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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

4.1.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
nın (1/64) (S. Sayısı : 84) tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanarak 34 ncü malddesine kadar kabul 
edildi. 

29 Aralık 1980 Pazartesi günü saat 14.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17.35'te son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

> ı my^-tm •. -*-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.25 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MiHİ Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

• • • 

'BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 29 ncu Birleşimini açıyorum.. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — 4.1.1961 Gün ve 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/64) (S. 
Sayısı: 84) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimize göre, geçen birleşim
de görüşmelerine başladığımız, 4.1.1961 Gün ve 213 
Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması
na İlişkin Kanun Tasarısının görüşmelerine devam 
edeceğiz. 

Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık temsilcileri yer
lerini aldılar. 

Geçen birleşimde 34 ncü maddeyi bitirmiş ve 35 
nci maddede kalmıştık, oradan devam ediyoruz. 

(1) 84 S. sayılı basmayazı, 26.12.1980 tarihli 28 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

35 nci maddeyi okuyunuz efendim. 

MADDE 35. — Aynı Kanunun 231 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Fatura Nizamı : 
Madde 231. — Faturanın düzenlenmesinde aşağı

daki kaidelere uyulur : 

L Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül et
tirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımların
da her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı 
fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şu'be ve kı
sımlarına göre sulbe veya kısmın isimlerinin yazılma
sı veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburi
dir. 

2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya 
kurşun kalemi ile doldurulur. 
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3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak 
düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde 
her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. 

4.j Faturaların 'baş tarafında iş sahibinin veya 
namına imzaya mezun olanların imzası bulunur. 

5. Fatura, malın teslim tarihinden itibaren aza
mi on gün içinde düzenlenir. 

'BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı, Komisyonun bir diyeceği var mı efen
dim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Bir değişiklik yapılmış. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bundan evvelki maddede de arz etmiştim, «fa
turayı çıkaranın» diye geçen kısım, «faturayı düzen
leyenin» olarak düzeltilmiştir. Başka bir değişiklik 
yoktur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
'Başka söz almak isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.,. Ka'bul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
'MADDE 36. — Aynı Kanunun 233 <ncü madde

sinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddenin sonuna aşağıdaki iki fıkra eklen
miştir., 

4. Giriş ve yolcu taşıma biletleri. 
Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma bi

letleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. 
Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim 
edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. 

İşletme vergisi mükellefleri tarafından tanzim edi
len perakende satış belgeleri, perakende satış fişi ye
rine geçer. 

'BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok< 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 37. — Aynı Kanunun 234 ncü madde

sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde 

teselsül ettirilir. 
(BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

!38 nci maddeyi okutuyorum. 
'MADDE 38. — Aynı Kanunun 235 nci madde

sinin 2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

2. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, 
adı unvanı ve adresi; 

Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahi
linde teselsül ettirilir. 

»BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum, 
MADDE 39. — Aynı Kanunun 236 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Makbuz Mecburiyeti : 
Madde 236. — Serbest meslek erbabı, mesleki 

faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha 
serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüsha
sını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu iste
mek ve almak mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 ncı maddeyi okutuyorum, 
MADDE 40. — Aynı Kanunun 237 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Makbuz Muhteviyatı : 
Madde 237. — Serbest meslek makbuzlarına; 
1. Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı, 

adresi, vergi dairesi ye hesap numarası; 
(2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi; 
3, Alınan paranın miktarı; 
4.. Paranın alındığı tarih, 
Yazılır ve ibu makbuzlar serbest meslek erbabı ta

rafından imzalanır. 
Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası 

dahilinde teselsül ettirilir.. 
ıBAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir, 
41 nci maddeyi okutuyorum, 
MADDE 41. — Aym Kanunun 240 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
Taşıma ve Otel tşletmelerine Ait Belgeler : 
Madde 240. — Taşıma işletmeleri ile otel ve mo

teller gibi konaklama yerleri (götürü usulde vergiye 
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tabi olanlar dahil) aşağıda yazılı belgeleri düzenle
mek zorundadırlar., 

A) Taşıma irsaliyeleri : Ücret karşılığında eşya 
nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler naklettikleri eş
ya için, 209 ncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün 
ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden 
ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden ir
saliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir 
nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan 
aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve !bir nüs
hası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent 
hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kap
sar. 

B) Yolcu listeleri : Şehirler arasında yapılan yol
cu taşımalarında 233 ncü madde gereğince yolcu ta
şıma 'bileti kesmeye mecbur olan mükellefler, (TC 
Devlet Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için 
müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini 
planlı şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi düzen
lerler ve bu listenin Ibir nüshasını sefer sonuna kadar 
taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar. 
Yolcu taşıma ıbiletlerinin 'komisyoncu veya acenteler 
tarafından kesilmesi halinde yolcu listeleri 3 nüsha 
olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafın
dan saklanır. ' 

Yolcu listelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur : 
İL Yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı ve

ya unvanı ile adresi, 
2< Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı varsa un

vanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası, 
3., Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hare

ket saati, 
4, iBilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu 

sayısı ve toplam hâsılat tutan. 
C) Günlük müşteri listeleri : Otel ve motel gibi 

konaklama yerleri, odalar, bölmeler ve yatak plan
larına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı 
günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede bu
lundururlar^ 

'Bu listelerde aşağıdaki bilgiler bulunur : 
1H Mükellefin adı, soyadı varsa unvanı ve adre

si, 
2, Oda numaraları yazılmak suretiyle müşteri

nin adı, soyadı ve oda ücreti, 
3.! Düzenleme tarihi. 
BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Komisyon bu maddede bir değişik
lik yapmıştır, nedir bu değişiklik? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
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nım, madde; «otel, motel şu belgeleri tutacak» diyor. 
Biz buna, «otel, motel» den sonra «ve ıbenzeri ko
naklama yerleri» diyerek, otel, motellerin dışında da 
kampingler ve benzeri, tatil köyü ve benzeri diğer 
konaklama yerlerini de dahil ettik. 

Diğer önemli bir değişiklik de, taşıma irsaliyeleri 
ile ilgili kısımda, «şehirler arası otobüs taşımacılığı» 
denmiş. Hazır bir kanun yaparken bütün taşımacılı
ğı toptan düzenlemekte yarar var, diye düşündük ve 
şehirler arasında denizde olsun, karada olsun, hatta 
havada olsun, bunun dışında da çeşitli taşıma usul
leri vardır, bu kanunun kapsamını genişletmek için 
«otobüsle» tabirini kaldırıp «şehirler arasında yolcu 
taşımacılığı» diye maddeyi genişlettik; arz ederim. 

BAŞKAN — Burada, «otel, motel gibi konakla
ma yerleri» deniyor. Bazı yerler var ki, evlerinin bir 
veya iki odasını pansiyon şeklinde verehiliyor, onlar 
da 'buna dahil olacak mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Olacak efen
dim, pansiyon olarak. 

BAŞKAN — Biraz zor olmaz mı bir tek odasını 
vermiş evinde, bir de şimdi böyle müşteri listesi mi 
tutacak: bunlar? Bundan evvel de bu mecburiyet var 
mıydı efendim? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Mesele burada 
Gelir Vergisi açısından veya vergi açısından ele alı
nıyor. Haddizatında bu şekilde evlerine gecelik veya 
bir süre için pansiyoner alanlar, mutlaka İçişleri Ba
kanlığının düzenlediği talimat gereğince belge doldu
rup gelenlerin kimliklerini tespit edip oraya bildir
mekle mükelleftirler. Yalnız, paralellik olsaydı ikisi 
arasında, daha rahat olurdu, yolcu taşıma bakımın
dan da rahat olurdu. 

BAŞKAN — Onun için sordum ben de; yani on
lar da kaydını, kuydunu tutacak mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Tutacak efen
dim. Akdeniz ve Ege sahillerinde, yüksek inalumları, 
bunlar 'büyük bir ticaret şekli olmuştur. 

BAŞKAN — «Pansiyon» denmemiş de «konak
lama yerleri» denmiş. Bunun; «otel, motel, pansiyon 
gibi konaklama yerleri...,» olması daha uygun olmaz 
mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
«Otel» den sonra «ve» yi çıkartıyoruz, «Otel, mo-
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tel ve pansiyon gibi...» şeklindeki ifade daha açık 
olacak Sayın Başkanım., 

BAŞKAN — Bu «C» fıkrasında zaten. Bir de 
maddenin başında var. «Taşıma işletmeleriyle otel, 
moteller ve pansiyon gibi...» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Motel» i de 
çoğul yapmayalım efendim; «otel, motel ve pansi
yonlar» diyelim.; 

BAŞKAN — Bü konuda başka söz almak isteyen 
Var mı efendim? Yok. 

O halde, 41 nci çerçeve maddesine bağlı olarak 
240 ncı maddede yapılan değişiklik şu şekilde oluyor: 
Birinci fıkrada, «Taşıma işletmeleri ile otel, motel 
ve pansiyon giıbi konaklama yerleri...» şeklinde ola
cak; yani oraya «ve pansiyon» ilave edilecek. 

|«C» paragrafı da «Günlük müşteri listeleri : Otel, 
motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri» olarak 
düzeltilecek. 

Şimdi bu değişik şekliyle birinci fıkrayı ve (c) 
paragrafının ilk kısmını yeniden okutuyorum. 

«Madde 240. — Taşıma işletmeleri ile otel, mo
tel ve pansiyon gibi konaklama yerleri (götürü usul
de vergiye tabi olanlar dahil) aşağıda yazılı belgeleri 
düzenlemek zorundadırlar,! 

G) Günlük müşteri listeleri: Otel, motel ve pan
siyon gibi konaklama yerleri, odalar, bölmeler ve 
yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra 
numaralı günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işlet
mede 'bulundururlar.». 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikleriyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 42., — Aynı Kanunun 247 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,. 

Vergi Karnesi : 
Karne Mecburiyeti : 
Madde 247. — Aşağıda yazılı olanlar vergi kar

nesi almaya mecburdurlar :, 
1. Vergi matrahları tamamen veya kısmen gö

türü usulde tespit olunanlar; 
2. Gelir Vergisi Kanununa göre indirimden fay

dalanmak isteyenler; 
3. Gelir Vergisi Kanununun 35 nci maddesinin 

(B) bendi uyarınca karne almak zorunda olanlar, 
Durumu yukarıdaki şartların birden fazlasına gir

se bile, ıbir mükellef tek vergi karnesi alır. 

I BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Komisyon sözcüsü buyurun efendim. 

OMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, !bu madde Komisyonun ilavesidir. Maluımları-

• nız, Gelir Vergisi Kanununun 35 nci maddesinde he-
I men hemen herkese vergi karnesi yayılmıştır. Buna 

paralel bir hükmün buraya konmasında da yarar 
vardır, bunu koyduk., 

IBir önemli husus da; bazı kişiler, gelirlerin birin-
I den, birkaçından ve hatta yedi gelirin hepsinden is

tifade edebilirler, cebinde yedi karne taşınması do
ğal olmayacağından, birden fazla karne alma duru
muna girenlerin de bir karne taşıyacağı hükmünü 
koyduk. Bütün bilgileri o bir karnenin içine koya
caklar. O karnenin şeklini her halde Maliye Bakan
lığımız buna göre düzenler diye düşündük. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bizce 
I de uygundur efendinu 
I BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
I IMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
I 43 ncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 43. — Aynı Kanunun 255 nci maddesi
nin iki ve üçüncü fıkraları kaldırılmıştır. 

I BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz almak 
j isteyen var mı? Yok. 
I IMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Aynı Kanunun 257 nci madde-
I sinin birinci fıkrası ile 4 numaralı bendi aşağıdaki 
I şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 5 numa-
I ralı bent eklenmiştir.! 

Vergi inceleme ve kontrolları ile gayrimenkullerin 
I rayiç bedelinin tespiti sırasında, mükellefler aşağıda 
I yazılı ödevleri yerine getirmeye mecburdurlar. 
I 4, Bina ve arazinin rayiç bedelinin tespitinde de-
I geri tespit edilecek 'bina ve araziyi, takdir komisyo-
j nuna gösterip gezdirmek, bu gibi gayrimenkullerin 
I genel ahvaline, kullanılış tarzına ve kirada ise kiranın 
I miktarına müteallik her türlü bilgileri vermek (Bu 
I fıkrada yazılı mecburiyetler kiracılara da şamildir.); 
I 5, işletmede 134 ncü madde gereğince envanter 
I yapılması halinde araç, gereç ve personeliyle bu iş-
I lemlerin intacına gerekli yardım ve kolaylığı göster-
I mek. 
I (BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz almak 
I isteyen var mı? Yok,, 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 45, — Aynı Kanuna 257 nci maddeyi 
takiben aşağıdaki Mükerrer 257 nci madde eklen
miştir. 

Yetki : 
MÜKERRER MADDE 257. — Maliye Bakanlı

ğı, 'bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek 
belgeler ile bunlara ek olarak tutulması veya düzen
lenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahi
yeti, şekli ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye ve 
bunlarda değişiklik yapmaya, bunlar için tasdik, mu
hafaza ve ibraz mecburiyeti koymaya ve kaldırmaya, 
gerektiğinde mühürlü otomatik kasa kullandırmaya 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Komisyon, bu maddede de bir de
ğişiklik yapmış, Komisyon Sözcüsüne söz veriyorum; 
buyurun efendim., 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümetimizin teklifinde, bundan sonra Ma
liye Bakanlığı, gerekli görülen belgeleri 210 sayılı 
Değerli Kâğıtlar Kanununun kapsamına almaya da 
yetkili kılınmıştır. 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanu
nu bir nevi vergi kanunudur. Maliye Bakanlığının 
tek başına vergi salma yetkisi olmaması gerekir. Bu 
nedenle bu hükmü çıkardık. Değişiklik bundan iba
rettir* 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun efendim, 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, burada 210 sayılı Kanuna Maliye Bakan
lığınca değerli kâğıt haline konulması yolundaki ta
lebinin gerekçesi şudur : 

©iz, Katma Değer Vergisi Kanunu getiriyoruz. 
Bunun dışında birtakım müstahsil makbuzu, serbest 
meslek makbuzu mesela doktorların kullanacağı bir 
makbuzu, bunlara Maliye damgasını koyarak bir ne
vi değerli kâğıt halinde, resmi belgeler halinde yapı-
labilsin; bir doktorun vereceği de buna göre ileride 
bu şekilde olsun istenmiştir. Bu bir nevi vergi mâhi
yetinde düşünülebilıjrse de, tabii değerli kâğıt olarak 
alınan bir şeyin tam manasıyla karşılığını bir vergi 
olarak da düşünemiyoruz veya düşünmüyoruz. Şu 
yönüyle : Bir fatura, bunun bir masrafı vardır; dev
let, kendi yetkisiyle, devlete ait bir makbuz oldu
ğunu belirten kaşeyi de basmak suretiyle fazladan 
belirli bir para alıyor. Bu, onun yaptığı hizmetin kar
şılığı şeklinde düşünülerek yapılır. Bu yönüyle ileri-
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de bu gibi kâğıtları da resmi kâğıtlar arasında kabul 
edebilmek bakımından böyle bir yetki alınmıştı. Ak
si takdirde bunu, değerli kâğıt dışında, yine, Maliye 
belki kendi yetkisi dalhiünde başka bir yolla zorla
makla yapacak; fakat bu yetki verildiği takdirde, bu 
yetki ile yapacaktır; ilerisi için bu düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununu yeni ta
dil ettiniz ve yeni bir kanun kabul ettiniz. Pek tabii 
hiç bir kanun için 10 sene, 20 sene devam edecektir 
diye de bir garanti yoktur; hatta bu sene içinde bile 
yeniden onun kapsamına alınması gereken değerli 
kâğıtlar çıkarsa, Maliye Bakanlığı huzurunuza bir 
kere daha gelir, haklı nedenleri hâsıl olursa tekrar 
değiştirilir. Yoksa bundan sonra 210 sayılı Değerli 
Kâğıtlar Kanunu hep aynı kalacak değildir. Zaten 
bütün öneri en sonundaki cetvelindeki 10 - 15 tane 
yazılı kâğıttan ibarettir; aksi düşünüldüğünde, bir da
ha bunlar hiç Yasama Meclislerine gelmeyecek de
mektir, 

'Biz, bunda sakınca gördüğümüz hususundaki ka
naatimizi tekrar arz etmek isteriz. 

BAŞKAN — Ayrıca, bir de şu var : Yalnız kâğıt 
değil, «gerektiğinde mühürlü otomatik kasa kullandır
maya da yetkilidir» diyoruz; o yetkiyi de veriyoruz. 
Burada «mühürlü otomatik kasa kullandırmaya yet
kilidir^ diye koymuşsunuz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O satıcıya, 
«kullan» diyecek onu. Yalnız Vergi Usul Kanunun
da, bu kanunda tekrar huzurunuza gelecek, onları 
edinmeleri için hükümet onlara bazı kolaylıklar sağ
layacak; var ilerideki değişikliklerde. O bir yasa de
ğişikliği gerektirmiyor, o tamamen yüksek takdirleri
nize kalmış. Pek tabii bu da yüksek takdirlerinize 
kalmış; ama, bir yasa yapma yetkisi veriliyor bir 
yerde. 

BAŞKAN — Buna gerek var mı, «210 sayılı De
ğerli Kâğıtlar Kanunu kapsamına almaya» diye?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kesinlikle ol
madığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — «Maliye Bakanlığı, bu kanuna gö
re tutulacak defter ve düzenlenecek belgeler ile bun
lara ek olarak tutulması veya düzenlenmesini uygun 
gördüğü defter ve belgelerin mâhiyeti, şekli ve ihtiva 
edeceği hususları belirlemeye ve bunlarda değişiklik 
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yapmaya, bunlar için tasdik, muhafaza ve ibraz mec
buriyetini koymaya ve kaldırmaya yetkili» dedikten 
sonra bu doktorla ilgili olanı vesaireyi gene koyar, 
«bunları koyacaksın» der; yeter ki, kendisi bastır
maz, bastarttırır. Yani, zaten bir salahiyeti yok onun 
genel mahiyette.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, gayet tabii değerli kâğıda konulduğu tak
dirde, onun masrafının üstünde bir değerli kâğıt ha
line geldiği zaman bir para da tahsil etme imkânı 
doğuyor.. 

BAŞKAN — Efendim, o kadar da olmayıversin, 
mühim değil o, mühim değil; bence de öyle. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Yetki
miz var tabii, burada bu yetkiyi veriyor. 

BAŞKAN — Mesele yok o zaman; yani, Komis
yon Başkanının dediği doğrudur. 

(45 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim? Yök. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Atfedersiniz Sayın Başkanım, arz etmek istediğim 
bir husus var. 

210 sayılı Kanun kapsamına girmezse bu belge
ler, Maliye Bakanlığının hiç bir zaman basma yetki
si olamaz, basıp satma yetkisi olamaz., 

©izim işletme Vergisi uygulamalarımızda da, ma
lumları olduğu üzere, perakende satış belgeleri Ma
liye Bakanlığı tarafından basılıp satılmaktadır. Bu
rada amaçlanan husus, belge dizilerini disipline et
mektir, Değerli Kâğıtlar Kanunu nedeniyle Maliye 
Bakanlığının elde ettiği kâğıtlar çok ciddi kâğıtlar
dır. Şayet bu hüküm girmezse, Maliye Bakanlığı şek
lini ıbelirler, fakat yine açıktan, o şekil dahilinde, 
fakat kontrolsüz olarak piyasada, faturalar, serbest 
meslek makbuzları dolaşır. 

'BAŞKAN — Ama tasdik yetkisi size ait. Bakın, 
bunlar için tasdik var. 

METİN ÖZŞAHlN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Defterler şeklinde efendim. 

BAŞKAN — Hayır, yalnız defter demiyor; «Def
ter ve belgelerin mahiyeti, şekli ve ihtiva edeceği hu
susları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya, 
bunlar için tasdik, muhafaza ve ibraz mecburiyeti 
koymaya...», deniliyor., 

METİN ÖZŞAHlN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, oradaki amaçlanan tasdik, 
Vergi Kanununun 220 nci maddesinde, sadece def
terlerin tasdikine ait hüküm vardır... 

BAŞKAN — Belgeler de geçiyor. 
METİN ÖZŞAHlN (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Efendim, bunlar belgelerin tasdikine ait hü
küm olmadığı için böyle bir zorunluluk, kanuni zo
runluluk getiremeyiz. 

'BAŞKAN — Ama bu tasdik ona da şamil. 
METİN ÖZŞAHlN (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Efendim, buradaki metnin, kanunun yapısın
daki yeri itibariyle yorumlanması gerekiyor. Sadece 
tasdik mecburiyeti, arz ettiğim gibi defterler hakkın
da vardır efendim. Belgelerin tasdiki için bir hüküm 
yoktur bu kanunda. Bunu arz etmek istedim efen
dim. 

BAŞKAN — O zaman, bunu da değiştirmek la
zımdır. ^Bunlar için tasdik» deyince, belgeler de 
dalhildir bunlara. 

Evet, 'buyurun efendim, Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
yüksek huzurunuza gelen bu kanun maddesiyle yal
nız defterleri değil, belgeleri tasdik etme hakkını da 
Maliye Bakanlığı almış bulunmaktadır, 

210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamına 
alınmış olan unsurlar bellidir. Yüksek heyetinizin 
tasdikleriyle geçen defa faturaları da buna dahil et
tik. Eğer bu tür belgeleri dahil etmeyi öneriyorsa 
Hükümet, bu da, bundan sonraki bir öneride geti
rilebilir. Ama Anayasada vergi ödevi içerisinde, 61 
nci maddede verginin münhasıran üst ve alt taban
ları da belirtilmek suretiyle ancak Yüce Heyetiniz 
tarafından verileceği açık bir hakikat. O nedenle, bu 
şekilde bir yaklaşımın uygun olmadığı kanaatinde
yim, 

Tensiplerine arz ederim efendim, 

BAŞKAN — Efendim, ıböyle, «... belgeleri 210 
sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununun kapsamına alma
ya» denildiğinde hepsini kapsamına alabilir, yani o 
yetkiyi vermiş oluruz, Bir nevi vergidir o da, vergi 
kesmektir. Kapsamına aldı mı, ondan vergi alacak 
demektir. 10 liraya mal olan 'bir şeyi 15 liraya sata
caktır. Bunun 5 lirası vergi demektir.: 

Onun için, bana göre de Komisyonun metni uy
gundur, 

45 nci madde üzerinde ibaşka söz alan olmadığı
na göre, 'bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Komis
yonun önerdiği şekliyle kabul edenler... Kaibul etme
yenler... Ka'bul edilmiştir,; 
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46 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 46. — Aynı Kanunun 261 nci madde

sine 6 numaralı bendi takiben aşağıdaki 7 numaralı 
bent eklenmiş ve 7 numaralı bendin numarası 8 ola
rak değiştirilmiştir. 

7, Rayiç bedel, 
BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
47 nci maddeyi okutuyorum. 
'MADDE 47. — Aynı Kanuna 266 ncı maddeyi 

takiben aşağıdaki mükerrer 266 ncı madde eklenmiş
tir. 

Rayiç Bedel : 
MÜKERRER MADDE 266. — Rayiç bedel, bir 

iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım 
satım değeridir. 

»BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 48. — Aynı Kanunun 268 rici maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
Vefgi Değeri : 
Madde 268. — Vergi değeri, bina ve arazinin ra

yiç bedelidir. Bu bedel Emlak Vergisi Kanununun 
29 ncu maddesi ile aynı maddede belirtilen tüzük hü
kümlerine uygun olarak tespit olunur. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Komisyon Sözcüsü, 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada «rayiç bedeli», bazen «rayiç değeri» 
geçiyor. Bu ibarelerden birisinin kullanılması yö
nünde tereddütler olmuştu. Sırf bu sayfada üç dört 
tane «rayiç bedeli» geçiyor; «rayiç değeri» de kul
lanılıyor; fakat ı«rayiç bedeli» dalna. çok kullanılıyor. 
O nedenle bu şekliyle kalmasında büyük mahzur gör
medik. 

İBAŞKAN — Başka söz alan? Yok. 
48 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 ncu maddeyi okutuyorum.; 
MADDE 49. — Aynı Kanunun 270 nci madde

sinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Tapu harcı ve noter, mahkeme, kıymet takdiri, 

komisyon, tellaliye giderleri ile emlak alım ve taşıt 

alım vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya 
genel giderler arasında göstermekte mükellefler ser
besttirler. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

(Buyurun Komisyon Sözcüsü. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, zannediyorum ki, Hükümetin teklifinde «Tapu» 
kelimesi unutulmuş, onu ilave ettik. Eğer bilerek 
çıkartılmışsa mesele yok. Unutulmuş, öyle anlaşılı
yor. 

BAŞKAN — Buyurun Hükümet sözcüsü. 
JMETlN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Başkanım, arz edeyim efendim. 

Eskiden tapu 'harcı, bugünkü Emlak Alım Ver
gisine tekabül etmektedir. Onun için unutulmuş de
ğil, bilerek çıkarılmıştır. Çünkü maddenin içerisin
de Emlak Alım Vergisinden zaten bahsedilmektedir. 
Onun için tapu harcı çıkarılmıştır, bilerek çıkarıl
mıştır. O nedenle, Hükümet teklifi şeklinde madde
nin geçmesindedir görüşümüz. 

BAŞKAN — Komisyon ne der? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Katılıyoruz 
efendim.; 

BAŞKAN — Peki, 
Bu madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok.ı 
Komisyon sözcüsü kendi önerilerini geri alıyor

lar. Hükümetin önerdiği şekliyle, Hükümet teklifinin 
49 ncu maddesini okutuyorum. 

