürlüğü mensuplarına, emretsinler her 
iki kurul mensuplarına, bunun için çok güzel bir 
hazırlık içinde olsunlar ve mükelleflerimize bu işi 
çok güzel anlatsınlar değerli arkadaşlarım. 

Mükelleflerimiz bu işi iyi anladıkları takdirde, ina
nıyorum ki, bundan beklediğimiz hâsılat katbekat 
fazla olacaktır. 

Benim diyeceklerim bunlar. Tasarı üzerindeki oyu
mun beyaz olduğunu dile getirir, Yüce Meclise say
gılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Değerli üyeler, Tasarıyı, madde sıra numaraların

da yapılması gereken değişikliklerin yapılması tarzıy
la kesin oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma 
Yolu ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı Danışma 
Meclisimizce kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu ol
sun. 

Sayın Bakana ve Sayın Komisyona teşekkür edi
yorum. (Alkışlar) 

Gündemimizin 2 nci maddesine geçiyoruz. 

2. — Fatih LAÇİNGİL Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/56) (S. Sayısı : 296) 
(D 

BAŞKAN — Tasarı üzerindeki görüşmelerimize 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet Temsilcisi yerlerini almış 
bulunmaktadırlar. 

Tasarı ile ilgili Komisyon Raporunun okutulma
sını oylarınıza sunuyorum : Okutulmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Fatih Laçingiü Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Daireler Kurulu
nun 9.12.1977 tarih ve Esas 1977/96, Karar 1977/96 sa
yılı ilamı ile kesinleşen Keşan 4 üncü Piyade Tümen 
Komutanlığı nezdinde kurulan Askerî Mahkemenin 

(1) 296 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
aklidir. 
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23.3.1977 tarih ve Esas 1977/54, Karar 1977/91 sayı
lı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 uncu mad
desi gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan, Bursa ili, daire 42, hane 53, cilt 3, sahife 117'de 
nüfusa kayıtlı, Faik oğlu, Muzaffer'den olma 1.10.1953 
doğumlu Fatih Laçingil hakkındaki ölüm cezası ye
rine getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümüyle ilgili olarak lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümünü kesin 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Fatih Laçingil Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı Danışma 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

3. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri, Bütçe - Plan ve İktisadî İşler Ko
misyonları raporları. (1/149) (S. Sayısı : 307) (1) 

BAŞKAN — Tasarı üzerindeki görüşmelerimize 
geçmeden önce, İktisadî İşler Komisyonu Başkanı
mızdan ve Sayın Başjbakandan gelen tezkerelere bi
naen, öncelikle görüşülmesi istenilen bu Tasarının gö
rüşülmesi ve gündemimizin şu anda hemen görüşü
lecek ilk maddesine alınması hususunu oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet Temsilcilerinin yerlerini 
almalarını rica ediyorum... 

(1) 307 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz bir hususu arz etmek istiyorum. 

Bu Kanun oldukça kapsamlı bir kanun. Bu ba
kımdan görüşülmesini Pazartesi günkü toplantımıza 
bırakalım. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz başlayalım, bi
raz zamanımız var. Aslında mühim olan, yarım saat
lik zamanı değerlendirmekti Sayın Fırat. Tabiî, esas 
görüşmeleri Pazartesi günü yaparız. 

Hiç olmazsa bugün eğer kabul ederseniz, Tasa
rıyla ilgili Komisyon Raporunu okutma imkânını 
buluruz. 

Hükümeti temsil etmek üzere Sayın Müsteşar 
Karakaş, Sayın Odyakmaz, Sayın Güner, Sayın Ba
ran, Sayın Akçael, Sayın Özalp ve Sayın Kafesçioğ-
lu gelmişlerdir. 

Tasarıyla ilgili Komisyon Raporunun okutulma
sını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Okutulması kabul edilmiştir; okutuyo
rum efendim. 

(İktisadî İşler Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Bu, geçen sene Tasarıyı hazırlayan Komisyonun 
raporudur. Bu seneki Komisyonumuz tekabbül et
miştir. Binaenaleyh, bu sene görevlendirdiğimiz Ko
misyonun tekabbül yazısını da, raporunu da okut
mamız gerekiyor, onu okutuyorum : 

(İktisadî İşler Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Değerli üyeler, ilk sözü Sayın Sa-

rıoğlu istediler, bilahara iki sayın üyemiz de, «görüş
melere pazartesi günü başlayalım» diye bir önerge 
verdiler. Tensip ederseniz, söz isteyen sayın üyeleri 
kaydedeyim; bugün esasen 8 - 9 dakikamız var Bir
leşimin bitmesine; Sayın Sarıoğlu'nu konuşturmamız 
için zaman yeterli değil. Yalnız, Sayın Sarıoğlu Pa
zartesi günü bulunamayacakları için görüşmeyi arzu 
eder; ancak bu süre Sayın Sanoğlu'na kâfi gelmeye
cektir zannedersem. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, benim 
hazırladığım metin için bu süre kâfi değil. 

BAŞKAN — Biliyorum. Aslında değerli üyeleri
mizin de bilgileri olsun; Sayın Sarıoğlu'nun hafta 
içerisinde bir seyahati var; fakat siz zaten o seya
hatten dönünceye kadar mutlaka tümü üzerindeki 
görüşmeler yetişme imkânını bulacaksınız, o zaman 
konuşursunuz. 
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PAŞA SARIOĞLU — Bunu bilemiyorum Sayın 
Başkanım. Yalnız, geneli üzerinde hazırladığım meti
ni İçtüzüğümüzün 58 inci maddesine göre bir yazıy
la, okunmak üzere size arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bize bırakırsınız, biz onu okuturuz; 
hay hay. 

PAŞA SARIOĞLU — Bir açıklama daha getir
mek istiyorum. Raporun oy birliğiyle kabul edildiği 

ifade edildi, rapor, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 
Bunun da düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, 7 Şubat Pazartesi günü saat 14.00' 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
51 inci BİRLEŞİM 

3 Şubat 1983 Perşembe 

Saat : 14.-0O 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile 
Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Plan ve 
Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/582) (S. Sayısı : 
322) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(2) Fatih UAÇİNGİL Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/56) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 31.1.1983) 

(3) İdarei Umumiyei Vilayat Kamunu Muvakka
tinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) Dağıt
ma tarihi : 27.12.1982) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 arkadaşının İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Mu
vakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Malî İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK ve 
10 arkadaşının. Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) (S. 
Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAGIŞ-
MAN ve 13 Arkadaşının Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrenci
lere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka

nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OĞLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe-Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(9) 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OGLU ve 41 arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi : 6.1.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(12) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi: 7.1.1983) 



(13) 6.1.1982 Tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi: 11.1.1983) 

/(14) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY 
ve 17 arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. 
Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 17.1.1983) 

(16) 8.6.1965 Tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim 
Kurumlan Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) 
ma tarihi : 18.1.1983) 

x (17) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacette
pe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı: 277) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

x (18) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı: 278) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1982) 

x (19) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-
tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

x (20) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 
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Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıt
ma tarihi: 31.12.1982) 

x (21) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
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) 

x (22) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 
282) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

x (23) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi : 31.12.1982) 

x (24) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
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) 

(25) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayı
sı : 305) (Dağıtma tarihi: 21.1.1983) 

(26) Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri, Bütçe - Plan ve İktisadî İşler Ko
misyonları raporları. (1/149) (S. Sayısı : 307) (Dağıt
ma tarihi : 26.1.1983) 

(27) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 

(28) 5.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu.' (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 



(29) 13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310!) (Da
ğıtma tarihi: 27.1.1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 41 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 
41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Ka
nunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Madde
sinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/36) (S. 
Sayısı : 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi ; 27.1.1983) 

(31) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 34 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 2595 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/44) (S. Sayısı: 
229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

(32) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen 
Geçici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/43) (S. Sayısı : 230'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
27.3.1983) 

x (33) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hu
dut Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Bara
jın Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Ta
rif Protokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun -
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ma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(34) 2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayılı Kanunla 
Değişik Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu. (1 /595) (S. Sayısı : 
323) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(35) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenaltıbin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım ve Or
man, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihi: 1.2.1983) 

(36) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(37) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının Tababet ve Şuabatı Sa
natlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(38) 4 . 1 . 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Mad
desinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesine ve 43 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi : 1.2.1983) 

( x ) Açık oylama. 
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Fatih Laçingil Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/56) 

T.C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 18 Aralık 1981 

Sayı : ÖYGM - 301 -14566 

Konu : ölüm Cezası 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İşlediği suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ye cezadan kurtulmak maksadıyla adam öldür
mek suçundan dolayı, 4 üncü P. Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ölüm cezası, Askerî 
Yargıtay Daireler Kurulunun 9.12.1977 gün ve 1977/)6-96 sayılı ilamı ile onaylanmış bulunan Faik oğlu 
1953 doğumlu Bursa Merkez Tatarlık Mah. nüfusun la kayıtlı Fatih LAÇİNGİL hakkında düzenlenen dos
ya ve Millî Savunma Bakanlığının 17.12.1981 gün ve 1981/1661-5 K/l sayılı yazısının bir örneği ekte gön
derilmiştir. 

Gereğini emirlerinize arz ederim. 
Bülent ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 29 Aralık 1982 
Esas No. : 3/56 
Karar No. : 32 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İşlediği gasp suçunu gizlemek, 'delillerini ortadan kaldırmak ve cezadan kurtulmak maksadıyla adam 
öldürmek suçundan sanık Bursa ili, Daire 42, hane 53, cilt 3, saıhife 117 de nüfusa kayıtlı, Faik oğlu, 
Muzaffer'den olma, 1 . 10 . 1953 doğumlu Fatih Laçingil'in, Keşan 4 üncü Piyade Tümen Komutanlığı 
Nezdinde kurulan Asked Mahkemesinin 13 . 2 . 1976 gün ve Esas 1976/9, Karar 1976/59 sayılı kararı ile 
eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 450/9 uncu maddesi gereğince ölüm cezası ile tecziyesine dair hüküm, 
Askerî Yargıtay Birimci Dairesimin 16 . 8 . 1976 gün ve 1976/217-216 sayılı ilamı ile sanığın aklî denge
sinin tetkiki için bozulduğu, yerel mahkemenin Yargıtay ilamına uyarak sanığın aklî dengesini incelettirdiği, 
inceleme sonucunda sanığın aklî dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiği, tekrar vaki yargılama so
nucunda yerel mahkemenin sanık hakkında aynı hükmü tesis ettiği, vaki temyiz üzerine, suç ortağı Ahmet 
Ürer hakkında uygulanan Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesinin bu sanık hakkında uygulanmaması
nı kararda zaaf olarak görüp bozan Askerî Yargıtay Birinci Dairesinin 24 . 10 . 1977 gün ve 1977/260 -
300 sayılı ilamının, Askerî Yargıtay Başsavcılığının istemi üzerine Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun 
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9 . 12 . 1977 gün ve 1977/96 - 96 sayılı ilamı ile kaldırıldığı ve mahal mahkemesince oybirliği ile verilen 
23 . 3 . 1977 tarih ve 1977/54 Esas, 1977/91 Karar 3ayılı mahkûmiyet hükmünün onandığı, sanıkların 
yargılamanın yenilenmesini isteyen dilekleri de Askerî Yargıtay Birinci Dairesinin 18 . 11 . 1981 gün ve 
Esas 1981/407, Karar 1981/396 sayılı ilamı ile reddedilerek hüküm kesinleşmiş bulunmakla bu işe ait dava 
dosyası Başbakanlığın 18 Aralık 1981 gün ve 301 - 14566 sayılı yazısı ile Danışma Meclisi Başkanlığına 
sunulup, bilahara Komisyonumuza havale edilmiş olmakla, dosyanın Adalet Bakanlığı temsilcisinin de ka
tıldığı toplantıda yapılan tetkik ve müzakeresi sonunda : 

Dosya münderacatına ve Keşan 4 üncü Piyade Tümen Komutanlığı nezdinde kurulan Askerî Mah
kemenin ve Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun kesinleşen ilamlarına nazaran, 11 inci Hudut Tabur Ka
rargâh Destek Bölüğünde samimi iki arkadaş olan sanıkların, 35 gün önce bölüğe gelen ve midesindeki 
rahatsızlığı sebebiyle kantinden yemekte olan, olaydan bir gün önce 300 lira parası gelen maktul Şaban De-
reli'den, sanık Fatih LaçingiPin sık sık tehditle para istediği, 14 . 3 . 1975 Cuma günü saat 17.00'de kan
tin önünde bekledikleri sırada, elinde 10 lira olduğu halde kantine gelen Şaban Derdi'ye Fatih'in ne al
mak istediğini sorduğu, bisküvi ve sabun alacağını öğrenmesi üzerine, ben alırım kalabalığa girme dedi
ği, 250 kuruşluk bisküvi alarak maktule verdiği, maktulün kantine 25 metre kadar uzakta bulunan çamlar 
arasına gittiği, bilahara sanıkların da yanına gidip biri sağına diğeri soluna oturmak suretiyle konuşmaya 
başladıkları, bu arada Eskiköye gidip .maktul aıdına dilekçe yazmayı kararlaştırdıkları; üçü birlikte tabur 
bahçesinden gizlice Uzunköprü - Eskiköy anayoluna çıktıkları, oradan araziye sapıp Buzağı deresi vadisin
de ıssız bir yola girdikleri, burada oturup karanlığın olmasını bekledikleri, bir ara sanık Fatih'in su dök
me bahanesiyle yanlarından ayrılıp bilahara elinde bir sopa ile döndüğü, maktul Şaban'ı derenin kenarında
ki düzlüğe yanına çağırdığı, maktul ile diğer sanığın birlikte yanına geldiği sırada, Fatih'in maktule, sen 
köyünde bir aıdam öldürmüşsün onun kardeşi seni bana 5 000 liraya sattı, seni öldüreceğim bölükde birinin 
parasını çalmışsın, üzerini arayacağım demek suretiyle tehdit ettiği, her 'iki sanık tarafından kıskaca alınan 
maktulün kaçamadığı, titremeye başladığı ve üzerinde mevcut 300 lira parayı çıkartıp verdiği, böylece doğ
rudan doğruya menfaat sağlayan sanıkların gasp suçunu işledikleri, bilahara gasp suçunun delillerini ortadan 
kaldırmak için gerekli ameliyelere giriştikleri, bu mevanda Fatih Laç'ingil'in cebimıden çıkardığı bir usturaya 
jilet taktığı, her iki sanığın maktulün elbiselerini soydukları, kaçma teşebbüsünde bulunan maktulü yakala
yıp bataklığa yıktıkları, maktulün kollarını arkadan bağladıkları, bilahara hep birlikte «Celil ve Nesibe 
Ökçün hayratı» adlı yalalklı çeşme yanına ıssız ve karanlık yollardan giderek vardıkları, orada muhtelif şe
kildeki kafa ve yumruk darbeleriyle mecalsiz bıraktıkları maktulü yalağa sırt üstü yatırıp ayaklarıyla bas
tırmak suretiyle öldürdükleri, cesedini 3 - 4 metre yüzüstü sürükleyerek bataklığa attıkları, her iki sanığın 
hem fiil olarak serbest irade ve temyiz kudreti altında isteyerek ve gasp suçuna ait delilleri yok etmeye ve 
gizlemeye, cezadan kurtulmaya matuf his ve menfaate dayanan saikle kasten adam öldürme cürmünü ikâ 
eyledikleri, dosyadaki delilerden anlaşıldığından, Fatih Laçingil'in hareketine uyan T. C. K.'nun 78, 450/9, 
64/1, 31 ve 33 üncü maddeleri gereğince, diğer sanık Ahmet Ürer'in T. C. K.'nun 450/9, 64/1, 59, 31, 33 
maddeleri gereğince tecziyeleri ve Fatih'e ait usturanın T. C. K.'nun 36 ncı maddesi gereğince müsade
resine dair 4 üncü Tümen Askerî Mahkemesinin 23 . 3 . 1977 gün ve 1977/54 - 91 sayılı oybirliği dile ver
diği karar, Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun 9 . 12 . 1977 gün ve Esas 1977/96, Karar 1977/96 sayılı 
ilamı ile onanmakla ve yargılamanın yenilenmesi isteklerinin de Askerî Yargıtay Birinci Dairesinin 18 . 11 .1981 
gün ve Esas 1981/407, Karar 1981/396 sayılı ilamları ile reddedilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalar karşısında hükümlü Fatih Laçingil hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilme
mesinde kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 87 ve Danışma 
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Meclisi içtüzüğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Fatih Laçingill haikkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere ıraporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Çekimserim 

Necip BİLGE 
Üye 

Çekimserim 

Jbdulla'h Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Bulunmadı 

M. 

Beşir 

Fevzi UYGUNER 
Başkanve'kffli 

Yavuz ALTOP 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Bulunmadı 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Bulunmadı 

Enis MURATOĞLU 
Üye 

İbrahim BARANGÎL 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye ve 

bu raporda sözcü 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Bulunmadı 

ÇEKİMSERLİK OY GEREKÇESİ 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereği, suç 
tarihi göz önünde bulundurulduğunda, konunun 1961 Anayasası ışığında çözümlenmesi gerekecektir. 

Bu Anayasanın 11 inci ve 14/4 madesine rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk Hâkimi Türk Kanunlarını uygula

maktan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerek
mektedir. 

Ancak, 1961 Anayasasının 64 üncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkün
dür. 

Kanun koyucu, Yargıtayın zorunlu incelemesinden sonra kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini in
fazın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vernıetrrtizde hukukî ıtantışmalaıra giris/imesine, dlava 
dosyasının incelenmesine yer yoktur. 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilme
si yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal - siyasal - vicdanî bir değerlendirme ola
caktır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle göz önünde bulundurulması ge
rekir : 

1. Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun, ölüm ceza
sının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

2. ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira infaz ile 
suçlunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası mah
kûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir ceza
dır. ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. Me
sela şartla salıverilemez. Müebbet hapis mahkûmu da değildir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 296) 
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4. ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içti
maî faydayı sağlar, ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok son
ra son verilmesi nedeniyle, maişerî vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen 
zaman süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasım 
yerine getirmekte yarar yoktur. 

5, Ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı yeri
ne getirmeme hususunda kanun ısdar edemez; Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşu
mu için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilmeyecektir. Baş
bakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Ko
misyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz, infaz 
imkansızlaşır. Kanunu Cumhurbaşkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben in
faz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir. Vicdanen kanaatini 
belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bunun gi
bi «Hâkim, Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu kullanı
rım, hata varsa günahını hâkimler çeksin» de diyemez. Zira kanun ölüm cezası hükmü ile bu hükmün yeri
ne getirilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine karıştıra
rak vicdan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gi'bi yerine getir
mek imkânı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile 1961 Ana
yasasının 64 üncü maddesinin öngördüğü Ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendi
sinden beklenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir : Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suç
lu ele geçer geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun ısdarı ge
rekir. Suçlunun ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî -
içtimaî fayda yoktur, bilakis zarar vardır. Ormandan Şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalar
sa parçalasın, ele geçirilmezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar 
yerine getirilir. Fakat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği tak
dirde, artık vahşi hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. Öldürülmesinde hiç
bir fayda yoktur. Tutsak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam his
si ile izah edilebilir. İntikam ise Devlet olma ile bağdaşmaz, 

ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 
topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine getiril
mesinde içtimaî siyasî - ferdî bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylülden bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur. Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası vardır. Bugünkü infazlar için aynı fayda
nın bulunduğu söylenemez. 12 Eylülden çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu cezala
rının yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla baş-
başa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi hu
susunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü say
gılarımla arz ederim. 

