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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1 Nisan 1981 Çarşamba! 

O : 1 

1730 Sayılı Yargıtay Kanununun 48 nci Madde
sinin Birinci Fıkrasının Değiştirilm'dsine Dair Kanun 
Tasarısı (1/159) (S. Sayısı : 177) ile; 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 14 ncü Mad
desine Bir Fıkra ile Bu Kanuna Geçici Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında (2/46) (S. Sayısı : 180) ve 

Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifleri (2/48) (S. Sayısı : 181)' kalbul edildi, 

•6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 5 nci Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair (1/35) (S. Sayısı : 72 ve 72'ye 
1 nci Ek) Ve 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında (1/55) (S. Sa
yısı : 178) kanun tasarıları da kabul olun'du. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
17.47'de son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

ratRlNiCÎ OTURUM 
AçıflnHa Sdaİ : 16.20 

BAŞKAİN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet ıBa^ka ..i, Gene kurmay ;ve 'Mili Güvenlik Konseyi Başfkanı) 
ÜYELER <: Orgeneral Nurettin İERSÜN l(K. 'K. K. ve M3ÎÎIİ Ottvtenlk Konseyi lüyeısli) 

OramiraS Nejat TÜMflER (Dz. K. IK* ve MÎQM Güvenlik 'Konseyi Üyesi) 
Orgeneral |SekM OELASU1N <(J. Gn. K. ^ to MıJJJi GliiivtenlOk KonlSeytö Üytesfi) 

BAŞKAN — M'iıll'i Güvenlik Konseyinin 48 nci 'Birleşimini açıyorum 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe 
- Pton Komisyonu Raporu. (1/58) (S. Sayısı : 87 ve 
87'ye 1 ve 2 nci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Birinci sırada, 6'802 sayılı Gider Vergileri Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı var. 
19 Ocak 1981 tarihli 34 ncü Birleşimde yer alan 87*ye 
1 nci Bk Sıra Sayılı bu kanun tasarısı, yeniden düzen -

(1) 87 ve 87'ye 1 ve 2 nci ek S. Sayılı Basmayazı 
tutanağa eklidir. 

lenrnek üzere o tarihte Komfeyona, iadle edilmişti. Ko
misyonun yeniden hazırlamış olduğu rapor 87'ye 2 
nci ek sıra sayısıyla dağıtılmıştür. 

Bu konuyla ilgili Bütçe - Plan Komisyonu Söz
cüsü ve sayın bakanlar yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum ve ilk sözü Komisyon Sözcüsü arkadaşımla bıra
kıyorum; kısaca bu tasarı hakkında izahat vermeleri 
için. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜtKAİMMET 

i(]Bütçe - Plan Komisyonu Balşkanı) — Sayın Başka
nım, 68C'2 sayılı Gider Vergisi Kanunu, kanunun so
nundaki 4 tabloda yer alan ilk istihsal miaödelerin'in, 
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mamul maddelerin, alkollü ve alkolsüz içkiHerân, it
hal maddelerinin imalatçılarından tesliminde veya ima
latları 'hallerinde veya bunların ithallerinde alınacak 
çeşitlli vergi'leri kapsayan; kibritten otomobile kadar 
çok çeşitli, yüzlerce, binlerce maddeyi kapsayan bir 
kanundur. Bu nedenle de ekonomik düzen içindle çok 
büyük yeri ve etkinliği olan bir kanun olmaktadır. 

Getirilen değişiklikle, vergi oranlarında günün had
lerine uygun bazı değişiklikler yapılmakta, bazı nihai 
mamullerin vergilendirilmesi yoluna gidMdiğihden kat-
m'a1 değere geçiş için bir zemin hazırlanmakta, nihaıi 
mamullerin vergilendirilmes'i dolayısıyla bazı ilk maj-
mullerin vergilerinde ona göre ayarlamalar yapıümak-
ıta; ilan ve reklam hizmetleri gibi radyo ve televizyon 
ilanları da verginin kapsamına alınmaktadır. 

198!1 yılı için kanunun öngördüğü bütçe geliri .13& 
ırtilyar liradır. Yapılan değişikliklerden sonra, 15 mil
yar liralık bir artış, (Hükümetin ilk teklif ettiği metne 
göre arz ediyorum) 17 küsur milyar liralık da bir aza
lış olacaktır. Yani toplarn olarak 2,5 - 3 milyarlık bir 
indirimi önlgörmek'tddir. Ancak Komisyonumuzda ya
pılan değişikliklerle bu aradaki fark (azalış miktarı) 
daha da artacaktır. Fakat buradaki vergi azalışından 
Komisyon olarak endişemiz yoktur. Çünkü, burada 
azalma olmasına rağmen, üretime dolaylı yolla katkı-
(sı olacağından, Jb*ir başka vergi olarak; Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisi veya sair vergiler olarak toplam 
gelirlerde bîr artma olacaktır. 

Sayın Başkanım, Hükümet ekonominin bizzat için
de olduğu için, getirdikleri değişikliklere biz komisyon 
olarak hemen hemen tümüyle katıldık. Tasarının bi
ze gelişinden bugüne kadar da 3-4 aylık bir süre geçti, 
bu arada görebildiğimiz kadar; mesela tekstil ve ni
hai mamulün vergilendirilmesinde, otomotiv endüstri
sinin içinde bulunduğu kriz dolayısıyla bazı sektörler
de düzeltmeler yaptık. Ama tümünü birlikte ele alıp, 
acaba bu vergiler yeterli midir, az mıdır, çok mudur 
diye bir de değerlendirme yapmak güçtür; zannederim 
bu, Hükümet için de büyük bir güçlük teVli't eder. 
Mesela buzdolabına % 8 vergi koyarken, televizyona 
'% 20 vergi var. Televizyonda da bir kriz var, bu sek
tör bugün ,% 20*yi kaldırabilir mi? Bırakın onu, buz
dolabı acaba % 8 vergiyi kaldırabilir mi? Hem bir ta
raftan üretimi artıracağız, hem de bunlar, bu sorunlar 
var. 

Bu bakımdan, benim kişisel olarak üzerinde dur
duğum en önemli konu; bu kamun diğer kanunlardan 
çok daiha değişik bir vergi kanunudur, çok kapsamlı 
ve günün koşullarını çok yakından takip etmesi gere-1 

ken bir kanundur. Her türlü değişikliği kanun met
ninde günü gününe yapmak mümkün değil. Diğer 
kanunlarda mümkün olduğu kadar hükümeite veya 
bakanlara veya Bakanlar Kuruluna vergi ayarlaması 
bakımından yetki vermekte hep çekinser davrandık, 
ben de o kanıdayım. Ancak bu kanunu günün koşul
larına göre takip edebilmek çok önemli olduğundan, 
zannediyorum ki Hükümet tasarısında yer almamış, 
Komisyon olarak da bizim tasarımızda da yeri yok 
ama; mutlaka Hükümete, asgarî ve azami limitleri 
belirlenmek kayıt ve şartıyla hiç değilse oransal ola
rak bu vergileri günün koşullarına göre, daha evvel 
de arz ettiğim gibi, belli sınırlar içinde artırma veya 
azaltma yetkisi vermek bir zorunluluk olmaktadır. 

Sayın Başkanım, kanunun tümü hakkında arz ede
ceğim bu kadar. İzniniz olursa diğer hususları mad
delere geçildiğinde arz edeyim. 

BAŞKAN — Zaten bu kanun Katma Değer Ver
gisine geçişi kolaylaştırıcı bir kanun otaayaeak mı? 

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

BAŞKAN — Yani bir senelik bir tatbikten sonra 
Katma Değer Vergisine geçişi kolaylaştıracağına gö
re, büyük aksaklıklar olmazsa, ufak tefek bazı şey
lere piyasanın da katlanması gerekir zannediyorum 
veya Gelir Vergisinde yaptığımız gibi ufak tefek bazı 
değişiklikler de gerekebilir ise ileride, onu o zaman 
ele alırız. Ama şimdi mademki Hükümete yetki veren 
bu azami ve a'Sgari sınırları belirten bir şeyi koyma
mışsınız, onu sonra ileride düşünürüz. 

Başka tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Özal. 

DEVLET BAKANİ - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Bu yetki konusu aslında son
radan çıktı Sayın Başkanım. Şöyle birtakım hadiseler 
oldu : Burada bazı sektörlere ilk tahminlerle % 15, 
% 8, % 7 gibi rakamlar koyduk. Fakat sonradan 
gördük ki ekonominin gidişine göre, bu rakamları 
bazı sektörler kaldıracak durumda değillerdir. Prob
lemin bir tanesi budur. 

İkincisi; ihracatla ilgili şöyle teşvikler yapılıyor. 
Yine Bakanlar Kuruluna, daha evvelce çıkmış kanun
larla verilen yetkilere göre, ihracat halinde girdileri 
sıfır gümrükle alıyorsunuz; yani ihraç edilecek bir 
malın bünyesine giren girdiler sıfır gümrükle alına
biliyor. 

Geçenlerde şöyle bir problemle karşılaştık ki, bu 
hemen hemen bütün sanayide aynı noktaya belki 
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ileride gelecektir : Bu girdilerin bir kısmı Türkiye'de 
yapılıyor. Tabii ihracata çok önem verdiğimiz için, 
girdiyi mümkün olduğu kadar ucuz almajfa gayret 
ediyoruz. Türkiye'deki girdi pahalı olduğu takdirde 
tabiatıyla dışarıdan girdi alınıyor. Bazı girdiler mu
kayese edilecek kadar ucuz değil Türkiye'de, ama 
bazıları da bu Gider Vergisinden dolayı dışarıyla re-
kabdt edemiyor. Çünkü dışarıdan girdiyi biz sıfır 
gümrükle aldığımız zaman, onun Gider Vergisi de, 
yani ithalattaki Gider Vergisi de sıfır oluyor ve bu 
şekilde rekabet bahis mevzuu olmuyor. 

Bu bakımdan, paralel bir yetkinin buraca veril
mesinde çok büyük önem vardır. Çünkü ithalinde 
o yetki Bakanlar Kurulunda var ve halen de kullanı
lıyor. Eğer burada bu yetki verilemezse; bir misalini 
anlatayım; geçenlerde TIR konusunda dışarıdan bu 
nakliye için teşvikler verildi. Bu arada da Türk sa
nayicileri de geldiler, «Biz rekabet edemiyoruz, ma
lımızı satamıyoruz» dediler. Tabii normal, makul dü
şünce, aynı şartları onlara da getirirsek «Rekabet 
ediyorsanız, buyurun satın» dedik. Onlara da vergisi1 

olan TIR sahipleri o çekicileri yerli sanayiden almak 
için o belgelerini götürüyorlar, ona tekabül eden 
mallar dışarıdan gümrüksüz ithali ediliyor; fakat içe
ride yapıldığı için Gider Vergisi mecburen bunun 
üzerine konuluyor. Halbuki dışarıdan alınan TIR'da 
Güder Vergisi de sıfırdır. Bu vazıyette bunlar bize 
geldiler «Biz rekabet edemiyoruz» dediler bu şartlan 
altında. Gider Vergisini o geçici hal için sıfıra getir
diğiniz takdirde rekabet etmeleri mümkündür ve içe
ride katkılı bir malı biz hiç olmazsa satarız, o bize 
bir nevi ilave iş imkânı getirir. 