MADDE 49. — Aynı Kanunun 270 nci maddesi
nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve 
tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Taşıt Alım Ver
gilerini maliyet ıbedeline ithal etmekte veya genel 
giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttir
ler. 

BAŞKAN — Bu şekliyle maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

50 nci maddeyi okutuyorum., 
MADDE 50. — Aynı Kanunun 272 nci madde

sinin birinci fıkrasından sonra gelen parantez içi hü
küm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Bir geminin, iktisap tarihindeki süratini fazlalaş-
tırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertiba
tını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi 
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Kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir mo
torlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun ye
nisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan 
yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler ma
liyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.) 

'BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

51 nci maddeyi okutuyorum., 
MADDE 51. — Aynı Kanunun 275 nci maddesi

nin son fıkrası kaldırılmıştır, 
BAŞKAN — 51 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 52. — Aynı Kanunun 297 nci madde

sinin ikinci ve son fıkraları kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
53 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 53. — Aynı Kanunun 298 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Yetki : 
Madde 298. — Bu -bölümde yazılı emsal bedel

leri ile alacak ve borçlar ve rayiç 'bedeller 72 nci 
maddede yazılı takdir komisyonları tarafından tespit 
olunur,. 

IBAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

•Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 'Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 ncü maddeyi okutuyorum. 
'MADDE 54. — Aynı Kanunun 313 ncü madde

sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
(Değeri 5 OOÖ lirayı aşmayan peştemallıklar ile iş

letmede kullanılan ve değeri 5 000 lirayı aşmayan 
alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana 
tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabi
lir. iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden
lerde bu had topluca dikkate alınır. 

IBAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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55 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 55. — Aynı Kanunun 323 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 323. — Ticari ve zirai kazancın elde edil

mesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 
1'. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar, 
2., Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan 

fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından öden
memiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek 
derecede küçük alacaklar. 

Şüpheli alaca'k sayılır. 
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme 

gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrı
labilir. 

Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık 
hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu kar
şılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen mik
tarları tahsil edildikleri dönemde kâr - zarar hesabı
na intikal ettirilir. 

©AŞKAN — 55 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

56 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 56. — Aynı Kanunun 328 nci madde

sinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir^ 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması 
halinde alman bedel ile bunların envanter defterinde 
kayıtlı değerleri arasındaki fark kâr ve zarar hesa
bına geçirilir, işletme hesabı esasında defter tutan 
mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan 
mükellefler bu farkı defterlerinde hâsılat veya gider 
kaydederler,. 

Şu kadarki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilen
mesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu 
hususta işletmeyi İdare edenlerce karar verilmiş ve 
teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahas-
sül eden kâr, yenileme giderlerini karşılamak üzere, 
pasifte geçici bir hesapta azami üç yü süre ile tutula
bilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kul
lanılmamış olan kârlar üçüncü yılın vergi matrahına 
eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işlet
menin tasfiyesi halinde bu kârlar o yılın matrahına 
eklenir. 

BAŞKAN — 56 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok., 

Maddeyi oylaronıaa sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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57 nci maddeyi okutuyorum.) 
MADDE 57. — Aynı Kanunun 329 ncu madde

sinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin 
tasfiyesi halinde bu tazminat fazlası, o yılın matrahı
na eklenir. 

Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin ik
tisabında kullanılan tazminat fazlası, yeni değerler 
üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak 
amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamam
landıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerle
rin amortismanına devam olunur.! 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok.; 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul •edilmiştir. 

58 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 58. — Aynı Kanunun 331 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Cezalar : 
Madde 331. — Vergi kanunları hükümlerine ay

kırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları 
kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve usulsüzlük cezaları) 
ve diğer cezalar ile cezalandırılırlar. 

'BAŞKAN — 58 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok.< 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 

59 ncu maddeyi okutuyorum. 
(MADDE 59. — Aynı Kanunun 333 ncü madde

sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bu Kanunun 344 (1 - 6 numaralı bentlerine giren 

fiiller) ile 358 ve 361 nci maddelerinde yazılı fiillerin 
işlenmesi halinde 'bu fiiller için 359, 360 ve 361 nci 
maddelerinde öngörülen cezalar özel kişilerin kanu
ni temsilcileri adına hükmolunur. 

BAŞKAN — 59 ncu madde üzeninde Komisyon 
bir değişiklik yapmış. Bu değişiklik hakkımda Komlis-
yomuın bir diyeceği olacak mı? 

IEMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
OBüttçe - Plan Komisyonu Başkamı) — Sayın Başka-
mum, tasarı 333 ncü maddede yapılan, değişiklikle 
344 ncü maddenin (tümüne atıf yapmışta. Halbuki, 
burada yapılacak atfın 344 ncü mıaddenliın 1 ila 6 • nu
marala bentlerine giren filileri kapsaması 'lazımdır; 
atıf tümüne değildir, bumdan daha fazlıa da bentleri 
vardır. 

/Bu nedenle, küçük bir değişiklik yapılmış, «344 
ncü maddenin 1 ila 6 numaralıi bentlerime giren fiiilı-> 
ler» denillm'iştıir. 

IBAŞKAN — Sayın Bakan», buyurun efenıdlim. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, burada hapis cezasına varacak kadar ağır 
oezaliar vardır; söz konusu maddelerde. 

(Kanuni temsildi denildiği zaman, özellikle tüzele 
kişiler içlin birtakım bdirsizljiklıer ortaya çıkalbliyor; 
özelikle kaçakçılık, vergi ziyama seibeibiyet gibi (hal
lerde tüzelkişiler de, şirketlerde murahhas aza, ge-1 

mel müdür, genel müdür yardımcısı, muhasebe müdü-̂  
rü giilbi elemanilıar işin içinde olan kimselerdir. «Ka-> 
mumi temsilci» denildiği zaman, bir açıklık getirilıme-
idUğü takdirde yönetim kurulunum hepsiinlin de bun-' 
dan sorumlu olabilmesi söz konusudur. Bunun içine 
bunlar da girebilir endişeleri söz konusudur ve onlar
da dahidir. 

IBir yönetim kurulu, genelllliklıe üsıt seviyede şıirkeiti 
yönetenlıer, vergi zliyaına sebep olan hadıiısıeyle farkın-' 
da olmadan da, kendisine gellmıeldiğli için, sorumlu 
ihale düşebilir. Esas bu işi yapan, aktif rol oynayanı 
murahhas aza, genel müdür, genel müdür yardımcısı, 
muhasebe müdürü gibi kimselerdir. Bu yönüyle, «Kıa-' 
nünü temsildiler» ibaresinin yerine «murahhas aza, 
(genel müdür, genel müdür yardımcısı, muhasebe 
müdürü gibi» ibaresini koyarak yönetimi kuruluna 
bir ölçüde bu konuda direkt sorumluluk verme sek
inin düşünülmesinde fayda olabileceğini ibeJlintîmıefc lis-
teriım. 

.BAŞKAN — Sayın Bakan, Hükümetim teklifimde 
de aynen var «Kanuni temsilci» (ibaresi. O halıde, ye
mi bir değişiklik öneriyorsunuz..., 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu en
dişeler devamlı olarak Bakanlığımıza da geldi. Bizim 
bundan 'esas sorumlu tutmak istediğimiz, bir ölçüde 
bu işi yapan kimsedir. Yapan kimseler, bir şirkette 
genel müdürdür, murahhas azadır, muhasebecidir. 
Bizilm, bunları bilfiil sorumlu tuttuğumuzu burada 
göstermemiz uygun olacaktır. Aksi takdirde, bundan 
hliç haberi olmayan bir yönetim kurulu hapse ©irebi
lecek, esas işi yapan muhasebe müdürü (çünkü, bi-< 
İen odur) kurtulabilecek. Bu bakımdan' bir açıklık ve-
rilımeskıde ben özellikle fayda görürüm. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü ne der efendimi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
ınım, biz Hükümetin getirdiği deyimi aynen alidık ve 
böyle olmasında da yarar vardır. Aslında, müessese-
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Sertin ister kuruluş statülerinde isterse (Kanunla ku-
ıruimuşsa) özel kanunlarında temsil yetkisi olanlar ıbe-
lirlenlrnişitir. Genellikle de bunlar, biraz evvel de bu
yurdukları gibi, genel müdür şirketi temsile yetk'iidiır, 
(murahlhas aza yetkilidir diye kayıtlıdır. Bazı halterde 
yönetim kurullarında temsil yetkileri olduğu ve suç
lu duruma düştükleri de vakidir. Bunlar aile şirketle
ridir ve öyle olması da lazımdır. Hakikaten onlar için 
yönetim kurulunun da sorumlu olması lazımdır. Çün
kü, alile şirketlerimin yönetim kurulu, üyeleri bir nevli 
o şirketin hâkimi mutlakıdır da; binaenaleyh, orayı 
da temsil ederler. 

/Biz Hükümetlin getirdiği tasarıdaki «Kanuni tem
silci» kelftmelerinlin aynen kallmasına taraftarız. 

iBAŞKAN — «Kanuni temsiltci» deyince, nıuıhaık-
kak o şirketin sahibi manası da çıkmaz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, «Kanuni temsilci» denildiği zaman idare 
[meclisinden aşağıya doğru hatta bir işletmede basım
daki müdür veya 'bir bankanın sulbe müdürü de onun 
kamunu ıtemsilcisi olarak, o mevki için odur; fakat 
bu, üste kadar, yönetim kurulu üyelerine kadar gider. 

'.BAŞKAN — Ama, mahkemede zaten rüou ede-
ibilıir, «Bunu filan yapmış, benlim bundan haberlim 
yok» derse, zaten hâkim de ona göre kanar verecek
tir. Muhakkak «Onun sahibi sizsiniz» diye o kişiye 
ceza vermez herhalde. Suçu kim işlemişse, bilerek ve-< 
ya biJımeyerek, ona rücu eder. Borada filan filan di
ye de sayamayız. Kanuni temsilci kimse onu mahke
me çıkaracak. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Doğ-
ırudur. Ancak idare meclisi üyelikleri, özelikle tüzel
kişi çalışan özel kesimde bir ölçüde ayda bir toplana
rak genelde kararlar verir, hiçbir zaman detaya gir
mez ve bu takdirde de şirketin faaliyyetleri hakkınlda 
böyle detayında bir bilgi sahibi değildir., 

iBöyle olunca, kimse bu gibi kuruluşlarda yöne-
ıtim kurulu görevinli, bu hüküm olduğu takdirde ko
lay kolay yapmak istemeyecektir. 

İBAŞKAN — Ama yönetim kurulundan gayrı bir 
de denetleme kurulu vardır. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Denetim 
[Kurulu aktif rol, oynamaz. 

BAŞKAN — Ama denetleyecek olan odur. He-
ısabı, kitabı her şeyi denetleyecek olan odur. O da 
vazifesini yapmamışsa, cezasını çeker. 
/ MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Kanunu 
'temsilcisi arasıma demetleme girmiyor efendim. O yö
nüyle kesin. Fakat idare meclisi en üst seviyede karar 

organı olması dolayısıyla sorumludur. Fakat rahat
sızlık şu şekilde olacaktır: Yönetim kurulu bütün her 
işine kadar takip etmek zorunda kalacaktır. O ücret
le o yapılmaz. Yönetim kurulu üyeleri muhtelif za
manlarda, ayda bir kere gelir, bakar, okuyup kararı
nı verir. Ücret de zaten ona göredir. Bu takdirde bu 
görev yapılmayacak, bu şekliyle başkalarına verme 
yoluna gidilecektir. Yanli bir nevi genel müdür ve di-1 

ğerleri gtöbi yapılacaktır. Hükümet teklifidir, biz tek
lif ettik; ama kanuni temsilci çok geniş bir anlam. 
Eğer bir vergiyi kontrol etmek, vergi kaçıranı yaka
lamak istiyorsak, şirkette vergi kaçıran murahhas aza
dır; fiilen aktif rol oynayandur, genel müdürdür, ge
nel müdür yardımcısıdır, muhasebe müdürüdür. Ya
ni bunlardır bütün işin bileni. Bilerek bu işi yapan da 
onlardır, sorumılu tutacağımız klimse de onlar Ol
sun. 

iBAŞKAN — O halde nasıl yazacağız bunu efen
dim? 

MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Ijşte efen
dim, onun için «kanuni temsiılcb'den sonra parantez 
açıp bu kanuni temsilcinin ceza yönünden ne olduğu 
bellirtillirse, (murahhas aza, genel müdür, genel mü
dür yardımcısı ve muhasebe müdürü gülbi) denirse, 
o takdirde kanuni temsilciler arasına yönetim kuru
lunun girmediğini... 

iBAŞKAN — O zaman yönetim kurulu ve başka
nını bu işiten muaf tutmuş oluyoruz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
bir ölçüde o oluyor. 

BAŞKAN — Onlar da Cumhurbaşkanı gibi do
kunulmaz oluyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, şirketin bütün işlerinden yönetim kurulu mesul
dür. 

BAŞKAN — Tamam... 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Vergi 

kaçırma işinde, bir bakıma faydası olabilir, girsin. 
Fakat Türkiye'deki şartUarda, idare meclisli beliiırfli bi
lançolarını inceler, işletme programlarını inceler; ya
ni üst seviyede geneli kararlar verir; muhasebe mü
dürünün yaptığı işlemi, vergi kaçağı olup olmadığını 
fark edemez. Fark edebilmesi için sabahtan akşama 
kadar gidip orada çalışması lazım. Bu çalışmayı ya
pamayacağı için bu görev kabulı edilmeyecek. Üst se
viyede yönetim kurulu üyeliğinden korkacak çoğu ve 
bu şekilde rahatsızlıklar olacak. Belki mahkemeye 
gittiği zaman mahkeme onu yine suçsuz bulacak. 
Ama mahkemeye düşmek, birtakım sorularla karşılaş-
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inak korkutacakta. Aldığım 10 bin İra için bu liış çe-
kıilmez deyip çekilecek, daha ehil olımayan baışkıa kim
selerin görev kabul edebileceği bir yer halline 'geleoek-
ftir. Eınıdişem o. 

BAŞKAN — Şöyle düşünürsek o zaman ne dtiye-
'oeğiız : Vergi kaçılmayı arzu eden genel, müdür, mıü-' 
dür, muhasebeci midir; muhasebeci vergıi kaçıorsa 
elline bir şey geçer inli? Bir kârı vıaır 'mıdır? Yoktur. 

(MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yok
tur. 

ıBAŞKAN — Peki kimlin kârı vardır bu vengi ka
çırmadan mütevellt? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Ortak-
fların. 

(BAŞKAN — Ortakların ve yönetim kumlundiafci 
kişilerin. Eğer yapmışsa, onlar yapmış demektir. (Bû  
ıgün hiçbir genel müdür, hiçbir muhasebeci vergi ka
çırarak yönetim kuruluna yaranmak istemez. Eğer 
fetiyorsa zaten o ıda suçludur. «TemislildJıerİ» ıdiyor; 
yani bir kişi değil, kimlerse. «Temıslilidisi» dememiş, 
çoğul kuManmış. O hailde bu her şeyi kapsıyor gibi 
ıgeliyor bana. 

'MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Çok 
geniş efendim. 

BAŞKAN — Geniş. Bunu böyle bırakmakta fay-
ıda vardır. Yalnız birkaç kişiyi sayıp da bağlaımiaJkltıan 
zliyade, bu yetkiyi mahkemeye verelim ve suçlu kim
se maıbkerhıe bulup çıkarsın. Yönetim kunuUıuysia, yö
netim kurulu. Hayır, onların hakikatten hiçbir şeyi 
yok; bir yanlışlık 'yapmış veya bir hata yapmışsa, onu 
da elbette mahkeme takdir ©der; hata mı olmuş, bi
lerek mli olmuş, bilmeyerek mli olmuş, onu meydana 
çıkarlar zannederim. Hükümetin ilk tekliflini ben de 
Komıisıyon Sözcüsü gibi uygun görüyorum, 

Buyurun 'efendim, Komisyon Sözcüsü. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
<<Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, en önemli konuyu zatıâllinliz buyurdunuz. Yö
netim kurulu üyeleri ya o müessesenin s'ahiplıerlidir 
yahut sabipleriinin temsildieridlir. Hiçbir muhasebeci, 
düpedüz deli değil, zırdeli olmadıkça onlarım haberi 
olmadan onlara karşı gelerek vergi kaçakçılığı yap-' 
maz; çünkü vergi kaçakçılığından muhasebedinıin de
ğil onların yaran vardır. Kaldı ki, Sayın Bakanımı
zın endişesini ben hafifletmek isterim. Artık yönetim 
kuruJlu (üyeleri Türkiye'de -hele şimdi kârdan da pay 
'allıyorlar, bazıları mlilyonluk gelirler elde ediyorlar -
ayda 50 - 60 bin liralık net gelirler elde ediyorlar. Yö-
netim kurulu üyesi bulamayız ıdiye endişe buyurma-

sınlar. Böyle bir sıkıntıda kaldıkları zaman teşrii! 
(ederlerse kendilerine gereğinden fazla üye bulabiliriz.: 

Ve en önemlisi, böyle bir düzeltme yapmak isti
yorsak, bunun düzeltme yeri burası değiüdür, sıtatülıe-
•rimde düzeMriz. Statülerinde, o müessesenin 'kanunli 
temısicisi genel müdürdür, müdürdür; fakat bu en-
d'işeden sonra da o statülerde kanunli tamısıüıoillik sıfa
tı kapıcılara kadar inecek, asıl sorumlular ekarte edi-
ılecek diye de korkarım. Ama yerli burası değildir, bu
rada böyle kalmasında yarar vardır. Arz ederim.! 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
'Başkanım, ben murahhas aza diye koyduğumda dıüı-1 

şündüğüm şu idi : İdare meclisi üyelerinden, büyük 
(hissedar olan kişi, murahhas aza adına idare meclıi-< 
isinden bir kişi olarak şirketi yönetir. Uygulama bu 
şeklidedir. Ve o bütün idare meclisi adına aktif rofll 
oynar ve şirketi 'idare eden odur. Zaten o bakımdan 
da «murahhas aza, genel müdür, genel) müdür yardım
cısı ve» 'deni'lldi. Efendim, birçok hadiselerde şöylıe 
oluyor: Gayet tabii muhasebe müdürünün her halü
kârda suçlanması lazım. Çünkü şu veya bu şekillide 
herhangi bir yönetim kuruHu üyesi genel, müdüre kı
zan bir muhasebe müdürü, yaptığı herhangi bir şey
den dolayı kendisinin sorumlu olmadığını hissettiği 
an... 

BAŞKAN — Kendisli siorumılu değil demiyoruz. 
Hayur, öyle bir şey yok. Öyle idemıiyoruz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — O ola
cak zaten. Kanuni temsilci vazifesine girebilir. Onun 
da sorumlu olması lazım. Çünkü bu lişti bir kimse ona 
ıtekllif etse, görevimden ayrılmayı da kabul ederek o 
(görevde kaçakçılığa ait şeyi yapmaması lazımdır. Ya
ni bu yönüyle muhasebe müdürü de esasında sorum
ludur, genel müdür yardımcısı da sorumludur, genel 
müdür de sorumludur; öyle kabul' ediyoruz. 

/BAŞKAN — Kalıdı ki, diğer konularda da şöyle 
bir kaide vardır; müsebbipler hakkında kanuni mua
mele yapılır. Müsebbip kimse. Sayamayız ki?.. Onu 
saymaya kalkarsak, o takdirde, demlin dediğim gibi 
ötekileri dışarıda bırakmış oluruz. Onlar bu işte ken-
dilerlinii sorumsuz addederler, sorumluluk yüklenırnez-
ler. O bakımdan böyle genel kalmasında büyük fay
dalar var. Biraz yönetim kurulu da çekünir. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Herkes 
çekinir. 

BAŞKAN — Herkes çekinir, evet. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Herkes 

(tereddüt içinde, şüphe içinde ve rahatsız olarak görev 
'yapar< 
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BAŞKAN — Efendim, 59 nıou madde üzerinde 
Konsey Üyeleri arkadaşlarımızdan başka söz almak 
(isteyen var mı?.. Yok. 

(Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

.60 ncı maddeyi okuyunuz. 
iMıADDE 60. — Aynı Kanunun 334 ncü ımadıdesli 

aşağıdaki şekilde değişıtiritaiştıir. 
Damga Vergisi ve Damga Resminde Soüumılıuilıuk: 
Madde 334. — Damga Vergisi ve Damga Resmi 

(uygulamalarında gerek nispi, gerek oıakltu vergi ve 
(resimlerle ilgilli cezadan sorumlu olanlar birden fazla 
olduğu takdirde, yekdiğerine müracaat hakları mah
fuz kalmak üzere, müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

.BAŞKAN — 60 ncı madde üzeninde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

(Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 61. — Ay Kanunun 3,3,5 ndi maddesi aşa

ğıdaki şek'ide değiştirilmiştir. 
. Tek Fiil ile Çeşitli Suç îşlenmıesi: 

a) Muhtelif Vergi Ziyama Sebebiyet Venümesıi : 
Madde 335. — Kaçakçılık, ağır kusur veya ku

surda cezayı istilzam elden tek bir fiil ile başka meyi
lden birkaç vergi ziyaa uğramış olursa her vengi ba
kımından ayrı ayrı ceza kesilir. 

MADDE 61. — Aynı Kanunun 335 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kalbul, edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 62. — Aynı Kanunum 336 ncı maddesi 

aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 
b) Muhtelif Cezayı İstilzam Etmesi : 
Madde 336. — Cezayı istilzam eden tek bir fiil 

ile kaçakçılık ve usulsüzlük veya ağı<r kusur ve usul-
ısiüzlük veyahut kusur ile usulsüzlük birilikte işlenmiş 
olursa bunlara ait cezalardan ısadece miktar itibariyle 
en ağırı kesillir. 

Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi ziyaına 
da sebebiyet verildiği sonradan anlaşıldığı takdirde, 
evvelice usulısüzlük cezası kesilmiş olması, bu oezanın 
ziyaa uğratılan vergiden dolayı kesilmesi gereken ka
çakçılık, ağır kusur veya kusur cezası ile mukayese
sine ve noksan kesilen cezanın ikmaline manii dıeğilı-
'dir. 

/BAŞKAN — 62 nci madde üzerlinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

62 nci maddeyi oylarınıza sunıuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

63 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 63. — Aynı Kanunun 337 ndi maddesi

nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştMmliştür.; 
Ayrı ayrı yapılmış olan kaçakçılık, ağır kusur, 

vfcusur veya usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. 
Şu kadarki, 352 ndi maddede yazılı usıisüzlüklerden, 
aynı takvim yılı ipinde aynı neviden birden fazla ya
pıldığı takdirde birden fazlasının harbiri için, ıbiriındi-
ısine ait cezanın dörtte biri kesilir. 

BAŞKAN — 63 ncü madde üzeninde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

/Maddeyi oylarınıza sumuyorum : Kalbul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edMJmıiştlir.; 

(64 ncü maddeyi okultuyoriHn : 
<MADDE 64. — Aynı Kanunun 338 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
İştirak : 
Madde 338. — Ayrı ayrı maddi menfaat gözet

mek şartıyla birden fazla kişi kaçakçılık yaptıkları ve
ya kaçakçılığa teşebbüs sayılan fiilleri irtikap etitik-
leri veya doğrudan doğruya beraber işlemiş oldukları 
takdirde her biri hakkında, iştirak ebtükieri suçlar liçlim 
bu Kanunda yazılı cezalar uygulanır. 

İBAŞKAN — 64 ncü madde hakkında söz atmak 
(isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edüımiştlir., 

65 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 65. — Aynı Kanunum 339 nou maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tekerrür : 
/Maldde 339. — Kaçakçılık, ağıır kusur, kusur ve

ya usulsüzlükten dolayı ceza kesülıen ve cezası da ke
sinleşen bir kimse aynı neviden bir fiil cezanın kesin-
leştliği tarihi takibeden yılan baştodan başlamak üze
re kaçakçılık, ağır kusur ve kusurda beş, usu3jsıüz!iük-
te iki yıl zarfında 'tekrar işlerse cezası kaçakçıiljklta 
yansı, ağır kusur ve kusurda üçte biri, uısul'süzltükte 
dörtte biri nispetinde artırılır. 

.BAŞKAN — 65 ne madde üzertae Komisyonun 
bir (diyeceği var mı? Bir değişiklik yapmış. 

jEMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, .ikinci satırda, «aynı neviden bilfiil cezanın» de
niyordu. Onu «aynı nevliden bir fiil cezanın kesimleş-' 
'tiği» şekline soktuk. «Bilfiil» değil., herhalde «bir fi
ili» olacak; onu öyle düzelttik. 
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BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
(MALİYE BAKANI KAVA ERDEM — İştirak 

ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — 65 noi madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edinmiştir. 
166 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 66. — Aynı Kanunun 340ı ncı maddesi-

nlin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişirilmiiştıir. 
ıfiu Kanunda yazılı kaçakçılık, ağır kusur, kusur 

ve usulsüzlük cezaları ile Türk Cezıa Kanununda ve 
diğer kaınıunlıarda yazılı cezalar; 'içitima ve tekerrür 
hükümleri bakımından birleştirilemez. 

ıBAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz alımak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

i67 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 67. — Aynı Kanunun 343 ncü maddesli 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştiir. 
En Az Ceza Haddi: 
Madde 343. — Damga vergisi ve damga resimli do

layısıyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resıme taıbi 
her varaka, senet ve ilan için beş liradan az olmıaz. 
Diğer vergilerde her vergi için yüz liraya balliğ ollma-
yan cezalar kesilmez. 