30 . 12 . 1982 
Serda KURT OĞLU 

Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu Üyesi 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Fatih Laçingil Hakkındaki ÖKim Cezasının Yerme Gtetüıilmesiiııe Dair Kanım Tasarısı 

MADDE 1. — Askerî Yargıtay Daireler Kurulunun 9.12.1977 tarih ve Esas 1977/96, Karar 1977/96 sa
yılı ilamı ile kesinleşen Keşan 4 üncü Piyade Tümen Komutanlığı nezdinde kurulan Askerî Mahkemenin 
23.3.1977 tarih ve Esas 1977/54, Karar 1977/91 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 uncu maddesi 
gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Bursa ili, daire 42, hane 53, cilt 3, sahife 117'de nüfusa 
kayıtlı, Faik oğlu, Muzaffer'den olma 1.10.1953 doğumlu Fatih Laçingil hakkındaki ölüm cezası yerine ge
tirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 307 

Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Bütçe - Plan ve İktisadî 

İşler Komisyonları Raporları. (1 /149) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar ( 1 Mart 1982 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 181101-

846/01658 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.2.1982 
tarihinde kararlaştırılan «Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fık
ralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

PETROL KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KANUNA BAZI MADDE VE 
FIKRALAR EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISINA AİT GENEL GEREKÇE 

Yurdumuzda özellikle petrol arama ve işletmeciliğini geliştirmek ve yurt ekonomisindeki olumlu etkilerini 
artırmak amacı ile 'bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

Petrol kaynaklarımızın hızla, sürekli ve etkili olarak aranmasını temin etmek gereklidir. Petrol arama pa
halı ve riskli faaliyet alanıdır. Büyük yüzölçümümüzün yanında ülkemizin karışık tektonik özelliği nedeniyle 
jeolojik yapısının izalhı ve çözümü kolay olmamaktadır. 

Ülkemizin artmaya devam eden petrol ithal etme yükümlülüğünü azaltmak için daha fazla yerli petrol 
üretimine ih+iyacırnız olduğu muhakkaktır. Arama faaliyetlerini artırmak üzere Petrol Kanununun bazı hü
kümlerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve aramacı şirketlerin faaliyetlerini artırmalarını teşvik 
edici bazı garanti maddelerine Kanunda yer verilmesi kaçınılmaz durumdadır. 

Bugün halen yürürlükte bulunan 1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu; 6326 sayılı Petrol Kanununun bazı 
hükümlerini değiştirmiş ancak, petrol kaynaklarımızın hızla, sürekli ve etkili bir şekilde geliştirilmesi ama
cına ulaşamamıştır. 

Kendi petrol kaynaklarını süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirip kıymetlendirmek mecburiyetinde 
bulunan Türkiye'nin günün şartlarına ve bütün dünyada ka'bul ve tatbik edilen teamüllere uygun olarak 
petrol mevzuatını düzenlemesi zarurî görülmektedir. 

Bu Tasarı ile, yurdumuzda petrol aramalarını artırmak ve süratlendirmek amacıyla özel ve yabancı yatı
rımcıların ilgisini çekmek üzere 6558, 6987, 1702 ve 2217 sayılı kanunlarla değişik 6326 sayılı Petrol Kanunu
nun 3, 6X 13, 18, 24, 25, 30, 31, 32, 46, 52, 53, 55, 56, 60, 63, 64, 69, 72, 1112, 114, 115, 119, 121 nci madde-
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leri tamamen veya kısmen; fıkra cümle, paragraf eklenmesi veya çıkarılması suretiyle değiştirilmiş ve ayrıca 
Kanuna 2 ek madde eklenmiştir. 

A) TARİHÇE : 
1. - 6326 sayılı «Petrol Kanunu» 1954 yılında yürürlüğe girmiş ve bugüne /kadar dört kez değiştirilmiştir. 
a) Birinci Değişiklik : 1955 yılında 21.5.1955 tarih ve 6558 sayılı Kanunla yapılmış, 135 maddeden olu

şan 6326 sayılı Petrol Kanununun 40 maddesi tadil edilmiş veya bunlara bazı ek hükümler getirilmiştir. (3/1. 
b-8.a-25.1aJb-26-27.a.'b-32.5, 12, 43, 50/2, 53/2 55/2-3, 57, 58/1-2, 63/1, 69/2, 71, 78/1-2, 79, 81, 82/l.b.c, 84/3, 
95,97,98, 101/2,102/1, 103, 104, 105/2.a, 3-4, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 115, 116, 117, 118, 1-20/1, 132/1 
ve 134, ayrıca 3/8-30-31, 19, 24 ve 120 nci maddelere ek fıkra) 

lb) 'İkinci Değişiklik : 1957 yılında 6.6.1957 tarih ve 6987 sayılı Kanunla olmuştur ve 15 maddede de
ğişiklikler yapılmıştır. (2, 3, 13, 22, 23, 34, 36, 83, 85, 87, 109, 110, 112, 113 ve 132 nci maddeler). 

c) Üçüncü Değişiklik : 1973 yılında 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu ile gerçekleşti
rilmiştir. Bununla Petrol Kanununun 53 maddesi tadil edilmiş, 22 m'adde ve fıkra kaldırılmış, 2 ek, 10 geçici 
madde Kanuna ilave olunmuştur. (2, 3, 6, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 42, 43, 45, 50, 
52, 53, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 68, 69, 79, 80, 82, 86, 87, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 112, 115, 116, 118, 
120, 121, 124, 125, 132 nci maddeler değişmiş, 3/37, 16, 21, 22, 27/1-d, f, i, 51/4, 76/2, 100, 101, 102, 10-3, 
104, 105, 106, 107, 10(8, 109, 110, 111, 117/2, 121/3-4 'kaldırılmış, 2 ek, 10 geçici madde eklenmiştir.) 

d) Dördüncü Değişiklik : 1979 yılında 1.3.1979 tarih ve 2217 sayılı Kanunla vukübulmuş ve Petrol Ka
nununun sadece 'bir maddesine (112 nci madde) bir kelimeyi değiştirmiştir. Bu maddedeki 25 yıllık süreyi 40 
yıla çıkarmıştır. 

II. - 1. 6326 sayılı «Petrol Kanunu»nun amacı 2 nci maddesinde Kanunun maksadı «Türkiye Cumhu
riyeti petrol kaynaklarının hususî teşebbüs eli ve yatırımları ile süratle fasılasız ve verimli bir şekilde geliş
tirilip kıymetlendirilmesini sağlamaktır.» olarak açıklanmıştır. 

Kanunda özel teşebbüsün Devlet müdahalelerine karşı güven ortamı içinde çalışabilmesi ve yatırımlarını 
endişe duymadan yapabilmesi düşüncesiyle bazı hukukî tedbirler (Madde 16) itiraz usulleri (Madde 25 vd.) 
vergilendirme kuralları ve vergi sınırı (Madde 111) kur garantisi (Madde 116) gibi çeşitli hükümler yer al
mıştır. 

Petrol ameliyelerini teşvik amacıyla da piyasa fiyatı (m. 3/25); kamulaştırma (m. 87). İthalat ve ihracat
ta vergi muafiyeti (M. 112, 113) transfer imkânı (M. 115) tükenme payı indirimi (M. 102 vd.) şeklinde ko
laylıklar sağlanmıştır, 

2. 6558 ve 6987 sayılı Kanunlarla Petrol Kanununda yapılan ilk iki değişiklik, özel teşebbüse daha çok 
kolaylıklar sağlamak hedefine yöneliktir. 6558 sayılı Kanunun gerekçesinde bu husus şu şekilde ifade edil
miştir 1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen maksadına uygun 
bir şekilde, yani Türkiye'nin petrol kaynaklarının hususî teşebbüs eli ve yatırımlarıyla, süratle, fasılasız ve 
verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesini sağlayacak surette tatbikinin ancak bu Kanunun bazı mad
delerinde yapılacak değişiklikler ve maddelere Kanunun kabulü sırasında derci unutulan birtakım hususların 
ilavesi sayesinde mümkün olabileceği neticesine varılmıştır^ 

6987 sayılı Kanunun gerekçesi ise özellikle «... yabancı menşeli hampetrolün nakline ve tasfiyesine..» 
ilişkin hükümlerin Petrol Kanununun şümulü içerisine alınması gerektiği görüşüne dayanmaktadır. 

3. 1702 sayılı «Petrol Reformu Kanunu»; 6326, 6558 ve 6987 sayılı Kanunların esas aldığı görüşlerin 
aksine bir görüşle hazırlanmıştır. 

Bu Kanun özellikle : 
a) 6326 sayılı Petrol Kanununun 2 nci maddesinde yer alan «... petrol kaynaklarının hususî teşebbüs 

eli ve yatırımlarıyla... geliştirilip kıymetlendirilmesi...» ilkesini kaldırmış; 
b) Devlet adına petrol faaliyetlerinde bulunan kamu kuruluşlarına öncelikler tanınmış (m. 6, 45/4, 53/4, 

121/2-a ve b); 
c) Özel teşebbüsün (belge) konusu faaliyetlerde bulunması imkânını kısıtlamış (m. 60); 
ç) Nispî tükenme payı ve müşterek beyanname usulü gibi bazı teşvik hükümlerine yer vermemiş; 
d) Süreleri azaltmış, devlet haklarını ve vergi oranını yükseltmiştir, 
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4. Petrol Kanununda 1979 yılında yapılan son değişiklik 112 nci maddeye münhasırdır. Bununla petrol 
hakkı sahiplerine, Petrol Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 25 yıl süreyle tanınan petrol ame
liyeleri için lüzumlu malzemeyi gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muafen ithal edebilmek hakkı 
40 yıla çıkarılmıştır. 

III - Petrol Reformu Kanununun yürürlüğe girdiği 18 Nisan 1973 tarihinden bu yana özel sektör ve 
yabancı sermaye faaliyetlerinde giderek bir azalma petrol üretiminde ise sürekli bir düşme görülmüştür. 

1973 - 1980 yılları arasında hampetrol üretimimiz aşağıdaki miktarlarda küçülmüştür. 

Yit 

1973c 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

TPAO 

1.026.748 
1.111.251 
1.101.598 
1.030.124 
1.070.117 

992.237 
1.149.845 

940.971 

Diğer Şirketler 

2.484.493 
2.197.711 
1.994.888 
1.565.231 
1.642.919 
1.744.095 
1.681.573 
1.389.221i 

Toplam Üretim 
(Ton) 

3.511.241 
3.308.962 
3.095.486 
2.595.355 
2.713.036 
2.736.332 
2.831.418 
2.330.192 

Öte yandan 1973 yılında 11.5 milyon ton civarında sivil petrol ürünü tüketimimiz 1980'de 14.8 milyona 
yükselmiştir. Aslında gerçek ihtiyacımızın bu rakamın üstünde olduğu kabul edilmelidir. 

1973 yılında varili en çok 5 dolar civarında bir fiyatla satılan hampetrolün bugünkü fiyatı 34 dolardır 
ve zaman içindeki dünya piyasalarında daha da yükselmesi beklenmektedir. 

1973 yılında tüm petrol ithalatımız için 300 milyon dolar civarında bir ödeme yapılmışken bu rakam 
1979'da 2 milyar dolara 1980'de ise 3,5 milyar dolara çıkmıştır. 

Ülkemiz hem petrol ikmalinde hem de petrol ithali için gerekli dövizi temin etmekte büyük güçlüklerle 
karşılaşmakta, petrol fiyatlarındaki artışlar ekonomimize menfi etkiler yapmaktadır. 

Bu durum karşısında en akılcı ve millî menfaatlereuygun yol, Türkiye Petrol Kaynaklarının kamu ve 
özel, yerli ve yabancı tüm imkânlardan yararlanarak hızla bulunup geliştirilmesidir. 

Dışardan (genellikle devletler arası ilişkilerle) petrol ithal etmek yerine ülkemizdeki her türlü imkânı 
seferber etmek suretiyle petrolün hizla bulunmasını sağlamak, daha doğrudur. 

Bu nedenle her şeyden önce petrol aramalarını cazip olmaktan çıkaran uygulamalar ve mevzuat hüküm
lerine eğilmek, petrolcüleri özendirmek gerekmektedir. Bu husus son yıllarda bir ihtiyaç olarak ortaya çık
mış ve bir seri idarî önlemler alınmıştır. (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna göre çıkarı
lan 20 sayılı Kararın 17.3.1979 gün ve 7/17320 sayılı kararla değiştirilmesine dair karar ve 24.1.1980 de ay
nı konuda çıkarılan 8/172 sayılı kararla, 24.1.1980 gün ve 8/178 sayılı Petrol Aramaları Hakkında Karar ve 
5.7.1980 gün ve 8/1071 sayılı yerli hampetrolün kuyubaşı fiyatına ilişkin kararlar gibi.) 

Şu var ki bu idarî kararlar mahiyetleri gereği bir kanun hükmü kuvvet ve devamlılığında değildir ve ye
terli güven ortamını sağlayamamaktadır. 

Her ne kadar alınan önlemler ilk tesirlerini göstermiş ve yerli özel teşebbüsün 1980 yılı içinde petrol ara
malarına yönelmesine yardımcı olmuşsa da bunların kanun hükmü haline dönüştürülmesi ve diğer bazı teş
vik hükümleri getirilmesi özellikle yabancı sermaye celbi bakımından faydalı olacaktır. 

B) Tasarımn Anahatları : ile getirilen başlıca değişiklikler şunlardır. 
Yukarıda açıklanan nedenlere dayanan bu tasarı veya tabiî gazın % 35'ini (denizlerde % 45'ini), yurt 
T, Petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri hampetrolnu 13); 

dışına ihraç edebilmeleri imkânı sağlanmıştır. (P. K.' gerekli esaslar açıklığa kavuşturulmuştur. (P. K.'nu 
2. Tabiî gaz fiyatlarının saptanmasında uyulması 

13, 114); 
3. Piyasa, ithal ve ihraç fiyatları ile ilgili (P, K.'nu 13, lî"2 ve 114) yeni hükümler getirilmiştir; 
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4. Petrol hakkı sahibinin yurt dışına yaptığı ihracattan elde ettiği dövizlerin, transfer haklarından 
mahsubu ve petrol ameliyeleriyle ilgili her türlü dövizli ödemelerde kullanılabilmesi kabul edimiştir. (P. K.' 
nu 115); 

5. Petrol bulan ve işletme ruhsatnamesi alan petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri petrolü taşıma veya 
taşıtma, tasfiye etme veya ettirme haklan yeniden benimsenmiştir. (P. K.'nu 6, 6Q); 

6. Devlet adına petrol ameliyeleri yapma hakkına sahip olan Kamu Kuruluşu Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı'nın bu hakkını bizzat olduğu gibi ortaklıklar vasıtasıyla da kullanabilmesine imkân sağla
mış (P. K.'nu 6). ve Devlet Hakkı ödeme yükümlülüğünden muaf tutulması hükmü muhafaza edilmiş (P. K.' 
nu 121) olmakla beraber çalışma gücünü ve olanaklarını aşan miktarda arama ruhsatnamesi almasını ve 
dlolıayjisııyla aırama salha'larıını kapayıcı bir uygu'laımıajya yönelmesini önleyici (P. K.'nu 53/2-4, 121) hükümlerle 
aramaları teşvik düşüncesine aykırı görülen bazı hükümler konulmuştur. (64 üncü maddenin 5 inci fıkrası
nın kaldırılması gibi); 

7. Petrol hakları ile ilgili müracaat ve karar sürelerini kısaltan ve işlemleri hızlandıran gerekli değişik
likler yapılmıştır. (P. K.'nu 24/1, 25/1-a, 30, 31, 46/3); 

8. Uygulamadaki güçlükleri ve tereddütleri gidermek için arama ruhsatnamesi müracaatları ile ilgili 
açık hükümlere yer verilmiştir. (P. K.'nu 52); 

9. Devlet hakkı cetvelleri gerçekçi bir oranda yeniden düzenlenmiştir. (P. K.'nu 56, 59); 
10. Katı hidrokarbonları ihtiva eden sahaların gerektiğinde (Petrol üretimine elverişli olmak kaydıy

la ve Bakanlar Kurulu Kararıyla) Petrol Kanunu kapsamına alınması öngörülmüştür.! (Tasan Ek Madde 4.). 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Kanunun 13 üncü maddesine 6558 sayılı Kanunla ilave edilen ve «Memleket ihtiyacı» kav

ramını tanımlayan bu hükmün, «Tarifler» başlığını taşıyan 3 üncü maddede yer alması daha doğru ve fay
dalı görüldüğünden, 13 üncü maddeden çıkartılmış ve yeni bir fıkra olarak 3 üncü maddeye eklenmiştir. 
Fıkra bu şekliyle üreticinin ihraç hakkını memleket ihtiyacı tanımı dışında bırakmaktadır. 

Madde 2. — Maddenin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklikle, Devlet adına petrol ameliyeleri yapmakla 
görevlendirilen kuruluşun, ruhsatname ve belge haklarını bizzat iktisap edebilmesi imkânı yanında bu hak
ları ortaklıklar vasıtasıyla kullanabilmesi ve devir edebilmesi de sağlanmıştır. Bu suretle bir taraftan kamu 
petrol sektöründe petrol haklarının kimler tarafından alınabileceği belirlenirken diğer taraftan uygulamada gö
rülen güçlükler giderilmiş olmaktadır. 

İkinci fıkradaki değişiklikle, petrol arayan ve bulan şirketlere Kanunun 60 inci maddesinde yazılı şartlarla 
belge verilmesi öngörülmektedir. Belge alma hakkının 1702 sayılı Kanunla özel teşebbüsten kaldırılmış olma
sı uygulamada petrol aramalarını menfî yönde etkilemiş bulunduğundan arayıcı ve üreticileri teşvik için 
böyle bir hüküm gerekli görülmüştür. 

Madde 3. — Bu Kanunun 13/1 maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye'de üretilen hampetrol ve tabiî 
gazın hangi oranlarda memleket ihtiyacına ayrıldığı ve hangi oranlarda ihraç edilebileceği belirlenmiş bu
lunmaktadır. 

Ayrıca, memleket ihtiyacına ayrılan hampetrol, tabiî gaz ve petrol ürünlerine piyasa fiyatı esasının uy
gulanacağı ve Kanunun 3/25. a maddesinde genel olarak gösterilen bu esasların uygulama şeklini Bakanın 
saptayacağı hükme bağlanmıştır. 

Değişiklik, tabiî gazın piyasa fiyatı tayin olunurken (Kullanma maksadının ve kalori bazı'mn) esas alın
masını öngörmektedir. 

Bu hükümler çerçevesinde, piyasa ve kuyubaşı fiyatları Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce incelenerek Ba
kanın onayına sunulacaktır. 