Bu bakımdan bu fleksibilitenin verilmesinin ileri
de Katma Değer Vergisi yönünden de üzerinde önem
le durulması lazım geldiği kanaatindeyim efendim. 
Tatbikat başka türlü olmuyor. Bizim ekonomimiz 
daha bir çok şeylere kendi kendine alışmak dorumun
da. 

Bu bakımdan, böyle bir madde konulursa, zaten 
Bakanlar Kurulu kararı sizlerden geçiyor netice iti
bariyle, çok büyük fark etmez efendim. 

ıfîA'ŞKAN — Tümü üzerinde başka söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Daif Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 6802 sayılı Kanunun 7 nci mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 7. — 6 nci maddede yazılı şartlardan her
hangi birine riayet edilmemesi halinde (ihracat beyan-
namesiniin süresinde verilmemesi hali hariç) evvelce 
tecil edilmiş olan vergi, malın istihsal veya imal ye
rinden çıktığı tarihi takip eden ayın onbeşi ödeme 
süresi sayılarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre; ihracat beyan
namesinin süresinde verilmemesi halinde ise vergi, 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarih ve tahak
kuk ettirilerek usulü dairesinde tahsil olunur. 

BAŞKAN — Komisyon Hükümet teklifinde de
ğişiklik yapmış. Bunun gerekçelerini izah eder mi 
efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHM'ET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kanunun 6 nci maddesi ihracat muaflığı dedi
ğimiz bir muaflık getirmiştir. Bu ilk ve yardımcı 
maddeler için gider vergisi ödememiş olan kimseler, 
imalatçılar, mallarını yurt dışına ihraç ettikleri tak
dirde vergi ödemeyeceklerdir. Bunun şartları Kanu
nun 6 nci maddesinde yazılıdır. 7 nci madde, bunla
rın bu şartı yerine getirmediği takdirde vergi öde
melerini amirdir. Ödemedikleri takdirde de hakla
rında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 
Kanun hükümleri uygulanacaktır efendim. 

Hükümet bu sene getirdiği bir değişiklikle, (paran
tez içinde) «ihracat beyannamesinin zamanında veril
memesi hali hariç» demiştir, sadece bu kadar bir de
ğişiklik getirmiştir. Bu bir nevi cezai bir madde oldu
ğuna göreve bunun içinde de «ihracat beyannamesi
nin zamanında verilmemesi hariç» deyince, bundan 
Türkçe olarak benîm anladığım, beyannameyi zama
nında vermeseler de önemi yok; gene istifade edecek
ler. Halbuki niyet bu değil; bundan kasıt, onun ce
zasının daha ağır olacağı, Vergi Usul Kanununa göre 
cezalandırılacağıdır. Bu sebeple, bunu daha açık ve 
seçik olarak maddeye ilave etti Komisyon. 

BAŞKAN — Hükümetimiz?.. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — tştirak 

ediyoruz. 
BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. 
1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

arkadaşlarımızdan efendim?.. Yoktur. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
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MADDE 2. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesinin I 
(a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmişlfcir. I 

ı«a) 1 nci tabloda sıklet üzeninde vergiye tabî 
olan akaryakıtların saf sıkleti.» I 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Komisyonun I 
bir diyeceği var mı efendim?.. I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada sıklet üzerinden alınacak tuz ve akaryakıt 
vardır; tuz buradan çıkartıldı, 3 numaralı tablonun 
sonuna 7 nci pozisyon olarak ilave edildi. 

BAŞKAN — Onun için değiştirildi bu a fıkrası. 
2 mci ma'dlde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okuyunuz. j 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 17 nci maddesinin 
(b)' fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Müstahsil nam ve hesabına tahsil edilmiş ol
sun veya olmasın prim, beyiye, ikramiye, reklam be
deli, komisyon, faiz gibi paralar. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yoktur. i 

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

4 ncü maddeyi okuyunuz. I 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 23 ncü.maddesinin 
(c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Çok taraflı uluslararası anlaşmalarla, Gümrük 
Vergisi ve Gümrük Vergisi ile eş etkili vergilerde ya
pılacak indirimler matrahın tayininde dikkate alın
maz. 

BAŞKAN — Bu 4 ncü maddeyi Komisyon ola
rak siz ilave etmişsiniz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, verginin matrahının tespitinde, bunların Güm
rük Vergisine esas olan miktarları Gider Vergisinde 
de esas olmaktadır. Halbuki Gümrük Vergisi % 100' I 
den % l'e kadar Hükümet kararıyla inmektedir. Bu I 
takdirde bu verginin de ona paralel olarak % l'e ka- I 
dar inmesi lazım. Bunu önlemek için - doğrusu da I 
bu olduğu kanaatindeyiz - Gümrük Vergisindeki bu 
indirimden istifade etmeyecekler; asıl gümrüğe esas I 
olan değerleri ne ise, onun üzerinden Gider Vergisi I 
vereceklerdir. Onu şey yapabilmek için koyduk. J 
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BAŞKAN — Hükümetimiz bu 4 ncü maddeye iş
tirak ediyor mu efendim? Bir diyeceği var mı 4 ncü 
madde üzerinde? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Efendim, anladığım ka
darıyla şöyle bir hesap tarzı var : Şimdi bir madde
nin asli gümrüğü % 50, fakat herhangi bir sebeple 
uluslararası anlaşma, mesela AET Anlaşması ile biz 
bu % 50'yi % 30'a indirmiş olalım. Şimdi bu % 50 
CİF bedelinin üzerine ilave ediliyor, İstihsal Vergisi 
ondan sonra alınıyor. Yani bu mal üzerinde % 20 
İstihsal Vergisi varsa, bin an için, CİF bedeli 100 ise, 
gümrük de 50 olduğuna göre, 150 oluyor; 150'nin 
% 20'si alınıyor. Halbuki şu ana kadar yapılan güm
rüklerdeki tatbikat, 130'un % 20'si alınmaktadır. Bu 
madde olmadığı takdirde 130'un % 20'si alınmaktadır. 
Yani Gümrük Vergisiyle beraber, bir nevi kendisi inmi
yor ama, matrah iniyor sadece. Matrahı değiştirmeye
lim diyor. Yani bu bir nevi girdileri de pahalandıra-
caktır; tek mahzuru odur. % l'e kadar indirdiğimiz 
halde dahi, mesele demir - çelikte filan rakamlar bü
yük çıkabilir, bu ise mevcut dengeyi bozabiliriz diye 
endişe ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz Küçükahmet? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bundan evvel bu tasarı 2 defa değişik olarak 
huzurunuza geldi. Bu, hiçbirinde olmayan, bu defa 
gelmiş olan bir husustur; Maliye Bakanlığı «Hükü
metin arzu ettiği bir değişiklik» diye getirmiş ve met
ne yazdırmıştır. İzahlarına, gerekçelerine biz de Ko
misyon olarak katıldık ve bu şekilde huzurlarınıza 
getirdik; Kanun çıkarken, hani bu da noksan çıkma
sın endişesi ile. Ama, şimdi görüyorum ki, bizzat 
Hükümet, getirdiği teklife karşı çıkıyor. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Bizim getirdiğimiz teklif 
değil. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bilahara sizden 
geldi teklif. 

BAŞKAN — Evet, vergisi % 50 idiyse, 150 üze
rinden gider vergisi alınacak; fakat gümrüğü % 30 
üzerinden verecek. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Şu fark var efendim; bu
gün % 1 olanlar var; yani Gümrük Vergisi % l'e 
indirilmiş. Mesela demir - çelik mamulleri böyledir. 
Halbuki bunların asli gümrüğü % 50 civarındadır 
benim bildiğim. 
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BAŞKAN — O halde Gider Vergisini yine % 50 
üzerinden verecek. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — % 50 üzerinden olursa 
büyük çapta fiyat farklılıkları meydana gelir; piyasa
da tekrar bir büyük pahalılığa sebep olmayalım. Yani 
bir dengeler meselesi var. Bu alışılagelmiş bir sistem, 
halihazırda kullanılan. 

, BAŞKAN — Hükümet bundan vazgeçiyor; Ko
misyon buna iştirak ediyor mu? 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hükümet vaz
geçerse, zaten bize sonradan gelmiştir, biz de vazge
çeriz lütfederseniz. 

Sayın Başkanım, bunun esprisi, aslında fazladan 
vergi almaktan ziyade, birçok konularda yerli üretimi 
korumaktır. Daha çok ve biz o açıdan buna katıl
mıştık; ama Hükümet geri alıyorsa biz de katılırız. 

'BAŞKAN — Ama, eğer yerli üretimi korumak 
mevzuubahis ise, o zaman gümrük indirimini yap
maz. Gümrük indirimini yapmaması lazım o zaman. 
Gider vergisi değil, gümrüğü o zaman % 50'den ;% l'e 
indirmez; % 50 olarak, % 40 olarak bırakır. Yani, 
Hükümetin elinde öyle bir imkân da var, değil mi? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Gider vergilerini de indi
rebilir zaten; o imkân da var. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Gider 
Vergisi indirilebilir, Gümrük Vergisinde indirmeme 
yapılabilir. Yalnız tabii AET Anlaşmalarına göre, 
bir ölçüde girdiğimiz zaman, indirmek mecburiyeti 
de var. 

(BAŞKAN — Tabii. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURGUT ÖZAL — Mecburiyeti de var. Yani 
o anlaşmaya da aykırı oluyor bu. 

'BAŞKAN — Evet, bazı anlaşmalarımız var. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İndir

mek mecburiyetindeyiz. Belirli seneler itibariyle bun
ların üzerinden alınan vergileri belirli ölçülerde in
dirme mecburiyetimiz var zaten. 

'BAŞKAN — Evvelce var mıydı bu madde?.. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yoktu. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yeni getirildi. 
BAŞKAN — Yeni getirildi bu. 
O halde, Hükümet 4 ncü maddenin kaldırılmasını 

teklif ediyor ve Komisyon da buna uyuyor. 
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4 ncü maddenin kaldırılmasını oylarınıza sunuyo
rum «fendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 4 ncü madde kaldırılmıştır. 

5 nci madde olup da şimdi 4 numarayı alan 4 ncü 
maddeyi okuyunuz. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesinin 
(a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) 1 nci tabloda sıklet üzerinden vergiye tabi 
tutulmuş olan akaryakıtların saf sıkleti (Akaryakıtla
rın zarfları bu kanuna bağlı IV ncü tablodaki pozis
yonuna göre vergilendirilir.») 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde bir izahatı
nız olacak mı?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bundan evvel de arz ettiğim gibi, tuzun madde
den çıkartılması nedeniyle tamamen yeniden düzen
lenmiş bir maddedir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

5 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 27 nci maddesinin 

2, 5 ve 6 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
İstihsal Vergisine tabi tutulmuş maddelerle imal 

edilen İstihsal Vergisine tabi maddelerin her biri için 
bu maksatla uygulanacak ilk madde indirim nispetleri 
Maliye ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca müş
tereken tespit ve ilan olunur. Bu nispetler en geç iki 
yılda bir gözden geçirilir ve mamulün maliyet ve satış 
bedellerine giren unsurların kıymetlerindeki azalış ve 
artışlar dolayısıyla bozulan nispetler yeniden tespit ve 
ilan olunur. Ancak, vücuda getirdiği mamul için uy
gulanan indirim , nispetinin fiili duruma uymadığını 
beyan eden imalatçıların yazılı müracaatları, yukarıda 
belirtilen müddete bakılmaksızın nazara alınır ve tet
kik neticesinde o nevi mamuller için bu beyanın doğ
ruluğu anlaşılırsa, indirim nispeti değiştirilebilir. 