ıBAŞKAN — Komisyonun bunda bir diyeceği 
var mı? Bir ufak değişiklik yapmış. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, gelen tasarıda 50 liraya kadar olan vergi ceza
ları için tahkikat yapılmıyor. Çünkü bunların tebliğ 
tahsil masrafları dalha fazla oluyor. Bugünkü para 
değerinde biz bunun, haltta 100 liranın bille tahsil mas-
rafımdan dalha çok gidere mal olacağını düşünerek, 
50 tiranın 100 Hıraya çııkarulmiasmı öneriyoruz. Tak
dir Yüksek Konseyin. 

IBAŞKAN — 67 ndi madde üzerinde söz kırnak 
isteyen var mı?.. Buyurun Oramıiral Nejat Tümıer. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER —Sayın Başka
nım, bu maddedeki «5 liradan az olamaz»'ı, bugün 
artık 5 lirayı bulmak bile zorlaşıyor, «10 liradan az 
olamaz» Idiye, düşünüyorum. 

'BAŞKAN — Evet, ne dersiniz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Biz tamamen 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz alımak isteyen var mı?... 
Yok. 

IO halde, çerçeve 67 ndi maddeye bağla 343 ncü 
maddedeki, «senet ve ilan için 5 liradan az olamaz» 
-tabirinim, «10 liradan aşağı olmaz» sekilinde değüşti-
rilmesti hakkında Oramiral Tümer'iın önerisi var; bu 
önerge istikametinde mıalddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

O halde 5 lira, 10 lira olarak düzeltilerek kalbul 
edilmiştir. 

68 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 68. — Aynı Kanunun 344 ncü maddesli 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
(Kaçakçılığın Tarifi : 
Madde 344. — Kaçakçılık, mükellef veya sorum

lu tarafından aşağıdaki (hallilerden birisiyle vergi ziyaı-
na sebebiyet verilmesidir. 

1. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi 
olan idefterlere kaydı gereken hususları, vergi matra
hının azalmasını tevSit edecek ıtarzda tamamen veya 
kısmen diğer defter veya kâğıtlara kaydetmek; 

.2. Sahte veya muıhtevîiyatı itibariyle yanılltıcı ve
sikalar tanzim etmek veya 'bunları bilerek kullanmak; 

3. Vesikaları tahrif etmek, asıllarına uygun olmaı-
'yaın vesika ve suretler ıtanızim etmıek veya tahrif edil
miş vesikalarla asılılarına uygun olmayarak itanzlim 
edilmiş vesika ve suretleri bilerek kullanmak; 

4. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi alam 
'defter kayıtlarını ıtahrif etmek veya bu defterlerde 
mevhum adlara hesap açmak veyahut her türlü he
sap ve muhasebe hileleri 'yapmak; 

,5. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi 
olan defterlerin saJbifelsrini yok ederek yerlerine baş
ka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak; 

-6, Vergi kanunlarına göre tutulması ve mühafa-
'Zası mecburi olan defter veya vesikaları yok letmek 
veya gizlemek (mevcudiyetleri noterlik tasdik kayııt-
llları veya sair suretlerle sabit olduğu halde vergi liınce-
lemıesline yetkili kimselere inceleme sırasında defter 
ve vesikaların ibraz edilmemesi gizleme demektir.); 

7. Beyan esasına dayanan mıükelefiiyetılerde be
yanname verme süresi ve ek süre geçtiği hailde, tica
ri, zirai veya mesleki kazanç sahiplerimin kazançları 
(ile ilgili faaliyetlerimin vergi dairesinin Dttılaı dışımda* 
bırakılması; 

8. Beyan üzerinden alınan vergilerle ilgili olup, 
yıldık olarak verilmesi gereken beyannamelerde (mün
ferit ve özel beyannameler dahil) toplamı 150 OÛO di
ğer beyannamelerde toplamı 30 000 liradan az ol>-
mamak üzere, beyannamede yazılı vergi matrahınım 
% lO'unu geçen bir miktarın noksan bildirilmesi. / 
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((Beyanname dışında ayrıca bir tetkike lihtiyaç gös
termeksizin beyannamede yazılı bilgilere dayanıiila-
ırak vergi dairesince tespiti mümkün olan noksan bil-
ıdirmelıer bu hükümden hartiçstir); 

30 ncu maddede yazılı sebeplerle re'sen itakdir olu
nan ve yukarda yazıtı hadleri aşan matrah veya mat
rah farkları da noksan beyan hükmünıdedir. Anılian 
maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı sebeplerle ya
pıtlara re'sen takdirlerde bu hükmün uygulanması içlim, 
rtakdir edilen matrahın yıllık beyanınıaimdierde 150 000 
diğerlerinde 30 000 lirayı geçmesi yebeıüıidlir. 

Vergi matrahının para birimi dışındaki, diğer bi-
ırimlıare göre tespiti halinde mezkûr hadlerfiın tayinlinde 
bu Konunun değerleme hüküm'lerine göre bulunacak 
'tutarlar esas alınır. 

|9, Yukarıdaki hailler dışında kasten vergi zıyaı
na ısebep olunması. 

/Bu maddenin 1 - 6 numaralı bentlerimde belirtilen 
hallerde, 8 numaralı bentte yer alan had ve müıktarlaır 
aranmaz. 

BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Biraz evvel konuştuğumuz konuda, kimlerin, ne 
şekilde vergi kaçakçılığı yapabileceği burada tadat 
edilmiş. Bunları yönetim kurulu zaten yapamaz; 
makbuzları saklamak, işlememek ve saire, bunlar di
ğer görevlilerin işleridir. O bakımdan deminki sa
kınca da ortadan kalkıyor, burada tadat etmiş kaçak
çılığı, neler kaçakçılık içinde; ama, yönetim kurulu
nun görevleri arasına girecek olanlar da var burada. 
Onları da onlar yapmışsa, onlar suçlu olur. 

Buyurun efendim, Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel-Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu madde ile kasıt unsurunu ihtiva eden ve vergide 
hakikaten önemli bir faktör olan kaçakçılığı tarif 
eden elemanlar teker teker eskisine nazaran daha da 
genişletilmiş. Anlaşılması bakımından bazı güçlük
leri olan taraflar var; fakat, en önemli ilke; bundan 
evvelki kanunda, eğer yanılmıyorsam, gerek temyiz 
ve itiraz komisyonlarının, gerek Danıştayın kastı mut
laka kabul etmesi ilkesi vardı. Zannediyorum o kal
dırılmış. Piğer ölçü olarak evvelce 10 bin lirayla, 
2 bin liralık had 15 katla 150 bin ve 30 bin liraya 
çıkarılmış. 

önemli olan, eğer tensip buyurursanız, Bakanlık 
temsilcilerinin açıklamalarında fayda olan unsur, 
evvelce gerek vergi temyiz komisyonları veya itiraz 
komisyonlarının ve gerek Danıştayın kasıt konusu 

üzerinde belirli bir kararını içeren kanunun bu defa 
bunlardan uzaklaşarak Yüksek Huzura getirilmesidir. 
Bu hususta bir açıklamada fayda olacağı inancında
yım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Hükümet Temsilcisi. 
•METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Başkanım, kanunun başında 3 ncü mad
deyle ekonomik delil sistemi getirilmiştir. Aslında 
kaçakçılığın tanımında yine kasıt vardır. Çünkü ka
nunun genel anlamı, kasten vergi zıyaına sebebiyet 
verilmesi, kaçakçılıktır. Fakat bu kastın ispatı - yu
karıda tarif edildiği gibi - maddeler halinde tadat 
edildiği üzere bunlar vasıflı suçlardır. Bundan ev
velki, yani şu gün meri olan yasamızda, hileli vergi 
suçu olarak tanımlanan bu hükümler, aynı zamanda 
kastın birer usurudur. Çünkü hileli vergi suçu uygu
lamasında hem hapis cezası, hem de vergi ziyaı doğ
muş olması nedeniyle vergi zıyaını gerektirdiğinden, 
burada saydığımız, meri kanunda 357 nci maddede 
sayılan hileli vergi suçlarına tekabül etmektedir. On
lar zaten vasıflı suçlardır, bu hallerde kaçakçılık 
kastının var olduğu kabul edilmektedir; yani, kanuni 
karine halinde kabul edilmektedir. 

Burada meri kanundan daha da yumuşatarak, Sa
yın Komutanımın da işaret ettikleri gibi, 10 bin lirayı 
150 bin liraya çıkarmak suretiyle; mükellef lehine 
bir genişleme, bir karine genişlemesi yapılmıştır. Bu
nun dışında herhangi bir husus ilave edilmemiştir 
maddeye. 

Bunu arz etmek istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Kasıt olursa zaten suç olur, kasıt 

olmazsa kusur olur. Değil mi? Bir kusur işlemiş
tir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Vergi kaçakçılığı 
çok ağır bir suç Başkanım; hapsi iltizam eden ve 
ceza olarak vereceği miktar da çok ağır olan bir suç. 
O nedenle hapse karar verdirebilecek kadar ağırlığı 
olan bir maddede, kasıt unsurunun aranmasının kari
neyle değil de açıkça izah edilmesi gerekirdi inan
cındayım. 

.'BAlŞHÜAN — Eski kanunu bir okur musunuz? 
Eski kanunda ne der? Komisyon Başkanı bir açık
lama yapar mı? 

(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHİMET 
(Bü*tçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Madde 344: 
Kaçakçılık, mükellef veya sorumlu tarafından kas
ten vergi zıyaına sebebiyet verilmesidir.»! 

BAŞKAN — «Kasten» lafı kaldırılmış; şimdi, 
«Kaçakçılık, mükellef veya sorumlu tarafından aşa-
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ğındaki hallerden birisiyle vergi ziyama sebebiyet ve
rilmesidir.» denmiş. 

EMEKLİ AMIÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAMMET 
{'Bültçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bilalhara gelecök olan 357 nci madde, burada 
kaldırıllmiış. Oradaki meri vergi suçları da buraya 
alınmış. O suçta zaten kasıt kendi içinde var., Bura
daki ifadelerde de kasıt laıfı yok; fakat mesela, «Sah
te veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesika tanzim 
etmek» «Sahte evrakı bilerek kullanmak», ifadeleri 
var. Bir sahte evrakın bilerek kullanıldığı tespit edi
lirse... 

,BA1ŞKİAN — Kasıt olur. 
EMEKEt AMÎRAL HÜSNÜ K Ü Ç Ü K A H M E T 

(Bütçe - Plan Komîîsyonu Başkanı) — Bunun içinde 
zaten kasıt suçu var. Bu nedenle alınmış. Başına kon
mamış, konulmalı mıydı bilmiyorum; ama zaten ta
dadında burada yazılı olanın hepsinde bir nebze ka
sıt unsuru vardır. Ama baş tarafına da genel olarak 
bu konulabilir belki. 

ORGENERAL H/AYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Maddenin deva
mını okumadınız, baş tarafını okudunuz, 

EMEKLİ AMJRAL HÜSNÜ KÜÇÜKABMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Aşağıda yazılı 
hallerden herhangi biri ile verigi zryaına sebep olan 
fiilde, kastın mevcudiyeti kabul edilir; mükellef veya 
sorumlunun itiraz ve temyiz komisyonlarıyla Danış-
tayda kastının mevcut olmadığını iddia \e ispat hak
kı mahfuzdur.» 

lORÖENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi kastı kaldı
rınca bütlün bunlar da kaldırılmış oluyor. 

IBAİŞIKİAÎN — Buyurun Hükümet Temsilcisi. 

.METİN ÖZŞAJHİN (Malîye Bakanlığı Temsilci
si) — Evvela ışu maddeyi tanımlayalım. Getirdiğimiz 
maddede hapsi gerektiren ceza, sadece 1 ila 6 numa
ralı bentlere inhisar etmektedir. Yani tüm madde, 
344 ncü maddenin değişik şekli, neler suç, neler hap
si gerektiren suçlardan değildir; bir de 6 nci bentte 
saydığı hapsi gerekitiren suçlar vardır. Çüriklü ileride
ki maddelerde görüleceği üzere, ceza maddesinde ge
leceği üzere, orada sadece ilk altı bendin hapis ceza
sıyla karşılaşacağı belirtilmiştir., 

!Bu altı bent ise, bugün mıeri olan kanundaki 357 
nci maddenin ortadan kaldırılmasıyla buraya derpiş 
edilmiş; yani kaçakçılık antik, hileli vergi suçu gibi 
»bir müessese vergi sisteminden çıkarılmıştır. Onun ye
rine kaçakçılık gelmiştir. 

Ğerçdcten de modern vergide vasıflı suçlar kaçak
çılık addedilmekte, bunun dışındakiler ağır kusur ve
ya kusur şeklinde tanımlanmaktadır. Oysa meri ka
nunda hileli verigi suçu şeklimde bir tanım vardır. Su
çun hilelisi, hilesizi olmaz. Yani vergi sistemine giı-< 
miş. Biz bunun kastı için 344 nıdü maddeye hileli ver
gi suçunu kaçakçılık olarak saydık. Sadece bu sayı
lan altı bent hapisle tazyik edilecekltür, diğerleri sa
dece vergi ziyama neden olacaktır. Üç kat vergi zi'yaı 
doğmuştur, üç kat ceza çekitoek suretiyle bu ziya 
önlenecektir efendim. 

Onun için burada bir delil ile de kastın var olma
dığını mükellef her zaman savunabileceğinden, bu 
günkü sistemimizde de vardır, bu Savunabileceğinden, 
kastın ve yukarıdaki sayılan hususlar da karine ola
rak, kanuni karineler olarak kasıt unsuru var kabul 
edilerek, kastın var olmadığını mükellef savunmak du
rumundadır. Bu nedenle kasten vergi ziyama selbep 
olması, kaçakçılık şekliyle bir fıkra bu maddeye ek
lemedik. 

.BAŞKAN — Şimdi bunu l'den 6'ya kadar okur
sak: 

«1. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi 
olan defterlere kaydı gereken hususları, vergi matra
hının azalmasını tevlit edecek tarzda tamamen veya 
kısmen diğer defter veya kâğıtlara kaydetmek.» 

Yani orada değil de, başka bir yere kaydetmek. 
AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı TemsilcM) — 

Çift defter-
BAŞKAN — Evet çift defter. Bu yanlışlıkla olmaz. 
«2. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı ve

sikalar tanzim etmek veya bunları bilerek kullan
mak» 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Naylon fatura kullanıyorlar. 

ıBAiŞKAN — Bu da bilerek, bunda da kasıt var 
demektir. 

«3. Vesikaları tahrif etmek»' 
Zaten bu suçur, tahrif. 
«Asıllarına uygun olmayan vesika ve sureler tan

zim dtmek veya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına 
uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika ve suretleri 
•bilerek kullanmak.» 

«4. Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi 
olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya bu defter
lerde mevhum adlara hesap açmak veyahut her tlür-
lü hesap ve muhasebe hileleri yapmak,» Hile yapmak. 

«5. Verigi kanunlarına göre tutulması mecburi 
olan defterlerin salhüfelerini ydk ederek yerlerine baş
ka yapraklar kioymâk veya hiç yaprak koymamak.» 
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Yok etmiş, yırtmışisa, bu da bilerek olur tabii, 
kasıt var, 

«6. Vergi kanunlarına göre tutulması ve muha
fazası mecburi olan defter veya vesikaları yok et
mek veya gizlemek (mevcudiyetleri noterlik tastık 
kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde vergi 
incelemesine yetkili kimselere inceleme sırasında def
ter ve vesikaların ibraz edilmiemesi gizleme demek
tir,)» 

Yani, bunlar hakikaten kasılı yapılan şeylerdir. 
Üste bir daha «Kasıt» kelimesini koymakta, kastı 
tekrar kasıtla yapılmasını bir daha noktalamak yahut 
da vurgulamakta bence yarar yok. 

Evet. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir de, eski ka
nunda gerek vergi itiraz mercilerine, gerek Danıştaya 
kendini savunma hakkı açıktır hükmü var; yeni ka
nunda bu kaldırılimıiş. 

•BAŞKAN — O kaldırıldı mı? O kalkacak mı şim
di? 

ORGENERAL HAYÖAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kalkmış efen
dim, kalkacak tabii. Kendiliğinden bir tereddüt ya
ratabilir.: 

IBAIŞİKİAN — Buyurun Komisyon. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, hakikaten bizimi golümüzden kaçmış, Sayın Or
generalim çok önemli bir noktaya değindiler. Bura
daki iddialar, hep vergiyi tetkik eden, yani maliyenin 
iddialarıdır. Bunun karşısında da vatandaşın haklı 
veya haksız, ama mukaddes olan savunma hakkının 
devamı lazımdır, 

BAŞKlAN — Suçlunun yalhut da sanığın savunma 
hakkını Veya müracaat hakkım kaldıramayız tabii. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Şimdi, eski 
kanundaki şu hükmün, bu maddenin sonuna konul
masında yarar görüyoruz: 

«Bu maddenin uygulanmasında mükellef veya so
rumlunun itiraz ve temyiz komisyonlarıyla, Danuştay-
da kastının mevcut olmadığını iddia ve İspat hakkı 
mahfuzdur.»' 

Eskisinde vardı, bunu da bu maddenin sonuna 
koymakta yarar vardır. Danıştaya kadar gitmek hakkı 
vardır kişinin. Bunun başka bir yerinde var mı bil
miyorum; ama bu maddede yok. 
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ıBAiŞKAN — Buyurun efendim. 
METHİN Ö&ŞAHÎN (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Başkanım, mükellefler halklarında salı
nan vergilere ve cezalara itiraz edebilirler, Vergi Usul 
Kanununun 377 nci maddesinde. Onun için bu hak
kını zaten buraya yazsak da yaeömaisak da, elinden al
mak mümkiün değildir, Anayasal bir haktır. 

IBAŞIKAN — 377 nci maddeyi okur musunuz? 

METİN ÖZŞAHllN (Maliye Bakanlığı Temisilc^ 
si) — Arz edeyim efendimi: «Mükellefler ve kendi
lerine vergi cezası kesilenler tarh edilen vergilere ve 
kesilen cezalara itiraz edebilirler» hükmü vardır ayrı 
bir maddede. 

'BAŞKAN — Nereye itiraz edecek? 
METİN ÖZŞAHtN (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Vergi İtiraz Komisyonuna, Temyiz Komisyo
nuna, Danıştaya. 

(BAŞKAN — EvVelce o yok muydu; vardı. 
METİN ÖZŞAHllN (Maliye Bakanlığı Temsil

cisi) — Vardı efendim. 

BAŞKAN — Ona rağmen niye buraya konmuş
tu? 

METİN ÖZŞAHtN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Efendim, kastın varlığım veya yokluğunu id
dia için kanımca mükerrer bir maddededir. Ancak 
önceden, kasıt, hileli vergi suçuyla kaçakçılık cezası 
ayrı ayrı suçlar olarak kabul edildiklerinden ve bura
da sadece vergi ziyaı için bir hüküm olduğundan. 
Oysa, bizim yukarıda arz ettiğimiz gibi, maddede ta-
dadi olarak sayılanlar tamamen vasıflı suçlardır. 357 
nci maddeyi izin verirseniz okuyalım, burada bahset
mez, kastın olmadığını iddiayı bahsetmemektödıir 
357 nci madde. Biz bu maddeyi 357 nci maddeden 
adapte ederek ve yumuşatarak aldık. İzin verirseniz 
357 nci maddeyi arz edeyim efendim, okuyayım; bu
rada kasıttan bahsetmez efendim. 

«(Beyanname verilmiş olsun veya olmasın aşağıda
ki fiillerden biriyle verginin zamanında tahakkuk, et
tirilmemesine veya eksik tahakkuk ettirilmesine Sebe
biyet verilmesi hileli vertgi suçudur» diyor. Arz edi
yorum): 

«l. — Çift def ter kullanmak, 
2. — Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

vesikalar..» Aynı maddeler. 
'BAİŞKİAN — 1 <den 6'lya kadar, 

METİN ÖZŞAHflN (Maliye NBakanlığı Temsilci
si) — Evet efendim. Bunlar kastın varlığının açık de
lilleridir. Onun için tekrar kasıt vardır yoktur sekilin-
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de bir madde koymadık. Mükellefin itiraz hakki ol
duğu için efendim, bunu arz etmek istiyorum, 

BAİŞSKAN — Buyurun efendim, Komisyon. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNlÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nını, eski (344) kaçakçılık ve (347) hileli vergi suçu 
burada birleşjtirilmliş. Anca'k eski kaçakçılık, yani 344' 
deki suçlar gene orada durduğu halde mükellefin veya 
suçlu dediğimiz kimsenin bu savunıma hakkı kaldırıl
mış. Hatta 347'de de savunma hakkı olmalı; herken 
sin her konuda salvunma hakkı olmalı. Çünkü, tek 
taraflı iddia ile bir kişiyi suçlamak mümkün değildir. 
Binaenaleyh, ben yine de bunun sonuna, haltta bu de
fa biraz daha ileri giderek, eskiden 357'de olmayan 
hükmün de buraya konularak, herkesin savunma 
hakkını genişletici bir Ihlükimün, biraz evvel okuduğum 
hükmün - kaalen 344*de vardır - bu maddenin sonu
na konulmasında, savunma hakkının mukaddeşliği 
bakımından yarar görüyorum-

BAŞKAN — Yalnız burada «Müracaat edemez» 
diye bir kayft var mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNİÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, tabii 
eskiden «Müracaat eder» diye olan kayıt kalkınca.. 
Yani orada hiç olmasaydı Sayın Başkanım.. 

(BAŞKAN — 'wT4& var. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 377'deki müracaat, 
bu müracaat değil. Yalnızca vergiye karşı müracaat; 
cezaya karşı değil efendim. Bir daha okuyun 377'yi 
efendim. Vergi cezalarına karşı itiraz. Hapis cezası
na karşı itiraz hakikini, kendini savunma hakkını sı
nırlamış oluyorsunuz. 3'77'yi bir daha okuyun, hamgî  
lerine karşı itiraz hakkı var. 

METİN Ö2ŞA0ÎN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Arz edeyim efendim, vergi cezasınadir. 

Yalnız bir şey arz edeyim! efendim: Bizimi kanu
numuz; Vergi Usul Kanunudur, Oeza Kanunu değil
dir. Hileli vergi suçuna ilişkin cezalar Ceza Mulhake-
rrteleri Usulü Kanununa göre ve Türk Ceza Kanunu
na göre yürütülür. 

BAŞKAN — Ona itiraz mercii Vergi İtiraz Ko
misyonu değildir., 

IMİETÎN ÖZŞAHfÎN (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Değildir efendim ve bunun cezalandırıllma-
sı, hüküm altına alınması ve savunulması genel, adli 
yargıda yapılır. Onun için burada kastın varlığını yok
luğunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunuyla beraber 
yorum'lamamak gerekir. Bizim oradaki suçlar, genel 
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adli yargıyı ilgilendiren suçlardır efendim. Onun için 
vergiye itiraz burada derpiş edilmiştik. 

«Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilen
ler taıtt edilen vergilere ve kesilen cezalara itiraz ede-
bilirler.» Bu, adli yargıyı illgifenldiren değil, bizimi bu
radaki vergi cezalarıdır. 

'BAIŞIKAN — Eğer mahkeme tarafından verilimiş 
bir ceza varsa, bunun ilraz yeri Yargıtay'dın 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Evet efendim., 

'BAŞKAN — Vergi İtiraz Komisyonu ve Danıştay 
değildir. Eğer hapis cezası almışsa, oraya o zaman 
gidemez., O vergi borçlarından dolayı olursa, vergi 
borcu çıkarılmışsa, o zaman Vergi itiraz Komisyonu
na gider; orada tatimin olmazsa Danıştaya gider. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, bir şeyi dalha arz edeyim: 
lleriki maddelerde, 367 nci maddede gelecek huzur
larınıza; orada bu sistemin ne şekilde işleyeceğine iliş
kin prosedür de vardır. Cumhıuriyet Savcılığına ince
leme elemanı raporunu göndermek suretiyle cezayı 
İhbar eder ve Cumhuriyet Savcılığı davayı açar. Hu
zurlarınıza 3l67'de gelecektir efendim. Bu, o madde
ye ilişkin değişiklikte vardır., 

(BAŞKAN — 68 udi madde üzerinde başka bir hu
sus, var mı efendim?.. 

Zaten, umumi hukuk kaidelerine göre bir kişi
nin, bir suçlunun itiraz hakkı eliniden alınamaz. Eğer 
buraya «Edemez» diye konsaydı, o zaman gayri hu
kuki olurdu, hukuk kaidelerine uygun olmazdı o. 

•68 nci madde üzerinde başka slöz almak isteyen 
olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunuyorum1 efen
dim: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

'69 ncu maddeyi okutuyorum : 
•MADDE 69. — Aynı Kanunun 345 nci maddesi 

aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir., 

Kaçakçılıkta Ceza :ı 
Madde 345. — Kaçakçılık yapan mükelleflere ve

ya sorumlulara, kaçırdıkları verginin üç katı tutarın
da vergi cezası kesilir., 

Şu kadar ki, kesilen ceza (Veraset ve Inltikal Ver
gisi hariç) 

•1. IBirinci sınıif tüccarlarla serbest meslek erba
bı için (Kazançları götürü olarak tespit edilen serbest 
meslek erbabı hariç işletime esasında defter tutmasına 
müsaade edilen kurumlar dahil) 50 000! 