Maddenin 3 üncü fıkrası 1 inci maddenin gerekçesinde gösterilen nedenle metinden çıkarılmıştır. 
Madde 4. — Genel Müdürlük Teşkilatında Başyardımcılık kadrosunun iptal edilmiş olması ve Daire Baş

kanlığı kadrolarının ihdas edilmek istenmesi nedeni ile bu maddenin değiştirilmesi uygun görülmüştür. 
Madde 5. — Yapılan müracaatların fazla uzatılmadan karara bağlanması ve şirketlere bu yönde gerekli 

.güvenlim 'veriiıilmes1!, düşünüfen yatırımlarda teşvik edici bık unsur olması balkumundan bu hüküm gctMiımştir. 
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Madde 6. — Bakan Kararı aleyhine Danıştayda dava açılacağı konusundaki hükümler zaten müracaatçı 
ve petrol hakkı sahiplerinin anayasal haklan olduğundan ayrıca maddede tekrarına gerek görülmemiştir. Di
ğer taraftan Bakana yapılacak itirazın süresi belirlenmiş olmaktadır. 

Madde 7. — Maddede yer alan 90 günlük süre uygulamada işlerin uzamasına neden olduğundan bu süre kı
saltılarak 15 güne indirilmiştir. 

Madde 8. — Maddede yer alan 30 günlük süre, uygulamada işlerin uzaması ve aksamasına neden olduğun
dan 20 gün olarak kısaltılmıştır. 

Madde 9. — Petrol Kanununun 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 38 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının 
çelişir durumda olması ve dolayısıyla uygulamada aksaklık yaratması bakımından bu maddenin değiştirilme
si öngörülmüş ve ayrıca uygulama bakımından zorunlu görülen süreler maddeye katılmıştır. 

Madde 10. — Maddedeki 90 günlük süre uygulamada işlerin uzamasına neden olduğundan süre kısaltıla
rak 60 güne indirilmiştir. 

Madde 11. — Arama ruhsatnamesi müracaatlarında takip edilmesi gereken usul uygulamada değişik gö
rüşlere ve tereddütlere sebep olmaktadır. Madde metni daha önce 1702 sayılı Kanunla değiştirilmiş ancak 
buna paralel olarak Petrol Nizamnamesinde gerekli değişiklikler yapılamamıştır. Bu nedenle Petrol Nizamna
mesinin 4 üncü maddesi de dikkate alınarak maddenin açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yeniden dü
zenlenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 12. — Petrol arama sahalarının hızla değerlendirilebilmesi ve malî ve teknik imkânsızlıklar nedeniyle 
değerlendirilmesi mümkün olmayacak oranda ruhsat alınarak sahaların kapatılmasına mani olunması ama
cıyla kamu kuruluşumuza tanınan fazla ruhsat edinme ayrıcalık oranı azaltılmış, evvelce bir bölgede 16 ruhsat 
alabilirken bu miktar 12'ye indirilmiştir. 

4 üncü fıkrada yapılan değişiklikte de kamu kuruluşumuz değerlendiremediği, kanunî süresi sona ermiş 
veya terketmiş olduğu sahalara diğer şirketler gibi 1 yıl süre ile müracaat edememek hükmüne tabi tutul
muştur. 

Bu suretle kamu veya özel teşebbüs farkı gözetilmeksizin ruhsat sahiplerinin aldıkları sahalarda hızla ara
ma yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 13. — Arama ruhsatının uzatılmış süresi artırılarak, arayıcıların zor koşullu sahalarda daha ra
hat çalışmaları sağlanmak amacıyla bu hüküm değiştirilmiştir. 

Madde 14. — Arayıcı şirketlerin ödemekte oldukları Devlet hakkının günün şartlarına göre çok geride kal
mış olması nedeniyle bu hüküm getirilmiştir. 

Madde 15. — Bu madde ile yapılan değişiklik doğrudan doğruya petrol aramalarını ve üretimi teşvik 
amacını taşımaktadır. 

Petrol bulan ve üreten bir arayıcının ürettiği petrolü kendi imkânlarıyla nakledememesi veya tasfiye hak
kına sahip olmaması bu aşamalardaki muhtemel kazancını ortadan kaldıran ve dolayısıyla petrol aramalarının 
cazibesini azaltan menfî bir rol oynamaktadır. 

Türkiye'de aramaların azalmasında özel teşebbüs için getirilen belge yasağının da etkisi olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Bu nedenle işletmecilere tek başına veya birlikte belge konusu ameliyeleri yapmak veya kanunî şartla
ra uygun olmak kaydıyla belge almak hakkı getirilerek arama ve üretim teşvik edilmek istenmiştir. 

Esasen, belge alınmasıyla yapılması mümkün petrol ameliyatını yapmak hakkı maddenin 1702 sayılı 
Kanunla değiştirilmeden önceki şeklinde de mevcuttur,, 

Madde 16. — İşletme ruhsatnamesine geçiş nedeniyle arama ruhsat sahasının bir kısmını terketmek zo
runda olan petrol hakkı sahibi, terk edilen kısım için yeniden arama ruhsatnamesi müracaatında bulunursa, 
bu müracaat gerektiğinde - Kanunun maksat maddesine aykırı görülmemek kaydıyla - 53/4 maddeye istis-
naen değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. 

Böyle bir takdir hakkı idareye petrol bulunan sahaların hüsnüniyetle ve hızla geliştirilip geliştirilmemiş 
olmasına göre bir ayırım yapmak ve gerektiğinde hüsnüniyetli petrol hakkı sahiplerinin terk ettikleri saha
lara 53 üncü maddenin 4 üncü fıkrasındaki yasaklamaya istisnaen arama ruhsatı müracaatında bulunabilme
lerini sağlayarak, tecrübelerinden yararlanmak imkânını sağlayacaktır. 
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Madde 17. — İşletmeci şirketlerin ödemekte oldukları devlet haklarının günün şartlarına göre çok düşük 
bir seviyede kalması nedeniyle miktarlar yükseltilmiş ve ayrıca Bakanlar Kuruluna gerektiğinde yeni ayar
lamalar yapabilmek yetkisi verilmiştir. 

Madde 18. — Maddede yapılan değişiklik öncelikle ithalatta süre kısıtlamasını kaldırmaktadır. Petrol 
hakkı sahibinin elinde olmayan sebeplere dayanan gümrük vergi ve resimlerine ait süre sınırlanmasının 
kaldırılması ve sanayinin gelişmesine paralel olarak petrol ameliyelerinde kullanılan ve ülkede imal ve is
tihsal olunabilen maddelerin ithalinin Bakanlar Kurulu Kararı ile gümrük vergi ve resimlerine tabi kılına
bilmesi değişikliğin amacıdır. Yerli istihsal veya imal edilen maddelerin gümrüklü fiyatlarının ithal fiyatları
na göre % 25 yüksek olmasına ait kıstas tatbikatta uygulanamadığı için bu unsurun metinden çıkarılması da 
yerli sanayiinin teşviki bakımından bir sakınca taşımamaktadır. 

ikinci fıkrada yapılan değişiklikle, petrol hakkı sahiplerinin kendi petrol ameliyeleri veya memleket ih
tiyacı için gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edecekleri hampetrol ve tabiî 
gazın ithal fiyatının, kanunun 3/25-a ve 13 üncü maddelerinde tanımlanan «Piyasa Fiyat»'ı esasına dayana
cağı açıkça gösterilmekte, uygulamada görülen aksamalar ve tereddütler bu suretle giderilmek istenmektedir. 

Altıncı fıkra da yapılan değişiklik petrol ameliyeleri için gerekli malzemenin sağlanmasında malı bakım
dan petrol hakkı sahibine teşvik edici bir kolaylık getirmektedir. Esasen buna mümasil bir hüküm Gider 
Vergileri Kanununun 4/j. maddesinde de yer almaktadır. 

Madde 19. — Petrol Kanununun 13 üncü maddesi gereğince ihracı mümkün olan veya ihracına izin veri
len petrol ve tabiî gazın ihraç fiyatlarının kontrol ve belirlenmesinde uyulacak esaslar bu maddeye ekle
nen hükümle gösterilmiştir. 

Madde 20. — 24 . 1 . 1980 tarih ve 8/178 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde yer alan transfer hü
kümleri kanun kapsamına alınmıştır. Petrol hakkı sahibinin ihracattan sağladığı dövizi dışarıda ne şekilde 
muhafaza edeceğine dair düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler zaman zaman hissedilen döviz sıkıntısı 
dolayısıyla hâsıl olan transfer gecikmelerini önlemek ve petrol hakkı sahibinin duyduğu endişeleri gider
mek ve petrol aramalarını özendirmek amacına yöneilktir. 

Madde 21. — Uygulamada işlemlerin daha süratle yapılması amacıyla Bakana münhasır olan bu yetki, 
getirilen bu hükümle Bakanlığa verilmektedir. 

Madde 22. — Devlet adına aramalar yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, diğer arayıcılara 
nazaran ayrıcalık ve ©şliitsMk sayılabilecek isıtlüsnaî hükümlerden yararlandırılması hususu Kanunun 53, 64 
ve 121 inci maddelerinde yapılan değişikliklerle kaldırılmıştır, 

Ancak, Devletin sermayesine sahip olduğu ve kendi adına arama faaliyetinde bulunan bir Kamu Kuru
luşundan (Devlet Hakkı) almaması bir eşitsizlik veya ayrıcalık sayılamayacağından TPAO'nun Devlet Hak
kı ödememesine dair kanun hükmü aynen muhafaza edilmiştir. 

Eklenen Maddeler : 
Madde 23. — 6326 sayılı Petrol Kanununa aşağıdaki eklenen (Ek 3, 4 üncü) maddelerin gerekçeleri gös

terilmiştir. 
Ek Madde 3. — Avukatlık Kanunundaki hükme rağmen, Petrol Kanunundaki Petrol İşleri Genel Mü

dürlüğünün teşkilatlanmasına ilişkin hükümler içinde vekâlet ücretlerine dair bir maddenin yer almaması, 
bu Genel Müdürlük Müşavir ve Avukatlarına vekâlet ücreti ödenmesi konusunda tereddütlere yol açmış
tır. Genel prensip olarak bütün katma bütçeli kuruluşların Hukuk Müşavirleri ve Avukatlarına vekâlet üc
reti ödenmesini kabul eden mevzuat karşısında, teşkilata ilişkin hükümlerinde açıklık olmamasından dolayı 
liısifiisnaî bir durum teşkil etftiği düşünülen Petrol îşferi Genel Müdürlüğünün bu genel prensip içine alınma
sı ve bu hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla bu hüküm getirilmiştir. 

Ek Madde 4. — Bu madde günümüzde enerjinin ve özellikle petrolün önem kazanması dolayısıyla de
ğeri artan katı hidrokarbonların da petrol olarak kabul edilmesi ve işletilmesinin memleket yararına olaca
ğı düşüncesiyle düzenlenmiştir. 

Kaldırılan Madde ve Fıkralar : 
Madde 24. — Kaldırılan madde ve fıkraların kaldırılış gerekçeleri aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 
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— 13 üncü maddenin 3 üncü fıkrası, bu fıkra kanunun 3 üncü tanımlar maddesine 42 nci fıkra olarak 
eklendiğinden çıkarılmıştır. 

— 25 inci maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkraları, uygulamada yeniden tetkik talebinin bir fayda sağlamama
sı 'ı ve Danıştaya başvuru imkânının esasen Anayasal bir hak olması nedeniyle gereksiz görülerek kaldırılmış
tır. 

— 64 üncü maddenin 5 inci fıkrası eşitlik ilkesine aykırı bulunmuştur. 
— 72 nci madde petrol hakkı sahiplerinin yasal müköiefiıyetlıednli sürüncemede bırakmaları ihtimafei 

önlemeyi amaçlamaktadır. 
Madde 25. - 26. — Yürürlük ve Yürütme maddeleridir. 

TC 
Danışma Meclisi 28 Ekim 1982 

İktisadî İşler Komisyonu 
Sayı : 525 

Konu : Petrol Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın- ivedi 
da Kanun Tasarısı. Sürelidir 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGÎ : Danışma Meclisi Başkanlığının 14 Ekim 1982 gün ve Kanunlar Md. 06-2634 sayılı yazıları. 
Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı üzerindeki Komisyon raporumuzun bir nüshası ilişikte sunulmuştur. Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliği 14 Ekim 1982 gün ve Iht. Kom. : 1800-278-82 sayılı yazılarında bu tasarının ive
dilikle ele alınmasını istemektedir. 

Ayrıca Başbakanlık 5.7.1982 gün ve K.K.T.D. 18/101-846/05274 sayılı yazılarıyla İçtüzüğümüzün 36 nci 
maddesi gereğince taşarının doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınmasını istemiştir. 

İçtüzüğümüzün 36 nci maddesi üçüncü fıkrası gereğince görüşlerinin on gün içinde bildirilmesine mü
saadeleri saygı ile arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
İktisadî İşler Komisyonu 
Başkanı 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 11 Kasım 1982 

Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. :1/149 
Karar No. : 6 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Başkanlığının 17.6.1982 gün ve 06-859 sayılı yazıları ile görüş almak üzere Komisyo
numuza havale edilen «Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fık
ralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi, Hükümet ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iş
tiraki ile görüşülmüştür. 
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Tasarının tümü ve gerekçesi Komisyonumuzdan gelen rapordaki şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Komisyon Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

[Ali DİKMEN 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Aydın fTUĞ 
Sözcü 

Ender CÎNER 
İmzada bulunamadı 

Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

TC 
Danışma Meclisi 

İktisadî İşler Komisyonu 
Sayı : 526 

28 Ekim 1982 

Konu : Petrol Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı. 

İvedi 
Sürelidir 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Danışma Meclisi Başkanlığının 14 Ekim 1982 gün ve Kanunlar Md. 06-2634 sayılı yazıları. 
Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı üzerindeki Komisyon raporumuzun bir nüshası ilişikte sunulmuştur. Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliği 14 Ekim 1982 gün ve îht. Kom. : 1800-278-82 sayılı yazılarında bu tasarının ive
dilikle ele alınmasını istemektedir. 

Ayrıca Başbakanlık 5.7.1982 gün ve K.K.T.D. 18/101-846/05274 sayılı yazılarıyla İçtüzüğümüzün 36 ncı 
maddesi gereğince tasarının doğrudan doğruya Genel Kurul gündemine alınmasını istemiştir, 

İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesi üçüncü fıkrası gereğince görüşlerinin on gün içinde bildirilmesine mü
saadeleri saygı ile arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
İktisadî İşler Komisyonu 
Başkanı 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Bütçe H Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/149 
Karar No, : 113 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 28.10.1982 tarih ve 526 sayılı yazınız, 
İlgi yazınızla içtüzüğümüzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonumuzun görüşüne ihtiyaç du

yulduğu bildirilen «Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fık
ralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve Esas Komisyon olan «İktisadî İşler Komisyonu Raporu ve 
bu Komisyonca düzenlenen metin» 13.1.1983 günlü 32 ncı birleşimde ilgili Hükümet temsilcilerinin de katıl
ması ile görüşüldü. 

Ülkemizin artmaya devam eden petrol ithal etme yükümlülüğünü azaltmak için daha fazla yerli petrol 
üretimine ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. Bu nokta dan hareketle; tasarı : 

Arama faaliyetlerini artırmak üzere Petrol Kanununun bazı hükümlerinin günün şartlarına uygun hale 
getirilmesini ve arayıcı şirketlerin faaliyetlerini artırmalarını teşvik edici bazı hükümlerin getirilmesini, 

Tasarı ayrıca; 
Petrol kaynaklarımızın hızla, sürekli ve etkili bir şekilde geliştirilmesini, 
Petrol kaynaklarım süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirip kıymetlendirmek mecburiyetinde bu

lunan Türkiye'nin, günün şartlarına ve bütün dünyada kabul ve tatbik edilen teamüllere uygun olarak petrol 
mevzuatının yeniden düzenlenmesini, 

Öngörmektedir. 
Bu nedenlerle, hazırlanan tasarı, Komisyonumuzca da olumlu bulunarak, yapılan oylamadan sonra, tasarı 

ımetn'i esas 'alınmi'ş ve ımiaddeîerin ımüzakeresıine geçifarfetâri 
Buna göre : 
Çerçeve birinci maddeye bağlı 3 üncü madde değiştirilmiştir. 
Çerçeve ikinci maddeye bağlı 6 ncı madde, belge haklarının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kana

lı ile değil, doğrudan doğruya kuruluş amacına uygun kamu kuruluşlarına verilmesi daha uygun olacağı ge
rekçesiyle, yeniden düzenlenmiştir. 

Çerçeve 3 üncü maddeye bağlı 13 üncü maddenin ikinci paragrafinin 5 inci satırında yer alan «3/25 inci 
maddesinde» ibaresi sehven yer almış bulunması nedeniyle «3 üncü maddenin 25 a bendinde» sekinde dü
zeltilmiştir. 

Çerçeve 4 üncü maddeye bağlı 18 inci maddede yer alan hükümler sözleşmeli persoael istihdam edil
mesini öngörmesi ve bunun tatbikatta sakıncalar yaratacağı gerekçesiyle, metinden çıkarılmıştır. 

Bundan sonra gelen madde numaraları teselsül ettirilerek, 
Yenli çerçeve 4 üncü maldldeye bağlı 24 üncü maddenin 3 üncü satırında yer alan «ve» kelimesi «veya» 

olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 6 ncı maddesi 5 inci madde, 7 nci maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve 7 nci maddeye bağlı 31 inci maddesi kanun yapma tekniği bakımından yeniden düzenlenmiş

tir. 
Tasarımn 9 uncu maddesi 8 inci madde, 10 uncu maddesi 9 uncu madde, 11 inci maddesi 10 uncu mad

de olarak aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve 11 inci maddeye bağlı 53 üncü maddenin ikinci fıkrasının son satırında yer alan «1» rakamı yazı 

ile «bir» olarak düzeltilmiştir. 
Tasarının 13 üncü maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve 13 üncü maddeye bağlı 56 ncı maddenin üçüncü satırında yer alan «1, 2 ve 3 üncü yılları için 

25 TL; 4 ve 5 inci yıllar için 50 TL; 5 inci yıldan sonra her yıl 75 TL.'dır» ibareleri «1, 2 ve 3 üncü yıllar 
50 TL; 4 ve 5 inci yıllar için için 100 TL; 5 inci yıldan sonra her yıl için 150 TL.'dır» şeklinde değiştiril-' 
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mistir. Ayrıca deniz aramalarında Devlet hakkından yararlanılması için maddeye son bir paragraf eklen
miştir. 

Çerçeve 14 üncü maddeye bağlı 60 inci maddenin birinci paragrafının son satırında yer alan «her safha
da satmak» ibaresinin yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle «yurt içinde satmak» şeklinde 
değiştirilmesi daha uygun görülmüştür. 

Tasarının 16 ncı maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve 16 ncı maddenin birinci satırında sehyen yer alan «6362» Kanun No. su «6326» olarak düzel

tilmiştir. 
Çerçeve 17 nci maddeye bağlı 112 nci maddenin ikinci fıkrası gereksiz görülerek, madde metninden çı

karılmıştır. Ayrıca, muafiyetin ne kadar bir süre devam edeceğinin belirlenmesi amacıyla, madde metnine son 
bir paragraf eklenmiştir. 

Tasarının 19 uncu maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve 19 uncu maddeye bağlı 115 inci madde yeniden düzenlenmiştir. Tasarının 21 inci maddesi 20 nci 

madde, tasarının 22 nci maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve 22 nci maddeye bağlı ek 3 üncü madde 657 sayılı Kanunla düzenlenmesi gereken bir husus ol

duğu cihetle metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının 24 üncü maddesi 23 üncü madde, 25 inci maddesi 24 üncü madde, 26 ncı maddesi 25 inci mad

de olarak aynen kabul edilmiştir. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Söz hakkım saklıdır, 

Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

İmzada bulunamadı. 
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Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALİPDÜNDAR 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GlRMEN 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
2 nci madde, 2 nci fıkra ile 

muhalifim* 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Tülay ÖNEY 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M, Ali Öztürk TEKELİ 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Sodan TUZCU 
Söz hakkım saklıdır. 