I sayılı tablonun 9/B ve C pozisyonundaki camlar 
ile II sayılı tablonun 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12,13,14 ve 
15 nci pozisyonlarındaki mamuller için ilk madde 
indirimi uygulanmaz. 

Ancak, dahilde alınan İstihsal Vergisine tabi tutu
lan maddeler İstihsal Vergisi ödenmek suretiyle teda
rik edilerek II sayılı tablonun 4, 5 ve 6 nci pozisyon
larında ve I sayılı tablonun 9/B ve C pozisyonunda 
gösterilen mamullerin imalinde ve bunların bünyesine 
girecek şekilde kullanıldığı takdirde, ilk madde indi
rimi esası uygulanır. 
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BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir izahatı olacak mı? 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kanuna bağlı olan 2 numaralı tablo 7 pozisyon
dan ibarettir. 

Tasarının 20 nci maddesiyle buna daha 9 pozis
yon ilave edilerek pozisyon sayısı 16'ya çıkartılmıştır. 
Bu değişiklik nedeniyle, bu maddedeki pozisyon nu
maralarının da yeniden yazılmasıyla, maddenin tadili 
gerekmiştir. 

'Hükümetin getirdiği teklifte bizim 1 nci fıkra 
yoktur. Biz sadece «Maliye ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı» tabirini, eski tabiri yeniye çevirmek için 
1 nci fıkrayı koyduk. 

2 nci ve 3 ncü fıkrada bizim yaptığımız değişik
lik; (Hükümetimizin getirdiği tasarıda 3 ncü pozis
yon taşıtlardır) otomotiv sektörünün içinde bulundu
ğu kriz dolayısıyla, özellikle bu sektörü biz korun
maya muhtaç bir sektör olarak gördük ve bu neden
le 3 numaralı pozisyondan taşıtları çıkarttık. Yaptığı
mız değişiklik bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu efen
dim? Otomotiv sanayiinin bir kriz içerisinde olduğu 
da mu'hakkak. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İştirak 
ediyoruz. 

IBAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Aynı Kanunun 28 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1. Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay : 
Madde 28. — Banka ve sigorta şirketlerinin her 

ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün mua
meleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile 
olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar 
banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. 

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve 
hizmetleri (Menkul kıymetler üzerine yaptıkları her 
türlü muamele ve hizmetler ile mevduat faizi ver
mek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler 
sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle 
uğraşanların topladıkları paralar üzerinden komisyon, 
ücret, hizmet karşılığı, gibi adlarla lehlerine aldıkları 
paralar dahil) dolayısıyla bu faaliyetlerine ilişkin ola

rak aldıkları paralar da banka muameleleri vergisine 
tabidir. 

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşan
larla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetler
den herhangi birini devamlı olarak yapanlar ve diğer 
banka muamele ve hizmetlerinden bir veya birkaçı 
ile iştigal edenler bu kanunun uygulanmasında ban
ker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve 
satımı ile İştigali banker sayılmasını icap ettirmez. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanını bu konuda 
dinliyoruz efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, gerek Hükümetin getirdiği tasarı ve gerekse Ko
misyonun düzenlediği metin, bankerlerin banka ve 
sigorta muameleleri vergisine tabi olmalarını sağla
mak amacına yöneliktir ve bu madde bu haliyle onu 
sağlayacaktır. 

İki metin arasındaki tek fark şudur : Biz tasarı
daki «Dolayısıyla bu suretle aldıkları paralar da 
Banka Muameleleri Vergisine tabidir» ibaresini bi
raz daha genişleterek, «Dolayısıyla bu faaliyetlerine 
ilişkin olarak aldıkları paralar...» şekline getirdik. 

Çünkü bu paranın doğrudan doğruya bu muame
leden alınıp alınmadığını tespit etmek mümkün de
ğildir. Aksi iddia edilebilir. Bunu önlemek için böyle 
küçük bir değişiklik yaptık. 

'BAŞKAN — Çünkü, «bugüne kadar zaten biz 
banka muamelesi yapmıyorduk» diyorlar. 

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

Böyle olduğu halde bugüne kadar ödemi yorlardı. 
'BAŞKAN — Bu değişiklikle Hükümetimiz muta

bık her halde. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 

mutaıbıkız. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı? 
Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
evvelce kanunda açık ka'.an bir tarif nedeniyle, ban
kerler bugüne kadar çok düşük kârlarla büyük faiz
ler vererek para toplamış durumdalar. 

Bu maddeyi bu haliyle geçirdiğimiz takdirde, 
1 Mayıstan itibaren yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe 
girdiği anda da, bütün yapt'kları muamelelerden, tıp
kı diğer bankaların yapmış olduğu muamelelere pa
ralel olarak bankerler vergi ödemekle mükellef ola
caklardır. 
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'Bu geçiş döneminde bu 'husus eğer büyük ölçüde 
bir darboğaza sokulursa, öyle zannederim ki, Türki
ye'nin para piyasasında erdjşe verici neticeler doğar. 
O bakımdan, daha evvel de münakaşa edildiği gibi, 
ya ıbun'lara bir süre tanınmalıdır, ya bir zaman içeri
sinde bu verginin tahakkukuna imkân verilmelidir. 

Amaca yüzde yüz iştirak ediyorum, bankerler de 
bankalar gibi yaptıkları işlemler nedeniyle vergiye 
tabi tutulmalıdırlar; ama bugüne kadar vergiye tabi 
tutmadığımız için, milyarları bulan 'bir birikimi bir
den bire vergilediğimiz zaman doğacak iktisadi sı
kıntıların endişe yaratacağı kanaatindeyim. 

Saygılarımla arz ederim. 

'BAŞKAN — Efendim, bu bankerler bir çok 
mevduat topladılar, muayyen 'bir faiz vermek külfeti 
altına girdiler. Neye göre? Eskiden vergi vermedik
lerine göre bu mevduatı aldılar, Sayın Saltık, «Şimdi 
birdenbire, bir süre tanımadan biz bunlara vergiyi 
koyarsak, bunu ödeyemez duruma gelirler, kritik bir 
duruma gelirler. O zaman herkes bankerlere hücum 
ederse paralarını almak için, bir kriz doğabilir» di
yor. 

Buna ne diyorsunuz ©fendim? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, tasarının Bakanlar Kurulunda müzakeresi 
esnasında da bu durumdan endişe edildi ve konu or
taya konuldu. Bu gerekçe iledir ki, 'Banka Muamele 
Vergisini, kolaylıkla intibak edebilmeleri için ı% 13 
nispetinde indirirken, 1% 25 yerine % 13 vermek su
retiyle burada rekabet edilebilir 'bir şekle, fazla ra
hatsız olmayacakları bir şekle getirmek 'bu gaye ile de 
düşünüldü. Yani bunu indirirken, bu bakımdan da 
nazarı itibara alınsın denildi.. 

(Burada endişeler var gayet ıtabii. Bu, benim ka
naatime göre bankerler konusunun kendi içinde olan 
t>ir rahatsızlıktır. Hatta bu vergi olmasa da, her an 
için, 'her an böyle bir riskle karşıkarşıyadırlâr. Bura
da da 'bir risk var, hatta biz burada 1% 13 değil, bu
nun çok daha aşağısını da alsak, hiç de almasak risk 
yine de sözkonusu. 

Sayın Paşamın da ortaya koyduğu endişe konu
şuldu, vardır; fakat ı% 25 yerine ilk uygulamayı % 13 
olarak yapmak suretiyle bunu biraz hafifletmeyi 
düşünmüştük. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKABMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, zannederim burada bankerlerin vergilenip vergi
lenmemesi sözkonusu değil; mutlaka vergilensin, ama 

nispeti ne olsun? Aslında bu husus bundan sonraki 
maddede idi; fakat buradaki sorunuza bir cevap ol
mak üzere arz etmek isterim. 

Sayın Başkanım, zannederim ki, bu konuyu ben 
bir türlü düzgün düşünemiyorum, hep ters düşünü
yorum. Çünkü kiminle konuşmuşsam, hep bankerler 
rin kârından nasıl fedakârlık edeceklerini, zaten az 
kâr ettiklerini söylemişlerdir. Hükümetimiz de öyle 
söylüyor, bizler de çoğunlukla öyle: düşünürüz. Ben 
konuya tamamen ters bir açıdan bakıyorum. 

Şimdi, bugünkü gazeteden kestim, bankerin ıbiri: 
«|% 55 yıllık net» diyor. Bu, brüt % 74 eder, banka-

| nın verdiği yıllık faizden % 24 daha fazladır. 
j Ben diyorum ki, geliri azsa gelirinden fedakârlık 
| yapmasın. Zaten benim burada düşündüğüm, eğer 

onu temin etmeyeceksek buna gerek yok, '% 74 faiz 
I vermesin; banka .% 50 verirken banker |% 74 ver

mesin. 
Böylelikle cazip gösterip mevduat topluyor. Bu

nun ekonomiye ne derece yararlı olduğu ve bu yolla 
toplamaları bir sorun; bir de ı% 74 faiz veren kişinin 
bunu yüzde kaç faizle işlettiği de ayrı bir sorundur. 

Binaenaleyh, benim bakış açımdan makul bir 
oran olarak biz % 15 getirdik, sırası gelince de bu 
hususu neden <% 15 getirdiğimizi arz edeceğim. Ma
kul bir oran içinde banker de bankanın verdiğini ve
rebilir. Kârlar azsa ki, doğrudur ;% 2 - 3 ile çalışı
yor, ben 'hiç bir zaman onlar kârlarından fedakârlık 
etsin demiyorum; kaldı ki o bankerlerden birisinin 
yine bugün gazetede bir beyanı vardı: «Fenerbahçe 
Kulübüne beni başkan yaparsanız 200 milyon veri
rim». diyor. O az kazanan kişiler konusu da ayrı bir 

I konudur. 
Ama 'benim düşündüğüm, faiz oranını makul se

viyeye indirsinler, bankaların mücadele kabiliyeti 
kayboluyor Sayın Başkanım. Bankalar !bu sene altın 
yıllarını yaşadılar, çok büyük kârlar elde ettiler, ama 
'bu böyle devam etmeyecektir. Benim büyük endişele
rim var bu bankalar hakkında, bu endişelerim şun
dan ileri gelir : Bu sene bankanın birisi 53 milyar 
ticari mevduat kullanmıştır sırf bu faiz ile, önümüz
deki sene bu olmayacaktır, 43 milyar vadesiz mevdu
at kullanmıştır, bunlar gittikçe azalmaktadır. 

Bankaların, üç beş tanesinin bilançosuna baktım, 
hiç birisinde şüpheli alacak yok. 'Bu kadar rahat bir 
şekilde bu parayı dağıtıyorlar, hiç şüpheli alacakları 
yok mudur? Hayır, «sair aktifler» «diğer borçlar» gi-

I bi çeşitli kalemlere koydular. Ben bir işten endişeli-
I yim ki, şu anda bankalardan 11 milyar kredi kullanıl-
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mıştır, banka bugün istese, o iştirak ona 11 lira ve
remez Sayın Başkanım. 