2. İkinci sınıf tüccarlar için 20 000 
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3. 1 ve 2 numaralı bentler dışında kalan mükel
lefler ve sorumlular için 10 000 

Liradan az olamaz., 
'BAiŞKIAN — 69 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum): Kabul edenler.. 

Kalbul demeyenler.. Kabul edilm'i'ştir., 
70 nci maddeyi okutuyorum: 
IMIAIDDE 70. — Aynı Kanunun 346 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 
Teşvik : 
Madde 3416. — Bir mükellefi veya vergi sorumlu

sunu kaçakçılık yapmaya azmettirenlere işlenen fiiller 
için mükellefe veya sJorumluya uygulanacak ceza ay
nen uygulanır. 

İBAŞKAN — 70 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

711 nci maddeyi okutuyorum : 
MİADDE 711. — Aynı Kanunun 347 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirİlm'iş'tir. 
[Yardım : 
(Madde 347. — Kaçakçılık olduğunu bildiği bir fii

lin işlenip tamamlanmasını fiili ile kolaylaştıranlara 
bundan ayrı ıbir menfaat gözetmediği takdirde, bu fiil
ler için kanunda belli edilen cezaların dörtte biri kesi
lir veya hükmedilir. 

Aynı yardımı 344 ncü maddenin 1-6 ncı bentle
rin de yazılı fiillerin işlenip tamamlanması için ya
panlara bu fiiller için tayin olunan cezanın yarısı hük-
molunur. 

371 nci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun ola
rak keyfiyetJten ilgili makamları halberdar edenlere ce
za kesilmez., 

BAŞKAİN — 71 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kalbul edilmiiişitir. 

Efendim, bu cezalar var; taltif yok mu? Gelecek mi 
acaba? Yani doğru beyanda bulunanlar için vergiden 
muayyen bir kısım düşmek gibi.. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Yok eferidim.. 

BMiBKIit AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(flüçe - Plan Komisyonu Baişklanı) — Bu bir nevi ce
za kanunudur Sayın Başkanım. 

.'BAlŞjKİAN — Halbuki, mühimi olan taltiftir., Doğ
ru bildirirsem, benim vergimden şu kadar indirilecek

tir diye; yani 3 sene 5 sene müddetle bildiriminde hiç 
hata yapmamış kişilerin vergisinden şu kadar indirt 
lir diye mükellefleri teşvik efaıek doğrudur. Bunu da 
düşünmek lazım. 

Madde 72'yi okutuyorumc 
MADDE 72. — Aynı Kanunun Dördüncü Kita

bının İkinci Kısmının İkinci bölümün başladığı, 
«Ağır Kusur ve Kusur» olarak değiştirilmiş ve 348 
nci maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki müker
rer 347 nci madde eklenmiştir. 

Ağır Kusurun Tarifi : 
MÜKERRER MADDE 347. — Ağır kusur, mü

kellef veya sorumlu tarafından aşağıdaki hallerden 
birisiyle vergi ziyama sebdbiyet verilmesidir. 

1. ıBeyan üzerinden alınan vergilerle ilgili olup, 
yıllık olarak verilmesi gereken beyannamelerde 
(mlünferi't ve özel beyannameler dahil) toplamı 
50 000 diğer beyannamelerde toplamı 10 000 lira
dan az olmamak üzere beyannamede yazılı vergi 
matrahının % lO'unu geçen bir miktarın noksan 
bildirilmesi (Beyanname dışında ayrıca bir tetkike 
ilhtiyaç göstermeksizin beyannamede yazılı bilgilere 
dayanılarak vergi dairesince tespiti mümkün olan 
noksan bildirimler bu hÜkümlden hariçtir.); 

30 ncu maddede yazılı sebeplerle verginin resen 
tartu halinde, yukarıdaki hadleri aşan matrah veya 
matrah farkları da noksan beyan hükmündedir. 
Mezkûr mad'denin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı se
beplerle yapılan resen takdirlerde, bu hükmün uy
gulanması için, takdir edilen matrahın yıllık be
yannamelerde 50 000 diğerlerinde 10 000 lirayı aş
ması yeterlidir. 

Vergi matrahının para birimi dışındaki diğer bi
rimlere göre tespiti halinde mezkûr hadlerin tayi
ninde bu Kanunun değerleme hükümlerine göre bu
lunacak tutarlar esas alınır. 

2- Vergilendirme dönemi ve tarh zamanı geçti
ği halde götürü ticaret ve götürü serbest meslek er
babının kazançları ile ilgili faaliyetleririin vergi dai
resinin ıttılaı dışında bırakılması; 

3< Beyanname verme süresi ve ek süre geçStiği 
halde götürü gider usulüne tabi çiftçilerin zirai faali
yetlerinin vergi dairesinin ıttılaı dışında bırakılması; 

4- Beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği 
halde ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul ser
maye iradı ile sair kazanç ve iratların vergi dairesi
nin ıttılaı dışında bırakılması; 

5. Ticari, zirai ve mesleki kazanç sahiplerinin, 
faaliyetlerini vergi dairesine bildirmekle beraber, 
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beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği halde be
yanname vermemeleri;' 

•6.! Emlak Alım Vergisi ve Gayrimenkul Kıymet 
Artışı Vergisi beyannamelerinin kanuni ve ek süre
leri içinde verilmemiş olması. 

IBAŞKAİN — Komisyon bunda bir değişiklik yap
mış, bunu izalh ederler mi?' 

EMlEKUt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(!Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım1, buradaki tek değişiklik, bir anlayış farkından 
geliyor. Vergi Usul Kanununun 2 noi bölümlü yeni 
bir bölüm. Suçları saymış, tadat etmiş; kusurdan 
başlamış. Çünkü bu Kanun yapıldığı zaman en ağır 
suç o idi. Halbuki şimdi ağır kusur da geldi. Onun
la başlaması lazım bu maddenin. 

Hükümetimizin teklifinde bunun 347 nci madde
den sonra, mükerrer 347 nci madde olarak gelmesi 
lazım. Bu takdirde, bu bir evVelki bölümün son mad
desi olacak, bununla bir ilişkisini kuramadık. Bunun 
en doğalı, bunun 348 nci madde, yani 2 nci bölü
mlün ilk maddesi olması; buradaki madde 348'in de 
aynen - zaten değişmektedir - mükerrer 348 nci mad
de olmasıdır. Bunu söyleyince de Maliye Bakanlığı
mız, belki de haklı, «IBizim çeşitli tebliğlerimiz Var, 
hep onlarda 348'e atıf yapılmıştır, vergi sistemimizde 
(büyük değişiklikler olur, Bunları bir anda da düzel
temeyiz» derler. Bu böyle ise, maalesef, belki düşün
ceye de, Türkçe'ye de ters; ama 347 nci maddeden 
slonra gelen mükerrer 347 değil, «348 nci maddeden 
önce bir 347 nci mükerrer madde konulacak» deyip 
bu bölümlün başına almakta yarar vardır. Her halü
kârda bu maddenin yeri mutlaka 2 nci bölümün 1 
nci maddesidir. Başka bir hal çaresi bulamadık, bu 
yazı onun yüzünden yazıldı „ 

'MAHİYE BAKAMI KIAYA ERDEM — Tamam 
efendim, doğrudur. 

IBAŞIKAlN — 72 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.! 

'73 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 73. — Aynı Kanunun 348 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
(Madde 348. — Küsur, kaçakçılık ve ağır kusur 

sayılan haller dışında her hangi bir suretle vergi zi
yama sebebiyet verilmesidir. 

ıBAIŞKAJN — 73 ncü madde üzerinde söz almak 
Meyen var mı?. Yok. 

/Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

74 ncü maddeyi okutuyorum : 
IMAJDDE 74, — Aynı Kanunun 349 ncu madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ağır Kusurda Ceza : 
Madde 349. — Ağır kusur işleyen mükelleflere 

veya Sorumlulara ziyaa uğrattıkları verginin bir ka
tı tutarında vergi cezası kesilir. 

(BAŞKAN — 74 ncü madde üzerinde söz almak 
işeyen var mı?.. Yok. 

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

(75 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 75. — Aynı Kanuna 349 ncu maddeyi 

takiben aşağıdaki mükerrer 349 ncu madde eklenmiş
tir: 

(Kusurda Ceza : 
MÜKERRER MADDE 349. — Kusur işleyen 

mükelleflere veya sorumlulara ziyaa uğrattıkları 
verginin % 50'si tutarında vergi cezası kesilir, 

75 nci madde üzerinde Söz almak isteyen var mı?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

76 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 76. — Aynı Kanunun 352 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları: 
Madde 352. — Usulsüzlükler, aşağıda yazılı de

recelere ve bu kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır. 
Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cet
velde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir. 

I nci derece usulsüzlükler : 
1. Vergi beyannamelerinin verilmemiş olması 

(342 nci maddede yazılı sürelerden sonra verilmiş 
olan beyannameler hiç verilmemiş sayılır.) 

2. IBu kanuna göre tutulması mecburi olan def
terlerden herhangi birinin tutulmamış olması; 

3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesika
ların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkân 
vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık 
olması; 

4. Bu kanuna göre tutulması mecburi defterle
rin ve kanunen muhafazası mecburi vesikalarla evra
kın yetkili memurlar tarafından istenildiği halde ibraz 
edilmemesi; 

5. Çiftçiler tarafından 245 nci madde hükmüne 
göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete 
müddetinde icabet edilmemesi; 
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6. Bu kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine 
(Madde 215 - 219) uyulmamış olması (Her inceleme
de inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tes
pit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır.) 

7. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi; 
8. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi 

birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması, (Ka
nuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten son
ra tasdik ettirenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.) 

9. Götürü matrahlar üzerinden salınan Gelir Ver
gisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh etti
rilmemiş olması; 

10. Yıllık beyannamede servet bildiriminde bu
lunulmaması; 

H nci derece usulsüzlükler : 
1. Vergi beyannamelerinin süresinin sonundan 

başlayarak 342 nci maddede yazılı süreler içinde ve
rilmiş olması (Emlak Vergisinde beyannamenin bu 
kanunun 27 nci maddesinde yazılı ek süre içinde ve
rilmiş olması.) 

2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde ve
ya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir 
şekilde yapılmaması; 

3. Yıllık beyannamede hiç gider bildiriminde bu
lunulmaması veya gider unsurlarından bir kısmının 
bildirilmemesi; 

4. Bu kanunda yazılı bildirmelerin zamanında 
yapılmaması (tşe başlamayı bildirmek hariç); 

'5. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlaya
rak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması, 

6.. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi 
birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan baş
layarak bir ay içinde yaptırılmış olması; 

7. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve ve
sikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatına ve ek
lerine ait hükümlerine uyulmamış olması; 

8. Hesap veya muamelenin doğruluk veya açık
lığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların 
bulunmaması veya ibraz edilmemesi. 

BAŞKAN — 76 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurunuz Komisyon Sözcüsü. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, en sonda bir cetvel gelecek belki sorularınız 
olabilir diye şimdiden küçük bir açıklama yapayım. 
önemli olan değişiklik, halen usulsüzlük cezaları dört 
'grup halinde olduğu halde iki gruba indirilmiştir, 
ileride de bu iki grup gelecektir. Nereden geldiği bel-
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ki sorulabilir diye kısa bir açıklama yaptım, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen olmadığına 
göre maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 77. — Aynı Kanunun 353 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Özel Usulsüzlükler ve Cezaları : 
a) Fatura ve Benzeri Evrak ile Diğer Belgelere 

Ait Cezalar : 
'Madde 353.— 1. Fatura, serbest meslek makbuzu, 

gider pusulası ve müstahsil makbuzu vermeyenler ile 
fatura, gider pusulası almayanlara 500 liradan, müs
tahsil makbuzu almayan çiftçilerle, serbest meslek 
makbuzu almayanlara 500 liradan az olmamak üze
re bu belgelere yazılması gereken meblağın % lO'u 
nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

2. Bu Kanuna göre 233 ncü maddede yazılı pe
rakende satış vesikaları ile taşıma irsaliyesi, sevk ir
saliyesi, yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak mec
buriyetinde olanların yukarıda yazılı belgeleri kullan
madıklarının, irsaliye ve yolcu listesini ayrıca taşıtta 
bulundurmadıklarının tespiti halinde, kullanmadıkları 
veya bulundurmadıkları her bir belge için 5 000 lira 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 

3. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış 
ve hâsılat defteri ve serbest meslek kazanç defterinin 
işyerinde bulundurulmaması veya bu defterlere yazıl
ması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt 
edilmemesi veya incelemeye yetkili olanlara istendi
ğinde ibraz edilmemesi halinde her bir tespit için 
2 500 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

4. Bu Kanunun 5 nci maddesinde yazılı esaslara 
göre levha asmayan mükelleflere her tespitte 5 000 lira 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 

5. Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi
nin etiketle gösterilme mecburiyetini yerine getirme
yenler hakkında her bir tespit için 1 000 lira özel 
usulsüzlük cezası kesilir. 

Bu maddede yazılı Usulsüzlükler sonucunda vergi 
ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziyaın gerektir
diği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkın
da 336 nci madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 77 nci maddede bir değişiklik yap
mış Komisyon, bunu izah ederler mi efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, fatura alan da almayan da, kontrolde, malın 
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% 10'undan az olmamak üzere ve 5 000 liradan da 
az olmamak üzere ceza verecek. 

BAŞKAN — 500 mü, 5 000 mi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Biz onu 500 
yaptık, Hükümet teklifinde 5 000 idi. 

IBAŞKAN*—- Evet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1 000 liraya 
kadar mal için fatura alma medburiyeti var, yani va
tandaş bir düdüklü tencere aldı, 1 000 lira verdi, çı
karken «Nerede faturan?» dediler, yok; «Ver 5 000 
lira ceza...i» 

Zaten fatura almaya alışkın bir millet değiliz, bu
na da alışıncaya kadar 5 - 10 sene geçecek. Bu, tüke
ticiyi büyük çapta tedirgin eder, % 10 zaten bir as
gari hududu vardır, bunun dışında da asgari vergi 
'% 10'un üstünde olmak kaydıyla 5Q0 lira yeterli diye 
düşünüyoruz. 

3 ncü fıkrada, «anında ibraz edilmemesi halinde» 
deniliyor; «anında» tabiri bize tuhaf geldi, birisi so
runca, istenildiğinde göstermeye mecburdur, «anın
da» yi katmadık. 

ıSayın Başkanım, bağışlayın, burada bizim de gö
zümüzden kaçtı. 5 nci fıkrada, Katma Değer Vergisi 
Kanununa göre» deniliyor. Bu Kanun henüz huzu
runuza gelmediğine göre, bunun buradan çıkartıla
rak, kanun geldiğinde gerekiyorsa buraya atfen bir 
madde ilave edilir. Bunun çıkartılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Ben bunu soracaktım, Katma Değer 
Vergisi yok ki. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tabii 
efendim, henüz çıkmadı kanun. 

IBAŞKAN — Çıkmadığına göre, olmayan bir ka
nuna atıf yapılamaz. 

IMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, biz bir arada çıkartacağız diye düşün
müştük, hazırlığımızı ona göre yaptık, 

BAŞKAN — O da çıkacak diye düşünmüştünüz. 
5 liralık bir mal için de fatura alacak mı herkes? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
pütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1 000 lira as
gari var, bir başka maddede; 1 000 liradan başlaya
cak. 

'BAŞKAN — Asgari 1 000 lira. Bir tek malın mı 
1 000 liradır, yoksa oradan alış veriş yaptığı paranın 
toplamı mı 1 000 lira olacaktır? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Toplamı, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde, 77 nci madde 
üzerinde söz almak isteyen Var mı efendim? 

Buyurunuz Hükümet Temsilcisi. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Efendim, fatura nizamına getirdiğimiz hükümler; 
diğer hükümlerle beralber özel Usulsüzlük cezalan, 
ağır cezalar olarak getirdik faturayı dis'ipline etmek 
için getirdik ve bunu bilinçli olarak getirdik, yaptık. 
Ancak Vergi Usul Kanunumuzun, 232 nci maddesine 
fatura kullanma mecburiyeti tanımlanmıştır. Fatura 
kesmek ve almak durumunda olanlar burada tüccar 
ve esnaflardır. Şahıslardan 1 000 lirayı geçen muba
yaalar için satıcının fatura kesme zorunluğu vardır. 
Müşterinin 1 000 lirayı geçen mubayaalar için fatu
ra istemes'e dahi satıcının kesme zorunlüğu vardır, 
ancak fatura almasının bir zararı olmayacağı, bila-ı 
kıs kamu yararı açısından kontrolü temin edeceği ci
hetle bir sakınca değilldir. 

Biz burada satıcıyı müeyyide altına bağlamak is
tedik ve satıcıdan esas esnaf, tüccardan mülbayaa ya
pan gerçek tüccarlar veya esnaflar fatura almak du
rumundadırlar 232 nci madıdeye göre; kişilerin, özel 
kişilerin almak mecburiyetleri yoktur, satanıin 1 000 
lirayı geçen mubayaaları için kesmek mecburiyeti 
vardır. 

Yalnız biz burada, 353 ncü madde de, alıcıyı da 
buna teşvik etmek, yani satıcıyı korkutmak ve alıcıyı 
da buna icbar etmek Metilik. O nedenle satıcı ile bera
ber doğal olarak alıcının da fatura istemek, satıcı ke
derken, alıcının da istemek zorunluğunu getirdik ve 
bunu ağır bir müeyyideye bağlamak istedik. Amacı
mız, Vergi düzenini disipline etmek idi. 

O nedenle, 500 liralık ceza çok küçük bir cezadır 
ve hiçlbir etkinliğinin olmayacağı inancındayız, bunu 
arz etmek istedim efendim. 

.BAŞKAN — İyi ama, 1 000 lira için de 5 000 
liralık ceza Verilmez yani. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
—Efendim, şahıslar için bir sakıncası yok/tur bunun, 
firmalar için vardır. Firmalar da fatura kesmek zo-
rUnlüğunda'dır. 

BAŞKAN — Hayır, onlara yükleseniz bir şey de
ğil, almayanlara da yüklüyorsunuz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim, almayanlar için de var. 

'BAŞKAN — Çocuk yaşında insanlar gelir, bunu 
hiç duymamış inisanlar da gelir, alışıncaya kadar kı
yamet kopar. Bugün bir sebzeciye gitse, şöyle bir hal* 
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talik sebze alayım evime dese I 000 lirayı geçer. ı 
Evet, 1 kilo, 1,5 kilo pastırma alsa 1 000 liraylı geçer, 

Bir da şunu soracaktım, bu faturaya pul yapışa
cak mı? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. I 

'BAŞKAN — Ne kadar yapışacak bu? 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Damga Vergisi Kanununda faturalarda 10 liradan I 
aşağı olmamak kaydıyla efendim... 

BAŞKAN — Buyurun, tabii bir de o. Kime yük-
flertecek bu 10 lira? 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
Satana; satan ödeyecek. 
. BAŞKAN — Ne münasdbet? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Alan Ödeye
cek. 

(BAŞKAN — Efendim, alan ödeyecek. Eğer bu 
Vergisiz, damga pulsuz olsaydı rahatlıkla keserdi, 
zaten faturadan kaçınmalarının yegâne sebebi bu
dun 

Onun için Avrupa'da kasa fişini hemen içine ko- I 
yuyorkr, o kadar; ne pul var, ne bir şey var, rahat. I 
Biz bir de ona pul yapıştırıyoruz. 1 000 lirada 10 li
ra ini efendim? 10 liradan aşağı değil. Onu da ele al- I 
mamız lazım. Yanında pul yoktur adamın, mağaza- I 
ela. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Zaten 
efendim, fatura konusunda düzenleme faaliyetleri I 
yapmamız lazımdır. I 

BAŞKAN — Yapmamız lazım, faturadan çeki- I 
nenlerin çoğunluğu bundandır. I 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Büyük 
şikâyetler geliyor. I 

BAŞKAN — Bu, puldandır. 
Komisyon sözcüsünün bir diyeceği var galiba, I 

buyurunuz efendim. I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka- I 
mm, buralda «Fatura almayanlara 5 000 liradan az I 
olmamak üzere» deniliyor. Bu Vergi Kanunumuzda I 
da var, 20 liradır. 250 misli artan başka hiçbir rakam I 
yok bugüne kadar, ilk defa bu geliyor Ve nüfusunun I 
da ;% 50'den fazlası faturanın ne olduğunu bilmeyen I 
•bir memlekette bu çok büyük bir rakamdır; 500 lira I 
yeterlidir diye düşünüyoruz, arz e/derim efendim. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Orgeneral Saltık. | 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkamm, 
eğer 353 ncü maddede herkesin fatura almasını zo
runlu kılacaksak, evvela 232 nci maddenin son fık
rasındaki, «1; 000 lirayı geçmemesi veya bedeli 1 000 
liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı sata
nın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir» 
hükmünü değiştirmek gerekir. Başta bir hüküm koy
muşuz, bir suç koymamışız. Aynı kanunun sonunda 
koyduğumuz bu maddede «ıbu suçtur» diyor. İki 
madde arasında bir tutarsızlık var efendim. 

İkinci unsur da, bu 500 liralık ceza ile bu madde 
işlemez efendim. Bugün bir pazarda li 500 liradan 
aşağı file dolmaz. Hiçbir pazarda da bu şekilde pullu 
fatura alarak erzak almanıza, sebze almanıza imkân 
yoktur. O nedenle, bu iki maddenin birbirine uygun 
ve bu maddenin işler hale getirilmesi için tensip eder
seniz bir kere daha incelesinler, bazı muafiyetler ge
tirsinler. Yani, bunu uygulayamayacak isek kanun-
laştırmayalım, Uygulayacak isek eğer, uygulama ko
şullarını getirelim efendim. Her bakkalda, her ma
navda bulunduralım diyelim ama, pazar yerlerinde 
de bunu isteyeceğim şimdi efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu hususta ne 
düşünüyor?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, katılıyoruz. Her halükârda, götürü usulle ver
gilendirilenler hariç, vergiden muaf olanlar hariç, 
bunların fatura verme mecburiyetleri hakikaten bazı 
kısıtlamalara bağlı; yani, bizatihi kendisi vergiden 
muaf olan bir pazar satıcısı fatura verecek, pul ya
pıştıracak; olacak şey değil tabii... 

BAŞKAN — Pulu nerede taşıyacak?.. 
Buyurun efendim. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, Vergi Usul Kanununun 232 nci 
maddesine göre, 1 nci ve 2 nci sınıf tüccarlarla, def
ter tutmak mecburiyetinde olan kişiler fatura kes
mek durumundadır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Burada onlar 
da vardır. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Değil efendim, pazardaki satıcı görütü mükellef
tir, o fatura kesmez, kesilen faturayı muhafaza et
mek durumundayız. Mal alırken fatura almak duru
mundadır, kesmek durumunda değ'idir efendim. 

Bunu arz etmek istedim. 
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BAŞKAN — 232 nci maddeyi okur musunuz?. 
IM'ETiN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 

— izin verirseniz okuyayım efendim : 
«ıBİrinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, defter tutmak 

mecburiyetinde olan çiftçiler : 
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccara, 
2. Serlbest meslek eribalbına, 
3. Kazançları götürü usulde tespit olunan tüc

cara, 
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçi

lerle, 
5. Vergiden muaf esnafa, 
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura 

vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mec
buriyetindedirler. 

Yukarıdakiler dışında kalanların birinci ve ikinci 
sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde 
olan çiftçilerden satm aldıkları emtia veya onlara 
yaptırdıkları iş bedelinin lı 000 lirayı geçmesi veya 
•bedeli 1 000 liradan az olsa dahi istemeleri halinde, 
emtiayı Satanın veya işi yapanın fatura vermesi mec
burîdir.* 

BAŞKAN — Tamam; 1 nci ve 2 nci sınıf tüccar
larla defter tutmak mecburiyetinde olanlara' bir iş 
yaptırırsa: diğerlerine yok. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Götürü mükelleflere faitura kesmek zorunluğu 
yok, fatura almak zorunluğu vardır efendim. Bunu 
arz etmek is'tiekiim. 

BAŞKAN — Onlar, 1 nci ve 2 nci sınıf tüccardan 
alırken fatura almak zorundalar. 

Buyurun Küçük'ahmıet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, hakîkaten bence konu açıklığa kavuştu. Bir yer
de de Yüksek Konsey hoş görsün, biz bu kanunun 
yapısına bir türlü alışamadık. Bir yende faturayı oku
yorsunuz, tam öğrendim zannediyorsunuz, peşinden 
bir fatura, ondan sonra bir ceza, tekrar bir fatura; 
bir türlü düzenin içine giremedik. Biraz da şaşırma
mız ondan oluyor, bağışlayın. 

BAŞKAN — Yani, bir mağazaya giren veyahut 
da bir bakkala giren fatura almak mecburiyetinde 
değil; değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Değil, öyle an
laşılıyor. İsterse alacak. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi)' 
— 1 000 lirayı geçmesi halinde satanın kesmesi mec

buri. Yalnız şunu arz etmek isterim açıkça, 353 ncü 
madde getirdiğimîz ceza ile mağazaya giren kişi 
11 000 lirayı aşkın bir mubayaa yaptığı takdirde fa
tura almak durumunda. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Pazarı sordu'm 
efendim, pazara gideni sordum. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Efendim, pazardaki götürü mükellef olduğu için 
fatura kesmek zorunluğu yok. 

BAŞKAN — Peki, bakkal da götürü mükellef 
ise?.. 