Üve 
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17 Ocak 1983 

«MUHALEFET ŞERHİ», 

I. - «Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı», nın 2 nci maddesi ile 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 6 ncı 
maddesi değiştirilmektedir. Bu maddenin 2 nci fıkrasında yer alan hukukî kavram ve kurumlar ile getirilmek 
istenen ve yabancı bir devlete veya devletlere (kamu sermayesi) şeklinde Türkiye'deki «Devlet adına ara
ma, müsade ve işletme»; hakkı veren, ayrıca TPAO lığında merkezileştirilmek istenen tüm faaliyetleri diğer 
Kamu İktisadî Teşekküllerine de yayan sisteme aşağıda belirttiğim gerekçelerle muhalifim. 

I. Değişiklik yapılarak tasarıda yer alan altıncı maddenin 2 nci fıkrası «Bu kanundaki esaslara uygun 
olmak şartıyla, gerçek kişi tacirlerle şahıs şirketleri dışında kalan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları veya 
yabancı devletler mevzuatına göre (Kamu İktisadî Teşekküllü» veya sermaye şirketi niteliğinde bulunan ku
ruluşlara da müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve bu Kanunun 60 inci maddesinde yazılı 
şartlarla belge verilebilir..», şeklindedir. 

6326 sayılı Kanunun eski 6 ncı maddesi, «Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, kolektif ve adî 
komandit şirketler dışında kalan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile yabancı devletler mevzuatına göre 
tacir olan tüzelkişilere de müsade, arama ve işletme ruhsatnamesi verilebilir» şeklindeydi, 1702 sayılı Ka
nun bu hükümleri kaldırmıştı. 

Görülmektedir ki, yeni değişiklik madde ile «Yabancı Devletler mevzuatına göre Kamu iktisadî Teşeb
büsü veya Teşekkülü» olan kuruluşlara da kanunda gösterilen müsade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatna^ 
mesi verilebilecektir. 

Önce, yabancı mevzuata göre Kamu İktisadî Teşekkülü tanımlanması iç hukukumuz bakımından doğru 
değildir. Çünkü, Türk Hukuk Düzeninde KİT lerin tanımı 440 sayılı Kanuna göre yapılmış ve bu Kanuna 
tabi kılınmıştır. Yabancı mevzuatta ne 440 sayılı Kanuna uygun bir tanımlama ne de bu gibi bir kavram 
mevcuttur. Bu sebeple, değişiklik hukuk kavram ve tanımı bakımından hatalıdır. 

İç hukukumuzda yer alan İktisadî Kamu Teşekkülleri veya Kamu İktisadî Teşekkülü kavramını, yabancı 
hukuka genişletmeye ve bunun verdiği unsurları yabancı hukukda bularak uygulamaya imkân bulunmamak
tadır. Bu nedenle, kanun tekniği ve anlamı bakımındanda getirilen fıkra hatalıdır. 

İkinci olarak, Kamu İktisadî Teşekkülü, bir yandan kamu sermayesi diğer yandan Özel sermayenin bir ara
ya gelmesiyle oluşturulan iktisadî işletmelerdir. Bu işletmelerde sermaye miktarı ne olursa olsun, kamunun 
önemi vardır. Kısaca, Devlet iktisadî hayata bu yolla müdahale etmekte, iktisadî hayatta rol oynamaktadır. 
Yabancı bir kamu iktisadî teşekkülüne Türkiye'de sayılan Petrol arama, işletme ve diğer imkânların veril
mesi yolunun açılması demek, gerçekte yabancı bir devletin bu imkânlara görünüşte dolaylı fakat gerçekte 
doğrudan katılması demektir. Bu ise Cumhuriyet tarihimizde ilk defa ortaya atılan bir imkân olarak görül
mektedir. Dahası, bütün imparatorluk tarihinde de bir örneğine rastlanmamaktadır. Böyle bir imkânın ka
nunlarımızda yer alması, Cumhuriyetin temel ilkeleri ile «Bağımsızlık»! anlayışı ile bağdaşmaz. 

Kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, TPAO lığının merkezî bir teşkilat olarak Petrolle ilgili 
bütün işlemlerde tek sorumlu ve yetkili kılınmasıdır. Maddede, Türkiye'deki KİT'lerin bu faaliyetlere katıl-
masıda sağlanmakta bu suretle kanunun ilkesi zedelenmektedir. 

Kısaca, açıklanan yeni 6 ncı maddenin ikinci fıkrası, tümü ile hukuk teknik ve esaslarına aykırıdır ve 
Türkiye Cumhuriyetinin Devlet anlayışı ile bağdaşmaz. Mesela yabancı sermaye, yabancı teknoloji gereklili
ğinden ötede ele alınmıştır. Bu sebeple muhalefetimizin gerekçeleri sunulmaktadır. 

II. - «Bütçe - Plan Komisyonunda «Tasarının 112 nci 2 nci değiştiren, yeni önerisinede, «İthal müsadesi-
nin») kesinlikle ortadan kaldırılması yolundaki görüşe muhalifim. Bu fıkrada ki teşvik unsurları ortadan kal-
dırılmışdır. Bu fıkraya değişiklik getirilmesi gerekirse, İthal vergi ve resimlerinden muaf olmamak kaydı ko
nulmalıydı. Komisyonda, fıkra çıkarılmıştır. 

Saygılarımla. 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
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Danışma Meclisi 

İktisadî İşler, (Ticaret, Sanayi 29 Haziran 1982 
ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar) Komisyonu 
Esas No. : 1/149 
Karar No. : 13 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 27 ve 28 Nisan; 5, 6 ve 12 Mayıs; 2, 8, 9, 1:0i ve 14 Haziran 1982 
tarihli 47, 48, 52, 53, 54, 61, 64, 65 66 ve 67 noi birleşimlerinde MGK Genel Sekreterliği Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlaıma Teşkilatı, Petrol İşleri Ge'nel Müdürlüğü, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Türkiye Odalar Birliği, TMMOB Petrol 
Mühendisleri ve Jeoloji Mühendisleri odaları, yerli ve yabancı petrol şirketlerinin ilgili ve yetkili temsilcile
rinin iştirakiyle geniş kapsamlı olarak her yönü ile tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususları ve gerekse temsilcilerin verdikleri tamamlayı
cı bilgileri uygun ve yerinde mütalaa eden Komisyonumuz, yurdumuzda petrol arama ve işletmeciliğini 
geliştirmek ve ülke ekonomisindeki olumlu etkilerini artırmak amacı ile hazırlanan tasarının tümünü pren
sip olarak kabul ettikten sonra maddelerin görüşülmesine geçmiştir. 

Madde 1. — Yerli hampetrol ve bundan elde edilen ürünlerin satış fiyatında yer alan gümrük vergisi, 
belediye hissesi, 'damga 'vergisi ve rıhtım resmi toplamı kadar 'bir meblağ üretici şirketlere bir sübvansiyon 
niteliği taşıdığından piyasa fiyatı teşekkülünden çıkarılması uygun görülmüştür. 

Bugün dünya petrol fiyatları tespitinde maliyet esası yerine serbest piyasa oluşumu hâkim olduğundan pet
rol fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmıştır. 1955 tarihinde yürürlüğe giren 6558 sayılı Kanunla, 6309 sayılı 
Petrol Kanunu değiştirilmişti. Bu Kanunda, anılan vergiler o tarihte bir teşvik unsuru olabilmekte idi. Ancak, 
'bugün ülkemizde yerli hamipetrolde «'FON» uygulama prensibinden vazgeçildiği ve ı(% 55) oranında vergi 
limiti uygulanıması nedeniyle, pe'trol fiyatı ile orantılı olarak artan damga vergisi ve rıhtım resmi ile diğer 
gümrük vergi ve belediye hissesi toplamının teşvik unsuru Olarak muhafazasının düşünülmesi serbest piya
sa ekonomisine ters düşmektedir, ayrıca petrol ürünleri fiyatlarında fon uygulamasında farklılıklar ve ka
rışıklıklar doğmaktadır. Diğer taraftan en önemli unsur olarak akaryakıt fiyatları üzerindeki vergilerle te
min edilmesi düşünüle'n miktarda vergi alınamamaktadır. Böylece Devletin vengi kaybı olmaktadır. Avrupa 
ülkelerinde akaryakıt üzerindeki vergiler % 70 - 100 mertebesinde iken bizim vergi nispetleri halen tüke
tici fiyatları üzerinden j % 5 - 7 civarında bulunmaktadır. Bu sakıncanın da ortadan kaldırılması gerekmek
tedir. Petrol fiyatlarının normal yükselmesi ile 1973 yılı sonunda 20 sayılı Karar ile gümrük ve diğer it
hal vengi ve re'simlerinden doğan fark Fiyat İstikrar Fon Payı 20 Sayılı Fon'a alınmıştır. Yine bu Karar
namenin tadili ile 1.1.1980 tarihinden itibaren keşfedilecek sahalardan üretilecek hampetrolden elde edilecek 
ürünlerdeki Fiyat İstikrar Fon Payı 20 Sayılı Fon'a alınmıştır. Esasen 20 Sayılı Fon kararlarının bazıla
rının da böylece yasalaşmasını sağlamak, akaryakıt fiyatlarındaki bütün farklılığı önlemek ve basit bir sis
tem kurulmasına hizmet etmek gayesi ile 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 3 üncü mad-
de'sinin 25 inci fıkrasının (a) bendinin Komisyonumuzca değiştirilmesi uygun 'görüldüğünden gerekli değişik
lik 1 inci madde kapsamına alınmıştır.. 

Kiomisyonumuz, '(Petrol ürünleri) ni de «MEMLEKET İHTİYACI» kapsamına almış, fıkraya açıklık 
getirmek gayesi ile de (Tasfiye etmeleri gereken petrol) tabiri yerine (Tasfiye ettikleri petrol) ifadesi getiril
miştir. Yapılan bu yeni düzenleme ve değişiklikle 1 inci madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir., 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde- 3. — 63126 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ilk 

paragrafı Kanunun 78 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile ters düşmektedir, ayrıca kararnameler ile öngörülen 
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j % 35 ihraç hakkını, üretilen tüm petrol üzerinden tanınması ifade edilmiş (bulunmaktadır.; 2 inci paragrafın 
tadil edilmesinde ise tasarının genel düzenlenmesi içinde sadece hampetrol ve talbiî gaza da piyasa fiyatının 
uygulanacağının açıklığa kavuşması amaçlanmıştır. Petrol mahsullerinin fiyatlarımın tespitinin ıbu Kanunu 
prensipleri dışına çıkarılması ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile birlikte Bakanlar Kuruluna yetki ve
rilmesi şeklinde Ihir düzenlemenin uygun olacağı benimsenmiştir. Ayrıca, Petrol Kanununun genel prensibi içe
risinde piyasa fiyatının teşkiline esas olan serbest rekabet fiyatının petrol Ihakkı sahibi taraifmdan talebi, 
79 uncu maddedeki Devlet hissesi ödenmesinde kuyubaşı fiyatının 'beyanı ve bunların Petrol işleri Genel 
Müdürlüğü tarafından incelenerek onaylanmasında paralellik sağlanması düşünüldüğünden madde Komisyo
numuzca bu gerekçelerle değiştirilerek kabul edilmiştir.. 

Madde 4.. — Maddenin 2 nci fıkrasının1 sonundaki (terekküp eder.) kelimesi (oluşur.), 3 üncü fıkrasında
ki (müdür muavinleri) ibaresi (müdür yardımcıları) olarak düzeltilmiş, 4 üncü fıkradaki (sözleşmeli .per
sonel istihdamı caizdir) 'ifadesindeki (caizdir) sözcüğü (edildbilir.) olarak değiştirilmiş ve madde bu düzelt* 
me ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 5̂  — 1 inci satırdaki (se'lahiyet dairesine) ibaresi »(yetki alanına), 2 nci satırdaki (karar ittihaz 
etmeme) ibaresi (karar almadan) şeklinde konuşulan dile çevrilmiştir. 3 üncü satırdaki Petrol işleri Genel Mü
dürlüğü ibaresinden sonra gelen (ve) bağlacı (veya) şeklimde değiştirilmiştir. Böylece} Bakanın görev ma
hallinde bulunmadığı zamanlarda, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, diğer bir makamın yetki alanına giren bir 
hususta o makamının muvafakatini alabilmesi imkânı sağlanmış olmaktadır. Madde bu değişiklikle Komis
yonumuzca kabul edilmiştir.: 

Madde '6. — Maddenin 2 nci satırındaki (ittihaz olunan) ibaresi 5 inci maddedeki değişikliğe paralel 
olarak (alınan) şeklinde değiştirilmiş ve bu düzeltme ile madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde" 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.; 
Madde 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkı ile ilgili kesinleşen kararı, 15 gün içerisin

de Resmî Gazetede ilan edilmesi hükmü getirilmiştir. Bazı ahvallerde Ibu süre içerisinde işlerin sıkışıklığı 
dolayısıyla ilan edilemeyeceği ihtimalini nazarı itibara alan Komisyonumuz, maddenin 3 (üncü satırındaki 
(ilan edilmeyen) ibaresini (Ihenüz yayınlanmamış) şeklinde düzeltmiş ve madde bu haliyle Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Madde 10,: — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Maddenin 1 inci fıkrasında (petrol aramalarına açık bir sahaya yapılan arama ruhsatna
mesi müracaatları, müracaatı takiben 4 gün gizli tutulur.) hükmü getirilmiştir. Müracaatları gizli tutmak ye
rine, müracaatların muhtevasının gizli tutulmasının daha doğru olacağı düşüncesi ile fıkra yeniden düzenlen
miştir. İlk müracaatı takiben 4 gün gizli tutulma keyfiyeti, cumartesi, pazar, dinî ve millî bayramlardaki tatil 
günlerini de nazarı dikkate alarak ve açıklık getirmek maksadı ile 1 inci fıkra, (b) ve (c) bentlerindeki (4 gün) 
ibaresi (4 iş günü) olarak düzeltilmiştir. 

Arama ruhsatnamesi müracaatları hakkında bu Kanunun 4/1 ve 20 nci maddeleri gereğince Bakanın tak
dir hakkını kullanarak gerekli kesin kararı vereceğini hükme bağlayan 3 üncü fıkraya (en geç 15 gün içinde) 
ibaresi eklenerek kesin karara bir sınır getirilmesi gayesi güdülmüştür. Madde yapılan bu ilavelerle Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 13. — 2 nci fıkra uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. Arayıcının çalışmalarına itici etkisi ol

ması dolayısıyla keşif ihtimali bulunan durumda Bakana bir değerlendirme imkânı vermek ve petrol keşfi
nin süresini o sahada kısaltmak ve ilave temdit için takdir hakkını kullanması uygun görüldüğünden Bakana 
teminat karşılığında süreyi iki yıla kadar uzatma yetkisini veren yeni bir paragraf fıkraya ilave edilmiştir. 

2 nci fıkraya yapılan bu ilave nedeniyle 3 üncü fıkradaki (bir arama ruhsatnamesinin süresinin ilk yürür
lük tarihinden itibaren 6 yıldan fazla olmaz.) ibaresin deki (6 yıl), (8 yıl) a çıkarılmış ve madde yapılan bu 
ilave ve değişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Petrol hakkı sahibi şirketlerin aramalarını hızlandırmak ve ruhsat sahalarının bir an önce 
değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlamak amacı ile ödemekle mükellef bulundukları hektar başına Devlet 
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hakkı miktarları az görüldüğünden iki katına çıkarılmıştır. Ancak, Bakanlar Kuruluna verilen 10 katına ka
dar artırma yetkisi de 5 katına düşürülmüştür. Böylece yukarıda ifade edilen amaç sağlandığı gibi ileri yıllar
da artırma durumu ile tasarıda öngörülen toplam miktarlarda paralellik sağlanmak maksadı ile 1 inci fıkra 
değiştirilmiş, diğer fıkralar tasarıda yazılı olduğu şekilde Komisyonumuzda aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Maddenin 1 inci fıkrasına açıklık getirmek amacıyla (istihsal etmek) sözcüğünden sonra (is
tihsal ettiği petrolü) ibaresinin eklenmesi yerinde görülmüş ve madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Madde 16. — Tasarının 16 ncı maddesi uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
'Madde 17. — Tasarının 17 nci maddesi uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18. — 1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu ile 6326 sayılı Kanunun 95 inci maddesinin 1 inci fık
rası değiştirilerek petrol hakkı sahibi şirketin safî kazancı üzerinden ödemek durumunda oldukları vergi li
miti % 50'den % 55'e çıkarılmıştır. Ancak, 6326 sayılı Kanunda vergi limiti bir tavan olduğu kadar bir taban 
vergiyi de yansıtmaktaydı ve bir petrol şirketinin ödeyeceği Kurumlar ve Gelir Vergisi tevkif atı % 50'nin 
altında ise aradaki fark belirli 'hesaplar içerisinde, munzam vergi olarak ödenirdi. 1702 sayılı Kanun ile mun
zam vergi kaldırılmış olduğundan bu vergi limiti tavan olarak kalmıştır. Ülke ekonomisinin gerçekleri dikkate 
alınarak zaman zaman ayarlanan Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi stopajı petrol hakkı sahibinin ödeyeceği 
vergi hususunda belirsizlik yaratmaktadır. Bu durum, çoğu zaman Devletin aleyhine tecelli etmektedir. Di
ğer taraftan riskli olan petrol aramalarında yatırımcı önceden ödeyeceği vergiyi bilmek istemektedir. Bu se
beple vergi miktarını belirlemek ve mevcut Kanundaki seviyede tutmak petrol arayıcısı şirket yönünden daha 
uygun ve hatta teşvik edici olması düşüncesiyle adıgeçen maddenin 1 inci fıkrasının yukarıda açıklanan ne
denle değiştirilmesi Komisyonumuzca kararlaştırıldıktan sonra tasarı metnine yeni bir 18 inci madde olarak 
ilave edilmiştir. 

Madde 19. — Komisyonumuz 1 inci fıkrayı bazı düzeltmelerle kabul etmiş, ikinci fıkraya ise açıklık 
getirilmeye çalışılmıştır. İthalatta, tasarıdaki yazılış şekli ile petrolün sadece piyasa fiyatından ithal edilebileceği 
gibi bir anlam çıkmaktaydı. Bilindiği üzere ithalatın mümkün olan düşük fiyatla yapılması esastır. 