Binaenaleyh, bankaların kârları ilanihaye böyle 
devam etmeyecektir, zaten böyle devam etse huzuru
nuza Komisyon olarak •% 15 değil, yine i% 25'te ıs
rar ederek gelirdim. 

Bankalar hakkında endişelerim bunlar. 

Bankerler için bütün söylenenler doğrudur, ama 
bankerler bu faiz haddiyle devam ettikleri sürece, on
lara ayrıcalık tanıdığımız sürece, bu böyle devam 
edecektir. Bugüne kadar yeterli ayrıcalık tanınmıştır. 
Biraz sonra yüksek kararlarınızla faiz oranı tespit 
edilecektir; bunun hem bankerler, hem de bankalar 
için ödenebilir, katlanılabilir bir faiz oranı olması ve 
herkesin de bunu vermesinde yarar vardır, bunu ina
narak arz ediyorum. 

ıBAŞKAN — Evet, buyurunuz Sayın Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
meseleye tipik bazı örneklerle 'bakmanın sakmcaları 
olduğu inancındayım. Türkiye'de bugün para piyasa
sını düzenleyen bir kanun geçmediği sürece biraz ev
vel Sayın Maliye Bakanının değindiği, bankerlerde 
birikmiş olan milyarlardan doğacak bir kaos her za
man tehlikedir. 

Çünkü, zincirleme bir bankerler çöküşü Türkiye' 
de büyük ölçüde bir, benim anlayışıma göre, kaos 
yaratır; bugün küçük birikimleri olan insanlar oraya 
vermişlerdir paralarını. 

Nedir mesele şimdi? Banker parayı hiç vergi ver
mediği için \c/c 2 - % 3 kârla işletmeye devredebilir, 
banka bunu böyle yapamaz ama, parasınt toplayabil
mek için, mudiine brüt % 74'e varan, «net '% 55 
faiz veriyorum» diyebilir \c bunu bağlamıştır şu an
da. Bugün, 1 yıllık vade ile almış olduğu paranın her 
ay ödeyeceği bir belirli bonosu vardır. Bu adama 
derseniz (miktarına karar verin, i% 15 olur, ı% 25 
olur, !% 13 olur ona bir şey demiyorum) derseniz 
eğer <% 15'ten vergi vereceksin, 'bu adam iflas 'haline 
girecek midir girmeyecek midir? Ona bir cevap isti
yorum efendim. 

İflas haline girerse eğer, «bu şekilde banker pi
yasasının elinde ne kadar para vardır ve ekonomi
mizi ne kadar sallandırır?» bunun bir cevabı lazım. 
Bu cevap alınmadan evvel duygusal yaklaşımlarla 
mesele çözülemez. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
Buyurunuz Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, bu konuda, yani bunun ne kadar miktarda 
olduğu hususu en büyük çapta bu işi yapan Kas-
tellidir, onunla bu işlerle uğraşan hukuk müşavirli
ğimiz ve ben müteaddit defalar görüştüm. Bizim 
hesap uzmanlarımızdan da üç hesap uzmanı, geçen 
sene eylül ayından itibaren bütün bankerler üzerinde 
bir araştırma yaparak, bunlarda toplanan paraların 
ne miktar olduğunu, riskin ne yaptığını, damga ver
gisi ve diğer stopajları ödeyip ödemedikleri konu
sunda incelediler ve konuyu bir rapor halinde Ba
kanlığımıza verdiler. Tahminen, kesin olmamakla 
beraber, bunların vasıtasiyle yapılan muamelenin 
hacmi 20 milyardır. Bu muamelenin % 85'ini de 
daha çok Kastelli kendisi yapıyor, diğerleri daha 
ufak çapta, kendi iştirakleriyle ilgili olarak kulla
nan bankerlerdir. Bunlar tahvil üzerine alıyor, top
luyor parayı, fakat bu topladığı parayı kendi işti
raklerine veriyor, bu şekilde yapılan bir muamele. 

Tabii, sermaye piyasası kanunu kurulup bundan 
böyle belirli bir müddet - ki onun için de iki, üç se
ne geçmesi lazım - geçtikten sonra ancak bu piyasa 
sağlam, yerine oturmuş olacak. Şimdi mevcut olan 
risk her an var ve ben şunu iddia edebilirim, bugün 
için kendilerinin ifadesi sağlam olduklarını, böyle 
bir vergiyi ödeyebileceklerini söylüyorlar. Çünkü 
bunu sorduk, hatta... 

BAŞKAN — Ne zamandan beri bu biliniyor. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Bilini

yor ve bunun hesabını yaptıklarını, ödeyebilecekle
rini, hatta stopajı dahi Gelir Vergisi Kanununu çı
kardığımızda, ödeme güçlerinin bulunduğunu bun
dan bir endişe etmediklerini söylerler. Fakat, 
benim kanaatime göre, bir panik havasına girildiği 
an, risk ortaya çıkabilir. Bizim de gayemiz bu pa
niği yaratmamaya çalışmaktır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özal. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURGUT ÖZAL — Efendim, bu bankerlerin 
şöyle bir durumu var: Bildiğiniz gibi tahvili her
hangi bir müessese çıkartabiliyor, herhangi bir (x) 
müessesesi çıkardığı zaman, eskiden bunlar % 3 ile 
satılıyor, herhangi bir fiyat düşüklüğü ile değil ve 
aynı fiyatla bunlar nominal değerle satılıyordu. Bu 
paralar tahsil edildiği zaman, şirket sadece, yani 
alıcı daha doğrusu, tahvil sahibinin bir stopajını ke
siyordu. (O zaman % 20 idi şimdi % 25 oldu) bir 
stopaj kesiliyordu, o kadar. Ondan sonra bu mües
seseye gelen bu paralar üzerinden Banka Muamele
leri vergisi alınmıyordu. 
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Şimdi, bankerin yaptığı şeyin aslında şöyle mü
talaa edilmesi lazım: Banker bu muameleye aracı
lık yapıyor, yani tahvili şirketten alıyor, pazarlıyor. 
Normal banker muamelesi budur. Pazarladığı za
man kendisinin aldığı bir komisyon vardır bunun 
içerisinde, % 1-2-3 ne ise, bilemiyorum; bu komis
yondan Banka Muameleleri Vergisi vermesi lazım. 
Benim bu kanundan anladığım o. Yoksa, nihai şir
kete verdiği paradan değil, bu aradaki aldığı komis
yondan vermesi lazım, çünkü normal olarak şirket 
kendisi çıkarırsa, bir Banka Muameleleri vergisine 
tabi değil. 

Biz şimdi meseleyi ters düşünüyoruz. Halbuki 
diğer taraftan bankaların yaptığı muamele var. Ban
kalar halktan parayı topluyorlar. Bu parayı ya sıfır 
faizle topluyorlar - vadesiz mevduattır - veyahut da 
ticari mevduattır sıfır faizde. Onların öyle bir avan
tajı var, buna ilaveten de bu vadeli mevduata % 
50'ye kadar faiz veriyorlar. % 50'den bir stopaj 
yapılıyor ki, herkese ödenirken bugün kanunla % 
25 bir stopaj var, neticede müşteriye kredi verirken 
bugün % 25 Banka Muamele Vergisine tabiler. 
Yani, aradaki farkı böyle. Eğer bankerler netice 
itibariyle % 25 stopaja tabi olurlarsa, Sayın Paşa
mın hakkı var, hepsi çöker, hatta % 15'e bile tabi 
olurlarsa hepsi çöker. 

Benim tahminim, normal olarak bunların kâr
ları üzerinden, yani yaptıkları, aldıkları komisyon 
üzerinden bu Banka Muameleleri Vergisini verme
leri lazım; eğer komisyon % 3 ise ı% 13'ü çok bü
yük bir rakam tutmaz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kârdan veri
yorlarsa mesele değil efendim, şirketten veriyorlar
sa korkulur. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Ben bu kanundan böyle 
anladım, zannederim arkadaşlar da öyle anlıyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Lehe 
kalan para üzerinden o şekilde ödüyorlar. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Öyle olması lazım. 

BAŞKAN — Yani bankerin kazancı üzerinden 
alınacak. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Evet, öyle olması lazım. 
Eğer öyle değilse bunun açıklanması lazım burada-, 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bankerlerin yaptığı 

işlerden bir taneside, aldıkları tahvilin faiz kupon
larını değerlendirmesidir. Faiz kuponlarını değer
lendirirken, vadeye bağlı olarak değerlendirmek de 
söz konusu oluyor burada. Alıyor, vadesi geldiğin
den iki ay sonra mesela müşterisine dekont ediyor 
bunu, o devrede lehine kalan para söz konusu olu
yor. Yani, kendinin olmasa da, para, belli bir süre 
içinde kendi tahtı malinde kalması halinde Banka 
Sigorta Muameleleri Vergisinin kapsamına giriyor 
efendim. Vergiyi doğuran olay bu. Banka Sigorta 
Muameleleri Vergilerinde nihai olarak kendisine 
kalan kâr payı yüzünden emaneten kalan paralarla, 
parayı değerlendirmesi söz konusu olması nedeniyle 
vergi kapsamına alınıyor. 

Buradaki, komisyondan daha çok müşteriler adı
na tahsil etmesi için aldığı fon bedellerini bir süre 
mamelekinde bekletmesinden dolayıdır. 

Bizim getirdiğimiz husus bu nedenledir. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURGUT ÖZAL — O zaman sizin söyledi
ğiniz mahsup işidir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben böyle anla
dım. Eğer yanlış anlamıyorsam, yaptığı muamele 
üzerinden bazı vergileri verecektir. Ben böyle anlı
yorum kanunun maddesinden; eğer öyle değilse, o 
vakit, kârları üzerinden demek lazım; en doğrusu 
budur efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, «Bankerlerin yapmış olduk
ları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla, bu 
faaliyetlerine ilişkin olarak aldıkları paralar da» de
niyor maddede işte, «bu faaliyetlerine ilişkin olarak 
aldıkları paralar»dan kastı bu. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, o kâr 
değildir, Maliye Bakanlığının dediği. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Ama, 
para miktarıdır. Giren para bağlanıyor. 

BAŞKAN — İyi ama, bir iki kişinin, bir kişinin 
parasını alıp, kasasına koymakla ondan vergi öden
mez. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten görevi 
odur. O yine veriyor. 

BAŞKAN — İyi ama, onu da kazancından ve
recek. Kazancından vermesi lazım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kazancından ise 
eğer, bu değil zaten kazancı, Gelir Vergisi de veri
yorlar. 
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BAŞKAN — Efendim, bu madde açıklığa ka
vuşmadı. «Dolayısıyla bu faaliyetlerine ilişkin ola
rak aldıkları para» Nedir bu faaliyetlerinden dolayı 
aldığı para? Başka ne alabilir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHME'I 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
tabii maddeyi yazan teknik arkadaşlar burada, Hü
kümetin çok değerli üyeleri de huzurlarınızda, Ko
misyonun getirdiği metinde, Hükümetin getirdiği 
metinle çelişen, bu huzurunuzda yapılan münaka
şa ve görüşmelerde bir terslik yaratan varsa, biz, 
Hükümetin metnine katılırız. Fakat, zannediyo
rum ki, aslında Hükümetin metni üzerinde anlaşma 
yok. Yazıp getirdikleri metindir. Yine emir buyu
rursanız bunu öğrenelim diye, burada huzurunuz
daki arkadaşlara sorulup huzurunuza gelecek efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi kerre içindekini okuyorum: 
«Menkul kıymetler üzerine yaptıkları her türlü 

muamele ve hizmetler ile mevduat faizi vermek veya 
sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere 
devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların top
ladıkları paralar üzerinden komisyon, ücret, hizmet 
karşılığı gibi adlarla lehlerine aldıkları paralar 
dahil» 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Belki «dahil» kelimesi 
kalkacak efendim, «paralar» deyip, orada kapata
cağız. 