METİN ÖZŞAİHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Kesmeyen bir satıcıdan, kesme zorunluğu olma

yan bir satıcıdan fatura almak söz konusu olama
yacağı için, yani karşılıklı olarak bu mümkündür pa
zarda. Yalnız, defter tutan mükellefler için fatura 
kesmek mecburiyeti var, oradan yapılan mubayaalar-' 
da da, alıcıların, 1 000 lirayı geçmesi halinde almak 
zorunluğu vardır. 

BAŞKAN — Pek'i, birisi geldi bir mağazaya, def
ter tutmaya talbi mi, değil mi, ne bilecek o? Gelip 
bir şey aldı, çıktı, sokakta yakalayıp «Niçin fatura 
almadın» dediler, onun şimdi ne kabahati var? 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— 1 nci ve 2 nci sınıf tüccar olduğu açıkça belli 
olur sayın Başkanım. Çünkü efendim büyük bir ma
ğaza. 

BAŞKAN — Rica ederim, nereden bilecek bunun 
böyle olduğunu? 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Küçük yer olması lazımki ancak götürü şekilde 
mükellefiyet seçilebilmiş. olsun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi efendim, 
bu maddeyi böyle dağıtmayalım. Yalnız fatura değil 
bunlar, «Fatura, serbest meslek makbuzu, gider pu
sulası ve müstahsil makbuzu vermeyenterile, fatura 
ve gider pusulası almayanlara...» deniliyor Gider pu
sulasını kim kesecek? 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Onu da arz edeyim efendim : Yine tüccarlar ke
ser. Fatura kesmek durumunda olmayan mükelleflere 
iş yaptırdığı takdirde, örneğin, taksiye bineriz, bin
diğimiz taksiden fatura alamazsınız, ama siz, ona 
bir gider, pusulası imzalatarak, onu fatura yerime ge
çirebilirsiniz. 

Olay budur efendim. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani bir taksiden 
indiğimizde kâğıt almazsak 5 000 lira mı vereceğiz? 

METHİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Hayır ©fendim, onu arz edeyim. 

Şimdi ben örnek vermek için, basit bir misal ver
mek için arz ettfim, onu da arz eldeyim efendim : Yi
ne, Vergi Usulü Kanununun 228 nci maddesinde, 
tevsiki zorunlu olmayan harcamalar vardır, giderler 
vardır. 227 nci maddesi, behemehal her muamelenin 
tevsikini zorunlu koymuş, ancak, 228 nci maddesi, 
227'ye bir istisna getirerek tevsiki zorunlu olmayan 
muameleleri belirtmiştir. İzin verirseniz okuyayım 
efendim :• 

«Aşağıdaki giderler için ispat edici kâğıt aran
maz: 

1. Örf ve teamüle göre bir ves'ikaya isnat etti
rilmesi mutat olmayan müteferrik giderler...» farklı 
giderler bunlardandır efendim. 

«2. Vesikanın teminine imkân olmayan giderler» 
Mesela, Yurt dışında bir gider yaptınız, o anda ibraz 
edemiyorsunuz, alamıyorsunuz böyle bir vergiyi. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Kon'seyi Genel Sekreteri) — Ben anlamıyorum 
bu bağlantıyı efendim. Orada vergi mükellefi bu ver
giyi almayan insandır, ceza veriyoruz burada. Orada 
beyanda bulunandır. Birbirini tutmuyor ifadeler, an
laşılmıyor. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Arz edeyim efendim, Sayın Komutanımızın üze
rinde durduğu konu; Vergi Usul Kanununun 234 ncü 
maddesi : 

«Gider puslası : Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla 
defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek er
babının Ve çiftçilerin; 

il. Kazançları götürü usulde tespit olunan tüc
cara, 

2. Kazançları götürü usulde tespit olunan ser
best meslek erbabına, 

3. Vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler ve
ya onlardan satın aldıkları erntüa için tanzim edip, işi 

•»•—•w 
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yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider 
pusulası, götürü usulde vergiye tabi tüccar ve serbest 
meslek erbabı ile vergiden muaf esnaf tarafından 
verilmiş fatura hükmündedir.» Yani, yine burada 
da.. 

BAŞKAN — 1 nci veya 2 nci sınıf bir şey yaptırı-
yorsa onları gider kabul ediyor; tamam, ancak; 1 nci 
ve 2 nci sınıf veya defter tutima medburiyetinde olan 
bir mağazaya bir vatandaş girdi, 1 000 liranın üze
rinde alış veriş yaptı, 2 000 liralık yaptı, 3 000 lira
lık yaptı, şimdi buna fatura kesmek mecbüriyetindle 
olan kimdir? 

METİN ÖZŞAHİN Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Satıcı. 

BAŞKAN — Satıcı. Ona da cezayı veriyoruz, al
mayana da aynı cezayı veriyoruz. Almayanın kaba
hati yok, onun vergisinden bir şey olmuyor ki, o, fa
turayı saklayıp da ileride ibraz etmeyecek. Bu büyük 
haksizliktir. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
. — Sayın Başkanım, bir hususu arz etmeme izin verir 
misiniz? 

BAŞKAN — Siz, bunu, mecbur etmek için koy
dunuz, anlıyorum. Yani, kestirsin diye. Ama alıcıyı 
yakaladığınız anda, fatura kesmemişse gidip mağa
zadaki kişiyi mecbur etmek ve ona cezayı kesmek 
lazım. Ötekine verilir ama, basit bir ceza verilir, ona 
da 500, ona da 500 olmaz. Bu büyük haksızlık. 

Bizim milleltıimizin yapısı belli, alışmamış bugüne 
kadar böyle bir şeye. Eğer elektrikli makineler ollsa, 
makbuzunu alır koyarsınız, o bir şey değil. 

Yemişçileri düşünün; şimdi yılbaşı, gidin bakın 
yemişçide kuyruktadır herkes. Öteberi alacaktır, he-
dîye alacaktır. Şimdi kim uğraşacak orada faturayla? 
Kimse kesmez. 

Avrupa bunu yapıyor, ama kesip koyuyor paketin 
içine fişi. Bizde altına kopya kâğıtları koyacak, pul 
alacak, pul yapıştıracak... 

Efendim, bu konu üzerinde arkadaşların biraz 
daha görüşmeleri için birleşime 20 dakika sonra top
lanmak üzere ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.20ı 

* * 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MUM Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MUU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz< K. K. ve MUU GüvenUk Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve MUU GUvenUk Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

l. — 4 .• I . 1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Ta
sarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/64) 
(S. Sayısı : 84) (Devam) 

BAŞKAN — 77 nci maddeyi görüşüyorduk. Gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

Buyurun Sayın Hükümet. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, Katma Değer Vergisi ve diğer kanunları 
da nazarı itibare alarak hazırlanmış bulunan söz ko
nusu 77 nci maddeyi, yeni değişik şekliyle 353 ncü 
maddeyi, bu Katma Değer Vergisi çıktıktan sonra, 
gerekirse o kanunla birlikte buna Katma Değerin de 
getirdiği yeni vesika, fatura düzenini ilave ederek 
orada tanzim etmek düşüncesiyle, eski 353 ncü mad
dede, halihazır kanundaki mevcut maddedeki 20 lira 
olan miktarı 500'e çıkarmak suretiyle aynı maddeyi 
getiriyoruz. Onun dışında başka bir değişiklik yap
mıyoruz. Konsey uygun gördüğü takdirde eski mad
denin yalnız rakam olarak 20 lira olan miktarını 
500'e çıkarmak suretiyle teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — O halde verilen önergeyi okutuyo
rum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun çerçeve 77 nci 

madde ile düzenlenen 353 ncü maddesinin 1 nci ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve 5 no. lu 
bendin metinden çıkarılmasını arz ederim. 

Kaya Erdem 
Maliye Bakanı 

Özel Usulsüzlükler ve Cezaları : 
a) Fatura ve benzeri evrak vermeyen ve alma

yanların cezaları : 
Madde 353 — 1. 232, 234, 235 ve 236 nci mad

deler gereğince verilmesi ve alınması icap eden fatura, 

gider pusulası ve müstahsil makbuzunu vermeyen ve 
almayanlardan her birine ve serbest meslek mekbu-
zunu vermeyenlere her fatura, gider pusulası, müs
tahsil mekbuzu ve serbest meslek mekbuzu için beş-
yüz, liradan (çiftçilerde elli liradan) aşağı olmamak 
üzere bu vesikalara yazılması gereken meblağın yüz
de üçü (çiftçiler için yüzde biri) nispetinde usulsüzlük 
cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde tespit olunan yukarıda ya
zılı usulsüzlüklerin hepsi için kesilecek cezaların top
lamı elli bin lirayı aşamaz. 

Yukarıki fıkrada yazılı usulsüzlükler neticesinde 
vergi ziyaı da husule geldiği takdirde bu ziyaın müs-
telzim olduğu kaçakçılık veya kusur cezaları ayrıca 
kesilir ve bu cezalar hakkında 336 nci madde hükmü 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon ne der buna?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kanundaki metne dönme zorunluluğu şundan 
doğmaktadır: Biraz evvel huzurunuzda okunan ve 
zatiâlilerinizin de emir buyurdukları gibi, tamamen 
müstakil hükümler ihtiva eden maddenin açık ve se
çik ifadesi şudur : Herkes fatura alacaktır, herkes 
fatura verecektir. Aksi halde, eski maddede olduğu 
gibi, biraz evvel arkadaşımızın şu madde şöyle diyor, 
bu madde böyle diyor, kanunun şimdi okunan mad
desinde olduğu gibi atıflar vardır... Hiçbir atıf ol
madığına göre, bu husustaki maddedir. Bu madde 
buraya koyulurken Katma Değer Kanunun da bu
nunla beraber çıkacağı veya daha evvel çıkacağı 
düşünülmüş ve bunun da zaten faturayı mecburi hale 
getiren hükümleri vardır. Ona atıf yapılmıştır. Katma 
Değer Kanunu henüz huzurlarınıza gelmediğine göre, 
mutlaka eski metne dönüp, o metindeki rakamları, ki 
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daha evvel bütün metinlerde olduğu gibi, 15 katına 
kadar artırdık, bunu da aynı şekilde artırmak zaru
reti vardır. 

Bu nedenle Sayın Maliye Bakanımızın imzaladığı 
metne tamamıyle katılıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Zaten 353 ncü madde bu şekilde 

değiştirildiğine göre, ayrıca «5 numaralı bendin me
tinden çıkarılması» demeye gerek var mı?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Diğer fıkralar 
kalıyor efendim. 5'i çıkartıyoruz, l'i de değiştiriyo
ruz, diğerleri kalıyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani bu değiştirilen 1 nci fıkra mı 
oluyor?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1 nci fıkra olu
yor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu suretle yalnız 232, 234, 235 ve 
236 nci maddeler gereğince verilmesi ve alınması ge
reken faturalara inhisar ediyor, değil m'i? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. Biraz 
evfvel okunan faturalardır, bundan evvelki oturumda 
okunan maddelerdir. 

BAŞKAN — Herkese şamil değil?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bültçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Değil efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Birinci derece, 
ikinci derece tüccarlar ve fatura vermesi tadat edi
len kişiler vermediği takdirde, alması icap edenler de 
almadığı takdirde... Herkese yaygınlığı kalktı. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, izin verirseniz bir şey arz edeyim. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 

— Teknik bir boşluk doğuyor maddede. 236 nci mad
dede, değiştirdiğimiz maddede,' serbest meslek men
suplarının fatura vermek, müşterilerin de almak mec
buriyetini getirdik. Oysa derpiş edilen maddede, ev
velden, serbest meslek makbuzlarını almak mecburi
yeti yoktu müşterilerde. Bu hüküm geçti efendim. 
Şimdi 353 ncü maddede, serbest meslek makbuzları 
için alma keyfiyeti girmeyince usulsüzlük kalktı ve bu 
236 nci madde uygulanamaz hale geldi. Onun için, 
eğer emrederlerse bu birinci bendin şu şekilde, yine 
arzunun yerine gelmesi açısından da şu şekilde düzel
tilmesinin daha uygun olacağını zannediyorum efen

dim. «Fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusula
sı ve müstahsil makbuzu vermeyenlerle almayanlara 
(20 lirayı kaç liraya çıkarttıksa onu söyleyeceğiz; ör
neğin 300 lira) 300 liradan aşağı olmamak üzere bu 
belgelerde yazılı meblağın % 3'ü nispetinde özel usul
süzlük cezası kesilir» şeklinde düzenlenmesini arz edi
yorum. 

ıBAŞKAN — Hükümetin elimizde bir önerisi var. 
Şimdi siz 236 nci maddede geçtiğini söylüyorsunuz. 
236 nci maddeyi okuyorum. 

«Madde 39. — Aynı Kanunun 236 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Makbuz Mecburiyeti : 
Madde 236. — Serbest meslek erbabı, mesleki faa

liyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha ser
best meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını 
müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek 
ve almak mecburiyetindedir.» 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bu bir nevi mecburiyet yüklüyor. Bu maddenin kal
masında herhangi bir mahzur yok. öyle bir makbuzu 
yapıp müşteriye vermek mecburiyetini getiriyor ser
best meslek mensubuna. 

IBAŞKAN — Bu serbest meslek erbabını sayar 
mısınız? 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— 'Doktorlar, avukatlar, mühendisler, komisyoncu
lar. 

BAŞKAN — Onlara bir şey demiyoruz, versin 
onlar. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Müşteri de almak durumunda, yalnız, 353 ncü 
maddeyle önerilen şekilde, almayanlara bir müeyyide 
getirilmedi efendim. 

ıBAŞKAN — Bir daha okuyorum şimdi : 

«232, 234, 235 ve 236 nci maddeler gereğince ve
rilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası ve 
müstahsil makbuzunu Vermeyen ve almayanlardan 
her birine ve serbest meslek makbuzunu vermeyen
lere her fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve 
serbest meslek makbuzu için 500 liradan (çiftçilerde 
50 liradan) aşağı olmamak üzere bu vesikalara yazıl
ması gereken meblağın % 3'ü (çiftçiler için yüzde 
biri) nispetinde usulsüzlük cezası kesilir.» 

Vermeyene ceza veriyor; almayana?.. 
METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 

— Almayanlar girmemiş Sayın Başkanım, onu arz 
ediyorum. 
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©AŞKAN — Evet, bir daha okuyun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir daha şöyle 
okumama müsaade buyurur musunuz : «Madde 353. 
— 232, 234, 235 ve 236 ncı maddeler gereğince veril
mesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası ve 
müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzunu ver
meyen ve almayanlardan her birine...;» Böyle bir dü
zeltme yaparsak herhalde hepsini kapsar. 

IBAŞKAN — O halde Komisyon, bu fıkrayı ye
niden düzenlesin. 

Komisyonun düzelttiği şekliyle, 353 ncü madde
nin 1 nci fıkrasını tekrar okutuyorum : 

«MADDE 77. — Aynı Kanunun 353 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

özel Usulsüzlükler ive Cezaları : 

a) Fatura ve Benzeri Elvrak Vermeyen ve Alma
yanların Cezası : 

Madde 353. — 1. 232, 234, 235 ve 236 ncı mad
deler gereğince verilmesi ve alınması icap eden fa
tura, gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile serbest 
meslek makbuzunu vermeyen ve almayanlardan her 
birine, her fatura, gider pusulası, müstahsil maklbuzu 
ve serbest meslek makbuzu için beşyüz liradan (çift
çilerde elli liradan) aşağı olmamak üzere bu vesika
lara yazılması gereken meblağın yüzde üçü (çiftçiler 
için yüzde biri) nispetinde usulsüzlük cezası kesilir. 

IBir takvim yılı içinde tespit olunan yukarıda ya
zılı usulsüzlüklerin hepsi için kesilecek cezaların top
lamı elli bin lirayı aşamaz.» 

IBAŞKAN — 1 nci fıkrayı değiştiren Komisyonun 
yeni teklifini okuttum. Şimdi de maddenin diğer fık
ralarını okutuyorum : 

«2. Bu Kanuna göre 233 ncü maddede yazılı pe
rakende satış vesikaları ile taşıma irsaliyesi, sevk ir
saliyesi, yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak mec
buriyetinde olanların yukarıda yazılı belgeleri kullan
madıklarının, irsaliye ve yolcu listesini ayrıca taşıtta 
ıbulundurrriadıklarının tespiti halinde, kullanmadıkla
rı veya bulundurmadıkları her bir belge için 5 000 
lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

3. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış 
ve hâsılat defteri ve serbest meslek kazanç defteri
nin işyerinde bulundurulmaması veya bu defterlere 
yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere ka
yıt edilmemesi veya incelemeye yetkili olanlara is
tendiğinde ibraz edilmemesi halinde her bir tespit için 

ı 2 500 lira özel usulsüzlük cezası kesilir, 
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4. Bu Kanunun 5 nci maddesinde yazılı esaslara 
göre levha asmayan mükelleflere her tespitte 5 000 
lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi 
ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziyam gerektir
diği vergi cezalan ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkın
da 3'36 ncı madde hükmü uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Şimdi, Hükümetin önerisi ve Komis
yonun üzerinde yapmış olduğu değişiklikle yeniden 
okuttuğum 77 nci madde üzerinde başka söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi son okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

78 nci maddeyi okutuyorum •: 
MADDE 78. — Aynı Kanunun 354 ncü maddesi 

kaldırılmıştır. 
'BAŞKAN — 78 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

79 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 79. — Aynı Kanunun 355 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) Damga .Vergisinde : 
ıMadde 355. — a) Damga Vergisi mevzuuna gi

ren kâğıtlar ve ilanlara yapıştırılan pullar, Damga 
Vergisi Kanununun belli ettiği şekilde iptal edilme-
mişse, iptal edilmemiş olan pulların kıymeti üzerin
den maktu vergilerde yüzde 50, nispi vergilerde yüz
de 10 vergi cezası kesilir. Bu hüküm, resmi daireler, 
noterler, bankalar ve anonim şirketlerle 3659 sayılı 
Kanuna tabi kurumlara ve derneklere ibraz edilen 
veya gönderilen kâğıt ve ilanların iptal edilmemiş pul
lan hakkında uygulanamaz. 

b) Damga Vergisi ilgili Vergi Kanununda belli 
edildiği şekilde ifa edilmeyen hallerde maktu vergiler
de verginin yüzde 50'si ve nispi vergilerde yüzde 10'u 
nispetinde usulsüzlük cezası alınır. 

ıBAŞKAN — 79 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

'Buyurunuz. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

'Başkanım, maddede «3659 sayılı Kanuna tabi kurum
lara ve derneklere...» denilmektedir. Burada bir ince
leme gerekiyor. 3659 sayılı Kanun, zannediyorum 440 
sayılı Kanunun eski şeklidir, değişen şeklidir. Tekrar 
özür dileyerek arz ediyorum; şimdi nazarı dikkatimi 
çekti, 3659 sayılı Kanun kalkmış bir kanundur, yeni 
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çıkan bir kanunda tekrar onu koyuyoruz, 3659'un ] 
yerine 440 sayılı Kanun şekliyle... I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 440 sayılı Ka
nun, 3659 sayılı Kanunun yerine değil efendim, 3640 I 
sayılı Kanun yerine 440 sayılı Kanun gelmiştir. Bu I 
Bankalar Kanunudur; bu, benim bildiğim, halen yü- I 
rürlükte olan bir kanundur. İktisadi Devlet Teşekkül- I 
leri Kanunu bu değildir efendim. Halen yürürlükte
dir, değişmiştir; ama halen yürürlükte olan bir kanun- I 
dur 3659 sayılı Kanun. 

IBAŞKAN — O halde 79 ncu maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. [ 

80 nci maddeyi okutuyorum :. 
MADDE 80. — Aynı Kanuna 355 nci maddeyi 

takiben aşağıdaki mükerrer 355 nci madde eklenmiş
tir. 

d) Bilgi Vermekten Çekinenler ile 257 nci Mad
de Hükmüne Uymayanlar İçin : 

MÜKERRER MADDE 355. — Bu Kanunun 86, 
148 ve 257 nci maddeleriyle 150 nci maddesinin 4 nu
maralı bendi hükümlerine çekinme sebebi olmaksızın 
riayet etmeyenlerde (Kamu İdare ve Müesseseleri ha
riç) : 

1. Birinci sınıf tüccarlar ve bilanço esasına göre 
defter tutan çiftçiler ile serbest meslek erbabı (Götü
rü usulde vergilendirilenler hariç) hakkında 30 000 lira. 

2. İkinci sınıf tüccarlar ile zirai işletme hesabı 
esasına göre defter tutan çiftçiler hakkında 15 000 lira, I 

3. Yukarıki bentlerde yazılı bulunanlar dışında I 
kalanlar hakkında 10 000 lira, 

Özel usulsüzlük cezası kesilir. 
Bu hükmün uygulanması için 148 nci madde ge

reğince bilgi isteni'lirken yapılacak tebliğlerde bilginin 
verilmesi için tayin olunan süre ile süresinde cevap 
verilmediği veya eksik veya yanıltıcı bilgi verildiği 
takdirde haklarında kanunun ceza hükümlerinin uy
gulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı ola
rak bildirilmesi şarttır. 

BAŞKAN — 80 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen Var mı efendim?.. 

Komisyonun bir diyeceği var mı?.. I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, biz burada sadece şu değişikliği yaptık : Hükü
metin getirdiği teklifte «Mükerrer Madde 355. — A» 
idi. Maddede (b) ve (c) diye başka harf olmadığına j 

göre, oradaki (A) fazla diye onu kaldırdık ve başka 
bir değişiklik yapmadık. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
80 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
81 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 81. — Aynı Kanunun 357 nci maddesi 

kaldırılmıştır. 
'BAŞKAN — 81 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

82 nci maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 82. — Aynı Kanunun 358 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kaçakçılığa Teşebbüs : 
Madde 358. — 344 ncü maddenin 1 - 6 numaralı 

bentlerinde yazılı fiilleri veya bir hesap dönemi içinde 
ayrı tarihlerde en az iki defa fatura, taşıma irsaliyesi, 
sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu, gider pusulası veya 
serbest meslek makbuzu düzenlememe fiilleri, vergi
nin tarhı için kanunda belli edilen sürenin girmesin
den önce meydana çıkarılanlar ile vergi daireleri veya 
vergi incelemesi yapanlarca vaki yazılı talebe rağmen 
servet beyanında bulunmayanlar, bu fiillerin vergi 
ziyamı musip olup olmayacağına bakılmadan kaçak
çılığa teşebbüs etmiş sayılırlar. 

Bu maddenin uygulanmasında 5 nci maddede ya
zılı esaslara göre levha asma mecburiyetine bir hesap 
dönemi içinde en az iki defa uymadıkları tespit edi
lenler de kaçakçılığa teşebbüs etmiş addolunur. Şu 
kadar ki bu fıkra hükmünün uygulanabilmesi için 
ikinci tespit tarihinden itibaren asgari 15 gün geçmiş 
olması gerekir. 

BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun efendim, 82 nci madde üzerinde. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
ben burada bir şeyi anlayamadım. Biraz evvel gö
rüştüğümüz ve (a) fıkrası düzeltilen çerçeve 77 nci 
maddenin 4 ncü bendinde «'Bu kanunun 5 nci mad
desinde yazılı esaslara göre levha asmayan mükellef
lere her tespitte 5 000 lira özel usulsüzlük cezası ve
rilir»; dedik. 

Şimdi de bu 358 nci maddenin son fıkrasında : 
«Bu maddenin uygulanmasında 5 nci maddede yazılı 
esaslara göre levha asma mecburiyetine bir hesap 
dönemi içinde en az iki defa uymadıkları takdirde 
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'kaçakçılığa teşebbüs etmiş addolunurlar.» deniyor. 
Hangisi uygulanacaktır? 

iBAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu ko
nuda özellikle götürü olanlar için levha asma mec
buriyeti getiriliyor. Bunlda, ilkinde yakalandığı za
man 5 000 lira usulsüzlük cezası kesilir. Eğer 15 gün 
arayla, ikinci defa asmadığı görülünse o zaman ha
pis cezası veriliyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Öyle değil efen
dim, «Her tespitte 5 000 lira» diyor kanun, yani 1 
defa, 2 def a, 3 defa, 10 defa diye kayıt koymuyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Orada
ki maddede her teSpit için 5 000 var; fakat buradaki 
husus kaçakçılık fiili ile ilgili. 

«'Bu maddenin uygulanmasında 5 nci maddede ya
zılı esaslara göre lehva asma mecburiyetine, bir he
sap dönemi içinde en az iki defa uymadıkları telspit 
edilenlere kaçakçılık cezası...» 

BAŞKAN — Ama iki türlü ceza verilmez; hem 
para cezası, hem kaçakçılık cezası olmaz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İlkinde 
yalnız para cezası, aynı fiili tekrar ettiği takdirde... 

BAŞKAN — Ama 77 nci maddede «h'er defasın
da» diye yazılmış. «Her defasında» demek, her yaka
lanışında 5 000 lira ceza kesilecek demektir. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, bu bizim için çok önemli bir maddedir, arz ede
ceğim. 

ıMüsaade ederseniz, önce teknik yönüyle bir iza
hat versin arkadaşımız; diğer bir konusu var, çok 
önemli bir maddedir çünkü. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanımı, Vergi Usul Kanununda iki tür
lü ceza vardır : 

1. Demin de arz ektiğim gibi adli yargı tarafın
dan verilen hapis cezası, 

2. Vergi cezafcı. 
Usulsüzlük cezalan da vergi cezalarındandır. Bu

rada her tespitte alınacak 5 000 liralık ceza bir vergi 
cezasıdır, özel usulsüzlük cezasıdır ve her tespit etti
ğimizde biz bu cezayı alırız. 