Değişken bir yapı gösteren dünya petrol piyasasında oluşan fiyatlardan yararlanmak için ithalatta petrol 
hakkı sahibi şirketleri piyasa fiyatının altındaki fiyatlarda serbest bırakmak amaçlanmıştır. Ayrıca memle
ket ihtiyacını karşılamada olabilecek durumları değerlendirme hususunda ve icabında piyasa fiyatının üstün
de bir fiyattan petrol ithaline imkân verecek ,yetkinin de Bakana verildiğinin belirlenmesi uygun görülmüş
tür. Çünkü, mevcut Kanunda ithal1 fiyatının tespiti Bakanlar Kurulu yetkisindedir. Dolayısıyla her durumda 
bu yetkiyi kuilanabileoek makam olduğu için böyle bir ifadeye lüzum görülmeyebilirdi. Diğer taraftan bugü
ne kadar olan tatbikatta da Bakanlar Kurulu Kararname ile bu yetkiyi ileride yine Kararname çıkartmak 
kaydı ile geçici olarak Bakana devretmiş bulunmaktadır. Ancak, mevcut Kanunun bu fıkrası değiştirilirken Ba
kanlar Kurulu yetkisi Bakana devredildiğinden tatbikatta kanunî bir açık nokta kalmaması için ikinci fıkra 
yeniden düzenlenmiş, 6 ncı fıkra aynen kabul edilmiş ve madde yapılan bu değişiklikle 19 uncu madde olarak 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Maddenin birinci cümlesi Kanunun tasarı ile değiştirmek istenen 13 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasına atıf yapmaktadır. Ancak, atıf yapılan bu fıkra Komisyonumuzca değiştirildiğinden, buna paraleî bir 
değişikliğin yapılması uygun görülmüştür, Ayrıca, Petrol îşleri Genel Müdürlüğüne verilen ihraç fiyatlarının 
tespit işlemi yerine ihraç fiyatlarının değerlendirme işleminin verilmesinin Kanunun genel prensiplerine daha 
uygun olacağından madde bu açıklamalar muvacehesinde yeniden düzenlenerek 20 nci madde olarak Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Bu fıkranın daha kolay anlaşılması ve Kanunun ilgili diğer transfer maddeleri ile terim ve 
ifadeler hususunda birlik sağlanması amaçlanmış, tatbikatta farklı anlamalara meydan vermemek için döviz ve 
Türk lirası karşılığının mühasehe içerisinde nasıl bir muameleye tabi tutulacağı ve transferlerde hangi esas
lara riayet edileceği daha açık hükümlerle ifade etmek gayesiyle fıkra yeniden düzenlenmiş ve madde bu de
ğişiklikle Komisyonumuzca 21 inci madde olarak kabul edilmiştir, 
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Madde 22. — Fıkrada (yabancı idarî ve meslekî personelden) 'bateedilmektedir. Bir sehiv eseri unutulduğu 
anlaşılan (uyruklu) kelimesi (ya'bancı) sözcüğünün önüne konulmuş ve bu şeikliyle 22 nci madde olarak Komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 23. -*— Tasarının 22 nci maddesi 23 üncü made olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 24. — 
Ek Madde 3. — Uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Ek Madde 4. — Yanlış anlamalara sebebiyet vermemek gayesiyle takdim tehir yapılmış ve bu şekliyle 

24 üncü madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Madde 25. — Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 26. — Tasarının 25 inci madesi 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

A. Avni ŞAHİN 
Kâtip 

İmzada bulunamadı. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Sadi ERDEM 
Üye 

Turgut ORAL 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 
Başkanvekili ve Bu Rapor Sözcüsü 

Ali Nejat ALPAT 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Halil Erdoğan GÜREL 
Söz hakkım bakidir. 

Üye 

Turgut YEĞEN AĞA 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Genelde ve maddeler üzerinde 
söz hakkım saklıdır, karşı oy 

yazım eklidir. 
Sözcü 

Aydemir AŞKIN 
Üye 

A. Nedim ERAY 
Karşı oy yazım eklidir. 

Üye 

Cevdet KARSLI 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 307) 



— 16 — 

KARŞI OY YAZISI 

Bilindiği gibi 7.3.1954 tarihinde kabul edilen ve 16.3.1954 tarihinde yürürlüğe giren 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile 1926 yılında çıkarılan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde petrol arama ve çıkarmayı Devlete 
veren 792 sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmıştır. 

6326 sayılı Kanunla, petrol kaynaklarının Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu ifade edilerek, bu 
kaynakların hususî teşebbüs eli ve yardımıyla yürütülmesi ve Devletin MTA vasıtasıyla yaptığı petrol ame
liyatından jeolojik istikşaf dışında kalanların Hükümet tarafından Petrol Kanununun 121 inci maddesi gere
ğince kurulacak bir hükmî şahıs marifetiyle yürütülmesi kabul edilmiş ve böylece 6327 sayılı Kanun ile TPAO' 
lığı kurulmuştur. 

Petrol Kanununun birçok maddeleri ise daha sonraları yani 1955, 1957, 1973, 1979 yıllarında değiştiril
miştir. 

Yapılan bu değişikliklerden sadece 1973 yılında 1702 sayılı Yasa ile bir Devlet kuruluşu olan TPAO'na bazı 
hallerde sınırlı birtakım öncelikler getirilmiştir. Yani petrol arama ve bulmada bu kuruluşa bir ölçüde ağır
lık tanınmıştır. 6326 sayılı Petrol Kanununda bu defa yapılmak istenilen değişiklikleri ise şu üç anabaşlık 
altında toplayabiliriz. 

1. 1973 yılında 1702 sayılı Yasa ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tanınan önceliklerin, 
diğer şirketlerle eşitlik ilkesi tesisi yönünden, kaldırılması, 

2. Petrol araması için, başvuracak şirketlere petrol boru hattı ve rafineri kurma dahil, bir dizi teşvik ted
birinin getirilmesi, 

3. Petrol aramaları için yapılacak müracaat ve başvuruların, incelenip karara bağlanmasında süratle ha
reket edecek bir mekanizmanın bürokratik hiyerarşi içinde oluşturulması, 

Bu tasarının yukarıda 3 üncü madde ile getirilen ve her türlü müracaat ve isteği süratle karara bağlaya
cak yönlerini prensipte aynen kabul ediyor ve destekliyorum. 

Ancak 1 ve 2 nci maddelerde toplanan ve bu tasarının : 
— 2 nci maddesi ve 22 nci maddesiyle, şimdiye kadar petrol aramalarında büyük hizmetler vermiş olan 

ve 1954 yılında çıkan 6326 sayılı Kanunla dahi jeolojik istikşaf yapma hakkına dokunulmayan, geniş bir 
bilimsel araştırma ve teknik güce ve yılların kazandırdığı tecrübeye sahip Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
(MTA)'ne «Petrol Arama Seferberliği» nin başlatıldığı ifade edilen bu dönemde birçoğu yeni kurulan veya 
bu güç ve kadroya sahip olmayan bir çok şirkete ruhsat ve arama imkânı verilirken ve bu şirketlerin bir 
ruhsat spekülasyonuna gitmeside muhtemelken, herhangi bir yer veya görev verilmemesi, 

— 3 üncü madde ile petrol hakkı sahibine tanınan % 35 hissenin, Komisyonda % 12,5 luk Devlet his
sesinin alınmasından önceye alınması, 

l — 12 nci madde ile Kanunî süresi sona eren veya terk edilen bir arama ruhsatnamesinin kapsadığı ara
ma sahası için TPAO'na tanınan her zaman başvurma hakkının kaldırılarak diğer şirketlerle aynı duruma ge
tirilmesi, yani bir yıl içinde baş vuramama sınırlamasının getirilmesi; ve ayrıca evvelce her bölgede 16 adet 
ruhsat edinme hakkı olan TPAO'nun bu hakkının her bölgede en çok 12'ye indirilmesi ve bununda ayrıca 
petrol arama bölge sayısının on katını aşmaması ile dondurulması, 

— 13 üncü madde ile daha evvel 5 yıl iken tasarıda 6 yıla çıkarılan arama ruhsatnamesi süresinin velev-
ki teminat karşılığı ve bakan onayı ile olsa dahi Komisyonda 2 yıl daha uzatılabilmesinin tasarıda yer alan 
ve petrol aramasında «hızlılık ve etkinliği» önplanda tutan espiri ile ters düşmesi, 

— 15 inci madde ile esas amacı, petrol arama ve çıkarma olan bu tasarıda ki teşvik tedbirleri yanma 
ayrıca petrol hakkı sahibine petrol boru hattı kurma ve Bakanlar Kurulu kararıyla olsa dahi rafineri kur
ma hakkının yeniden getirilmesi ve gerektiğinde TPAO dışındaki bu şirketlere petrol ithal etme yetkisinin 
Komisyonca ilave edilmesinin esas amaca ve ülke yararına olmadığı, 

22 nci madde ile 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı kanunla değişik 121 inci maddesi 2 nci fıkrası TPAO' 
na 61, 74, 75 ve 80 inci maddelere getirilen arama ve müracaatta ki sınırlayıcı hükümleri kaldırmışken bu sefer 
yapılan değişikliklerle tanınan bu önceliklerin kaldırılması* 

Sebepleriyle tasarıda ki bu maddelere ve transfer hakları ile ilgili bazı hususlara karşıyım. Çünkü tanı
nan bütün bu teşvik unsurlarına rağmen finans gücü ve teknolojik üstünlüğü olan şirketlerin petrol arayıp 
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aramaması yine de bir çok faktörlerle ilgili olup bu şirketlerin arzu ve isteklerine bağlıdır. Bu şirketler 
gelip başlayıp sonrada 1957'den sonra sahrada ve Libya'da petrol bulunması gibi değişik ekonomik ve tek
nik sebeplerle geri dönebilirler. 

Ancak bir Devlet kuruluşu ve millî kuruluş olan TPAO'lığı petrol arama görevine mutlaka devam et
meye mecburdur. Bu sebeple Anayasanın 130 uncu maddesine göre devletin tasarrufu altında bulunan doğal 
kaynakların işletilmesinde Devletin kendi kuruluşuna bir sınırlama getirmesinin hiç bir tutarlı ve mantıkî 
gerekçesi olamaz bu sebeple de tasarıdaki bu kısıtlamaların tümüne karşıyım. 

Paşa SARIOĞLU 

KARŞI OY YAZISI 
Bu tasarı ile yurdumuzda petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma konusunda yerli ve yabancı özel ser

mayeye özendirici kolaylıklar ve güvence sağlama amacı güdülmektedir. Yurdumuz jeolojik ve jeofizik ya
pısı itibari ile petrol arama ve çıkarma yatırımları yönünden orta ve yüksek riskli bir bölge olduğundan yer
li ve yabancı özel sermayeye bazı kolaylık ve güvenceler verilmesi kuşkusuz yerinde bir görüştür. 

Ancak, son yıllarda yurt ekonomisinde derin sarsıntılar yaratan petrol sorununa sadece yerli ve yabancı 
özel şirketlere kolaylık ve güvenceler sağlamakla bir çözüm bulmak mümkün değildir. Nitekim 1702 sayılı 
Kanunla ve müteakiben çıkarılan çeşitli kararnamelerle özellikle yabancı şirketlere bir seri avantajlar verilmiş 
olmasına rağmen geçen yıllarda yurdumuzda ruhsat almış bulunan bir çok yabancı şirketler memleketimiz
den ayrılarak teknik ve malî imkânlarını Orta Doğuda daha az rizikolu veya daha kârlı bölgelere aktarmış
lardır. 

Netice olarak petrol arama ve çıkarma seferberliğine girmek zorunda olduğumuz bu dönemde her şeyden 
önce kendi millî imkân ve kabiliyetlerimizi harekete geçirme zarureti vardır. Bu sebeple TPAO ve MTA 
gibi millî kuruluşlarımıza da bazı ayrıcalıklar ve öncelikler tanınması gereklidir. Halbuki bu tasarıda ön
görülen bazı değişikliklerle söz konusu millî kuruluşlarımıza daha önce tanınan bazı ayrıcalıklar ortadan 
kaldırılmıştır. 

örnek olarak TPAO'nın her sahada alabileceği ruhsat sayısı 16 iken bu tasarıda söz konusu ruhsat adedi 
12'ye indirilmiş ve ruhsat süresi sona eren veya terk edilmiş bir saha için yeniden başvurma süresi TPAO 
için de diğer şirketlerle eşit hale getirilmiştir. (Kendi yurdumuzda kendi millî kuruluşumuz olan TPAO da 
yabancı ve özel bir kuruluş gibi hak kısıtlamasına tabi tutulmuştur). 

Tasarı gerekçesi ile çelişen ve dikkat çekici diğer bir nokta ise, petrol seferberliğine karar verildiği bir 
dönemde 1934 yılından beri yurdumuzda petrol arama işlerini başlatıp yürüten ve ilk defa petrol arayıp bu
lan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün bu seferberliğin dışında bırakılması keyfiyetidir. 

Kanaatimce, petrol gibi kritik bir konuya çözüm aramak amacı ile teknik ve malî potansiyeli yeterince 
belirli olmayan en küçük yerli ve yabancı özel şirketlere her türlü kolaylık ve teşvik unsurları getirirken 
uzun yıllardan beri çok değerli bilgi birikimi yanında çok yetenekli teknik personel kadrosu ve teknik mal
zemeye sahip bulunan ve halende petrol arama ve istikşaf sondajları yapmakta olan MTA'nın bu kanunla 
tamamen devre dışı bırakılması kanunun amaçlarına da aykırıdır. 

Bundan başka halen yürürlükte bulunan mevzuata göre çıkarılacak petrolden alınacak devlet hissesine 
öncelik verilmiş iken tasarının görüşülmesi sırasında Maliye Bakanlığının muhalefetine rağmen petrol hak
kı sahibinin hissesine öncelik verilmiş ve Devlet hissesi ikinci plana bırakılmıştır. 

Ayrıca bu tasarı ile, malî ve teknik imkânları yetersiz veya şüpheli olan bir çok kişi ve kuruluşa ruhsat 
kapatma ve kapatılan bu sahaları spekülatif amaçlarla kullanma olanağı verilmiştir. 

Son olarak tasarının komisyonda incelenmesi sırasında yerli ve yabancı şirket temsilcilerinin tasarı hak
kındaki görüşleri dikkate alınarak bu kuruluşların önerileri doğrultusunda değişiklikler yapıldığı halde, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü, Türkiye Petrol Mühendisleri ve Türkiye Jeoloji Mühendisleri ve Türkiye 
Maden Mühendisleri Odaları temsilcilerinin sözlü ve yazılı görüş ve önerileri yeterince değerlendirileme
miş ve millî menfaatlerimiz açısından ileri sürülen bir çok haklı endişeleri bertaraf edecek nitelikte hiç bir 
değişiklik yapılamamıştın 

Yukarıda belirtilen nedenlerle tasarının gerekçe dışındaki maddelerine karşıyım. 
Nedim ERAY 
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İktisadî işler Komisyonu Raporu 

— II — 
TC 

Danışma Meclisi 
İktisadî İşler Komisyonu 

(Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, 20 Ocak 198 S 
Enerji ve- Tabiî Kaynaklar) 

Esas No. : 1/149 
Karar No. : 1 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : a) 14 Ekim 1982 gün ve Kanunlar Müdürlüğünün 06-2634 sayılı yazıları. 
b) Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 14 Ekim 1982 gün ve M. G. K. Gn. Sek. İhtisas Kom. 

D. : 1800-278-82 sayılı yazıları. 
c) Başkanlığın 5.7.1982 gün ve K. K. T. D. 18/101-846/05274 sayılı yazılan. 

d) 17 Haziran 1982 gün ve Kanunlar Md. 06-859 (1/49) sayılı yazıları. 
6326 sayılı Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklen

mesi Hakkında Kanun Tasarısı Esas Komisyon olan Komisyonumuzda geçen yasama yılı içinde ilgili bütün 
Kamu kuruluşları yetkili temsilcileri, özel sektör ve yabancı şirketler yetkilileriyle görüşülerek incelenmiş ve 
sonunda yalnız Hükümet temsilcilerinin katıldığı birle cimlerde son değerlendirmeler yapılarak tasarının ülke
mize en çok yarar sağlayacak bir hale getirilmesine çalışılmıştır. Bu tasarıya ait raporumuz 28.6.1982 gün ve 
459 sayı ile Başkanlıklarına sunulmuştur. 

Anayasa çalışmaları nedeniyle geçen yasama yılında sonuçlandırılamayan bu tasarı yeni yasama yılında Baş
kanlıklarının 14 Ekim 1982 gün ve Kanunlar Md 06-2634 sayılı yazılarıyla Danışma Meclisi İçtüzüğünün 43 
ncü maddesi gereğince işlem yapılmak üzere seçimi yenilenen Komisyonumuza havale edilmişti. 

Komisyonumuz 27.10.1982 günü yapılmış bulunan ilk olağan toplantısında ilk iş olarak bu tasarıyı ele al
mış ve daha evvel bu Komisyonca hazırlanmış olan raporu, benimsediğini oybirliği ile kararlaştırmıştır. 

Bu rapor ve Hükümet tasarısı ilgi (d) yazılarındaki direktifleri uyarınca görüş alınmak üzere 28.10.1982 gün 
ve 525 ve 526 sayılı yazılarımızla Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Başkanlıklarına sunulmuştur. 

Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun görüşlerini kapsayan 11 Kasım 1982 gün ve 1/149 Esas, 
6 Karar sayılı raporu ile Bütçe - Plan Komisyonunun 19.1.1983 gün ve 1/149 Esas, 113 Karar sayılı raporları 
da ilişikte sunulmuştur. 
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Geçen yasama yılında sonuçlandırılmış olup Komisyonumuzca bu defa benimsenmiş bulunan 29.6.1982 
gün ve Esas 1/149 ve Karar 13 sayılı esas raporumuzun, 

Genel Kurulun onaylarına sunulmak üzere ekli olarak takdim edildiği saygı ile arz olunur. 

Nuri ÖZGÖKER M. Yılmaz ÖZMAN 
Başkamlvelkili 

Bu Raporda Sözcü 

Pasa SARIOĞLU 
Sözcü 

Tümü ve maddeler üzerinde söz 
bıaikkım saklıdır 

Karşı oy yazım eklidir, 

Halil Erdoğan GÜREL 
KMp 

Söz hakkım bakidir 
(Tümü ve maddeler üzeninde) 

Aydemir AŞKİN 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Üye 

A. Nedim ERAY 
Üye 

Toplamltıda 'bulunamadı 

Turgut ORAL 
Üye 

Sadi ERDEM Cevdet KARSLI 
Üye Üye 

Dündar SöYER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 
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KARŞI OY YAZISI 

Bilindiği gibi 7.3.1954 tarihinde kabul edilen ve 16.3.1954 tarihinde yürürlüğe giren 6326 sayılı Petrol 
Kanunu ile 1926 yılında çıkarılan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde petrol arama ve çıkarmayı dev
lete veren 792 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmıştır. 

6326 sayılı kanunla, petrol kaynaklarının Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu ifade edilerek, bu 
kaynakların hususî teşebbüs eli ve yardımıyla yürütülmesi ve Devletin MTA vasıtasıyla yaptığı petrol ame
liyatından jeolojik istikşaf dışında kalanların hükümet tarafından Petrol Kanununun 121 inci maddesi ge
reğince kurulacak bir hükmî şahıs marifetiyle yürütülmesi kabul edilmiş ve böylece 6327 sayılı Kanun ile 
TPAO'hğı kurulmuştur. 

Petrol Kanununun bir çok maddeleri ise daha sonraları yani 1955, 1957, 1973, 1979 yıllarında değiş
tirilmiştir. 

Yapılan bu değişikliklerden sadece 1973 yılında 1702 sayılı yasa ile bir devlet kuruluşu olan TPAO'na 
bazı hallerde sınırlı bir takım öncelikler getirilmiştir. Yani Petrol arama ve bulmada bu kuruluşa bir öl
çüde ağırlık tanınmıştır. 