BAŞKAN — «dahil» deyince, ondan başka da 
varmış gibi. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Başka varmış gibi mana 
çıkıyor da o bakımdan. 

BAŞKAN — «dahil» deyince, o zaman, faizden 
gayri diğer bütün muamelelerden, mevduatından da 
bir faiz verecektir manası çıkıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(BÜtçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, parantez içinde okuduğunuz metin Hükümet 
mdtninin aynıdır, en küçük bir değişiklik yapmadık. 

iBAŞKAN — Aynı aynı, onda bir değişiklik yok. 
Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü^ 

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz ben amacımı bir kere daha arz 
eldeyim. 

iBen bu maddenin, bu yazılışı şekliyle kalmasını 
tercih ederek arz ediyorum zatıalilerinize, böyle kal

malı ve bankalar gibi vergi vermeliler; ancak, bir sü
re tanınmalı. Bugün verirlerse eğer, kârdan zaten Ge
lir Vergisini veriyorlar. Banka muamelesinden yap
tığı kârdan veya aldığı komisyondan % 10 vergi ve
rilecek dersek, biraz evvel münakaşa edilen amaca 
eremeyiz. Amaç, bankalarla aynı seviyede para ver
meleridir; ancak, bir geçiş dönemi tanınsın diyoruz. 

BAŞKAN — İyi, güzel de bunlar konuşmuşlar, 
bu kanunu okumuşlar, hiç birisinden bir ses seda çık
mamış. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, talbii onların da düşünilükleri, bizim bu 
şekliyle 2 ay için alıp da verdikleri parayı nazarı iti
bara almıyor. Herhalde onların da kendi düşündük
leri; komisyon, hizmet, bu gilbi paralar şeklinde, leh
lerine aldıkları bir muamele. Onun dışında, bu topla
dıkları parayı kredi olarak verdikleri takdirde, altta
ki fıkraya göre tümü üzerinden Banka Muamele Ver
gisi ödeniyor zaten. Bankalarla olan rekalbet, burada 
en fazla, bizim, getirilmesini istediğimiz bankerlerin 
de buna girmesi... 

BAŞKAN — Yani, bankalar gibi onlar da vergi
lendirilecek. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Kredi! 
haline getirdiği zaman, topladığı parayı kredi olarak 
verdiği takdirde, o tutar üzerinden, vergi kredi tutarı 
üzerinden Banka Muamele Vergisini zaten verecek, 
alttaki fıkraya göre. 

Öbür tarafta da, lehine aldığı şeylerden dolayı da, 
komisyon ve diğer şeyler; onlar üzerinden de vermek' 
suretiyle bir ölçüde bankalarla tbir muvazeneyi sağ
lamalıyız. 

BAŞKAN — Süre tanımak lazım gelirse, ne ka
dar süre tanımak gerekir? 

(MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Eğer bu 
şekliyle olduğu takdirde, yani, sırf komisyon, faiz ve 
bu gibi şeyleri kapsattığımız takdirde ki, gaye o, bir 
süre verilmesine ihtiyaç yok. 

BAŞKAN — Hayır, öyle anlaşılmıyor o. Sayın 
Özal'ın dediği gibi anlaşılmıyor burada. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Efendim, biz öyle anladık; 
fakat vergici arkadaşımız Öbür türlü anlıyor. 

BAŞKAN — Öbür türlü; çünkü, barakalarla eşit 
olsun istiyor. Bankalar kârı üzerinden vermiyor. Ban
kalar da kazandığı kârın üzerinden mi veriyor? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır. 
Aldıkları mevduat üzerinden vermez. Banka da Ban
ka Muameleleri Vergisi vermez. 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI- j 
SI TURGUT ÖZAL — Efendim, hadise şöyle : Ban
kanın bankere göre avantajı var taibii. Bankada, va
desiz mevduat da var, ticari mevduat da var, bunlar 
'hep sıfır faizli. Bankanın bir avantajı var. Sonra, 
bankanın Merkez Bankasıyla ilişkileri var, oralar
dan para alabiliyorlar. Bankerler aslında, aracılık1 

yaptığı zaman, o aracılık komisyonu üzerinden Ban
ka Muameleleri Vergisi versin diye düşündük. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar onu da vermiyor mu 
idi? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Onu da vermemişler, hayır. 
Onu vensin diye düşündük. O aldığı komisyon üzerin
den versin. Banka da faiz alıyor, o faiz üzerinden ve
riyor. 

Şimdi, altındaki fıkrada, eğer bir yerden para 
toplayıp da onu kredi olarak verirse, banka muame
lesi görsün diyoruz; ama aracılık yaparlarsa, aracı
lık komisyonu ne alıyorsa onun üzerinden versin di
yoruz ki, normal bankerlikte, bütün dünyadaki mua
mele 'budur zaten. Ama arkadaşlarımız bunu bütünü 
üzerinden tefsir ederlerse, o vakit Sayın Paşamın 
söylediği hadise meydana gelir; büyük problem olur. 

BAŞKAN — O takdirde, hu maddenin tekrar in
celenmesi lazım. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Efendim, benim kanaa
tim, şöyle yazılırsa bu tefsir tamamiyle ortadan kal
kar. O «dahil» kelimesini kaldıracağız, yani paran
tezi «dahil» den evvel yapıp, «Dolayısıyla lehlerine 
aldıkları paralar banka muameleleri vergisine tabi
dir» diyeceğiz; o kadar. 

BAŞKAN — O zaman kerreye lüzum yok. «da
hil» kelimesini kaldırınca kerreye lüzum yok. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Hayır, kerre olacak efen
dim; açıklık veriyor, neler olduğunu izah ediyor. 

BAŞKAN — «Hizmetleri dolayısıyla» değil mi? 
Onu izah ediyor. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Bu, içerideki kerre içi 
izah ediyor efendim. «Dahi'l» den evvel, «paralar» 
dan sonra kapatılacak kerre ve ondan sonra «Dolayı
sıyla lehlerine aldıkları paralar Banka Muameleleri 
Vergisine tabidir» diye devam edecek. 

'BAŞKAN — Peki, benim öğrenmek istediğim bir 
husus var : I 

• 
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IBanker bugün alıyor ve başka bir yere devredi
yor, arada bir komisyon alıyor diyelim. Bugüne ka
dar ibankerler bunlardan hiç vergi vermez mi idi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Vermi
yordu. 

BAŞKAN — Bunlar ne vergisi verirlerdi? 
»MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bunu 

kazancından veriyor. 
BAŞKAN — Tamam. Bu sefer ikinci defa mı bu 

kazancını vergilendirmiş oluyoruz şimdi böyle der
sek? Bu kazancından zaten veriyormuş. 
, AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Onu da vermiyorlardı. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır, 

o ayrı bir konu. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bir mekaniğini anlayalım şimdi müsaade ederseniz. 
'Bu vergiyi banka hasıl veriyor, bu vergiyi banker 
nasıl veriyor? İki defa Gelir Vergisi olmuyor her
halde bu. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, banka herhangi bir havale yapıyor, para 
üzerinde yaptığı bütün muameleler için aldığı ko
misyon ve ıbuna benzer bütün muameleleri üzerinden 
Banka Muameleleri Vergisini bugüne kadar '% 25 
olarak öder. 

BAŞKAN — Kazancının j % 25'ini öder. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — O ayrı. 

O bir nevi devletin aldığı harç gibi, asıl işi, onu alır. 
Bunun dışında da, bunu alır devlete öder. Bu bir ne
vi stopaj gibi bir şeydir, vergidir. 

Onun dışında, bunlar toplanır, kendi kazancı ol
duğu zaman ayrıca verir. Fakat, esas Banka Muame
leleri Vergisinden devletin aldığı büyük rakam... 

BAŞKAN — Şimdi biz % 25'i ;% 15'e indiriyo
ruz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
ı% 15. 

'BAŞKAN — Şimdi bu \% 25'i bankerler vermi
yor, ama kazanç vergisi veriyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Veriyor, 
işte alabildiğimiz ölçüde gayet tabii. 

AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Stopaj dediğimiz şeyi alıyoruz, almaya 
çalışıyoruz Sayın Başkanım. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, esas Banka muameleleri Verginin matra
hı büyük rakam kredilerdir. Bir banka bir tarafa kre
di verdiği zaman, kredinin tam tutarı üzerinden ,% 25 
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Banka Muamele Vergisi ödenir. Bizim aldığımız ra
kam buradadır. Yani, komisyon, faiz gibi ufak tefek 
şeylerin o rakamlar üzerinde zaten fazla ağırlığı yok
tur. 

BAŞKAN — O halde bankerler de herhangi bir 
müesseseye kredi veriyorsa, onun üzerinden verecek. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Vere
cek. 

Onu şimdiye kadar vermiyorlardı. Bankalarla 
haksız rekabet haline geliyor ve bankerler daha ucuz 
kredi verebiliyorlardı. 

BAŞKAN — Bankerlerin bugüne kadar verdiği 
krediler varsa, zaten bu kanundan evvel olduğu için 
onun yine vergisini vermeyecek demektir. Bu tarihten 
sonra böyle bir kredi verecekse artık o da bu kredi 
üzerinden '% 15 kesecek, öyle verecek; ben böyle an
ladım. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tamam 
efendim, öyle. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL - Şimdi efendim, bu 2 şey 
birbirinden farklı. Burad* 2 tane fıkra var efendim. 
Bir tanesi demin 'konuştuğumuz fıkra; ondan sonra 
da «2279» diye başlayan fıkra var. Bankerler bir 
şahsa kredi verdikleri zaman bir banka gibi muamele 
görüyorlar. Aracılık hizmeti değil efendim, banka 
gibi muamele yaptık'ları zaman aynen Banka Mua
mele Vergisine tabi oluyorlar. 2 nci fıkra sadece şu
nu getiriyor: Eskiden bunların aldıkları komisyonlar 
üzerinden bir Banka Muamelesi Vergisi yoktu, şim
di onu getiriyoruz. Yani, orada kredi verme meka
nizması yok; o sadece bir fabrikanın, bir şirketin çı
kardığı tahvillere aracılık yapmaktır, onun satışını 
temin etmektir. Orada sadece bir aracı rolü oynadığı 
için bir komisyon alıyor. Onun için orada biz nihai 
olarak vergi almıyoruz. Zaıen firma kendisi satsa bir 
Banka Muamelesi Vergisi vermiyor orada efendim. 
Onun için 1 nci fıkrada, muhakkak surette, arada al
dığı marj üzerinden bir vergi alınması lazım; Banka 
Muamelesi Vergisi alınması lazım. 