Ayrıca, hileli vergi suçu, bugün meri kanunumuz
da olduğu gibi, hem vergi cezaisini, hem de hapis ce
zasını birlikte gerektirmektedir. Bu da aynı mahi
yette bir hükümdür. Vergi cezasıyla adli yargının 
verdiği hapis cezası farklı şeylerdir. Aynı zamanda, 
mükellefiyetleri tesis için, hapis cezasıyla beraber 

vergi ceza'sı da, özel usulsüzlük cezası da alınacak
tır. Ancak, burada bir işlem fariklılığı vardır; 3 defa 
tespit ettikten sonra adli yargıya intikal edecektir' 
olay. İlk iki tespitten sonra 15 gün geçecek, üçüncü 
bir tespit yapılacak ve halen ısrar ediyorsa asmamak
ta, o zaman olay adli yangıya intikal edecektir efen
dim. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bu konuda bir açıklamada, ilavede bulu
nacağım. Bu götürükr levha asmayı mecbur tuttu
ğumuz kesim, ki bununla kontrolü yapabileceğimizi 
tahmin ediyoruz, 600 bin kişi hali hazırda vergi ve-
ren; bunun miktarının 4 milyon olduğunu tahmin 
ediyoruz. 

Maliye Bakanlığı olarak veya Devlet olarak bun
ları bulup, kendimizin kaydettirerek vergi alma im
kânı (hele 81 için) çok güç olacağı için, getirdiğimiz 
bu hükümle, bunların kendilerinin gelip mart sonu
na kadar (geçici bir maddeyle müddet veriliyor) ka
yıtlarını kendilerinin yaptırtıp vergilerini yatırmaları
nı işitiyoruz. Hatta 3 kere şeklinden ziyade, benim 
düşündüğüm, bir kere imkân verilsin 5 000 lira alın
sın... 

BAŞKAN — Burada iki defa yazılmış. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
ikinci defasında tekrar yakalandığı zaman, eğer ha
kikaten mükellefiyeti tesis edip de vergisini yatır-
mamışısa, hapse gireceğinin kendilerine duyurulması 
yerinde ölür. Bu üç aylık müddet zarfında kontrol 
edilerek, kolay olacak tabii, asıp asmadığını, bir se
ferberlik halinde her ilde, h'er ilçede yapılmak sure
tiyle, bunların-mükellefiyetinin, bir ölçüde kendi ar
zularıyla kaydı lazım. Bu bakımdan hapis cezasıyla 
cezalandırılması halinde, ancak bunların gelip ken
dilerinin kaydını yaptırabileceğini umuyorum. 

BAŞKAN — Bu kaçakçılığa teşebbüsün cezası ne 
kadar? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — 1 aydan 
1 yıla kadar. 

METİN ÖZŞAHtN (Maliye Bakanlığı Temsilc'isi) 
— 1 aydan 1 yıla kadar hapis cezası, aynı miktardai 
ticaretten men ve ilanı var efendim. 

I 

BAŞ/KAN — Yani siz diyorsunuz ki, bundan son
ra tekrar asmazsa yine 5 000 lira alınacak. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
ayrıca da mahkemeye verilip cezai takibat yapıla
cak. 

BAŞKAN — 4 ncü defa yaparsa ne olacak? 
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MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Zaten 
efendim ikincisinde hapse giriyor. 

BAŞKAN — Hapse girdi çıktı, bir daha yaptı... 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, bizim aldığımız vergi zaten çok az, yalnız bun
lardan alınan vergi 14 foin ila 50 - 60 bin lira arasın
da, bütün bir sene içinde. Böyle, bu kadar ağır bir 
cezayı öngören bu fiili işlemeyecektir, gelip kendisi 
kaydolacaktır. 

BAŞKAN — Boşluk vardır da onun için sordum, 
yani gene bir boşluk var; tekerrür, mükerrer suç ol
muyor. 

Komisyonun bir diyeceği var mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, gene de, biraz evvel zatıâliniz değinmiştiniz. 
bir boşluk var. En az iki defa olmadıkları tespit edi
lenler kaçakçı addolunur, suç işlemek için iki defa 
yapmak kâfi. Şu kadar ki, bu fıkra hükmünün uy
gulanabilmesi için 2 nci tespitten itibaren - Demek 
ki, ikinci tespitte de kaçakçı olmuyor bunlar - asga
ri 15 gün geçmiş olması gerekir. Sanki yukarıdaki
nin üç olması gerekiyor gibi bir şey var. Yukarının 
üç olması lazım gibi... 

BAŞKAN — Öyle, 
Sayın Bakan, «Ben, ona da taraftar değilim, iki

de olması lazım» diyor; ama kanun teklifi böyle 
gelmiş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Maddede ge
çen «iki»' yi üç yapacağız o zaman. 

BAŞKAN — İki defa uymadıkları takdirde, 
üçüncü defa olursa, üçüncüsün de kaçakçı olacak, 
kaçakçılığa teşebbüs olacaktır. Anlaşılan o. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, burada bizim bunu üç kere tespit etme
miz çok zor; Devletin gücü de bir yerde... 

BAŞKAN — Ama verilen ceza da az değil, az 
para değil; 5 bin veriyoruz, ikincide de 5 bin veriyo
ruz, üçüncüde de yaparsa artık yeter. Herikesçe ma
lum ya «çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde ya
kalanır») derler. Onun için iyidir, teklif de öyle gel
miş. 

Başka bir diyecek var mı?.. 
Anlaşılan şudur : «İlk iki defasında para cezası 

kesilecek 5'er foin lira, üçüncüde yine aynı şeyi yap
maya devam ederse, o takdirde para cezası ile bera
ber ayrıca kaçakçılığa teşebbüs suçundan dolayı da 
mahkûm olur, hapis cezası alır» diyorsunuz. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu «iki», keli
mesini «üç» diye değiştirilerek, «En az üç defa uy
madıkları tespit edilenler de kaçakçılığa teşeibbüs et
miş addolunur.»; şeklinde olması lazım. 

BAŞKAN — Bu fıkranın yazılışı da açık değil, 
anlaşılmıyor. Komisyon, fıkrayı bu görüşlerin ışığı 
altında yeniden düzenlesin. 

Şimdi, 82 nci maddenin ikinci fıkrasını bu deği
şik şekli ile tekrar okutuyorum efendim : 

«Bu maddenin uygulanmasında 5 nci maddede 
yazılı esaslara göre levha asma mecburiyetine bir he
sap dönemi içinde üç defa uymadıkları tespit edilen
ler kaçakçılığa teşebbüs etmiş addolunur. Şu kadar 
ki, bu fıkra hükmünün uygulanabilmesi için ikinci 
tespit tarihinden itibaren asgari 15 gün geçmiş ol
ması gerekir.» 

BAŞKAN — 82 nci maddeyi ikinci fıkrasında 
yapılan bu değişiklik ile birlikte tekrar oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

83 ncü maddeyi okuyunuz efendim : 
MADDE 83. — Aynı Kanunun 359 ncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kaçakçılıkta Hapis ve Meslekten Men Cezası : 
Madde 359. — 344 ncü maddenin 1 - 6 nci bent

lerinde yazılı fiilleri işleyenler hakkında 345 nci mad
dede yazılı vergi cezalarından ayrı olarak 3 aydan, 
3 yıla kadar hapis cezası ile bu kadar müddet ticaret, 
sanat ve meslek icrasından mahrumiyet ve masraf hü
kümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin 
gazete çıkan yerlerde gazete ile çıkmayan yerlerde 
mutad vasıtalarla ilah edilmesine h'ülkmolunur. 

BAŞKAN — Bu maddeyi anlamakta güçlük çe
kiliyor. «îcrasından mahrumiyet ve masraf...» den
dikten sonra bir virgül konmalı. «îcrasından mahru
miyet ve masraf, hükümlüden sonradan tahsil edil
mek üzere...» şeklinde olmalı. 

83 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?.. 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik: Konlseyi Genel Sekreteri) — Buyurduğunuz 
şekilde anlamakta zorluk oluyor. Bu madde eski ka
nunda iki ayrı fıkra halinde idi, şimdi değiştiği için 
ahlama zorluğu oluyor. Bu baikımdan, «...Sanat ve 
meslek icrasından mahrumiyete hükmolunur.» deyip, 
eskisi gibi bitirmek lazım efendim. Ondan sonra ye
niden, e?ki kanunda olduğu gibi, «ayrıca masraf 
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hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin 
gazete çıkan yerlerde gazete ile çıkmayan yerlerde 
muttaki vasıtalarla ilan edilmesine hükmiolunur» de-
nlirse, daha açık dur. Eskiden de böyleydi zaten. 

MALİYE BAKANI KAYA BRlDBM — Evet, 
eski maddede öyle. 

BAŞKAN — Anlaşılmayan bir ifade zaten; demin 
ökuıdum anlayamadım, onun için virgül koydum 
oraya. 

Komisyonun bir diyeceği var mı efendim? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAİHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eski mdtin 
daha anlaşılır. Burada «hükmiolunur» iki defa geçi
yor; ama vergi kanunlarında esas olan anlaşılmasıdır, 
anlaşılıyor, Türkçesi de bozuk değil, daha da güzel. 
Eskisi gibi iki ibare halinde yazılması daha uygun 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır, «hükmolunurrdan» sonra 
öteki ikinci fıkra şöyle olur : «Ayrıca masraf hü
kümlüden sonradan tahsil edilmek üzere, keyfiyetin 
gazete çıkan yerlerde gazete ile gazete çıkmayan yer
lerde mutad Vasıtalarla ilan edilir.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İlanına bJük-
mıölunacak, kasıt o; yani buna yargı karar verecek 
ilan edilsin diye, kasıt o efendim. Eskiden de öyle 
idi. 

Yalnız, lütfederseniz Sayın Başkanım, «gazete ile» 
ibaresinden sonra bir virgül ihtiyacı var, eskisinde 
de var. 

BAŞKAN — Evet. 
Şimdi, 83 ncü maddeyi bu şekli ile tekrar okutu

yorum : 
Madde 83. — Aynı Kanunun 359 ncu maddesi 

aşağıdaki sekide değiştirilimişjtir. 

Kaçakçılıkta Hapis ve Meslekten Men Cezası : 
Madde 359. — 344 ncü maddenin 1 - 6 ncı bent

lerinde yazılı fiilleri işleyenler hakkında 345 nci mad
dede yazılı vergi cezalarından ayrı olarak 3 aydan 3 
yıla kadar hapis cezası ile bu kadar müddet ticaret, 
sanat ve meslek icrasından mahrumiyete hükmolu-
nur. 

Ayrıca ma'sraf, hükümlüden sonradan tahsil edil
mek üzere keyfiyetin gazete çıkan yerlerde gazete ile, 
çıkmayan yerlerde mutad vasıtfalarla ilan edilmesine 
de hükmiolunur. 

BAŞKAN — 83 ncü maddeyi bu değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum efendlim : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

84 ncü maddeyi okuyunuz efendim : 
MADDE 84. — Aynı Kanunun 360 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kaçakçılığa Teşebbüsün Cezası : 
Madde 360. — Hareketleri 358 nci maddeye uyan

lar hakkında bir aydan bir yıla kadar hapis cezası 
ve bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasın
dan mahrumiyete hükmiolunur. Ayrıca masraf hü
kümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin1 

gazete çıkan yerlerde gazete ile, çıkmayan yerlerde 
mutad vasıtalarla ilan edilmesine de hükmiolunur. 

Ancak bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en 
az iki defa fahura, taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi, 
müstahsil makbuzu, gider pusulası veya serbest mes
lek makbuzu düzenlememe fiillerini işledikleri idarece 
tespit olunanlar hakkında ilgili vergi dairesi müdürü
nün iteklif i ve mahallin en büyük mülki amirinin ka« 
rarı ile işyeri mahkeme kararı beklenmeden geçici 
olarak 3 günden 7 güne kadar kapatılır. 

BAŞKAN — 84 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — En büyük mül
kiye amirinin kararı ile bir kaza hükmü nasıl veri
lecek, onu anlayamadım. 

Yani, valiye veya kaymakama bir işyerini her
hangi bir rrialhkeme kararını beklemeden bir haftaya 
kadar kapatma yetkisi veriyoruz, vergiyi verip ver
mediği kesinleşmediği hallerde. 

IBAŞKAN — Elvett, (buyurun., 

IMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Taibii 
(muhlteİf kanunlarda, mesela beMyeflere bu şieMide-
ki kapaitmıa yeUktöeri Verülyor. 

BAŞKAN — Belediıyellerlde vardır. Yalnız, bele-
idliye reMüıin kararı mıdır o, ydklsa •befleküye encüme-
dîhln Verdliğli karar mııdıır? 

Elvet, huiyuruln.ı 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mliili Gü-

venİk Konseyi Geme! Sleikreltieri) — Gerek valilere, 
gerek befediiye reMerinle fcanuınıla verilen bu kapat
ma yâtMlsi, yine kalımında «aklalt ediMten, Umumu Hıf-
MSsılbJhla Kanununa uymasına ve normla! kanunla sa
yılmış hizmetleriin yapılmaSıddalki kasılth veya kasıt
sız üilalylaırdlaın doğar. 

'Şılmdli huTadla ise «sevk iirsalyesM, müstahsfil, 
ımalkibuızuinu, gider pusulasuım veya serbest mesllek 
ımlalkibuizu d ẑenlemleimie fÜUerimü işjediklied idarece 
tespliit olüiDamlar hakikında.,.» deniliyor. Tespit var; 
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arma bu 'bir cezaiyi müsitelzim ve biraz evvel konuşıtu-
ğumuz, 1 aydan 1 yıla kaklar hapsli icap öttürecek 
halde tevsüık edememiş Ikii, hemen bir hafıta kapata
lım diyorlar. Bu çok zor Mir uygulalma yaratır endi-
şesifldeylm. Sayın Başkanım. Yani valili blir yandan 
da aynı zamanida ceza relisi oluyor. 

IBAŞKAN — Fdki bunların cezasını Ikoymadık 
ini Ibliz?... ; 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mliil Gü
venlik Konseyi Genel Sdfcriefteri) — Yukarıda var 
efenidinı, Helmen bir yulkanldaiki bentte. 

IBAŞKAN — O zaman ıbu sulilisıtiımale de yol açar. 
Uımıuimi'yetle 3 günlük bir kapatma le iişfi geçişıtürme-
ye de giderler, adkerlerddkli disiplin cezasına benzer; 
malhlkemieye Vermidk İMtemddiğini bir disliplüm cefası 
ille savuşfarur, 

MALİYE İBAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, mahkeme kararı gelinceye kadar yapılan 
bir İşlem. 

BAŞKAN — Olmaz. Eğer <bu kararı vertmiiş&e ar-
ıtılk malhlkemieye güdemez. îlki defa ceza verimez. 

IMALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Mah
keme klanları ibdktortmedlen geçidi olarak bu kapatana 
f'ililiîyatı uygulanlacak. 

BAŞKAN — O tualf olur. Mahkemeye güvene-
ımiiyor. Peki, malhklem'ddle beraalt ederse ne olacak? 
O izalman bu 3 günlük, 7 günlük zararıinı isıterise... Ya-
n!i halksiz olarak kapattı, 7 güln ticaretten men etti, 
'ben mahkemeden de 'beraalt ettiim, 'binaenaleyh, ben 
Ibunuin masraflını devlbtîten islteriım derse, alır. Onun 
içlin, o vali de çolk güç duruma düşler. Eğer, mah
kemeye vermeden, aslkerlilkteki ıdMpfa cezaları gibi 
ibliî öeza olsa amenna; ama mahkemeye veriliyor, ver-
ınle(dön de hu İşlem yapılıyor. Bence gerek yok bu
na. O ki, mahkemeye veriliyor, mahkemenin kararı
nı (bektemek lazım. 

'Bu kbndda söz almak isteyen var mı etendim?... 
1 noi fJkrada bir şey yak, değil mi?... 
;1 ildi fılkra; «... keyfiyettin gazete çıkan yerler

de gazete ife, çııklmiayan yerlerde mut/ad vasıtalarla 
ilkin ddilmıesfilnie dle hükmalıunur» diyor. Onldan sionra 
gelen «Anoalk» diye başlayan 2 nci fıkranın çıkaınl-
masmı ive maddenfın bu şekli ile kabul edilmesini oy
larınıza sunacağım efendim: Kalbul edenler... Kabul 
dtmeyenlbr... Kalbul ödilmıişir. 

ı84 ncü çerçeve mıaldde 360 ncı maddenin 2 nci 
fılkırası çılkarılmış olarak 'kaibufl edilmliştir, 

85 neti malddeyti okutuyorum eifenkülm: 
MADDE 85. — Aynı Kanunun 361 nci madkfesi 

aşağıfdalki şelkide değiştiMiIknıişHir. 

IBiîgi Vermekten Çekinenler ile 257 nci Maldde 
Hulkülmüine Uymayanlar : 

Maldde 361, — 148, 257 ndi maddelerle, 1501 nci 
nıfalddenin 4 numaralı 'bendıinlde yazılı mecburiyetlerin, 
özel usulsüzlük cezası kesilmesline rağmen ytine yerli
nle getirilmemesi halinde, yettkü'üi mercilerce yen/üdien 
süre bellii edilerek 'bu mecburiyetlerin yerinle geıtiiril-
tmeSİi (kendilerine telMiğ olunur, 

Yeniden beli edilen süre içinde bu mecburiyet
leri yerinle getirmeyenler halkkında bir aydan üç aya 
Ifcaldar hapis cezaisi hükmedilir. 

Yetkili malkam ve memurlar tarafından kamu ida
re ve müesseslerinden 148 ve 149 ncu miaddefer 
gereğince istenilen bilgileri çekiibme sebebi olmaksı-
zm Vermieyönlıer ille 150 nci malddenıin 1 - 3 numaralı 
(benltleriınlde yazılı olanlardan balhsi geçen maddedeki 
bildiırme mecburilyeltM yerine getirmieyenifere 2 50O 
liraya kadar para cezası hülktaıolunur. 

IBu maddenin uiygulaınmıaisırida 367 nci maddleidie 
göislterlen uısule uiyuliur. 

IBAŞKAN — 85 ndi maldde üzerttı/de söz almıak 
fflsteiyein var rnı efbnldim?... 

ıBuyurun, Orgeneral1 Saflitıflc. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MliüM Gü-

verillilk Konseyi Genel SekröteTi) — Mükerrer 355 
nci mlalddelde; «Bu Kanulnuin 86, 148 ve 257 ndi mad
deleriyle 150 noi mâ ddesliniin 4 .numaralı 'bendli hüküm-
leirine çekinme selbdbi olmialksıızım riaydt (etmeyenlerde 
^kamu idare ve müesseseleri haıniç) dendi. Sjilmdi 'bu-
ralda, Kamu idare ve mübsisieseleri'nie para cezası ge-
tiMyorüz. Müsaiaide dderseniiz bir izlenıilmd ımfi arz ede-
aeğimı efemldim. 

!Bfa ikanitinllıeiri kıştaldan miadult s'ayanz, kışlanın 
parçasıdır; alma Mialiye Balkıanlığımız kanltiinleri bir 
'istetme olaralk düşünür ve Maliye Balkanlığı kıışla 
Ikatn'inlertiinlin bültün sJaıtışl'arınldaln - hatırladığıma göre 
1970 yılları içerMkılde - multlalka İşletime Vergisi bel
gesi 'kesitoeslîni ve gelip bunu kışlalarda denetlemiek 
foster. 

Kışlalar asıklerö bir tesis olduğu için, Mialiye Ba-
kanılığınm da ıbu tesisler içerlisnlnd'e böıyle bür denetle
me iimlkânı lolmaldığı, - BizÜm anlayışmMza göre - kış
la IkanltÜnferi de buna (taibi olmadığı içlin çok yazış-
malıarımız olmuşltur; ama ben hiçbir Maliye temsMi-
cüsıiınlîn kışla kjan*inlerlinli denetlediğini hatırlamıyo'-
rum. ^imdi böyle bir belgeyi vermediğiniz takdirde, 
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Ikışîa komuitanı olarak 2 500 liraya kadar para cezaisi 
lüle ceziaJlanIdülnllıaoalksın'iız. Ben bu mialddbyi böyle an
ladım efendim. Yani, bu maddede kamu idare mües
seseleri hariç tutulmamış, para cezası geitMfonıiştiir 
eıfbnldim. 

BAŞKAN — Mükerrer 355 nci maddede, ki 
çerçeve 80 nci maddedir, «Kamu idareleri ve mües
seseleri hariç»\ denmişti, kerre içerisinde. Burada ni
ye konmadı? Onu soruyor Orgeneral Saltık. 

METİN ÖZŞAHIN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Müsaade ederseniz arz edeyim efendim. 

Bu madde, bugün meri olan kanunun 361 nci 
maddesine tekabül etmektedir. Meri kanunda da ay
nı hükümler vardır. Yalnız, maddenin yazılış şekli, 
hem yargı kararına istinaden kesilecek para cezala
rını, hem de doğrudan doğruya idarenin keseceği 
özel usulsüzlük cezalarını, yani vergi cezalarını aynı 
madde içerisinde kapsadığından, bizatihi yaptığımız 
işlem, bu maddeyi ikiye parçalamak oildu. Müker
rer 355 ile burada arz ettiğimiz 361 nci madde bu
günkü meri kanunun 361 nci maddesinin aynıdır. 
Sadece buradaki para cezalarının miktarı yükseltil
mekle yetinilmiştir; değişiklik bundan ibarettir. 361 
nci maddenin «C» bendinde; «yetkili makam ve me
murlar tarafından kamu idare ve müesseselerinden 
148 ve 149 ncu maddeler gereğince istenilen bilgileri, 
çekinme sebebi olmaksızın vermeyenler ile 150 nci 
maddenin 1-3 numaralı bentlerinde yazılı olanlar
dan bahsi geçen maddedeki bildirme mecburiyetini 
yerine getirmeyenlere 200 liraya kadar para cezası 
hükmölunur.» der. Biz bu rakamı 2 5001 liraya çı
kardık. 

BAŞKAN — Doğru, yalnız biz yeni bir kanun 
yapıyoruz. Mükerrer 355 nci maddede, «'kamu ida
re ve müesseseleri hariç» dedik. Buraya da 'koyalım 
onu; vaktiyle yapılmış bir hatayı yine devam ettir
meyelim. Bu sefer burada şöyle diyeceğiz: «148, 
257 nci maddelerle 150 nci maddenin 4 numaralı 
bendinde yazılı mecburiyetlerin, özel usulsüzlük ce
zası kesilmesine rağmen yine yerine getirilmemesi 
halinde, (kamu idareleri ve müesseseleri hariç) yet
kili mercilerce yeniden süre belli edilerek bu mecbu
riyetlerin yerine getirilmesi kendilerine tebliğ olu
nur.»» 

METİN ÖZŞAHÎN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, kamu idareleri ve müessese
leri kavramı, malumunuz geniş vergi elemanlarımız 
noterlerde de inceleme yapmaktadırlar; noterler de 
bizim 'vergi mükellefimizdir. Eğer «kamu idare ve 

müesseseleri harice dersek, noterlerin incelemeye ko
nu bir kısım müesseseleri de inceleme kapsamı dı
şında bırakılmış olur. 

Ayrıca arz etmek isterim ki, «A»ı bendinde ge
çen özel usulsüzlük cezası, ki idare resen kamu gö
revlileri hakkında özel usulsüzlük cezası keseme-
mektedir, kesmeyecektir, amaçlanan budur; ama eğer 
idarenin sorumluluğu varsa, kamu idaresi dahi olsa, 
onu yargıya verebilecektir ve onun hakkında para 
cezası kestirebilecektir. Ben komutanımın ısrarına 
katılıyorum, ve böyle bir uygulamada olmuş olabi
lir. , 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu durumu bir 
kere daha inceleyelim efendim, belki ben yanlış an-
lamışımdır. 

BAŞKAN — Peki, mükerrer 355 nci maddede 
niye koydunuz onu? 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Efendim, biri vergi cezasıdır. Yani, adli yar
gının vereceği kararla, idarenin vereceği kararları 
ayırmak için maddeyi parçaladık. 

BAŞKAN — İyi ama, yukardalki bentte zaten 
bunları saymış ve işte, «Birinci sınıf tüccarlar ve bi
lanço esasına göre defter tutan çiftçiler üte serbest 
meslek erbabına 30 bin lira, demişsiniz; kamu idare 
ve müesseseleri de; orada noterler falan hariç olma
yacak mı? 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Orada özel usulsüzlük cezası bakımından ha
riç Sayın Başkanım; yalnız para cezası; mahkeme
nin verdiği kararlara muhatap olabiliyorlar, idarenin 
kararlarına muhatap olamıyorlar efendim. Yani ka
mu kuruluşları hakkında idare ressen para cezası... 

BAŞKAN — «Kamu kuruluşları»^ dersek, «no
terler de girer»! mi diyorsunuz? 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Başka hangileri girer? 
METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Trafik büroları, ticaret odaları da girer efen
dim, kamu kuruluşlarıdırlar, hepsi girer efendim. 

BAŞKAN — Bugüne kadar acaba hiç noterlere, 
ticaret odalarına ceza kesildi mi? 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — İnceleme yaptık efendim; noterler nezdinde 
çok büyük incelemeler yaptık, çok büyük suiistimal
ler çıkarıldı. 