6326 sayılı Petrol Kanununda bu defa yapılmak istenilen değişiklikleri ise şu ana başlık altında top
layabiliriz. 

1. 1973 yılında 1702 sayılı yasa ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tanınan öncelik
lerin, diğer şirketlerle eşitlik ilkesi tesisi yönünden, kaldırılması, 

2. Petrol araması için, başvuracak şirketlere petrol boru hattı ve rafineri kurma dahil, bir dizi teşvik 
tedbirinin getirilmesi, 

3. Petrol aramaları için yapılacak müracaat ve başvuruların, incelenip karara bağlanmasında süratle 
hareket edecek bir mekanizmanın bürokratik hiyerarşi içinde oluşturulması, 

Bu tasarının yukarda 3 üncü madde ile getirilen ve her türlü müracaat ve isteği suratla karara bağla
yacak yönlerini prensipte aynen kabul ediyor ve destekliyorum. 

Ancak 1 ve 2 nci maddelerde toplanan ve bu tasarının : 
— 2 nci maddesi ve 22 nci maddesiyle, şimdiye kadar petrol aramalarında büyük hizmetler vermiş 

olan ve 1954 yılında çıkan 6326 sayılı kanunla dahi jeolojik istikşaf yapma hakkına dokunulmayan, ge
niş bir bilimsel araştırma ve teknik güce ve yılların kazandırdığı tecrübeye sahip Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü (MTA)'ne «Petrol Arama Seferberliğinin başlatıldığı ifade edilen bu dönemde birçoğu yeni 
kurulan veya bu güç ve kadroya sahip olmayan bir çok şirkete ruhsat ve arama imkânı verilirken ve bu 
şirketlerin bir ruhsat spekülasyonuna gitmesi de muhtemelken, herhangi bir yer veya görev verilmemesi, 

— 3 üncü madde ile Petrol hakkı sahibine tanınan % 35 hissenin, Komisyonda % 12,5 luk Devlet his
sesinin alınmasından önceye alınması, 

— 12 nci madde ile Kanunî süresi sona eren veya terk edilen bir arama ruhsatnamesinin kapsadığı ara
ma sahası için TPAO na tanınan her zaman başvurma hakkının kaldırılarak diğer şirketlerle aynı duruma 
getirilmesi, yani bir yıl içinde baş vuramama sınırlamasının getirilmesi; ve ayrıca evvelce her bölgede 16 
adet ruhsat edinme hakkı olan TPAO nun bu hakkının her bölgede ençok 12'ye indirilmesi ve bunun da 
ayrıca petrol arama bölge sayısının on katını aşmaması ile dondurulması, 

— 13 üncü madde ile daha evvel 5 yıl iken tasanda 6 yıla çıkarılan arama ruhsatnamesi süresinin ve-
levki teminat karşılığı ve bakan onayı ile olsa dahi Komisyonda 2 yıl daha uzatılabilmesinin tasarıda yer 
alan ve petrol aramasında «hızlılık ve etkinliği» ön planda tutan espiri ile ters düşmesi, 

— 15 inci madde ile esas amacı, petrol arama ve çıkarma olan bu tasarıdaki teşvik tedbirleri yanına 
ayrıca petrol hakkı sahibine petrol boru hattı kurma ve Bakanlar Kurulu kararıyla olsa dahi rafineri kurma 
hakkının yeniden getirilmesi ve gerektiğinde TPAO dışındaki bu şirketlere Petrol ithal etme yetkisinin Ko
misyonca ilave edilmesinin esas amaca ve ülke yararına olmadığı, 

— 22 nci madde ile 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı kanunla değişik 121 inci maddesi 2 nci fıkrası 
TPAO'na 61, 74, 75 ve 80 inci maddelerle getirilen arama ve müracaattaki sınırlayıcı hükümleri kaldırmışken 
bu sefer yapılan değişikliklerle tanınan bu önceliklerin kaldırılması, 
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Sebepleriyle tasarıdaki bu maddelere ve transfer hakları ile ilgili bazı hususlara karşıyım. Çünkü tanı
nan bütün bu teşvik unsurlarına rağmen finans gücü ve teknolojik üstünlüğü olan şirketlerin petrol arayıp 
aramaması yine de bir çok faktörlerle ilgili olup bu şirketlerin arzu ve isteklerine bağlıdır. Bu şirketler ge
lip başlayıp sonra da 1957 den sonra sahrada ve Libya'da petrol bulunması gibi değişik ekonomik ve tek
nik sebeplerle geri dönebilirler. 

Ancak bir Devlet kuruluşu ve Millî kuruluş olan TPAO'lığı petrol arama görevine mutlaka devam et
meye mecburdur. Bu sebeple Anayasanın 168 inci maddesine göre devletin tasarrufu altında bulunan doğal 
kaynakların işletilmesinde Devletin kendi kuruluşuna bir sınırlama getirmesinin hiç bir tutarlı ve mantıkî 
gerekçesi olamaz bu sebeple de tasarıdaki bu kısıtlamaların tümüne karşıyım. 

Paşa Sanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki 42 nci fıkra eklenmiştir. 
Madde 3. — 42. Türkiye'nin Silahlı Kuvvetleriyle tüm sivil ihtiyaçlarına tekabül eden petrole memle

ket ihtiyacı (Bu miktara Türkiye limanlarında yabancı gemilere ve hava meydanlarında yabancı uçaklara ve
rilen yakıtlar ve Türkiye'deki tasfiyehanelerin tasfiye etmeleri gereken petrol için kullandıkları yakıtlar da
hildir.) 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 6. — Devlet adına müsaade, arama ve işletme ruhsatnamesi ile belge alma hakkı 6327 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. Ortaklık bu haklardan bir kısmını veya 
bunların tamamını katıldığı ortaklıklar aracılığı ile kullanabilir veya bu ortaklıklara bu Kanunda öngörülen 
hükümler dahilinde devredebilir. Ancak, devredilen ruhsat ve belgeler Kanunda gösterilen sınırlayıcı hüküm
leri aşamaz. 

Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, gerçek kişi tacirlerle şahıs şirketleri dışında kalan ve Türkiye 
Cumhuriyet Kanunları veya yabancı devletler mevzuatına göre (Kamu İktisadî Teşekkülü) veya sermaye şir
keti niteliğinde bulunan kuruluşlara da müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve bu Kanunun 
60 inci maddesinde yazılı şartlarla belge verilebilir. 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTIÖt METİN 

Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 3 üncü maddesinin 25 inci fıkranın 
(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 42 inci 
fıkra eklenmiştir. 

Madde 3. 25. a. — Türkiye'de üretilen Petrolün 
en yakın erişilebilir dünya piyasasında evsaf ve izafî 
ağırlık bakımlarından normal ve mutad ayarlamala
ra göre tespit edilmiş serbest rekabet fiyatına, ay
nı evsafta Petrolün dünya piyasasından Türkiye'de 
teslim edildiği yere kadar getirilmesi için gerekli bü
tün giderlerin eklenmesi ile elde edilen meblağa veya 
erişebilir dünya piyasası mevcut olmadığı takdirde 
petrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'de teslim edil
diği yerde fiilen uygulanan, ancak kullanma maksa
dına göre ikame ettiği petrol ürününün bilumum 
vergilerini ödemek kaydıyla, satış fiyatına, Piyasa 
fiyatı, (Bu fıkrada belirtilen serbest rekabet fiyatı, 
ihtiyacın devamlı olarak teminine müsait bir piyasa
dan fiilen sağlanabilen fiyattan yüksek olamaz. Ham 
petrol ile birlikte üretilen gazın veya tabiî gazın pi
yasa fiyatının belirlenmesinde kalori değeri de dik
kate alınır.) 

Madde 3. 42, — Türkiye'nin Silahlı Kuvvetle
riyle tüm sivil ihtiyaçlarını karşılayan petrol veya 
buna tekabül eden petrol ürünlerine memleket ihti
yacı (Bu miktara Türkiye limanlarında yabancı ge
milere ve hava meydanlarında yabancı uçaklara ve
rilen yakıtlar ve Türkiyedeki tasfiyehanelerin tasfiye 
ettikleri petrol için kullandıkları yakıtlar dahildir.) 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 6. — Devlet adına müsaade, arama ve 
işletme ruhsatnamesi alma hakkı 6327 sayılı Kanun
la kurulmuş bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Or-, 
taklığına aittir. Ortaklık bu hakkı bizzat veya idare
sine ve sermayesine hakim olduğu uzman kuruluş
larca kullanır veya bu kanun hükümleri dahilinde 
bu kuruluşlara devredebilir. Ancak, iktisap edilen 
ruhsatlar kanunda gösterilen sınırlayıcı hükümleri 
aşamaz. 
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I İKTİSADI İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Petrol kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 3 üncü Maddesinin 25 inci fıkrası
nın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 42 nci 
fıkra eklenmiştir. 

Madde 3.25.a. — Türkiye'de üretilen PETROL'ün 
en yakın erişilebilir dünya piyasasında evsaf ve iza
fi ağırlık bakımlarından normal ve mutad ayarlama
lara göre tespit edilmiş serbest rekabet fiyatına, aynı 
evsafta Petrol'ün dünya piyasasından Türkiye'de tes
lim edildiği yere kadar getirilmesi için gerekli bütün 

I giderlerin eklenmesi ile elde edilen meblağa veya eri
şilebilir dünya piyasası mevcut olmadığı takdirde 
petrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'de teslim 
edildiği yerde fiilen uygulanan, ancak kullanma mak
sadına göre ikame ettiği petrol ürününün bilumum 
vergilerini ödemek kaydıyla, satış fiyatına, PİYASA 
FİYATI, (Bu fıkrada belirtilen serbest rekabet fiya
tı, ihtiyacın devamlı olarak teminine müsait bir piya
sadan fiilen sağlanabilen fiyattan yüksek olamaz. 
Ham petrol ile birlikte üretilen gazın veya tabiî ga
zın piyasa fiyatının belirlenmesinde kalori değeri de 
dikkate alınır.) 

Madde 3.42. — Türkiyenin Silahlı Kuvvetleriyle 
tüm sivil ihtiyaçlarını karşılayan petrol veya buna 
tekabül eden petrol ürünlerine MEMLEKET İHTİ
YACI (Bu miktara Türkiye Limanlarında yabancı 
gemilere ve hava meydanlarında yabancı uçaklara ve
rilen yakıtlar ve Türkiye'deki tasfiyehanelerin tas
fiye ettikleri petrol için kullandıkları yakıtlar dahil
dir.) 

MADDE 12. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 307) 
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(Hükümetlin Teklifi) 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13. — 1. Petrol hakkı sahipleri 1 Ocak 1980 tarihinden sonra keşfettikleri kara sahalarından 
ürettikleri hampetrol ve tabiî gazın Devlet hissesi alındıktan sonra kalan % 35'ini, deniz sahalarından üret
tikleri hampetrol ve tabiî gazın ise % 45'ini ihraç hakkına sahiptir. Geri kalan kısım ile 1 Ocak 1980'den önce 
bulunan sahalardan üretilen hampetrol ve tabiî gazın tamamı memleket ihtiyacına ayrılmıştır. 

Petrol hakkı sahiplerinin istihsal ettikleri veya Türkiye'ye ithal ettikleri hampetrol ve tabî gaz ile bunlar
dan ürettikleri petrol ürünlerinden memleket ihtiyacım karşılamak üzere ayrılan kısmına piyasa fiyatı uygu
lanır. Piyasa fiyatının teşekkülüne esas olan ve bu Kanunun 3/25 inci maddesinde gösterilen unsurların uy
gulama esaslarım tespite Bakan yetkilidir. 

Hampetrol ile birlikte üretilen gazın veya tabiî gazın piyasa fiyatının belirlenmesinde kullanma maksadı 
ve kalori bazı da dikkate alınır. 

Bu esaslar dahilinde, Genel Müdürlükçe tespit edilen piyasa ve kuyubaşı fiyatı Bakan onayı ile yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 18. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bir Genel Müdürün idaresi altında merkez kuruluşu ile 
merkez kuruluşu dışında bölge müdürlüklerinden teşekkül eder. 

Merkez kuruluşu, Genel Müdürün idaresi altında Genel Müdür Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Başkanı ve 
Daire Başkanlarından; yeteri kadar teknik, hukuk ve ekonomi müşavirlerinden; müfettişler, başmühendisler 
ve mühendislerden, jeologlardan, jeofizikçilerden ve avukatlar ile ekonomistlerden, müdürler, uzmanlar ve di
ğer memurlardan terekküp eder. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 307) 



(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Devlet adına -kuruluş amacına uygun olmak 
şartıyla sermayesinin % 51 inden fazlası Devlete ait 
olan- kamu kuruluşlarına, Bakanlar Kurulu kararı 
ile belge verilebilir. 

Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, 
gerçek kişi tacirlerle şahıs şirketleri dışında kalan ve 
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları veya yabancı dev
letler mevzuatına göre (Kamu iktisadî Teşebbüsü) 
veya sermaye şirketi niteliğinde bulunan kuruluşlara 
da müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatna
mesi ve bu kanunun 60 inci maddesinde yazılı şart
larla belge verilebilir. 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı 
Kanunla değişik 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13.1. — Petrol hakkı sahipleri 1 Ocak 
1980 tarihinden sonra keşfettikleri kara sahaların
dan ürettikleri ham petrol ve tabiî gazın devlet his
sesi alındıktan sonra kalan % 35 ini, deniz saha
larından ürettikleri ham petrol ve tabiî gazın ise % 
45'ini ihraç hakkına sahiptir. Geri kalan kısım ile 
1 Ocak 1980 den önce bulunan sahalardan üretilen 
ham petrol ve tabiî gazın tamamı memleket ihtiya
cına ayrılmıştır. 

Petrol hakkı sahiplerinin istihsal ettikleri ve
ya Türkiye'ye ithal ettikleri ham petrol ve tabiî 
gaz ile bunlardan ürettikleri petrol ürünlerinden 
memleket ihtiyacını karşılamak üzere ayrılan kısmı
na Piyasa fiyatı uygulanır. Piyasa fiyatının teşekkü
lüne esas olan ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 
25 a bendinde gösterilen unsurlann uygulama esas
larını tespite Bakan yetkilidir. 

Ham petrol ile birlikte üretilen gazın veya tabiî 
gazın piyasa fiyatının belirlenmesinde kullanma mak

sadı ve kalori bazı da dikkate alınır. 
Bu esaslar dahilinde, Genel Müdürlükçe tespit 

edilen piyasa ve kuyubaşı fiyatı Bakan onayı ile yü
rürlüğe girer. 
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(iktisadî îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı 
Kanunla değişik 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13.1. — Petrol hakkı sahipleri, 1 Ocak 
1980 tarihinden sonra keşfettikleri petrol sahalarında 
ürettikleri ham petrol ve tabiî gaz'ın tamamı üzerin
den, kara sahalarında % 35 ini ve deniz sahalarında 
% 45 ini ihraç etmek hakkına sahiptirler. Geri kalan 
kısım ile 1 Ocak 1980 tarihinden önce bulunmuş sa
halardan üretilen ham petrol ve tabiî gaz'ın tamamı 
ve bunlardan elde edilen petrol mahsulleri MEMLE
KET IHTlYACI'na ayrılmıştır. 

Petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri ham petrol ve 
tabiî gaz'dan 'MEMLEKET IHTlYACI'nı karşıla
mak üzere ayrılan kısmına PİYASA FİYATI uygu
lanır. Piyasa fiyatının teşekkülüne esas olan ve bu 
Kanunun 3/25 inci maddesinde zikredilen unsurları 
ve uygulama esaslarını tespite BAKAN yetkili olup 
bu hususlar ve değişiklikler tebliğ ile neşredilir. 

Petrol hakkı sahibince kendi petrolü için talep et
tiği PİYASA FİYATI'na esas olan serbest rekabet fi
yatı Petrol işleri Genel Müdürlüğünce bu esaslar da
hilinde değerlendirilerek onaylanır. Dünya serbest 
rekabet fiyatları değiştikçe bu işlem tekrarlanır. 

Ülkede petrol mahsullerinin fiyatlarının teşekkü
lüne esas olan unsurların ve uygulama esaslarının be
lirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 4. — '6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 18. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü, bir 
Genel Müdürün idaresi altında merkez. kuruluşu ile 
merkez kuruluşu dışında bölge müdürlüklerinden te
şekkül eder. 

(S. Sayısı : 307) 
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(Hükümetlin Teklifi) 

Bölge kuruluşu merkez kuruluşuna bağlı olup Bakanın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile münasip 
yerlerde kurulur. Her Bölge Müdürlüğü bir müdürün idaresi altında müdür muavinleri ile teknik ve idarî ele
manlardan teşkil olunur. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel istihdamı caizdir. Ancak; hangi hizmetlerin sözleş
me ile yürütüleceği Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Per
sonel Dairesinin mütalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 24. — 1. Diğer bir makamın selahiyet dairesine giren bir hususu da ihtiva eden bir müracaat hak

kında karar ittihaz etmeden önce Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Bakan ilgili merciin muvafakatini alır. 
İlgili merciler Petrol İşleri Genel Müdürlüğü veya Bakan tarafından bu madde ile ilgili olarak yapılan talep
leri öncelik ve ivedilikle incelemeye ve 3 ay içinde sonuçlandırmaya mecburdurlar. Bu süre içerisinde sonuç
landırılmayan taleplere muvafakat verilmiş sayılır. 

MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 25. — 1. a) Müracaat ve petrol hakkı sahibi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ittihaz 
olunan ve müracaat, müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgeden doğan haklarına tesir 
eden kararlara karşı bu Kanun hükümleri dairesinde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakana itiraz 
edebilir. 
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(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 24. 1. — Diğer bir makamın selahiyet 
dairesine giren bir hususu da ihtiva eden bir müra
caat hakkında karar ittihaz etmeden önce Petrol İş
leri Genel Müdürlüğü veya Bakan ilgili merciin mu
vafakatini alır. ilgili merciler Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü veya Bakanlar tarafından bu madde ile 
ilgili olarak yapılan talepleri öncelik ve ivedilikle 
incelemeye ve 3 ay içinde sonuçlandırmaya mecbur
durlar. Bu süre içerisinde sonuçlandırılmayan ta
leplere muvafakat verilmiş sayılır. 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı maddesi 5 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(İktisadî işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Merkez kuruluşu, Genel Müdürün idaresi altında 
Genel Müdür Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Başkam 
ve Daire Başkanlarından; yeteri kadar teknik, hukuk 
ve ekonomi müşavirlerinden; müfettişler, başmühen
disler ve mühendislerden, jeologlardan, jeofizikçiler
den ve avukatlar ile ekonomistlerden, müdürler, uz
manlar ve diğer memurlardan oluşur. 

Bölge kuruluşu merkez kuruluşuna bağlı olup Ba
kanın teklifi ve Bakanlar /Kurulu Kararı ile münasip 
yerlerde kurulur. Her bölge Müdürlüğü bir müdürün 
idaresi altında müdür yardımcısı ile teknik ve idarî 
elemanlardan teşkil olunur. 