2 nci fıkrada, dümdüz kıedi veriyorsa, aynen ban
ka gibi muamele görmesi lazım. Zaten 2 nci fıkra 
onu getiriyor, 

Yalnız 1 nci fıkrada arkadaşlarımız yanlış bir 
tefsire kapılmasınlar diye; yani 2 aylık parasını tutu
yorsa adam, orada bir Muamele Vergisi vermesin 
diye, onu net yazmakta fayda var. Aksi takdirde ha
kikaten Haydar Paşamın dediği gibi bankerlerde bü
yük yıkılma olur. 1 
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BAŞKAN — Ama 3 ncü fıkra bankeri tarif edi
yor. 

«2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşan
larla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetler
den herhangi birini devamlı olarak yapanlar ve diğer 
banka muamele ve hizmetlerinden bir veya birkaçı 
ile iştigal edenler bu kanunun uygulanmasında banker 
sayılırlar.» 

Yani bankerin tarifini yapıyor orada. Esas vere
ceği vergi 2 nci fıkrada. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Yalnız ikraz ederse efen
dim, ikraz işiyle uğraşırsa. 

Burada bankerler şunu iddia edecek : Biz ikraz 
yapmıyoruz, bir aracılık yapıyoruz. 

BAŞKAN — O, işte 2 nci fıkranın içine giriyor. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURGUT ÖZAL — 2 nci fıkranın içinde evet. 
BAŞKAN — Yani, oı.ıda «dahil» i kaldırmamız 

mı gerekiyor? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bir de 

«da» yi kaldırmamız lazım, «paralarda» derken «da» 
yi kaldırmamız lazım. 

DEVLET BAKANİ - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Efendim, şöyle oluyor. 

«Dahil» den evvel parantezi kapatıyoruz. Ondan 
sonra gelen «dolayısıyla lehlerine aldıkları paralar 
da» ifadesinde «da» kalkıyor, «Banka Muameleleri 
Vergisine tabidir» diye cümle tamamlanıyor. Böyle 
olunca bir problem çıkmaz. 

'BAŞKAN — Sayın Küçükahmet, Komisyon bu
na uyuyor mu? Yani, parantezin içindeki «dahil» 
kelimes'i kalkıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aynı cümlede hem parantezin içinde «lehlerine 
aldıkları paralar» hem de dışında. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Komisyon metni 
üzerinden düzeltme yapalım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «lehlerine al
dıkları paralar», parantez kapandı... 

BAŞKAN — «... paralar dolayısıyla bu faaliyet
lerine ilişkin olarak aldıkları paralar.» İki defa «pa
ra» geçiyor. «Paralarda Banka Muameleleri Vergi
sine tabidir, «da» kelimesi de oradan kalkacak. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, 2 defa lehlerine kaldırabilmek için paran
tez içindeki «leh» i kaldırırsak pek fazla bir şey... 
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DEVLET BAKANİ - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Şöyle olabilir efendim: 

Parantez içinde ifadede «karşılığı alınan paralar» 
demek 'kâfi. Yani, «... komisyon, ücret, hizmet kar
şılığı alınan paralar.» 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — «... gibi 
adlarla aldıkları paralar.» da denilebilir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, benim görebildiğim kadarıyla evvela Hükümet 
kendi getirdiği metinle hemfikir değildir. Bu kanun 
içindeki 1 - 2 tane en önemli maddeden birisi de bu
dur. Bir müessese ya devam edecek, belki de bura
daki bir kelime hatasından yıkılacaktır. Bunu lütfe
derseniz geriye alalım. Hükümet evvela kendisi mu
tabık kalacağı bir metin getirsin ve biz de Komisyon 
olarak onun üzerinde görüşelim. 

BAŞKAN — Önümüzdeki birleşime kadar bu 
madde üzerinde tekrar düşünülsün efendim. 

Onun için ben bu 6 ncı maddenin Komisyona ia
desini oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıBu madde üzerinde, yanlış bir anlamaya meydan 
verilmesin; Gelir Vergisinde de bazı yanlışlıklar ol
du, bu da öyle olmasın; tekrar değiştirmek lüzumunu 
hissetmeyelim. 

Efendim, 7 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 7. — Aynı Kanunun 29 ncu maddesinin 

(m) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) 
fıkrası eklenmiştir,. 

(n) ıMevduat toplamayan bankaların açmış ol
dukları yatırım kredileri dolayısıyla kendi lehlerine 
aldıkları paralar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçükahmet. 
IEMBK.Lt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, mevduat bankaları Türkiye'de oldukça toparlan
mıştır. Bütün darboğazlara rağmen bir süre daha iyi 
gidecektir durumları. Ancak mevduat toplamayan, 
özellikle yatırım bankalarını bir yerde korumak la
zım. Bu maddeyi onun için getirdik. Bu madde istis
na maddesidir. Mevduat toplamayan bankaların aç
mış oldukları yatırım kredileri: hem bir yerde ban
kaları koruyacak, hem de yatırım kredilerini etkin 
hale getirecektir. 

, Zannediyorum ki, Hükümetimizin yatırım politi
kasına da, ekonomik politikasına da uygun bir teklif
tir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Mesela Sanayi Yatırım Bankası gi
bi değil mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?. Yoktur. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.. 

8 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 8. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
İMadde 33. — Banka ve sigorta muameleleri ver

gisinin nispeti |% 15'tir. Kambiyo muamelelerinde 
nispet matrahın binde biridir. 

'BAŞKAN — Hükümet teklifiyle bir değişiklik 
var mı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — 1% 13'tü bizimdi. 

BAŞKAN — Tamam, ;% 13'tü, % 15'e çıkarıldı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümetin teklifiyle aramızda bir fark yok. 
Şöyle : Hükümet teklifinin hemen altında bir 'geçici 
madde vardır. Hükümet 1981 takvim yılı için 1% 15 
uygulanmasını esas almıştır. 1982 yılında Katma De
ğer Vergisi yürürlüğe girecektir. Bu madde ıbelki 
1982'de yürürlüğe girmezse o kanunda bir geçici 
madde konularak % 15'i'muhafaza eder. O kanuna 
bir geçici madde konularak bu kanuna atıf yapıp 
'% 13'ü orada temin edebiliriz. 

Biz Hükümetin teklifini aynen huzurlarınıza ge
tirmiş oluyoruz. 

'BAŞKAN — Tamam. 
8 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı efendim? Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 ncu maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 9. — Aym Kanunun 1318 sayılı Ka

nunla değişik 38 nci maddesinin III numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III. Petrol boru haltları ile yapılan yerli ham-
petrol taşımalarında varil basma 25 TL. 

BAŞKAN — Bu evvelce çok azdı, kuruşla ifade 
ediliyordu değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 4,5 liradan 25 liraya çıkıyor. Biz de buna katıl
dık; fakat Maliye Bakanlığı ve teknik arkadaşlarla 
yaptığımız konuşmada, bu çapta bir artışı haklı gö
recek bir neden de bulamadık. 
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BAŞKAN — Bu petrol fiyatlarına yansımaz mı? 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 

efendim. 
BAŞKAN — Bunu böyle yapacağımıza petrol fi

yatlarına zam yapalım, mesele kalmaz. 
Şimdi biz varil başına evvelden 4,5 lira iken 25 

liraya çıkardık. Tabii taşımadan dolayı, boru hatla
rından dolayı bir vergi gibi alacağız bunu. Alınca pi
yasadaki petrol de ona göre pahalanacaktıf. Zaten 
petrol fiyatlarını devlet tespit ediyor. Bunu burada 
böyle yapacağımıza, varil başına bu vergiyi alacağı
mıza, petrol fiyatlarına koyalım zammı, oradan ala
lım. 

MALİYE BAKANİ KAYA ERDEM — Tabii 
Sayın Başkanım, değişmeyebilir de. 

ıBiz, boru hattı konusunda Irak'la da temas ha
lindeyiz. Belirli bir maliyeti var varil başına ve bu
rada ücreti artırırken BOTAŞ'ın bazı masrafları çı
kıyor, «İşte ben, şu kadar varil başına, devlete şu 
vergiyi veriyorum, şu kadar kendi masrafım var, 
personel masrafım var» diye bir hesapla ortaya çıkı
yor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Irak Boru Hattı
nın? 

BAŞKAN — O mu bu? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 

efendim, o da giriyor. Şimdi o yönünden de bir pa
zarlık konusu bizim için olabiliyor. 

BAŞKAN — O 'hususta Irak'la daha anlaşama
dık ki buraya girsin. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır, 
genelde efendim. 

BAŞKAN — 25 lirayı biz dolara vurursak kaç 
sent eder? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hiçbir 
şey tutmaz efendim. 

Bu bakımdan değil, şundan çıkıyor: Türkiye'nin 
boru hattı 1973'te tespit edildiği zaman bir masrafı 
vardı. Bakım masrafı var, amortisman masrafı var, 
personel masrafı var. Bunun karşılığı 38 olarak tes
pit edilmişti ve o zaman da 4,5 lira devlete vergi ödü
yordu; yani birtakım masrafları arasında bunu da 
ortaya koymuştur. 

Şimdi iddiamız şu : «Aradan şu kadar sene geç
ti, geçerken, personel masrafım şu kadar arttı, amor
tisman bu, dış borç bu» diye bir hesapla çıkıyor 
karşımıza. 

Şimdi burada 4,5 lirayı aynen muhafaza etme
miz veya kaldırmamız gerçekte hiç bir şeyi değiştir-

l mez. Fakat ona, «Bakın, ou kadar da ben vergi ödü
yorum, bu kadar da masrafım arttı» iddiasını orta
ya koyabiliriz. Onun ötesinde herhangi bir şey yok
tur. 

BAŞKAN — Hampetrolün bir variline koyduğu
muz 25 lira, acaba benzinin litresine veya mazota ne 
kadar bir artış yansıtır? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Bir varil hampetrol bu
günkü fiyatlarla 2 500 Ura efendim kaba olarak. 
25 lira aldığımıza göre % ? yans-ır. 

'BAŞKAN — Mühim bir şey değil o zaman. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Fakat mikta
rından önemli bir başka husus var. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
aslında yerli hampetrolün boru hatlarıyla taşınmasın-
daki vergiyi artırmanın nedenini bulmak zor. 

Şu anda rafinerilerimiz, yerli pipe - line'dan ge
len hampetrolü 25 lira daha pahalı bir girdi ile işle
yecek; dışarıdan ithal ettiklerimiz ondan varil başı
na 25 lira daha ucuza gelmiş olacak rafineriye. Bu 
suretle kendi pipe - linemızı kendi kendimize bir 
handikap unsuru olarak ele almış olacağız. Vergi \ 
vermeyen pipe - üne, vergi vermek manasına gelecek. 

Irak'la müzakerelerde de bunun etkin bir faktör 
olacağını zannetmiyorum. Çünkü vergiyi koyan be
nim, fiyatı artırmayı isteyen de benim. 

Eğer fiyatı artırmada müzakerelerle muvaffak 
olamayacaksam, vergi koymakla muvaffak olacağım 
yolunda bir yaklaşımın olumlu olmayacağı kanaatin
deyim. 