_ J22 — 



M. G. Konseyi B : 29 29 , 12 . 1980 O : 2 

BAŞKAN — Bu hükmü, «Askeri kantinler ve 
orduevleri hariç^ şeklinde başka bir yerde koymuş
tuk; Gelir Vergisi Kanununda mı koymuştuk? 

METİN ÖZŞAHÎN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Gelir Vergisi Kanununa koyduk. 

BAŞKAN — Orduevleri ve hatta askeri gazino
ları da ilave, ettik oraya. Oraya koyduğumuza göre, 
burada bulunmasında bir mahzur var mı efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tabii burada bütün mesele, eline silah verilen 
kişinin, bunu iyi veya kötü kullanmasındadır. Had
dizatında Maliye bir hususu iki defa, üç defa bir ka
mu kuruluşuna yazı ile soruyorsa, ondan cevap bek
lemek hakkıdır ve onun da cevap vermesi bir neza
ket, asgariden bir nezaket gereğidir. 

BAŞKAN — Hayır; vergiden muaf olduğuna gö
re, nesine bakacak? Onları muaf tuttuk zaten. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ama görülü
yor ki, 'hakikaten, 1970'teki hadiseleri ben de hatır
larım, bunlar kuvvetlerin komptrolörlüklerine kadar 
girmiş, bayağı mesele olmuştu. 

BAŞKAN — Ama şimdi muaf tuttuk. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O tarihte de 
muaf tutmuştuk, o tarihte de muaftı. Buna rağmen, 
çeşitli nedenlerle oralara kadar gelirler. 

BAŞKAN — Muaflık İç Hizmette vardı, vergi 
kânunlarında yoktu, şimdi yeni koyduk. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İşte, İç Hiz
met de yine bir kanun; 211 sayılı Kanunda vardı 
efendim. Yani, bazı kuruluşlarımız politikayı kendi 
arkalarında gördükleri zaman maddeleri pek de bu
rada düşündüğümüz kadar iyi niyetle uygulıamıyor-
lar. Kimseyi suçlamıyorum, hele Maliyemizi kesin
likle suçlamıyorum; ama bunun da çok misallerini 
gördük; bu maddede, bu bir gerek galiba, lüzumlu 

BAŞKAN — Peki. 
Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben, 148, 149 
ve 150'yi bir daha okudum efendim, yukarıda bağlı 
olan ve bir mani hal yok. Zamanınızı işgal ettiğim 
için özür dilerim; önerimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Başka söz alan var mı efendim 85 nci madde 

hakkında?,. Yok. 

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

86 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 86. — Aynı Kanunun 367 nci madde

sinin madde başlığı ve madde metni aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında 
Usul : 

Madde 367. — Yaptıkları inceleme sırasında 344 
ncü maddenin 1 - 6 numaralı bentlerinde yazılı suç
ları veya bu suçlara teşebbüsü tespit eden Maliye 
Müfettişleri, Hesap Uzmanları ile Muavinleri ve Ge
lirler Kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve 
vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tara
fından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defter
darlığın mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili Cumhuriyet 
Savcılığına bildirilmesi mecburidir. 

Yukarıda belirtilen kaçakçılık suçunun işlendiği
ne dair suretlerle ıttıla hâsıl eden Cumhuriyet Savcı
lığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek in
celeme yapılmasını talep eder. 

Amme davasının açılması, inceleme neticesinin 
Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine talik olunur. 

359 ve 360 ncı maddelerde uygulanan hapis ce
zası ile ticaret, sanat ve meslek icrasından mahru
miyet cezaları, kaçakçılık, ağır kusur, kusur veya 
usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına mani 
değildir. 

Ceza mahkemesinden sadır olacak kararlar, bu 
Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmının 1 - 3 
ncü bölümlerinde yazılı vergi cezalarını uygulayacak 
makam ve merciler muamele ve kararlarına müessir 
olmadığı gibi bu makam ve mercilerce ittihaz edile
cek kararlar da ceza yargıcını bağlamaz, 

BAŞKAN — Burada, ikinci fıkrada, «Yukarıda 
belirtilen kaçakçılık suçunun işlendiğine dair su
retlerle...» deniliyor. Bunun anlamı nedir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Oradaki «dair». 
kelimesi «sair», olacak efendim; «sair suretlerle...», 

BAŞKAN — «Sair suretlerle ıttıla hâsıl eden...» 
Oldu şimdi. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Meri kanundaki metinde de var aynı hata efendim. 

BAŞKAN — 86 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

Komisyonun bir diyeceği var mı, burada bir de
ğişiklik yapmış?» 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, zan
nederim unutuldu, madde başlığını koymamıştı Hükü
met, onu koydu. 

Bir diğer husus da, Sayın Komutanlarımın belirt
tiği bir husustur : «Maliye müfettişleri, hesap uz
manları ile muavinleri...»! ifadesinden, sanki müfet
tişlerin muavinleri yok gibi bir anlam çıkabilir. Bu
rada «Maliye müfettişleri ve muavinleri ile hesap 
uzmanları ve muavinleri», denebilir. Maliye Bakan
lığı ilgilileri buradaki tabirin, müfettiş muavinlerini 
de kapsadığını belirttiler. 

BAŞKAN — Yani, «Maliye müfettişleri, Hesap 
Uzmanları ile Muavinleri»: ifadesi her ikisine de şa
mil. 

BMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — «Şamil»ı der
ler; bu manaya geliyorsa, bir mesele yok, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Biraz bozuk ola
bilir, ama «Maliye Müfettişleri ve Muavinleri, He
sap Uzmanları ve Muavinleri ile», diye düzeltilebilir. 

BAŞKAN — O daha garantili olur. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İzniniz olur
sa, 'iki defa, «muavin»! yazmaktan çekiniyorsak, 
«müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavin
leri..» diyebiliriz. 

BAŞKAN — Daha iyi olur; iki defa, «muavin
leri^ geçmez. 

Evet, bu madde üzerinde başka söz almak iste
yen var mı?.. 

Buyurunuz efendim, Orgeneral Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Aynı 
maddede ilave ettiğimiz, «Hesap uzmanları ve bun
ların Muavinleri»! nden sonra, «ve Gelirler Kontro
lörleri»] geçmektedir. Kontrolörlerin kaldırılıp kaldı-
rılmayacağı hususunda tereddüt vardı. Bunun yeni
den incelenip görüşülmesi gerekiyordu. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Komisyon Sözcüsü. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kontrolörler, Maliyede bir sınıf; yani bir vakıa. 
Bize gelmeseydi, Hükümet metninde olmasaydı, ko
yalım demezdim; ama burada olunca, bunları her 
yerden de çizince -- bunlar hep yüksek tahsilli, Siya
sal Bilgiler, Hukuk mezunu arkadaşları - sınıf olarak 
o kişilere de bir aşağılık hissi geliyor; yeterince va

zife yapma güçleri kalmayacak. Eğer, yüksek izniniz 
olursa, bundan evvel servet beyanında onları çıkart
mıştık, ama burada kalsınlar diye Komisyon olarak 
arz ederiz; takdir sizlerin efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Konunun ilk mü
zakeresi sırasında ben arz etmiştim; ben katılıyorum 
Komisyona efendim, burada. Yalnız, servet beya
nında, daha hassas bir konu olduğu için sınırlı kal
sın demiştik, burada kalmasında sakınca yok. 

Tensip buyurülursa kalsın efendim. 

ıBAŞKAN — Kaldı ki, «kontrolör», den sonra, 
«vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar»! de
miş. Memurlara kadar indiğimize göre, artık kontro
lörlerin kalması da herhalde faydalı olur. 

IBaşka söz alan var mı efendim?... Yok. 
O halde çerçeve 86 ncı maddeye bağlı 367 net 

maddenin ikinci satırı, «Maliye Müfettişleri, Hesap 
Uzmanları ile bunların muavinleri've Gelirler Kont
rolörleri tarafından» şeklinde olacak ve böyle de
vam edecek. 

Birinci fıkrayı, bu şekliyle bir daha okutuyorum: 
«Madde 367. — Yaptıkları inceleme sırasında 

344 ncü maddenin 1 - 6 numaralı bentlerinde yazılı 
suçları veya bu suçlara teşebbüsü tespit eden Mali
ye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ile bunların Mua
vinleri ve Gelirler Konıtrolörleri tarafından doğrudan 
doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer me
murlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulun
duğu defterdarlığın mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili 
Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi mecburidir.», 

BAŞKAN — 86 ncı maddeyi, yapılan bu deği
şiklikle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

87 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 87. — Aynı Kanunun 368 nci madde

sinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

2. Cezaya itiraz edilmişse, İtiraz Komisyonu ka
ran üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarna
menin ilgiliye tebliğ tarihinden; 

Başlanarak bir ay içinde ödenir. 

BAŞKAN — 87 noi madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 88. — Aynı Kanunun 369 ncu madde
sinin birinci fıkrası ille 1 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Aşağıda yazılı 'hallerde vergi cezası kesilmez : 
1. Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı 

ile yanlış izahat vermiş olmaları; 
BAŞKAN — 88 noi madde hakkında söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
ıMadreyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 89. — Aynı Kanunun 370 nci maddesi 

kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 89 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Aynı Kanunun 371 nci maddesi
nin birinci ve son fıkraları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

Beyana dayanan vergilerde kaçakçılık (338, 346 ve 
347 nci maddelerde yazılı şekilde yapılanlar dahil) 
ağır kusur ve kusur mahiyetindeki kanuna aykırı ha
reketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile 
haber veren mükelleflere aşağıda yazılı kayıt ve şart
larla kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları kesil
mez. 

Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi halinde ka
çakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs fiillerini işleyenler 
hakkında 338, 346 ve 347 nci madde hükümleri uy
gulanmaz. 

Bu madde hükmü Emlak Vergisinde uygulanmaz. 
BAŞKAN — 90 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — Aynı Kanunun 374 ncü maddesi
nin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

1. Cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğdu
ğu takvim yılını takibeden yılın birinci gününden baş
layarak kusur, ağır kusur ve kaçakçılık ile 353 ncü 
ve mükerrer 355 nci maddeler uyarınca kesilecek usul
süzlük cezalarında 5 yıl (114 ncü maddenin ikinci fık
rası hükmü ceza zamanaşımı için de geçerlidir.); 

IBAŞKAN — 91 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Aynı Kanunun 376 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kaçakçılık, Ağır Kusur, Kusur ve Usulsüzlük Ce
zalarında İndirme : 

Madde 376. — Re'sen veya ikmalen tarh edilen 
vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indi
rimlerden arta kalan kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve 
usulsüzlük (Özel usulsüzlükler hariç) cezalarını mü
kellef veya vergi sorumlusu itiraz süresi içinde ilgili 
vergi dairesine müracaatla vadesinde veya 6183 sa
yılı Kanunda zikredilen neviden teminat göstererek 
vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyece
ğini Ibildirirse : 

1. Kaçakçılık, ağır kusur veya kusur dolayısıyla 
kesilen cezanın birinci defada üçte ikisi; 

2. Müteakiben kesilen cezaların üçte biri; 
3. Usulsüzlük cezasının üçte biri; 
indirilir. 
Mükellef veya sorumlu ödeyeceğini bildirdiği ver

gi ve vergi cezası farkını yukarıda yazılı süre içinde 
ödemez veya itiraz ederse bu madde hükmünden 
faydalandırılmaz. 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın 
kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği olacak mı; bir değişiklik yapmış? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümet tasarısında, maddenin sonunda «(özel 
usulsüzlükler hariç)» diye bir ibare var. Bu, tek ba
şına orada anlamsız kalıyor. Onun için, zannederim, 
yeri, maddenin ikinci satırındadır. «Kaçakçılık, ağır 
kusur, kusur, usulsüzlük» ibaresinden sonra parantez 
içinde «(Özel usulsüzlük hariç)», diye buraya koymak 
lazım; daha doğru olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Aynı Kanuna 376 nci maddeden 
sonra 205 sayılı Kanunla eklenen bölümün Ek 3 ncü 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Maliye Bakanlığı, mahalli komisyonlara verilen 
yetki sınırlarını aşan her türlü vergi ve cezada uzlaş
mak üzere, merkezi uzlaşma komisyonları kurmaya 
yetkilidir. Bu komisyonların başkan ve üyelerinin se
çilmesi ile çalışma şartlarına ait esaslar Maliye Ba
kanlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN — 93 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Aynı Kanunun 389 ncu madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

itiraz, tartı edilen verginin ihtilaflı kısmının tah
silini durdurur. Ancak ihtirazi kayıtla verilen beyan
nameler üzerine hesaplanan vergilere yapılan itiraz
lar verginin tahsilini durdurmaz. 

•BAŞKAN — 94 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

Buyurun Komisyon Sözcüsü. 
lEMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yine Komutanlarımın burada üzerinde durduk
ları bir husus vardı, o hususu inceledik, «itiraz sü
resi, verginin aslını ne ceza olarak, ne vergi olarak 
artırmaz» diye teminat verdi ilgililer. «Bu uzayan sü
re sonunda acaba üç dört misli ceza da alınır mı?» 
buyurmuştunuz. Böyle bir halin olmadığını Komis
yonumuzda söylediler. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, itiraz
lar verginin tahsilini durdurmaz dedik; ama geriye 
doğru dönüldüğü zaman, cezada, itiraz komisyonunun 
kararı kesin oldu, temyiz komisyonunu kaldırmış ol
duk, biraz evvel 368 nci maddenin değiştirilmesinde. 

BAŞKAN — 368 nci madde mi? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Devamla) 

— 368'i değiştiren çerçeve 87 nci madde efendim. 
©AŞKAN — «Aynı kanunun 2 nci fıkrası aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
Cezaya itiraz edilmişse, itiraz Komisyonu kararı 

üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin 
ilgiliye tebliği tarihinden başlanarak bir ay içinde öde
nir.» «Durdurulur» demiyor, «ödenir»ı deniyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri). — Sayın Başkanım, 
ıbilgilerinize arz etmekte fayda var; şu anda temyiz 
Komisyonları vazife halindedirler. Temyiz komisyo
nuna gidip kesinleşmeden, daha itiraz komisyonun-
dayken ödeme teşekkül etmiş oluyor. Halbuki, tabii 
Maliye Bakanlığı bir paket halinde getirdi bunu; tem
yiz komisyonlarını belki kaldıracaktı, yani, şu anda 
işleyen temyiz komisyonları ne türlü karar verirse 
versin, ceza ondan evvel alınmış olacak efendim. Bu 
bakımdan bu hükmün karşısındayım efendim. 

İBAŞKAN — Bu konuda Bakanlığın görüşü ne
dir? 

Buyurun. 
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IMETlN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Efendim, Vergi Usul Kanununun 112 nci mad
desinde, verginin ne zaman ödeme safhasına gelece
ği; 368 nci maddesinde ise, cezanın ne zaman ödenme 
safhasına geleceği ayrı ayrı hükümlerle açıklanmıştır. 
Vergi, itiraz komisyonu karan üzerine çıkarılan ih
barnamenin tebliğ tarihinden itibaren bir ay sonra 
kesinleştiği halde; ceza, temyiz komisyonu kararının 
mükellefe tebliğinden itibaren, yani bir aşama sonra 
kesinleşmektedir. 

Biz, her ikisini de paralel hale getirdik. Eğer, za
ten mali idare vergide haklıysa, vergiye bağlı olan 
cezada da haklıdır. Her ikisini de aynı anda tahsil 
etmek istedik. 

Bunun dışında, temyiz komisyonu kararlarını kal
dırmak diye bir amaç da yoktur ve prosedür ve yine 
bu temyiz komisyonları çalışmaktadır. Ancak temyiz 
komisyonları, cezaların da tahsilini engellemesi için 
tehiri icra kararı alınması iktiza etmektedir. Bunu arz 
etmek istedim efendim. Teknik açıdan, vergi ile ce
zayı paralel hale getirmek için düzenlenmiş bir mad
dedir efendim. 

BAŞKAN — 94 ncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen Var mı efendim?.. 

Buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Şöyle 

bir konu var : Bu vergilerin geciktirilmesi, cezaların 
affıyla alakalı Hükümetin tasarısı var, henüz Kon
seyin gündemindedir. 

Vergileri kimsenin ödememesi nedenlerinden bir 
tanesi, ihtilafa götüren en büyük nedenlerden bir ta
nesi; bu dava 5 sene uzadığı takdirde, 5 sene sonra, 
yalnız, paranın aslını almamızdır. 

iBAŞKAN — Paranın değeri kalmıyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — O za
man da değer kaybı olduğu için, ilgili ihtilafa sevk 
etmek için, parayı ödememek için her türlü şeyi ya
pıyor ve ihtilaf haline gidiyor, 

94 nıoü maddenin sonuna acaba; bu dava, Haizine 
lehine neticelendiği takdirde, o tarihten itibaren bir 
faiz tahakkuk ettirileceğine ait bir hüküm konulabi-
lirmi, ki ilgili, ihtilafa gitmeden, yani kendini hak
sız gördüğü takdirde, bu parayı ödeme yolunu ter
cih etsin? Aksi takdirde, uzatıyor.: 

Bunun için aynı maddeye, «İtiraz, tarh! edilen 
verginin ihtilaflı kısmının tahsilini durdurur» dedik
ten sonra, «Ancak, ihtilafın mükellef aleyhine kesin
leşmesi halinde, ihtilaf konusu verginin % 10'nu nis
petinde gecikme faizi alınır» şeklinde bir hüküm 
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getirmek gerekiyor; aslında biz, bu % lO'un daha da 
fazla olması görüşündeyiz. 

<BAJŞKİAN — «En/fla'syon nispetinde» «Paranın 
değer kaybı nispetlinde» demek lazım. 

MALÎYE BAKANI KIAYA ERDEM — Çünkü 
(bu diğer ülkelerde de uygulanan bir husustur; hat
ta İngiltere'de idarenin hatasından dolayı dahi, bir 
vergi eksik alınmışsa - alındığı tarihinden itibaren -
fbu parayı idare talhsil ederkfen, faizini de alır. Yani 
kendisi, «Vergi şudur» diyor, «Şunu ödeyin» diyor; 
hata yapmıştır idare; idare hata yaptığı halde, 5 sene 
Sonra fark ederse, bu parayı faizi ile birlikte alıyor, 

BAŞKAN — Bunun tersi de varit; yani, «Dur
durmaz» dedik. O itirazını yapacak; davayı kazanır
sa, itiraz komisyonundan lebine alırsa, parayı geriye 
alacak. tş(te, o zaman, «Geriye verildiği vakit faiziy
le de verir mli Devlet?» denir. 

MAUYE BAKANI KAYA ERDEM — Tabii 
bu da düşnülebilir; fakat aynı şeyde mesela İngil
tere'de de idare tek taraflıdır; bu faizi alır, fakat ken
disi verirken faiz vermez. Yani İngiltere'deki uygu
lama böyledir.. 

BAŞKAN — O da olmaz. Yani bir taraftan al; 
bir taraftan ver olmaz; adaletsiz o da. 

MALİYE BlAfKIAINI KIAYA ERDEM — Fakat 
biz, kaybetmemiz halinde verilmesini istiyoruz; çün
kü bizim ihtilaflarımız çök fazla. Yekûnu da milyar
ları buluyor. Bunun için faiz almamız; gerekiyor. Mü
kellef kazandığı zaman verilmez, 

BAŞKAN — Efendim o çök zor olur faiz ne
dir, paranın değer kaybı ne kadar olmuştur? İşte, 
Devlet Planlama başka türlü der, İstatistik Enstitü
sü başika türlü der, Maliye başka der, çok ilhftilaf çı
kar. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Devlet 
tahvillerine verilen faiz nispetinde bir faiz alınması 
mümkün olabilir efendim ve her halükârda bir faizin 
konulması.. 

iBAŞKAN — Siz böyle bir değişiklik önergesi 
verecek misiniz? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Eğer 
'Konsey tarafından benimsenirse, vermeye hazırız. 

Şu şekil olabilir efendim. 
«İtiraz, tarh edilen verginin ihtilaflı kısmının tah

silini durdurur. Ancak ihtirazi kayıtla verilen beyan
nameler üzerine hesaplanan vergilere yapılan itiraz
lar verginin tahsilini durdurmaz. Ancak ihtilaflı mü
kelleften, ihtilafın mlükellef aleyhine kesinleşmesi ha

linde, ihltilaıf konusu verginin % 10'u nispetimde ge-
cikim'e faizi alınır» 

•'BAŞKAN — Onu demek olmaz; durdurmadığına 
göre, onu demeye hiç gerek yok; «(Durdurur» denir
se, olur. 

MAZİYE BAIK1ANI KAYA ERDEM — Hayır 
tabii, «Durdurur» da diyemeyiz. 

BAŞKAN — Denmezse, böyle kalması daha iyi. 
Obur türlü bir de faiz alacağız. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, ben tabii arkadaşlara, buna ait bir madde
nin belirli bir, yere, mümlkün olduğu takdirde monte 
edilmesi zorunluluğunu söylemiıştim. Arkadaşlar bu
rasında olabilir demiişler; ama esasında bunun bir 
madde halinde, ek madde halinde olma'sında, girme
sinde fayda olabilir. Müsaade ederseniz, ek maddele
re gelindiği zaman burada bir hazırlık yapalım; o 
şekilde bir önerge takdim edeyim efendim. 

Bu madde bu şekilde geçsin. Çünkü, burada olun
ca yanlış bir manaya sebep oluyor. Datıa ileride ek 
maddeler gelecek, o ek maddelere bir madde ilave 
teklifinde bulunalım. 

BAŞKAN — öyle olacak, O zaman üzerinde du
ruruz efendim. 

Dediğiniz şekilde olursa, aleyhine olur, Bir de 
(buraya «Durdurmaz» diyeceğiz, hiç olmazsa parayı 
alacağız; kaybelötiği zaman, bunun üzerine bir de iki 
sene sonra faizini alacağız. O olmaz, öyle şey olmaz. 
Durdurulursa faizi alınır. «Durdurmaz» dedikten 
sonra mesele kalmıyor zaten. 

'94 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

95 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 95. — Aynı Kanunun 392 nci madde

sinin 3 ncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
(3. (Her türlü vergi, resim ve harçlarda 2 500 li

rayı aşmayan tarhlara yapılan itirazlar (verilen ka
rar neticesinde vergi, resim ve harçların asılları bu 
haddi aşmamış olması şartıyle); 

BAŞKAN — ıBu 95 nci madde üzerinde Komis
yonun bir diyeceği var mı efendim?. 

(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok eendim. 

ıBAŞKJAN — Konsey Üyesi arkadaşlardan bu ko
nuda söz almak isteyen var mı efendim?. Yok., 

95 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

96 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 96. — Ayni Kanunun 406 nci maddesi

nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştürilim'iştir: 
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«Yukarıki fıkrada yazılı hususlar hariç olmak üze
re miktarı altmış bin lirayı (il özel idare vergilerinde 
on bin lirayı) aşmayan matrahlar üzerinden tarh olu
nan vergi, resim ve harçlar ile on bin lirayı aşmayan 
belediye gelirleri hakkında Temyiz Komisyonunca 
verilen kararlar kesin olup, aleyhine Dartıştayda tem
yiz davası açılamaz.» 

iBAŞKAN — 9!6 ncı madde üzerinde Komisyonun 
Ibir diyeceği var mı? Hükümet tasarısıyla Kom'isyon 
metni arasında bir fark var; «Şu kadar ki» diye de
vam eden kısım çıkarılmış. 

EMEKLt AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Öültiçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, «Şu kadar İci» diye başlayan kısım Muihaselbe-i 
Umumiye Kanununun 39 ncu maddesinde yapılacak 
muhtemel değişikliğe atıf yapmaktadır. Bu, henüz 
huzurunuza gelmiş, yasalaşmış değildir. Geldiği za
man, bu maddeye atılf yapılacaksa, orada aynıca dü
şünülür. 

ıBu nedenle, buradan çıkarılmasını düşünüyoruz. 
Diğer taraftan, 1,0 bin liraya kadar vergi alacak

ları için Danıştay yolu kapanmıştır. Biz kendileriyle 
bunları uzun uzun konuştuk; hakikaten Maliye bu 
hususta dertlidir., 10 bin lirayı 10 sene sonra zlor 
talhlsil edebilmektedir. Bu 10 bin liranın da 10 bin 
liralığı kalmamaktadır. 

Anayasal haklarla ne derece bağdaşır bilemiyo
rum; ama Malliyenin de bu derdine çare bulmakta 
yarar var diye düşünüyoruz. 

Maddeyi bizim önerdiğimiz şekliyle arz ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?. 

•MALÎYE BAKIANI KAYA ERDEM — Efen
dim, Mulhasebe-1 Umumiye Kanununun 39 ncu 
maddesinde yapılacak olan değişiklik endekslemedir. 
Esasında, Gelir Vergisi Kanunuyla da bir arada çık
masında büyük fayda olacaktı; (haltta bu gazetelerde, bir
çok yftrde, bunun asgari ücretle irtibatı yapılmadığı
nı, enflasyon etkisiyle simidi tespit edilen uygun ra
kamların da üç dört sene sonra önemini kaybedece
ği yöntünide tenkitler de yapılmaktadır. Biz, Muhase
be-! Umumiye Kanunundaki değişikliğin Gelir Vergi
si Kanunuyla bir arada çıkacağı düşüncesiyle buraya 
koymuştuk. Tabii çıktığı zaman atıf yaparak düzel
tilmesi kaydıyla Komisyonun teklifine iştirak edi
yoruz. 

'BAlŞIKAN — Talbii orada yapmak lazım. Çıkma
mış kanuna atıf yapamayız. Her halükârda o çık
tıktan sonra bu kanun ele alınacaktır. 