Petrol işleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli per
sonel istihdam edilebilir. Ancak; hangi hizmetlerin 
sözleşme ile yürütüleceği Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığı dle Dev
let Personel Dairesinin mütalaası alınmak suretiyle 
Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 24 üncü mad
desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 24.1. — Diğer bir makamın yetki alanına 
giren bir hususu da ihtiva eden bir müracaat hakkın
da karar almadan önce Petrol işleri Genel Müdürlü
ğü veya Bakan ilgili merciin muvaffakatini alır. il
gili merciler Petrol işleri Genel Müdürlüğü veya Ba
kan tarafından bu madde ile ilgili olarak yapılan ta
lepleri öncelik ve ivedilikle incelemeye ve 3 ay içinde 
sonuçlandırmaya meöburdurlar. Bu süre içerisinde 
sonuçlandırılamayan taleplere muvafakat verilmiş sa
yılır. 

MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 25 inci mad
desinin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 25. 1. a) — Müracaat ve Petrol Hakkı 
sahibi, Petrol işleri Genel Müdürlüğü tarafından alı
nan ve müracaat, müsaade, arama ruhsatnamesi, işlet
me ruhsatnamesi veya belgeden doğan haklarına te
sir eden kararlara karşı bu Kanun hükümleri daire
sinde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakana 
itiraz edebilir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 7. —- 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 30. — Bakan kendisine itiraz yolu ile veya. Petrol işleri Genel Müdürlüğünden sulhen halledile-
mediği kaydıyla intikal eden ihtilafları en çok 15 gün içinde karara bağlar ve Bakanın bu kararı Petrol İş
leri Genel Müdürlüğünce en çok 10 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. 

MADDE 8. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 31. — Bu Kanun hükümleri dairesinde Danıştayda dava açmak müddeti kararların tebliğ tarihin
den itibaren 20 gündür. 

MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 32. —- 1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkı ile ilgili olup kesinleşen kararı 15 gün 
içinde Resmî Gazete ile ilan edilir. Bu süre içinde Resmî Gazetede ilan edilmeyen kararlar 15 günün bitimin
den itibaren 5 gün içinde hak sahiplerine özel tebligat yapılmak suretiyle yürürlüğe girer. Her türlü mükel
lefiyet bu ilan veya tebligatla başlar. 

MADDE 10. — 6326 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 46. — 3. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müsaade talebi hakkındaki kararını, müracaat tarihin

den itibaren 60 gün içinde vermeye mecburdur. 

MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 52. — 1. Petrol aramalarına açık bir sahaya yapılan arama ruhsatnamesi müracaatları, müracaatı 
takiben 4 gün gizli tutulur. 

a) Bu süre içinde aynı arazi parçasını kısmen veya tamamen ihtiva eden başka bir veya birden fazla 
müracaat yapılmışsa bu müracaatlar aynı günde yapılmış sayılarak Genel Müdürlükçe bu Kanunun 4 üncü 
ve 51 inci maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. 

ıb) Bininci müracaatı takiben 4 gün içinde aynı arazi parçasının tamamı veya bir Ikısmı için başka bir ara
ma rulhsatnamösi müracaatı yapılmamışsa talep Genel Müdürlükçe 4 ve 5İ1 inci maddeler dikkate alınarak ka
rara bağlanır.. 

c) BMnci müracaatı takiben 4 günden sonra yapılan ve aynı arazi parçasını ıkısmen veya tamamen ihti
va elden arama ruhsatnamesi müracaatları değerifendiriılmeye tabi tutulmaz., 

2< Reddedilen arama ruhsatnamesi müracaat sahasına veya terkedilen bir arama sahasına, ret veya terk 
keyfiyetinin kesinileşip Resmî Gazeite'dıe ilanını takiben yapılacak müracaatlar hakkında da yu'karıd'a'kü fıkra-

, 1ar hükümleri uygulanır, 
3. Usulüne uygun olarak yapılmış olan müracaatlar Geneli Müdürlükçe en geç 4 ay içinde sonuca bağlana

rak Bakana sunullur. Balkan bu Kanunun 4/1 ve 20 incd maddeleri dahilinde takdir hakkını kullanarak gerekli 
kesin kararı verir.' 
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(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 31. — Bu Kanun hükümleri dairesin
de idarî yargı merciine dava açma süresi kararların 
tebliğ tarihinden itibaren 20 gündür. 

MADDE 8. — Tasarının 9 uncu maddesi 8 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 uncu maddesi 9 uncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 inci maddesi 10 
uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(iktisadî İşlçr Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 32.1. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü
nün petrol hakkı ile ilgili olup kesinleşen kararı 15 
gün içinde Resmî Gazete ile ilan edilir. Bu süre için
de Resmî Gazetede henüz yayınlanmamış kararlar 
15 günün bitiminden itibaren 5 gün içinde hak sa
hiplerine özel tebligat yapılmak suretiyle yürürlüğe 
girer. Her türlü mükellefiyet bu ilan veya tebligatla 
başlar. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 52.1. — Petrol aramalarına açık bir saha
ya yapılan arama ruhsatnamesi müracaatlarının muh
tevası ilk müracaatı takiben 4 işgünü gizli tutulur. 

a) Bu süre içinde aynı arazi parçasını kısmen ve
ya tamamen ihtiva eden başka bir veya birden fazla 
müracaat yapılmışsa bu müracaatlar aynı günde ya
pılmış sayılarak Genel Müdürlükçe bu Kanunun 4 
üncü ve 51 inci maddeleri çerçevesinde değerlendiri
lir. 

b) Birinci müracaatı takiben 4 işgünü içinde ay
nı arazi parçasının tamamı veya bir kısmı için başka 
bir arama ruhsatnamesi müracaatı yapılmamışsa ta
lep Genel Müdürlükçe 4 ve 51 inci maddeler dikka
te alınarak karara bağlanır. 

c) Birinci müracaatı takiben 4 işgününden sonra 
yap:lan ve aynı arazi parçasını kısmen veya tamamen 
ihtiva eden arama ruhsatnamesi müracaatları değer
lendirmeye tabi tutulmaz. 
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MADDE 12. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin 2 nci ve 
4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 53. — 2. Bir bölgede bir tüzelkişi aynı zamanda en fazla sekiz arama ruhsatnamesine sahip ola
bilir. Ancak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, toplam ruhsat adedi petrol arama bölgesi sayısının on ka
tını aşmamak kaydıyla, her bölgede en çok 12 adet arama ruhsatı alabilir. (Müktesep haklar saklıdır.) 

4. Kanunî süresi sona eren veya terk edliien blir arama ruhsatnamesinin kapsadığı araıma sahası için, aynı 
tüzelkişi tarafından 1 yıl içinde yeniden müracaatta bulunulmaz., 

MADDE 113. — 6I3!2'6 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 55. — 2. Bir bölge dahilinde arama sahalarının herhanigi birinde bu kanun hükümlerine riayet etmek 
suretiyle ve hüsnüniyetle aramaya devam eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruhsatnameleri süresi ihtiyaca 
göre 3 yılı aşmamak üzere uzatılabilir. 

3. iBu madde hükümlerine göre yapılan uzatmalar 4 üncü fıkra hükmü müstesna olmak üzere bir arama 
ruhsatnamesi süresinin ilk yürürlük tarihinden itibaren 6 yridan fazla olmaz. 
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MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 
1702 sayılı kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin 
2 nci ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 53. 2. — Bir bölgede bir tüzelkişi aynı 
zamanda en fazla sekiz arama ruhsatnarnesıine sahip 
olabilir. Ancak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı, toplam ruhsat adedi petrol arama bölgesi sayı
sının on katını aşmamak kaydıyla, her bölgede en 
çok 12 adet arama .ruhsatı alabilir. (Müktesep haklar 
saklıdır.) 

4. Kanunî süresi sona eren veya terk edilen bir 
arama ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası için, 
aynı tüzel kişi tarafından bir yıl içinde yeniden mü
racaatta bulunulmaz. 

MADDE 12. — Tasarının 13 üncü maddesi 12 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(iktisadî îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

2. Reddedilen arama ruhsatnamesi müracaat sa
hasına veya terkedilen bir arama sahasına, red veya 
terk keyfiyetinin kesinleşıp Resmî Gazetede ilanını ta
kiben yapılacak müracaatlar hakkında da yukarıdaki 
fıkralar hükümleri uygulanır. 

3. Usulüne uygun olarak yapılmış olan müracaat
lar Genel Müdürlükçe en geç 4 ay içinde sonuca bağ
lanarak Bakana sunulur. Bakan bu Kanunun 4/1 ve 
20 nci maddeleri dahilinde takdir hakkını kullanarak 
gerekli kesin kararı en geç 15 gün içinde verir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 55 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 55.2. — Bir bölge dahilinde arama saha
larının herhangi birinde bu Kanun hükümlerine ria
yet etmek suretiyle de hüsnüniyetle aramaya devam 
eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruhsatnamele
ri süresi ihtiyaca göre 3 yılı aşmamak üzere uzatıla
bilir. 

Ancak, arayıcının çalışmaları keşif ihtimalini doğu
racak durumda ise temdit talebinde bulunulması ha
linde, Bakan teminat karşılığında süreyi 2 yıla kadar 
daha uzatabilir. Teminatın cinsi ve miktarı Bakan ta
rafından tespit edilir. 

3. Bu madde hükümlerine göre yapüan uzatma
lar dahil 4 üncü fıkra hükmü müstesna olmak üze
re bir arama ruhsatname süresi ilk yürürlük tarihin
den itibaren 8 yıldan fazla olmaz. 
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MADDE 14. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 56 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Mıadde 5l6. — Arayıcı, her araima sahası için Devlet hakkı ödemekle yükümlüdür. Devlet hakkı, arama 
sahasının hektarı başıma yılda; 

1, 2, 3 üncü yıllar için 215 TL. 
4 ve 5 inci yıllar için 50 TL.' 
5 linçi yıldan sonra her yıl' 75 TL/dır, 
Bakanlar Kurulu, bu miktarları 10 musline kadar arttırabilir, 
Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik ve sanidaj masrafları o yıl içinde ödeyeceği toplam Dev

let hakkından tenzil edilir. Ancak, tenzil edilecek miktar toplam' Devlet hakkının yüzde effisinden fazla ola
maz. 

Yukarıda ıbelir'tJilen Devlet halktı deniz aramalarında su derinliği ve çalışma şartları gözönüne alınarak Ba-
kanlılkça yüzde elli oranında azaltılabilir. 

MADDE 15. — 61326 sayılı Kanunun 170İ2 sayılı Kanunla değişik 60 ncı maddesi aşağıdalki sekide değiiş-
tirilmıiştir. 

Madde 60. — Bir işletme Ruhsatnamesi, işletmeciye, bu Kanun hükümlerine tabi olmalk kaydıyla, hakkı yü
rürlükte ıhuluniduğu müddetçe, ilgili 'bulunduğu sahada petrol arama'k, in'kişaf ettirmek, istihsal etmek, naklet-
mdk ve ihar safihada sataıa'k haklarını verir. 

İşletmeciye, tek başına veya diğer işletmecilerle birlikte talelbi halinde sahaların rezerv ve üretim durumu el
verişli olma'k ve Ba'kanlar Kurulu tarafından ekonomik gereklere, ıbu Kanunun almacına ve belge ile ilgili di
ğer hükümlerine uygun görülmek kaydıyla ıbelge de verldbifâr. 

MAIDDE il 6. — 63126 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 63 üncü maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 63. — 2. îşlötoe ruhsatnamesinin verilmesiyle arama ruhsatnamesi nihayet bulur. Ancak, arama sa
hasının anfca kalan bölümü içün halk sahibi tarafından yeniden arama ruhsatı talebinde bulunulur ise, 'bu talep 
Genel Müdürlükçe Kanunun 53/4 maddesine istisnaen değerlendirileibiir, 
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MADDE 13. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 
1702 sayılı kanunlarla değişik 56 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 56. — Arayıcı, her arama sahası için Dev
let hakkı ödemekle yükümlüdür. DeVlet Hakkı, ara
ma sahasının hektarı, başına yılda; 
1, 2, 3 üncü yıllar için 50 TL. 
4 ve 5 inci yıllar için 100 TL. 
5 inci yıldan sonra her yıl 150 TL. dır. 

Bakanlar Kurulu, bu miktarları 10 misline kadar 
artırabilir* 

Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik ve 
sondaj masrafları o yıl içinde ödeyeceği toplam Dev
let hakkından tenzil edilir. Ancak, tenzil edilecek 
miktar toplam Devlet hakkının yüzde ellisinden faz
la olamaz. 

Yukarıda belirtilen Devlet hakkı deniz aramala
rında su derinliği ve çalışma şartları göz önüne alı
narak Bakanlıkça yüzde elli oranında azaltılabilir. 

Ancak bu halde de arayıcının tenzil edebileceği 
jeolojik araştırma ve sondaj masrafları Devlet Hak
kının l% 50 sinden fazla olamaz. 

MADDE'14. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sa
yılı Kanunla değişik 60 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 60. — Bir İşletme Ruhsatnamesi, işletme
ciye, bu Kanun hükümlerine tabi olmak kaydıyla, 
hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe, .ilgili bulun
duğu sahada petrol aramak, inkişaf ettirmek, istihsal 
etmek, nakletmek ve yurt içinde satmak haklarını 
verir. (Ancak, Bu Kanunun 13 üncü maddesindeki 
hak saklı kalmak kaydıyla) 

İşletmeciye, tek başına veya diğer işletmecilerle 
birlikte talebi halinde sahaların rezerv ve üretim du
rumu elverişli olmak ve Bakanlar Kurulu tarafın
dan ekonomik gereklere, bu Kanunun amacına ve 
belge ile ilgili diğer hükümlerine uygun görülmek 
kaydıyla belge de verilebilir. 

MADDE 15. — Tasarının 16 ncı maddesi 15 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(iktisadî işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 
sayılı kanunlarla değişik 56 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 56. — Arayıcı, her arama sahası için Dev
let hakkı ödemekle yükümlüdür. Devlet hakkı, ara
ma sahasının hektarı başına yılda; 

1,2, 3 üncü yıllar için 50 TL. 
4 ve 5 inci yıllar için 100 TL. 
5 inci yıldan sonra her yıl için 150 TL. dır. 
Bakanlar Kurulu, bu miktarları 5 misline kadar 

artırabilir. 
Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik 

ve sondaj masrafları o yıl içinde ödeyeceği toplam 
Devlet hakkından tenzil edilir. Ancak, tenzil edile
cek miktar toplam Devlet hakkının yüzde ellisinden 
fazla olamaz. 

Yukarıda belirtilen Devlet hakkı deniz aramaların
da su derinliği ve çalışma şartları göz önüne alına
rak Bakanlıkça yüzde elli oranında azaltılabilir. 

MADDE 15. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 60 mcı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 60. — Bir işletme Ruhsatnamesi, işletme
ciye, bu Kanun hükümlerine tabi olmak kaydıyla, 
hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe, ilgili bulundu
ğu sahada petrol aramak, inkişaf ettirmek, istihsal et
mek, istihsal ettiği petrolü nakletmek ve her safhada 
satmak haklarını verir. 

işletmeciye, tek başına veya diğer işletmecilerle 
birlikte talebi halinde sahaların rezerv ve üretim du
rumu elverişli olmak ve Bakanlar Kurulu tarafından 
ekonomik gereklere, bu Kanunun amacına ve belge ile 
ilgili diğer hükümlerine uygun görülmek kaydıyla 
belge de verilebilir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Maldde '69. — 1. işletmeciler her işletme sahası için bir Devlet hakkı ödemelide mükelleftirler, Devlet hakkı 
istetme sahasının hektarı başına yılda; 

1 inci yıl için 150ı TL. 
2 nci yıl için 2O0I TL. 
3 üncü yıl için 250 TL. 
4 üncü yıl için 300. TL. 
5 inci yıl içki 400 TL. 
6 ncı yıl için ve müteakip yıllar için 5Q(Q TL.'dır. 

Balkanlar Kurulu, bu miktarları 10 misline kaldar artırabilir., 

MADDE 18. — 63'26 sayılı Kanunun 6558, 69.87 ve 4702 sayılı kanunlarla değişik Hİ2 nci maddesinin 1 kıcl 
ve 2 nci fıkraları aşağıldaki şekilde değiştirilmiş ve 6 ncı fıkra eklenmiştir. 

Madde İIİ2. — 1. Bir pelfcrol hakkı sahibi bizzat veya bir temsilcisi veya Genel Müdürlükçe kabul edil
miş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına Türkiye'deki petrol ameliyesi için idarî faaliyetleri ile bina tesisleri
nin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait malzemeler hariç olmak üzere Genel Müdürlükçe 
lüzumlu görülen malzemeyi, akaryakıt ve kara, deniz, hava nakil vasıtalarını münhasıran bu ameliyelerde 
kullanılmak kaydıyla, gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir. Ancak; Ba
kanlar Kurulu, Türkiye'de isttiiihsail veya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve emre aımade miktarı bakımından, ithal 
edilen mümasil maddelerle kıyası kabil bulunan maddelerin isimlerini muhtevi müfredatlı bir liste neşrede
rek bu listede gümrükten muaf olarak ithal edilmekte bulunan maddelerden hangilerinin gümrük ve diğer 
ithal vergi ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Bu liste ülkenin sanayideki gelişmesine pa
ralel olarak tadil olunabilir. Listeler neşrolundukları tarihte yürürlüğe girer. Ancak; listenin neşir tarihin
den önce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen maddeler bu Genel Müdürlükçe gereklili
ği onaylamak kaydıyla, listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ithal edildikleri takdirde, 
muafiyetten faydalanırlar. 

2, Petrol hakkı sahibi, hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe kendi petrol ameliyatı için lüzumlu olan 
ve yerli kaynaklardan temini mümkün bulunmayan hampetrolü veya tabiî gazı Bakanın onayı ile piyasa fi
yatı üzerinden gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir. 

6. — 1 inci fıkra gereğince gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muafiyeti bulunan akaryakıt, 
malzeme ve ekipmanın dahilden tedariki halinde bu malzemeler için gider vergisi ödenmez. 
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MADDE 16. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 69. 1. — işletmeciler her işletme sahası için 
bir Devlet hakkı ödemekle mükelleftirler. Devlet 
hakkı işletme sahasının hektarı başına yılda; 

1 inci yıl için 150 TL. 
2 nci yıl için 200 TL. 
3 üncü yıl için 250 TL. 
4 üncü yıl için 300 TL. 
5 inci yıl için 400 TL. 
6 ncı yıl için ve müteakip yıllar için 500 TL. dır. 

MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 6558, 6987 
ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 112 nci maddesi
nin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
6 ncı fıkra eklenmiştir. 

Madde 112. 1. — Bir petrol hakkı sahibi bizzat 
veya bir temsilcisi veya Genel Müdürlükçe kabul 
edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına Tür
kiye'deki petrol ameliyesi için idarî faaliyetleri ile 
bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve 
işletilmesine ait malzemeler hariç olmak üzere Ge
nel Müdürlükçe lüzumlu görülen malzemeyi, akar
yakıt ve kara, deniz, hava nakil vasıtalarını münha
sıran bu ameliyelerde kullanılmak kaydıyla, gümrük 
ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak it
hal edebilir. Ancak; Bakanlar Kurulu, Türkiye'de 
istihsal veya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve em
re amade miktarı bakımından ithal edilen mümasil 
maddelerle kıyası kabil bulunan maddelerin isimle
rini muhtevi müfredatlı bir liste neşrederek bu lis
tede gümrükten muaf olarak ithal edilmekte bulu-

(Iktisadî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 95 inci maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 95. 1. — Petrol hakkı, sahibi yürüdükte 
bulunan bütün vergi, resim ve harç kanunları ile Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine, bunların ek ve tadillerine 
ve bunların yerine kaim olacak kanunlara tabidir. 