Kaldı ki, yalnız İrak Petrol Boru Hattı değil, 
Irak Petrol Boru Hattının dışında da boru hatları 
mevcuttur şu anda ve içeride istihsal ettiğimiz kendi 
hampetrolümüzden daha Pahalı olarak rafine edilme
leri neticesi doğar. Bunun da sebebini anlayamıyo
rum efendim. 

iBAŞKAN — Yalnız şu anda muhakkak ki, bu 
boru hatlarının bakım ve onarımı için bir paranın 
da bir yerden alınması lazım. İleride bunların tamiri 
mevzubahis olunca da devletin bütçesine büyük bir 
yük teşkil eder. Bugün için de 4,5 lira pek azdır. 

4,5 lira kaç sene evvel komnuş? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — 1971 yı

lında. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Irak petrolüyle pek ilişkisini kuramadım. 
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BAŞKAN — Hayır, Irak'la pek ilişkisi yok; za
ten ben onu söylemedim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Burada vergi
lendirilen yerli hampetroldür. Irak'tan çıkan petrolün 
ismi yerli petrol müdür, bilemiyorum. Kaldı ki, bu 
kanunun bu maddesi, Irak Petrol Boru Hattı yapıl
madan çok evvel konmuştur. 

Yani bunun, onunla bir ilişkisini kuramadım. 
Ancak, burada izah edilen rakamın % 1 gibi çok 

cüzi bir rakam olduğu anlaşıldı. 
'BAŞKAN — Yani 1 varil hampetrol şimdi 2 530 

lira mı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — Evet efendim, varili 30 -
35 dolardan hatta, aşağı yukarı 3 000 - 3 500̂  lira olu
yor. 

BAŞKAN — Yani 3 500 lirada 25 lira alıyoruz 
biz? 

iDEVUET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — % i'den de az. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Yani, 
aynı oranda artırırsak, 1971 yılına göre 45 lira hesap 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Bakım ve onarım için kabul ediyo
ruz; yoksa Irak Petrol Boru Hattıyla hiç bir alakası 
yok. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Zaten 
yüzde olarak hiç bir şey gelmez efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Efendim, bu 9 ncu madde üzerinde başka söz 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — Aynı Kanunun hizmet vergileri 

ile ilgili ikinci kısmına 43 ncü maddeden sonra dör
düncü bölüm olarak «İlan ve Reklam Hizmetleri Ver
gisi» başlığı ile aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

11 lan ve Reklam Hizmetleri Vergisi 

Mezvu, Vergiyi Doğuran Olay : 
«EK MADDE 1. — Türkiye Radyo ve Televiz

yon Kurumu tarafından yayınlanan ilan ve reklam
lar ilan ve reklam hizmetleri vergisine tabidir. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

Orgeneral Haydar Saltık, 'buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
aynı konuyu Gelir Vergisinde Türkiye Radyo ve Te
levizyon Kurumuna verilen ilanların matrahtan dü
şülmemesi suretiyle bir defa fiyatını artırdık. Şimdi 
ikinci defa yine Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
muna verilen ilanlardan da vergi alıyoruz. 

Türkiye'de oldukça büyük ve yaygın bir basın 
var, 500'er bin basan 3 üne büyük gazete var. Bir 
noktada bu, basına ilanların daha çok gitmesini, 
TRT'nin ilanlardan faydalanmamasını doğurabilir 
endişesindeyim. İki defa ters istikamette vergiliyoruz 
TRT'yi efendim. 

Bilmiyorum Hükümet ne düşünüyor bu konuda? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, arkadaşlar, «Ayrıca bir vergi bununla ge
tiriyoruz» diyorlar. 

Şimdi burada «Bunu da masraf olarak yazamaz» 
şeklindeki hüküm, müteakip madde olarak yeni geli
yor. Yani, daha evvel getirdiğimiz şeylerle ilgili de
ğildir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel'Sekreteri) — Gelir Vergisi Ka
nununda kaldırdık efend'm, Gelir Vergisi Kanunun
da «Bunlar gider olarak gösterilemez» dedik. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURGUT ÖZAL — O, gazetelerle ilgiliydi. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, «TRT'ye 
verilen ilanlar vergiye tabidir» dedik; ben öyle hatır
lıyorum, Gelir Vergisi Kanununda bunu bir kere ko
nuştuk. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, ek madde 4'te var, «İndirilemez» diye. 

'BAŞKAN — Gelir Vergisi Kanununa koymadık 
biz bunu. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben öyle hatır
lıyorum. 

BAŞKAN — Hatta 'konuşuldu «Bunu koyalım» 
dedik, ama girmedi oraya, orada yok. Çünkü gelir 
değil o, gider olması lazım. Gelir olabilmesi için 
Radyo ve Televizyon Kut umunun vermesi gerekir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 6 ncı madde dolayısıyla konu bir daha huzuru
nuza gelecek. Böyle bir tekerrür varsa, bu maddeyi 
lütfeder kabul ederseniz, sonradan geçici madde ola
rak kaldırılan maddelerde onu koyarız. 
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Sayın Orgeneralim emir buyurmuşlar, ben aradım 
bulamadım, gözümden de kaçmış olabilir, bir kere 
daha bakarım. 

BAŞKAN — Onu koyalım dedik, fakat Gelir 
Vergisi Kanununa o hüküm girmedi. Ben de öyle 
hatırlıyorum. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben yanılıyor 
olabilirim. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz almak is
teyen üye var mı? Yok. 

Ek madde l'i oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir,. 

Ek madde 2'yi okutuyorum. 
Mükellef : 
EK MADDE 2. — İlan ve reklam hizmetleri ver

gisinin mükellefi, Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumudur. 

'BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz almak is
teyen üye? Yok. 

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

Ek madde 3'ü okutuyorum. 
Matrah : 

EK MADDE 3. — İlan ve reklam hizmetleri ver
gisinin matrahı, ilan ve reklam karşılığında her ne 
ad ile olursa olsun alınan bedeldir. 

'Bu Kanunla alınan İlan ve Reklam Hizmetleri 
Vergisi matraha dahil edilmez. 

'BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz almak is
teyen üye? Yok. 

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

Ek madde 4'ü okutuyorum. 
Nispet : 

'EK MADDE 4. — İlan ve Reklam Hizmetleri 
Vergisinin nispeti % 15'tir. 

'Bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının 
hesabında, gider olarak indirilemez. 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde söz almak is
teyen sayın üye? 

Buyurunuz Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hükümet, TRT' 
nin ilanlarına vergi koymakla ne miktar gelir alaca
ğını tahmin ediyor? Kaldı ki, her yıl belli program
lar 'için belli miktarda parayı bütçeye TRT için ko
yuyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, 'burada getirilen 'husus, bir ölçüde tüketi
mi azaltmak içindir. Tüketime mahsus TRT ile yapı
lan reklamlar tüketimi artırıyor. Kısıtlama getirme 
yönünde düşünülen bir tedbir olmaktadır. Daha çok 
vergi gelebilir açısından hadiseye bakılmamıştır. 

BAŞKAN — Peki, bu alınan vergiler TRT'ye 
mi verilecek, yoksa Maliyede mi kalacak? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bizde 
kalacak, dolayısıyla TRT'ye de devlet tarafından 
Sayın Paşamın ortaya koyduğu gibi, yardım yapılı
yor. 

BAŞKAN — Müesseselerin yıllık kazançlarının 
vergi dilimleri muayyen bir seviyeyi geçtikten son
ra değişiyor. Reklam veriyor, yurt yaptırıyor, şunu 
yapıyor, bunu yapıyor, ki, sırf o tavanı aşmamak 

. için. Saniyesi galiba 10 bin lira ve bunu da giderin
den düşüyor. Gerçi bu yine devlete, TRT'ye geliyor; 
ama başka yerlere de veriyor, gazetelere de ilan ve
riyor, duvarlara ilan asıyor, bunların vergisini vermi
yor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Vermi
yor. 

'BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde 'başka söz al
mak isteyen? Yok. 

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

Ek madde 5'i okutuyorum, 
Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi : 
EK MADDE 5. — İlan ve Reklam Hizmetleri 

Vergisinin, beyanı, tarhı ve ödenmesi 44 - 48 madde 
hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde söz almak is
teyen sayın üye? Yok. 

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

Kabul edilmiş bulunan ek maddelerin bağlı bu
lunduğu çerçeve 10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 11. — Aynı Kanuna bağlı 1: sayılı tab
lonun 2 nci pozisyonunun A/b fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

'b) Sair demir ve çelikler; ham, külçe, kalıp veya 
kütle halindeki aynalı demirler; döküm, hematit, 
temper ve çelik pikleri; kütük, ingot, blum, slap ve 
benzeri ilk istihsal maddeleri (Mamul ve yarı mamul 
haldeki döküm mamulleri hariç) ve yukarıda zikre-
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dilmem'iş sair hadde mamulleri ile bunlara benzer 
sanayi ilk istihsal maddeleri 15 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun iza
hını dinleyelim; buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
halen kanunda mövcu't olan 2 noi pozisyondaki tfb) 
bendindeki «sair demirler» in tarifi biraz genişletil1-
miş, vergi oranı da % 20'den % Î51e indiAni'şitir. 

BAŞKAN — Bunun içine alüminyum da dahil 
mi?... Zannediyorum «ingot» alüminyum olacak. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURGUT ÖZAL — Geçiyordu alma efendim, kdmgot» 
buradaki tamamiyle demir - çelik. Zalten başlık «saiir 
demir - çelikler» diye 'başlıyor. 

'BAŞKAN — Alüminyuma kaç verilecek? 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

TURGUT ÖZAL — Alüminyum ayrı bir gruptur. 
BAŞKAN — Alüminyumun grujbuna 'bakar mısı

nız?... 
DENİZ KIDEMLİ KURMAY ALBAY TANJU 

'ERDEM (Bütçe - Plan Komıfeyonu Balkan Yardım
cısı) — % 30 elendim. 

BAŞKAN — Olmadı. İthal mamulüyle rekabet 
edemiyoruz biz. Hatta onlar % 22 ile veriyorlar; bana, 
«'% 22 ile veriyoruz» dediler, ı% 30 demediler. 

Sayın Öza'I, dedikleri şu : Ya bizim Gümrük Ver
gimizi azaltın veya ithal edilen alüminyumların güm
rük resmimi çoğaltın. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURGUT ÖZAL — İthalinde Gümrük Vergisi sıfır 
olduğu zaman, öbürü de sıfır oluyor. Alüminyumun 
İstihsal Vergisi zannediyorum % 30'dur, aynı otaa-
sı lazım. Yani şöyle efendim : % 1 gümrük koyduğu
muz takdirde % 30 İstihsal Vergisi gelir. 

BAŞKAN — Daha ucuza geldiği için mamuller
de, piyasa onu tereilh ediyor; ellerinde stok olarak bi
rikmiş kalmış. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURGUT ÖZAL — O kolay efendim. 

BAŞKAN — 2 milyar liralık stokları var. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

TURGUT ÖZAL — Aslında buradaki % 30 da yük
sek. 

BAŞKAN — % 30 yüksek tabii, onu diyoruz. 
DENİZ KIDEMLİ KURMAY ALBAY TANJU 

ERDEM (Bütçe - Plan Komisyonu Başkan Yardımcısı) 
— Poli - etilen'de dle aynı şey var. Poli -. etilen ve 
peitfo - kimyada da aynı şey var Sayın Başkanım. 9 
bin ton ellerinde birikim var. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Gümrük 
Vergisi, Bakanlar Kurulu karairt ile % l'e çıkarılır -
alüminyum üzerinde - 'bunun sonucunda İstihsal Ver
gisini ot'omatikman verir hale gelir. Yani, ithalden ya
pılanda otomatikman % 30 vergi devreye girer. 