96 ncı madde üzerinde başka siöz almak isteyen 
ıvar mı efendim?.. Yok. 

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

97 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 97. — Vergi Usul Kanununa geçici M 

nci maddeyi takiben aşağıdaki beş ek geçici madde-
eklenm'iştir, 

Ceza Hükümlerinde Uygulama : 
EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürür

lüğe girmesıinden önce işlenmiş fiiler hakkında, bu 
fiillerin işlendiği tarihte 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nun yürürlükte bulunan vergi cezalarına ait hükümle
ri uygulanır. 

Ancak, 1980 dönemine ait olup beyannaımeleri 
1981 yılında verilen vergiler hakkında da bu kanu
nun ceza hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 97 nci madde hakkında Komisyo
nun bir diyeceği var mı efendim?., 

EMEKLİ AMCRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —Sayın Başka
nım, Maliye Bakanıyla da görüştük; ek geçici 1 ncı 
maddenin ve ek geçici 2 nci maddenin - biraz son
ra arz edilecek mad'denin-oer ikisinin sonunda da 
«Ancak..» diye başlayan cümle, cezaları da geçmiş 
yıllara sirayet ettiriyor. Buna hakkımız olmadığına 
göre, her iki maddede de «'Ancak..» tan sonraki kıs
mın çıkartılması gerekir. 

ıBu hususta zannederim Hükümetin bir önergesi 
olacak. 

ıBAŞKAN — Hükümetin bu konuda bir önergesi 
vardır, okutuyorum: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanliğına 
Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi Usul Ka

nununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
tasarısının Ek Geçici 1 nci maddesinin ikinci fıkra
sının madde metninden çıkarılmasını arz ve talep 
ederim. 

\Kaya Erdemi 
Maliye IBakanı 

.BAŞKAN — Maddenin 2 nci fıkrasında, «An
cak, 1980 dönemine ait olup, beyannameleri 19811 yı
lında verilen vergiler hakkında da bu kanunun cezai 
ihükümleri uygulanır» denmişti; bunun kaldırılmıası-
nı Hükümetimiz öneriyor, bu 2 nci fıkrayı geri alı
yor. 

ıBu konuda söz almak isteyen var mı efendim?.. 
< Yok. 
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•O halde ek geçici 1 nci maddeyi 2 nci fıkrası kal
dırılmış olaraik oylarınıza sunuyorum: Kalbul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmişltir. öneri ve madde 
kabul edilmiştir. 

Ek geçici 2 nci maddeyi okutuyorumı: 
Ceza Kesmede Zamanaşımı : 
EK GEÇİCÎ MADDE 2. — Bu Kanunun yürür-

lülk tarihlinden önceki dönemlere ait vergi cezaları 
hakkında ilgili dönemde yürürlükte bulunan ceza 
kesmede zamanaşımı hükümleri uygulanır.. 

Ancak, 1980 dönemi ile ilgili olup beyannameleri 
198İ1 yılında verilen vergilere ait cezalarda da bu Ka
nunun ceza kesmede zamanaşımı hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Bu maddede de Hükümetin bir 
önergesi var, okutuyorumı: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
(Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi Usul Kanu

nunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ta
sarısının Ek Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası
nın madde metninden çıkarılmasını arz ve talep ede
rim. 

jKaya Erdem 
Maliye 'Bakanı 

(BAIŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak İsteyen var mı?,.. Yok. 

Ek geçici 2 nci maddeyi Hükümetimizin teklifi 
istikametinde, 2 nci fıkrası çıkarılmış olarak oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmişltir. 

2 nci fıkra çıkacak efendim. 
ıBk geçlici 3 nCü midadeyi okütuyorurn: 
lEK GEÇİCİ MAODE 3. — Vergi kanunlarına 

göre ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri dolayısıyla 
ilgili vergi dairelerine mükellefiyet kayıtlarını yaptır
maları gerektiği halde, 3(1 . 3 . 1S98İ1 tarihine kadar 
bu mükellefiyetlerini tescil ettirmemiş bulunanlar 
haklarında. Vergi Usul Kanununda öngörülmüş olan 
diğer ceza hükümleri ile birlikte aynı Kanunun 3ı60 
nci maddesi hükmü de uygulanır. 

•BAİŞKİAN — Bu maddede Komisyon bir değişik
lik yapmış, izah ederler mi efendim?! 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yeniden mükellefiyetini kaydettireceklere, bu 
madde bir tazyik maddesidir. Belli bir tarihe kadar 
-ki, bu martın sonuna kadardır- bu mükellefiyetleri
ni kaydettirmedikleri takdirde, kendilerinin 360 nci 

maddedeki ceza ile cezalandırılacakları hükmü geti
rilmektedir. 

Bizim amacımız, belki yine gerçekte bir şey değiş
meyecek; ama mükellefleri bir an evvel tescillerini 
yaptırmaya itebilmek için, «Vergi Usul Kanununda 
öngörülmüş olan diğer cezalarla birlikte 360 nci mad
dedeki ceza bükmiolunur» demekle, sanki cezayı ağır-
laştırıyormuş gibi bir intiba vererek bir an evvel mü
kellefiyetini yaptırmaktır. Çünkü, bunların sayısı bel
ki de 6 milyonu bulacaktır. Maliye Bakanlığının elin
de de başka bir usul yoktur. 

Bunu ilave ettik efendim. 
BAıŞKlAıN — Hükümetin bir diyeceği var mı efen

dim?.. 
MALİYE BAKİANI KAYA ERDEM — İştirak 

ediyoruz efendim. 
/BAŞKAN — Ek geçici 3 ncü madde üzerinde söz 

almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Ek geçici 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Ek geçici 4 ncü maddeyi okuyunuz. 
EK GE0DCİ MADDE 4. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 221 nci maddesinde yer alan defter tas
dik süreleri, 19811 takvim yılında tutulacak defterler 
için bir ay uzatılmıştır. 

(BAŞKAN — Ek geçici 4 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek geçici 5 nci maddeyi okuyunuz. 
BK GEÇİCİ MADDE 5. — 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununun 46 nci maddesinde yapılan değişik
lik nedeniyle, 198'1 yılında götürü matrahlara ilişkin 
olarak yapılacak takdirler için 2(1*3 sayılı Verigi Usul 
Kanununun 40 nci maddesinin 2 numaralı bendinde 
yazılı olan süre 198İ1 yılı Mart ayı sonuna kadar uza
tılmıştır., 

'BAŞKAN — Bu ek geçici 5 nci maddeyi Komis
yon ilave etmiş; buyurun. 

EMEKLİ AM'İRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMİET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Götürü mat
rahlara ilişkin olarak 46 nci maddede yapılmış olan 
değişikliğe paralel olarak yeni bir çalışma yapılacak
tır; bunun için de bir süre lazımdır., l/l/198'l zaten 
gelmiştir. Bu üç aylık süreyi Maliye Bakanlığımız da 
uygun mütalaa etmiştir. Kendileriyle özel olarak da 
görüşülmüş, mutabakatları alınmıştır. Bu nedenle bu 
madde buraya konulmuştur. 

BALKAN — Hükümet katılıyor mu? 
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MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Kalkı
lıyoruz öfendioı., 

BAŞKİAN — Bk geçici 5 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERİDEM — Sayın 
'Başkanım, müsaade ederseniz, geçioi ök madde 6, ek 
madde 7 ve bir de ök madde 8 olmak üzere üç mad
de ilavesi hakkında önergelerimiz var. 

IBAŞKAN — Buyurunuz efendim, veriniz. 
Hükümetimizin ek geçici 6 ncı madde teklifi var, 

okutuyorum!: 
Milli Güvenlik Kon'seyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının sonuna aşağıdaki geçici maddenin eklenmesi
ni arz ve talep ederim, 

(Kaya Erdem 
Maliye Bakam 

EK GEÇÎCt MADDE 6. — 1980 vergilendirme dö
nemindeki iş hacmi itibariyle 19811 yılında tüccarla
rın döfter tutma bakımından girecekleri sınıfların ta
yininde, bu kanunun 26 ncı maddesiyle değiştirilen 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesin
deki hadler esas alınır. 

İBAŞKAN — önergenizi izah eder misiniz efen
dim? Buyurun. 

(METİN Ö2ŞAHÎN (Maliye Bakanlığı Tem'sildsi) 
— Sayın Başkanım, değiştirdiğimiz 177 nci madde 
ile, defter tutma hadlerini 6 600 000 liraya çıkarmış
tık. Kanun 1/U/İİ98I1 yılında yürürlüğe girecektir di
ye düşünüldüğü için, bu değiştirilen hadler, 19S0 yı
lında meri olan kanundaki hadleri aşan mükelleflere 
uygulanamayacak bu durumda. Yani 1980 yılındaki 
meri kanuna göre 400 bin lirayı aşarsa, yine bilanço 
esasına göre defter tutması gerekecek. Oysa iyileş-
tirerek genişlettiğimiz bu haddi mükellef ler lehine ola
rak 1980 vergilendirme dönemine de teşmil etmek 
için bu geçici maddeyi getirdik efendim. Çünkü ka
nun 1/11/11918(1'•de yürürlüğe girecektir. Bu özel hü
küm olmazsa makable teşmil edemiyoruz; onun için 
bu özel hükmü getirdik Sayın Başkanım'. 

IBAŞKAN — Peşin ödeyecekler için mi yaptık bu
nu? 

IMİETÎN Ö2ŞAHIÎN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Hayır efendim, daha basit defter tutsunlar di
ye Sayın Başkanım; gelişmemiş firmalar için üç tane 
defter tutacakları yerde bir tane döfter tutsunlar di
ye götirdik-

IBAİŞIKAN — 6 600 000 esas alınacak? 
IMAILÎYE BAKANI KAYA ERİDEM — Evet, o 

hadde kadar tek defter, işlötme defteri tutacak. Hal
buki şimdi, 400 bini aştığı zaman üç defter birden tut
ması gerekecek. Biz şimdi 198:1 yılı için, 6 milyona 
kadar olan hadler için defter tutma mükellefiyetini.. 

İBAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu efen
dim?.. 

EMEKLİ AMIİIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bir şey sorabilir miyim? 

IBAŞKAN — Tabii efendim, buyurun. 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Îş hacmi iti
bariyle 1980'le bunun ilişkisini anlamadım efendim. 
1980 bitti, ne döfter tütrauşsa onu tuttu. 

METÎN ÖZŞAHUN (Maliye Bakanlığı Tem'silcisi) 
— Arz edeyim efendim': Şimdi diyelim ki, bir tücca
rın 1980 yılındaki iş hacmi - cirosu, alımları - 400 bin 
lirayı geçti. Bu Kanun 1 / l /İ19l8ll'de yürürlüğe gire
ceğinden ve halen bu tüccar 1980 yılında, yani bulgun 
meri olan kanuna talbi olduğu için 198İ1 yılında bi
lanço esasına göre defter tutması gerekecek; 400 bin 
lirayı aştığı için, 179 ncu maddeye göre sınıf değiş
tirmesi gerekecek. Oysa, getirdiğimiz kanunla biz bu 
haddi 1/1/198,1'den itibaren 6 milyon liraya çıkar
dık. Biz diyoruz ki, her ne kadar 1980Meki iş hacmi, 
meri kanuna göre 400 bin lirayı aştı ve bilanço ösası-
na göre döfter tütma'sı gerekmekte ise de, yürürlüğe 
'giren yeni kanuna göre size bir imkân tanıyoruz, siz 
işlötme defiteri esansında kalın diyoruz. Yani 1980 yılı 
döfiterlerini değiştirmeyecek, 198İ1 yılında tutiması ge
reken defterleri kendisine tayin bakımından getiriyo
ruz bu hülkimü. 

BtAŞKlAN — İş hacmi deyince, siz onu para ba
kımından koydunuz? 

METİN ÖZŞAHÎN (Maliye Bakanlığı Temsilci
li) — Ciro bakımından. 

BAŞKAN — «Ciro bakımından» diyorsunuz. 
Halbuki, «îş hacmi» deyince işi çok, o manada. 

'METÎN ÖZŞAHfÎN (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Kanunda o terim geçtiği için Sayın Başka
nım, o terimi köydük. 

tBASKAN — Buyurun efendim, Orgeneral Sal
tık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
400 bin liradan yukarı olanlar övtvelce birinci smıf 
tiüocardı. Binaenaleyh, bunların hangi tür defterleri 
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tutacakları belli. Ayrıca, bu defa bir yeni deifter ge
tirdik. Simidi bu kanun çıkınca, 400 bin liraya kadar 
olan tüccarlar ikinci sınılf tüccar olacak, ikinci sınıl 
tüccar olunca, gene eski defterini tu't deyip, dört def
teri birden mi isteyeceğiz? Bunu anlamadım. 

METİN ÖZŞAHİIN (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Hayır efendini. Sadece işletime defterini isti
yoruz. 300 bin liralık ciro yaparken, 1980 yılında 
400 bin lirayı aştığı için, 1981 yılında üç defter tut
ması gereken tüccar, yine - hlad 6 milyona çıktı ve 
(bunu biz 1980*e de teşmil ettiğimiz için - bir tane deif
ter tutacak. Yani amaçladığımız da bu. 

(MALİYE BAUCİANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz açıklayayımı: 1980 yı
lında 400 bin liralık bir limiti aşınca 3 deifter birden 
tutması gerekiyor. Biz kendisine diyoruz ki; 19811 yı
lından itibaren siz artık defter tutmak medburiyetin-
desiniz; çünkü 1980 yılında iş hacminiz 400 bin lira
nın üsltüne çıkmış. Onun da, 19811 yılında, 400 bin 
liranın üstüne çıktı diye o üç defteri birden tutması 
lazım'; fakat 1981 yılı için biz bu iş hacmini, bu mec
buriyeti getirerek 6 milyona çıkardık; ancak 6 mil
yonu geçtiği takdirde bu defterleri tutacak. 1980 yı
lında, geçmiış senede 400 bini geçti diye bu mükelle
fiyetle karşı karşıya bırakmayalım.. 

IHAIŞIKIAN — Zaten bırakılmaması lazım. Kanun 
1.1.198 l'de yürürlüğe girecek, ona göre tutacak. Ge
çici maddeye gerek yok. 

ıMAiLtYE BAJKANI KAYA ERDEM — Çünkü 
eski kanun 1980 yılında 400 bini geçtiği için.. 

iBASKAN — Zaten tuttu 1980 defterini. 
«MAUÎfYE BAKAİNI KAYA ERDEM — Eskiden 

300 bindi. 1980 yılındaki iş hacmi 300 bini geçti, 400 
bin oldu. 400 bini geçti diye artık halihazır - eski ka
nuna göre - 1981 yılından itibaren defter tutmak zo
rundadır. Bu şekilde bir hüküm getirilmediği takdir
de, onun iş hıacmi 500 bin liralık bir iş hacmi olduğu 
halde, üç defter tutanakla karşı karşıya kalacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı)' — Sayın Başka
nım, 1 . 1 * 1981'den itibaren burada biz onu 6 mil
yona çıkardık. 

BAŞKAN — Ben de onu anlayamadım. 
METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsil-

sici) — Sayın Başkanım, arz edeyim efndim : Defter 
tultima bakımından bir yıllık iş h'acmi müteakip yıla 
etki ediyor. Yani 1980 yılının iş hacmi, 1981 yılında 
tutulacak defterleri tayin ediyor; 1981'in iş hacmi, 
19821de tutulacak defterlerin sınıfını tayin ediyor. 
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1980 yılındaki iş hacmi, 1980 yılında meri kanun! 
var... 

BAŞKAN — Sene sonunda mı tutuyor defteri, 
başından itibaren tutmaya devam etmiyor mu? 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı' Temsilcisi) 
— Efendim, 198l'de tutulacak defteri tayin bakımın
dan. Bir geçmiş yılı bir ileriki yıla ölçü alıyoruz 
efendim kanunen. Onun için, şimdi 1980'de meri 
olan kanunda 400 bin liralık bir had var. Eğer bu 
kanun 31 . 12 . 19801de yürürlüğe girmiş olsaydı, 
biz böyle bir hüküm getirmeyecektik; ama kanun 
I . i . 198 l'de yürürlüğe girdiği için, mükellef 6 
milyonluk nadiden ancak 19821de yararlana/bilecek; 
yani bir sonraki yıl yararlanabilecek. Bunu arz et
mek isteklim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 1 . 1 . 1981 tarihinden itibaren uygulanacak 
ha'dlere göre 6 milyondan sonrası bilanço esasına gö
re defter tutacaktır. 1980'de 300 bin olan, şimdi 500 
bin değil; 5 milyon 500 bin de olsa, bu, işletme def
teri tutacaktır. Efendim, bu kanunun ayın l'i ile 
30 nda yürürlüğe girmesindeki çok kritik farkı, o 
acayip dengeyi bir türlü anlamış değilim. Bu kanun 
II . 1' . 19811de yürürlüğe girecek. Geliri 6 milyon 
olan kişi de, 6 milyondan az olan kişi de işletme 
defteri tutacak. 

Deniliyor ki, «500 bin liraya kadar olana, mü
saade ederseniz, işletme defteri tutturalım.,:» Benim 
kanundan anladığım, bırakın 500 bini, geliri 5 mil
yon 500 bin olan kişi bile işletme defteri tutacak. 
Eğer bunda bir terslik varsa, böyle acayip maddeler 
getirileceğine, bir madde getirsinler, «şu tarihte yü
rürlüğe girer» dertsin, bir şey densin. Bunu anlamış 
değilim ben. 

Bir ikincisi de - Bağışlayın, bunu huzurunuzda 
ifade etmek istemem - bizim huzurunuza getirdiği
miz her çalışmanın noktası, virgülü, çok geniş çaplı 
bir çalışmanın sonudur. Kusurlarımız çok oluyor; 
ama en az küsurla huzurunuza gelmeye çalışıyoruz 

'Bu tasarı Maliye Bakanlığımızın çok yetkili uz-1 

man kişileriyle birlikte hazırlanmış, huzurunuza gel
miştir. Bendenizi - bağışlayın - son dakikada Hükü
metimizin verdiği bu önergeler büyük çapta tedirgin 
ediyor. Bunlar önümüzde daha evvel gelip, müna
kaşa edilseydi, «Komisyon ne diyor?» dediğiniz za
man, şüphesiz sizleri tatmin edici bir cevap verebilir
dim. 



M. G. Konseyi B : 29 29 . 12 . 198a O : 2 

Aslında, konu bizim çoğumuz için de yabancı. 
Bunlar uzun uzun üstünde etüt edip, huzurunuza öyle 
gelmek zorunda olduğumuz kısımlardır. Gelir Ver
gisi -Kanununun ücretle ilgili kısımlarım kısmen uy
guladım; ama Vergi Usul Kanununu şiöyle topuyla 
hayatımda ilk defa okuldum. Tabii, burada gelen bu 
değişikliklere bu kadar kısa bir sürede adapte ol
mam mümkün değil; zannederim arkadaşlarım için 
de geçerlidir. Bundan sonra da kanunlar konuşula
caktır huzurunuzda. 

Birinci istirhamım - bağışlayın, usullere aykırı ha
reket ediyorsam - Sayın Maliye Bakanlığımızın tem
silcileri . bizimle konuşurken, Bakanlığın bu tür dilek
lerini Komisyona ' getirsinler, huzurunuza bir hazır
lıkla gelelim, iki; Maliye Bakanlığımızın bize gön
derdiği temsilciler mutlaka yetkili temsilci olsun. 
Orada bize bir arkadaş bir şey söylüyor, biz de ha
zırlayıp bizzat, huzurunuza getiriyoruz; burada bir 
başka arkadaş onun tamamen tersini söylüyor. Biz 

Usulsüzlük Cezalarımla Ait Cetvel 

Birindi derece İkinci derece 
usulsüzlükler usulsüzılıükilier 

'Mükellef Grupları 'için (Lira) liçin (Liro) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

(Sermaye 'şirketleri 
ıSermıaye şirketleri dışında kalan I nci sınıf ıtüccar ve serbest meslek erbabı 
II mei sınıf tüccarlar 
Yukardakliler dışında kalıp beyanname usulüyle gellir vergisine tabi olanlar 
Götürü usulde gelir vergisüne tabi olanlar 
Gelllr Vergisimden muaf esnaf 

16 000 
4 OOıO 
2 000 
1 000ı 

500 
250 

,3, 500 
2000 
il! 000 

500) 
250 
1(25 

İhtar 
1. Bu cetvelde mükelflıef grubu : GeJlir, Kürum-

lar Vergileriınden başka, Katma Değer, Gider, tsltlih-
Üak, İşletme, Dış Seyahat Harcamıalıarı ve Gayriımıam-' 
kuıl Kıymidt Artışı Vergilerine aiıt usulisüzillükılier hak
kında da esas tutulur. 

2. Emlak Alıım, Gayrimenkul Kıymet Artışı, Ve
raset ve İntikali Vergisi, Taşıt Alıım ve Motorlu Taşıt
lar Vergilerine aiit usulsüzlükler ile Daaıılga VergMr 
nin, 'beyanınaıme verilmek süratliyle ödeneceği ıhallllıerde 
beyannamenin sıüresinıde verilmemesine liişklin usulı-
süzülükler bu cetvelim mükellef grupları sütunum 3 ncü 
sırasına göre cezalandırılır. 
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huzurunuza getirdiğimiz melt'mden dolayı tedirginlik 
duyuyoruz ve açık söyleyeyim, uykularımızı kaçıra
cak tedirginlik duyuyoruz. Çünkü amacımız, sizlere 
inandığımız metinleri getirmektir; inandığımız ifletin-
lıeri getirsek, onun günaınıı sevabını taşırız; ama 

ı 'inanmadığımız metinlilerin günahını sevabımı, hıelle gü
nahını hiç taşıyaımııyoraz, bağışlayın; sağolun. 

BAŞKAN — Efendim bu ek geçici mıadde 6, ek 
geçici madde 7, ek geçidi madde 8,U ben, Komlisyomı-
ıda tetkik edilmesi içlin Komisyona iadesini ve yarıma 
kadar bunların tetkik edilmıesM oyulanımıza ısunaoa-
ğım ve ondan sonra bu miaddeyti oylayacağım. 

,'Bu 3 göçici maddenin Kotmisyofnca tetkikinden 
sonra gündeme alımmıasmı oylaırınıza sunacağım : 
Kabul edenler... Etmıeyemtar... Kabul edilmiştir. 

98'nci maddeyi okutuyorum : 
ıMADOE 98. — Aynı Kanunun somuma e k i bulu

nan «Usulsüzlük Cezalanma Ait Cetvel)» aşağıdaki: 
I şekilde ateğiştiritaiışbir. 

ı3. Emlak Verglisline ait usulsüdıüklter, bu cetve-
llin mükellef grupları sütununun 4 ncü sırasına göre 
cezalıandırılur. 

4. Kamu İdare ve müesseseleri ile dermek ve va-
kıflıarın yaptıkları usulsüzlüklıer {Bunların iktisadi iş* 
lıötmdıerime ait usulsüzlükler hariç) bu cetveliiın mü
kellef grupları sütuınunun 3 mcü sırasına göne cezaflıan-
dırıılıır. 

,5. Yukardakliler dışımda kalan diğer vergi, neslim 
ve harçlara alit usulsüzlüklar bu cetvelim mükellef grup-
Jıarı sütununum 4 ncü sıraısına göre cezalandı rotor. 

,6. Katma Değer Vergisi ile iil|gili olarak işe baş
ladıklarını zamanında bildirmeyen ımükdılıefler hak-
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kında kesilmesi gereken usulsüzlük cezası tfki kat ola-
ırak uygulanır. 

BAŞKAN — 98 nci madde üzerinde bir diyeceği 
var mı Komisyonun?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Btüeç - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, «İhtar» m, 1 nci satırdaki katma değerin kabul 
edilmesi için kalkması lazım. 6 nci ihtar maddesinin 
de, sadece katma değerle ilgili olduğu için tümüyle 
kalkması gerekir. Bunların, «Katma Değer Vergisi» 
kabul edildiğinde, buraya atıf yaparak, yeniden kon
ması mümkündür; bu nedenle maddeden çıkartılma
sını arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, çıkması lazım. 
Madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
O halde, bu 98 nci maddede, «Mükellef Grupların

dan sonra gelen 1 nci paragraftaki «Bu cetvelde 
mükellef grubu: Gelir, Kurumlar Vergilerinden baş

ka..,» ibaresinden sonra gelen, «Katma Değer» ke
limesi silinecek; 6 nci paragraf da olduğu gibi çıka
cak. 

«İhtan» başlığı altındaki 1 nci paragrafı bu deği
şik şekliyle okutuyorum : 

«İhtar, 
1. Bu cetvelde mükellef grubu : Gelir, Kurumlar 

Vergilerinden başka, Gider, İstihlak, İşletme, Dış Se
yahat Harcamaları ve Gayrimenkul Kıymet Artışı 
Vergilerine ait usulsüzlükler hakkında da esas tutu
lun» 

BAŞKAN — Tamam. 6 nci fıkra da silinecek. 
98 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, yarın 30 Aralık 1980 Salı günü saat 

14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 18.50 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

29 NCU BİRLEŞİM 

29 Aralık 1980 Pazartesi 

Saat : 14.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 4 . 1 . 1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununda değişikilk yapılmasına ilişkin Kanun Ta
sarısı ve Bütçe • Plan Komisyonu Raporu. (1/64) 
(S. Sayısı : 84) 

2. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Plan Komisyonu Raporu. (1/58) (S. Sayısı : 87) 