Şu kadar ki, bunların safi kazançları üzerinden öde
mekle mükellef bulundukları vergiler ve hissedarları 
adına yapmaları gereken gelir vergileri tevkifatı top
lamı % 55'dir. Ancak, tahakkuk «den vergiler toplamı 
safi kazancın % 55'inin altında veya üstünde olması 
halinde aradaki fark kurumlar vergisine ilave veya 
tenzil suretiyle aynı esaslar dairesinde tarh ve tahsil 
olunur. 

MADDE 19. — 6326 sayılı Kanunun 6558, 6987 
ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 112 nci maddesinin 
1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve 6 ncı fıkra eklenmiştir. 

Madde 112. 1. — Bir petrol hakkı sahibi bizzat 
veya bir temsilcisi veya Genel Müdürlükçe kabul edil
miş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına Türkiye'de
ki petrol ameliyatı için idarî faaliyetleri ile bina te
sislerinin ve teçhizatlarının inşası, kurulması ve iş
letilmesine ait malzemeler hariç olmak üzere Genel 
Müdürlükçe lüzumlu görülen malzemeyi, akaryakıt 
ve kara, deniz, hava nakil vasıtalarını münhasıran bu 
ameliyelerde kullanılmak kaydıyla, gümrük ve diğer 
ithal vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edebilir. 
Ancak; Bakanlar Kurulu, Türkiye'de istihsal veya imal 
edilen ve evsafı, mevcudu ve emre amade miktarı ba
kımından ithal edilen mümasil maddelerle kıyası kabil 
bulunan maddelerin isimlerini muhtevi müfredatlı bir 
liste neşrederek bu listede gümrükten muaf olarak it
hal edilmekte bulunan maddelerden hangilerinin güm-
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MADDE 19. — 6326 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 114. — 13 üncü madde mucibince Türkiye'de tasfiyesi veya satılması istenebilecek petrol ve pet

rol ürünleri hariç olmak üzere, bir petrol hakkı sahibi, petrol ve petrol ürünlerini her türlü ihraç vergi ve re
simlerinden muaf olarak ihraç edebilir. İhraç edilen hampetrol, tabiî gaz ve petrol ürünlerinin ihraç fiyat
ları bunların serbest rekabet emsal fiyatları göz önünde bulundurularak Petrol îşleri Genel Müdürlüğünce 
tespit olunur. Bu fiyatlar Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Petrol îşleri Genel Müdürlüğünce, değerlendir
mede, tabiî gazın kalori eş değeri yönünden hampetrol ihraç fiyatına bağlılığı ve alıcı piyasasına yakınlığı 
esas alınır. 

/ 

MADDE 20. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 115 inci maddesine aşağıda
ki 4 üncü fıkra eklenmiştir. 

Madde 1J,5. — 4. a) Pöbrol hakkı sahibi, bu Kanunun 13. 1 inci maddesine göre ihracına izin verilen 
petrolden sağladığı dövizi, yurt dışında aşağıdaki şartlarla muhafaza edebilir. 

İhracına izin verilen petrolden sağlanan dövizin ihraç tarihindeki kur üzerinden TL. karşılığı, hâsılat 
olarak ihraç tarihinde şirket defterlerine kaydedilir. 
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nan maddelerden hangilerinin gümrük ve diğer ithal 
vergi ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit 
edebilir. Bu liste ülkenin sanayiideki gelişmesine pa
ralel olarak tadil olunabilir. Listeler neşrolundukları 
tarihte yürürlüğe girer. Ancak; listenin neşir tarihin
den önce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile it
hali istenilen maddeler bu Genel Müdürlükçe gerek
liliği onaylamak kaydıyla, listenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 1 yıl içinde ithal edildikleri takdir- I 
de, muafiyetten faydalanırlar. 

6. 1 inc'i fılkra gereğince gümrük ve diğer ithal I 
vergi ve resimlerinden muafiyeti bulunan akaryakıt, I 
malzeme ve ekipmanın dahilinden tedariki halinde J 
bu malzemeler için gider vergisi ödenmez. 

Bu maddede öngörülen istisna ve muaflıklardan J 
faydalanma süresi 1994 takvim yılı sonuna kadardır. 

MADDE 18. — Tasarının 19 uncu maddesi 18 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 6326 sayılı Kanunun 6987 ve 1702 
ısayılı kanunlarla değişik 115 indi maddesine aşağı
daki 4 üncü fıkra eklenmiştir. 

Madde 115. — 4. a) Petrol hakkı sahibi, bu, 
Kanunun 13/1 indi maddesine göre ihracına İzin ve
rilen petrolden sağladığı dövizi, yurt dışında muha
faza edebilir. 
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rük ve diğer ithal vergi ve resimlerine tabi tutulaca
ğını ıtayin ve tespit edebilir. 'Bu liste ülkenin sanayideki 
gelişmesine paralel olarak tadil olunabilir. Listeler 
neşrolundukları tarihte yürürlüğe girer. Ancak; lis
tenin neşir tarihinden önce Genel Müdürlüğe verilmiş 
dilekçeler ile ithali istenilen maddeler bu Genel Mü
dürlükçe gerekliliği onaylanmak kaydıyla, listenin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ithal 
edildikleri takdirde, muafiyetten faydalanırlar. 

2. Petrol ıhafckı sahibi, hakkı yürürlükte bulun
duğu müddetçe kendi petrol ameliyatı için lüzumlu 
olan ve yerli kaynaklardan temini mümkün bulun
mayan ham petrolü veya tabiî gazı Bakanın onayı ile 
Piyasa Fiyatından veya bunun altında bir fiyattan 
gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf 
olarak ithal edebilir. Ancak, memleket ihtiyacını kar
şılamak üzere Ülke ekonomisinin gereği veya Dünya 
piyasa şartlarının zorlanması karşısında Piyasa fiya
tının üstündeki bir fiyattan ithalat yapılması gerek
tiğinde bu fiyatın tespitine de BAKAN yetkilidir. 

6. 1 inci fıkra gereğince gümrük ve diğer ithal 
vergi ve resimlerinden muafiyeti bulunan akaryakıt, 
malzeme ve ekipmanın dahilden tedariki halinde bu 
malzemeler için gider vergisi ödenmez. 

MADDE 20. — 6326 sayılı 'Kanunun 114 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değişıtirilırm'şıfcir. 

'Madde 114. — Petrol hakkı sahiıbi, 13 üncü mad
denin 1 inci fıkrası mucibince dhraç hakkına sahip 
olduğu petrol ile bu petrol veya i'mal ettiği petrolden! 
imal ettiği petrol ürünlerini her tüdü ihraç, vergi 
ve resimlerinden muaf olarak lihraç edebifr. İhraç 
edilen hamıpetrol, tabiî gaz ve petrol ürünlerinin 
ihraç fiyatları bunların serbest rekabet emsal fiyat
ları göz önünde bulundurularak Petrol İşleri Genel' 
Müdürlüğünce değerlendirilir. Bu fiyatlar, Bakan 
onayı i e yürürlüğe girer, Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğünce değerlendirmede, tabiî gazın kalori eşde
ğeri yönünden hampetrol ihraç fiyatına bağlılığı ve 
alıcı piyasasına yakınlığı esas alınsın 

MADDE 21. — 6326 sayılı Kanunun 6987 ve 
170|2 sayılı kanunlarla değişik 115 inci maddesine 
aşağıdaki 4 üncü fılkra eklenmiştir. 

Madde 115. 4. a.) — Petrol hakkı sahibi, bu 
Kanunun 13/1 inci maddesine göre ihracına liıztin 
verilen petrolden sağladığı dövizi, yurt dışında mu
hafaza edebillıir. 
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b) Petrol hakkı sahibinin yurt dışında muhafaza ettiği bu döviz, 
1. Petrol hakkı sahibinin Türkiye'ye getirdiği ve tescil edilen sermaye ile Türkiye'de petrol ameliyele

rinden elde ettiği kârın transferinde mahsup edilir ve bu husus müracaatta belirtilir. 
2. Petrol hakkı sahibince, P&tnd[ Kanunu çerçevesinde kendi petrol ameliyeleri için gerekli her türlü dö-

vİdi ödıemıelarde kufanılıalbillir ve bu husus müraoaıaıtıta belirtilıir. 
Ancak bu ödemeler, Türkiye'ye ithal edilmiş sermaye sayılmaz. 
c) Petrol hakkı sahibi her yıl Haziran ayı sonu itibariyle (b) fıkrasındaki mahsup ve kullanma işlemleri 

dışında kalan miktarı üzerinden mutabakat sağlayarak bakiyeyi TC Merkez Bankasında açılacak özel döviz 
hesabına aktarır. Bu hesapta biriken dövizi petrol hakkı sahibi yine (b) maddesinde belirtilen maksatlar için 
kullanılmasını talep edebilir. 

d) Petrol hakkı sahibi, ülkenin rafinaj kapasitesi müsait olduğu ve ürün talebi tamamen karşılandığı 
takdirde ihraç hakkına haiz olduğu hampetrolden ihtiyaç fazlası olarak elde edilen ürünleri ihraç edebilir. 
Bu ihraçtan sağlanan dövize de yukarıdaki maddeler aynen uygulanır. 

e) Bu hükümler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yabancı ortaklarla müştereken yapacağı ara
malarda keşfedilecek sahalardan üretilecek petrol için de geçerlidir. 

MADDE 21. — 6326 sayılı Kanunun 119 uncu maddenin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 119. — 1. Bir petrol hakkı sahibinin, petrol ameliyatının ifası için kendisine lüzumlu olabile

cek yabancı idarî ve meslekî personelle mütehassıs işçileri Türkiye'de istihdamına, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının tasvibiyle Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce müsaade edilebilir. 
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İhracıma izin veriiiten petrolden sağlaman dövizin 
ihraç tarihindeki kur üzerinden Türk lirası 'karşılığı 
petrol hakkı sahibinin kanunî defterlerime hâsılat ola
raik kaydedilir, 

ıb) Yurt dışında (muhafaza edilen döviz tutarı, 
1. ıPetrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'ye it

hal edilımiiş tmüseccel sermaye ile ithal edilmiş serma
yeyi aşan transfer edilebilecek net kıymetlerim trans
ferlinde mahsup edilir. 

2. »Petrol hakkı sahibince, Petrol Kanunu çerçe
vesinde kendi petrol ameliyatı için gerekli her türlü 
dövizli ödemelerde kullıaniabiılir. Ancak, bu öde
meler Türkiye'ye 'ithal edilmiş sermaye sayılmaz. 

3. Yurt dışında muhafaza edilen dövizin Tünk 
lirası karşılığı, bu Kanunun transfer hükümleri uy-
gulaima&ımda nakdî fon olarak değerlendirilir. 

Yurt dışında muhafaza edilen dövizin, gerek it
hal edilmiş sermayeye gerekse ithal edilmiş sermaye
yi 'aşan transfer edilebilecek net kıymetlere mahsu
bunda ıbu Kanunun 116/3 maddesinde belirtilen dö
viz kurlarına İlişiklin esaslar uygulanır. 

c) DPetrol hakkı sahibi her yıl Haziran ayı so
nu 'itibariyle (b) (bendindeki mahsup ve kullanma iş
lemleri dışımda ikalar» döviz tutarı üzerinden muta
bakat sağlayarak bakiyeyi TC Merkez Bankasında 
(açılacak özel döviz hesabına aktarır. Petrol hakkı 
sahibi bu hesapta biriken dövizin (b) bendinde be
lirtilen maksatlar için ve anılan bentte yer allan esas
lar dahilinde kullanılmasını talep ede'bilıiır. 

d) 'Petrol hakiki sahibi, ülkenin rafinaj (kapasi
tesi müsait olduğu ve ürün talebi tamamen karşılan
dığı takdirde ihraç hakkına haiz olduğu hampetrol-
den ihtiyaç fazlası olaraik elde edilen ürünleri İhraç 
edebidir.. iBu ihraçtan sağlanan dövize de yukarıdaki 
bükümler uygulanır. 

e) Bu hükümler Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının yabancı ortaklıklarla müştereken yapacağı 
aranmalarda keşfedilecek sahalardan üretilecek petrol 
için ide geçerlidir. 

MADDE 20. — Tasarının 21 ılnci maddesi 20. nci 
madde olarak aynen kabul 'edilmiştir. 
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I ihracıma izin verilen petrolden sağlanan dövizim 
I ihraç tarihin'ddki kur üzerinden Tünk lirası karşılığı 
I petrol halklkı .^aMbinin kanunî defterlerine hâsılat 
I olarak kaydedilir. 

ıb) Yurt dışında muhafaza edilen döviz tutarı, 
1. 'Petrol halklkı sahibi tarafımdan Türkiye'ye it-

I hal edilmiş müseccel sermaye ile ithal edilmiş ser-
I mayeyi aşan tram:sfer edilebilecek net kıymetlerim 
I transferimde mahsup edilir. 

2. Petrol hakkı sahibince, Petrol Kanunu çerçe-
I vesinde kendi petrol 'ameliyatı içlim gerekli her tür-
I lü dövizli ödemelerde kullanılabilir. Ancak, bu öde

meler Türkiye'ye ithali edilmiş sermaye sayılmaz. 
3. Yurt dışında muhafaza edilen dövizin Tünk 

I lirası karşılığı, ıbu Kanunun transfer hükümleri uy-
I gülamlas'inda nakdî fon olarak değerlendirilir. 
I Yurt dışında muhafaza edilen dövizin, gerek it

hali edilmiş sermayeye gerekse ithal edilmiş serma
yeyi aşan transfer edilebilecek net kıymetlere mah
subunda bu Kanunun 116/3 üncü maddesinde belir
tilen döviz kurlarına ilişkin esaslar uygulanır.; 

c) Petrol hakkı sahibi her yıl Haziran ayı so
nu itibariyle (b) bendindeki mahsup ve kullanıma iş
lemleri dışında kalan döviz (tutarı üzerimdemı muta
bakat bağlayarak bakiyeyi TC Merkez (Bankasında 
açılacak özel döviz hesabına aktarır. Petrol hakkı sa
hibi bu hesapta biriken dövizlin (b) bendinde beilir-
ıtilen maksatlar İçin ve anılan bentte yer alan esaslar 
dahilinde kuıllamııihrıasını talep edebilir. 

d) Petrol hakkı sahibi, ülkenin rafinaj kapasi
tesi müsait olduğu ve ürün talebi tatmamsen karşılan
dığı takdirde ihraç hakkına haiz olduğu hampetrol-
den ihtiyaç fazlası olaraik elde edilen ürünleri ihraç 
edebilir. Bu 'ihraçtan sağlanan dövize' de yukarıdaki 
hükümler uygulanır. 

e) 'Bu bükümler Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının yabancı ortaklıklarla müştereken yapacağı 
aramalarda keşfedilecek sahalardan üretilecek petrol 
için de geçerlidir. 

'MADDE 22. — 6326 sayılı Kanunun 119 uncu 
maddesinin 1 imci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmlişitir. . 

Madde 119. 1. — Bir petrol hakkı sahibinin, 
I petrol ameliyatının ifası için kendisine lüzumlu 'ola

bilecek yabancı uyruklu idarî ve meslekî personelle 
I mütehassıs işçileri Türkiye'de istihdamıma, Enerji ve 
I Tabiî Kaynaklar 'Bakanlığının tasvMyle Petrol işleri 
I Genel Müdürlüğünce müsaade edilebilir. 
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MADDE 22. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 1'21 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 121. — Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu Kanunun 56 ncı maddesin
de öngörülen mükellefiyete tabi değildir. 

EKLENEN MADDELER : * . 

MADDE 23. — 6326 sayılı Petrol Kanununa aşağıdaki (Ek 3, 4, 5 inci) maddeler eklenmiştir, 

EK MADDE 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatları, mahkemelerle icra 
dairelerince takdir edilecek vekâlet ücretinden Hazine Hukuk Müşaviri ve Avukatlari gibi yararlanırlar, 

EK MADDE 4. — Yerden çıkarılabilen katı hidrokarbonlardan asfaltit, bitümlü şistler ve şeyi gibi, 
petrol ürünlerinin üretilmesine elverişli olabilecek sahalar, Petrol Kanunu kapsamına Bakanın teklifi ile 
Bakanlar Kurulu Kararı ile alınabilir, 

MADDE 24. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilen 13 üncü maddesinin 3 üncü, aynı 
Kanunun 25 inci maddeJsktin 2 oci ve 3 üncü, 1702 sayılı Kanunla değiştirilen 64 üncü maddesinin 5 inci 
fıkraları ile 72 nci maddesi kaldırılimış/tır. 

MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdas 
Dışişleri IBakanı V< 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Külttür ve Turizm Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 

Prof. Dr. K. Kılıçturgay 
Çalışma Bakam 

Prof. Dr. 7V, Esener 
İmar ve İskân Bakam 

Dn & Tüten 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Boyutken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı V. 
F. İlkel 

Köy İşleri ve Koop. Bak. 
M. R., Güney 

15 2 2 . 1982 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr._ T.. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
AT. Özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V, Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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MADDE 21. — Tasarının 22 «içi maddesi 21 inci 
madde olarak aynen ikabul edilmiştir. 

Eklenen Maddeler : 

MADDE 22. — 6326 sayılı Petrol Kanununa 
aşağıdalkıi '(Ek 3 üncü) madde eHdıemımıişfiir. 

EK MADDE 3. — Yerden çııkaralabilen katı hid
rokarbonlardan asfaltit, bitümlü şistler ve şeyi gibi, 
petrdl ürünlerinim üretilmesinle elverişli olabilecek 
sahalar, Petrol Kanunu Ikapsaımma Balkanın teklifi 
dile Balkanlar Kurulu Karan ile alınabilir. 

Kaldırılan Madde ve Fıkralar : 

MADDE 23. — Taşanının 24 üncü maddesi 23 
üncü madde olanak aynen ikabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarınım 25 'inci maddesi 24 
üncü madde olarak aynen ikabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasaınnın 26 ncı (maddesi 25 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(İktisadî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 23. — Tasarının 22 noi maddesi 23 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Eklenen Maddeler ı 

MADDE 24. — 6326 sayılı Petrol Kanununa 
aşağıdaki (Ek 3 ve 4 üncü) maddeler Eklenmiştir. 

EK MADDE 3. — Petrol' İşleri Genel Müdür
lüğü hulkulk müşaviri ve avuikatları, mahkemelerle 
icra dairelerince ıtaikdiır edilecek vekâlet ücretinden 
Hadime hulkulk müşaviri ve avulkaıtlan gibi yararlanır
lar. 

EK MADDE 4. — Yerden çııkanlabilen katı hid
rokarbonlardan 'asfalıtiıt, bitümlü şistler ve şeyi gibi, 
petrol ürünlerinin üretilmesine elverişli olabilecek sa
halar, Bakanın teklifi üzerine Balkanlar Kurulu ka
nan ile, Petrol Kanunu (kapsamına alınabilir. 

Kaldırılan Madde ve Fıkralar : 

MADDE 25. — Tasarının 24 üncü maddesi 25 'in
ci madde olarak aynen İkabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 25 imci maddesi 26 
ncı madde olarak aynen İkabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 26 ncı maddesi 27 
noi madde olıaralk aynen İkabul edilmiştir. 
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