BAŞKAN — Şimdi % 0 mıdır? 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sıfır ol

duğu için sıfırdır af endim. 
BAŞKAN — Niye sıfır yapılmış aCaJba? 
'DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

TURGUT ÖZAL — Efendim, aslında şu : Tabii mem
leketteki pahalılık - ucuzluk meselesi. Hadise şöyle 
olması gerekir : Sanayi Bakanlığı bunu kon'troliu ola
rak veriyor; yani diyor ki, ilk önce dahildekini alî, son
ra ithal öt. Yani yetmiyor, % 60 - 70'ini karşılıyor. 
'Bunu ayarlamada ufak bir hata yapmışlardır, o ba
kımdan oluyor. Yarii, dışarıdan ajlan adamı mal'iyetleıii 
fazla yükseltmemek için o sıfırla geliyor, burada da
ha pahalı alınıyor. 

BAŞKAN — Yani, bunda yerli üretimimizi koru
muyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Bir yer
de başka tarafı korumuş.' 

BAŞKAN — İthal malını korumuş. (Bunda da % 
30'u indirelim. Hangi cetvelde gelecek o? Alüminyum 
'bundan sonra mı gelecek Sayın Küçükahmet? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
('Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hemen burada 
gelecek Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O buraya girmemiş. 
(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, yok Sa
yın Başkanım. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, burada arkadaşların aŞıkîamaisına bir ba
kıma ben de iştirak ediyorum. Eğer .fthal edilen Gider 
Vergisi vermiyorsa dahildeki de vermiyor. Bu ka'Me 
var. Eğer o sıfırda ithal edilen Gider Vergisini ver-
mÜyorsa, dahilde imal edilen de Gider Vergisini öde
memesi lazım. 

BAŞKAN — «Veriyoruz» dediler. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — O ver

diğine giöre, Öbürü de veriyor demektir. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Rekabet 

edemediklerini söylüyor. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDfiM — Efendim, 

acalba şimdi rekabet başka bir nedenle ortaya çık
masın. Kaidemiz şu : İthal edilen 'bir şeyde Gider Ver
gisi ne nispet alıyorsa, aynı nispeti dahilde imal edİ-
kn de alıyor. 
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BAŞKAN — Ama şimdi oradan gümrük az aldığı
mız için, % 1 aldığımız içlin ithal edilen fiyalt ucuız 
"demek. Ona ucuz, çok ucuz geliyor, % 30 da koysa
nız yine ucuz olacak. 

MALlYıE BAKANI KAIYA ERDEİM — Ora
dan fark ödüyor., Matrahı düşük olduğu için. 

BAŞKAN — Evet, matrahı düşük olduğu İçin... 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

TURGUT ÖZAL — Yalnız bizimkinin maliyetinin 
çok yukarıda olduğu da muhakkak; dışarı ile reka-
"bet edemiyor, normal şartlar altında da edemiyor. Yan't 
'böyle bir durumu var. 

BAŞKAN — Ama o elektrik, enerjisi noksanlığın» 
dan oluyor. Enerji olsa Dördüncü Ünite de çalışacak. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURGUT ÖZAL — Müsaade ederseniz biz onların 
durumunu inceleyelim; elimizde iki türlü yetki var. 
Sonuna eğer o yetki maddesi konulursa, onunlaj dia 
hallederiz.: 

IBAŞKAN — Peki. 
11 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı efendim?... Yok. 
11 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul eden

ler... Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 

İMADDE 12. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tajb-
îonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştiriümiş-
tir. 

3. Kauçuk : 
Her türlü ve her şekilde tabii veya sentetik! 

kauçuk (Kütaperka, hamur, mayi, balata gibi vö 
'benzerleri dahil.) 25 

'BAŞKAN — Elvvelce kaçtı efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHÎMET 
"(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — % 30 Sayın 
'Başkanım. 

BAŞKAN — % 5 indirildi. 
12 nci madde üzerinde söz almak (İsteyen var mı?... 

Yok. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir* 
13 ncü maiddeyi okutuyorum : 

'MADDE 13. — Aynı Kanuna bağlı I sayıl* 
Ta'blonun 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

4, Suni plastik maddeler, sdülozun eter ve 
esterleri ve suni reçineler : 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu faslı
nın 39.01 ila 39.06 pozisyonlarında yazılı müstallv 
sallar (39 ncu faslın 3/c ve 3/d işaretli notlarında! 
heüirtilen müstahsallar ile kulanılmjş eşya hurda-» 
ları hariç) (39.01 ile 39.06 pozisyonlarındaki müs-
tahsalların imalatçılar tarafından bizzat istihsal 
olunarak uçucu organik mulhaliler içinde eritil--
mesi hallinde bu müsltahsaların, ma)hlül içindeki 
miktarı % 50*dlen az isie, sadece % 50\Den az olam 
müstahsallar bu pozisyona göre dahilde alınan h-> 
tilhsal Verdisine ta'bi'dir) (Satın alınan hu miüstalh-< 
Salların uçucu organik muhalliller içinde eritilmesi 
halinde 39.01 ila 39.06 pozisiyonuna giren sözü1 

edilen müstahsalın mahlül içindelki miktarı % 50' 
den fazlla ise, bu mahlül bu pozisyona göre Dahil-1 

de Alınan istihsal Vergisine taibi tutulur.) 25 

"BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok.-

13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorutm : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — Aynı Kanuna bağlı I sayıfo 

Ta'blonun 13İ1'8 sayılı Kanunla değişik 9 ncu pozis-< 
yonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

9. Camlar : 
A) Cam ilk maddeleri ile hurda camlardan 

'imal olunan ilk İstihsal mahsulü her türlü caim vö 
eaim eşya (B ve C fıkralarında yazılı camlar ha
riç) 

a) Renkli, dalgalı, çizgili ve telli pencere cam-' 
lan 30 

b) Diğerleri 15 
İB) Emniyet camları !15 
C) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya 

(Başka maddelerle mürettep ve montaj suretiyle' 
imali edilmiş olsun olmasın) {Optik tarzda işDen-
miemiiş ve Optik camdan yapılmamış) (Lamha vel 
şişeleri ile elektrik ampulleri hariç) 

a) Kalıplama, kesme, yontma, traştelma vö 
parlatma ameliyelerine ta'bi tutıimuş camlardan 
imal olunanlar !3ö 

'bj Diğerleri 20 
/BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
14 ncü madideyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
15 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tab

lonun 10 ncu pozisyonunun (A), (B) ve (C) fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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10. Tekstil Maddeleri : 
A) Dokumaya elverişli hayvani maddelerden 

imal edilen iplikler (satın alınıp bitim ameliyesine ta
bi tutulan iplikler dahil) : 

a) Strayhgarn iplikleri 12 
'b) Diğerleri 12 
B) Nebati lifi maddelerden imal edilen iplik, 

ip, kınnap, halat ve urganlar (Satın alınıp bitim 
ameliyesine tabi tutulanlar dahil, üstüpü hariç) : 

a) Kendirden, ketenden, sizalden, maniadan' 
mamul ip, kınnap, halat ve urganlar 12 

b) Diğerleri 12 
C) Dokumaya elverişli devamlı ve devamsız 

sentetik ve suni elyaf ile bunlardan mamul iplik
ler (Satın alınıp bitim ameliyesine tabi tutulan ip
likler dahil) (Sentetik ve suni elyaf tabirleri Güm
rük Giriş Tarife Cetvelindeki bu tabirlere tekabül 
eden tarifleri ifade eder.) 12 

ıBAŞKAN — Bunlar zannediyorum azaltıldı değil 
mi Küçükahmet?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkaj 

mm, burada en önemli olanı, iplikte % 3İ6 idi, 0 % 
12'ye indirildi; diğerleri % 30 ve bir tane % 15 var, 
hepsi % 12; üçte biri ile yarı miktara indirilmiş oldu. 

BAŞKAN — Bu/konuda Hükümetimiz bir açık
lama yapabilir mi; niye onlar 10 olmadı da, 12 oldu? 
Çünkü 36'nııı üçte biri 12 eder, ötekiler 30'mUş, onlar 
da 12, Yani gönül arzu ediyor ki, o da üçte bir olarak 
10 olsun. Yani, bölünmede bir kolaylık olması için 
mi? 

Evet, buyurun. 
AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Efendim, 36idan 12'ye indirince % 24 
lük bir israf, kayıp vardı. Biz 12 ile biraz onu telafi 
etmeyi amaçladik. 

Sayın Başkanım, bir konu daha var. Tasarıda ku
maşları da vergiye dahil etmiştik. Daha sonra Ko
misyondaki görüşmelerimiz sırasında, kumaşları İs
tihsal Vergisi kapsamı dışına çıkarttık. Nedeni de efen
dim; eldeki stokların hangi mamulden kaldığını bul
mak hem firmalar yönünden son derece zordu, hem 
de piyasada faturasızlar vardı, faturalılar vardı, şu 
nispette olanlar vardı, bu nispetten olanlar vardı; 
bunları takip edemeyecektik; onun için paralel ola
rak, kumaşlarla da irtibatlı olsun diyerek % 12 de
miştik. Yani 12 yapmamızın nedenlerinden bir tanesi 
de bu idi Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki. 

15 nci madde üzerin'de söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

15 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablo

nun 11 nci pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

lıl. Elektrik ve Havagazı : 
a)' imal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltına, 

soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi 
işlerinde istihlak olunan elektrik (Ev, apartman, otel, 
resmi daire ve hususi iş ve teşebbüs, idarehane bina-
larındaki asansör ve soğutma cihazlarında istihlak 
olunanlar hariç, bu maksatla elektrik istihlak eden 
müesseselerin işyerlleriride ve bu yerlerin sınırları için
deki ambarlarında, bürolarında istihlak olunan elek
trik dahil) (Bu hükmün tatbikinde tamir ve montaj 
da dahil olmak üzere bir maddenin şeklinin, vasfının, 
terkibinin ve hassasının değiştirilmesi suretiyle işlen
mesi imal ve istihsal ifade eder.) (Daha hangi isterde 
sarf olunan elektriğin bu had üzerinden vergilendiri-1 

leceği Sanayi ve Teknloloji Bakanlığı ile Maliye Ba
kanlığı tarafından müştereken tespit ve ilan olunur.) 
(Kilovat saatten 10 Kr.) 

1b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için istihlak 
olunan elektrik (Kilovat saatinden 30 Kr.) 

c) Dağıtılan veya sarf olunan havagazı (Beher 
metre küpünden 15 Kr.) 

d) Elektrik ve havagazı sayacı konulmamış olan 
yerlerde bu aletler konuluncaya kadar veya gayet 
ufak mikyasta götürü satışlarda kıymet esasına göre 
sarfiyat bedelinden. 15 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum :' 

MADDE 17. — Aynı Kamuna bağlı II sayılı Tab-
ılonun 2 nci pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

2, Kibrit : 
Her nevi kibritler (İki başlı kibrit iki çöp kibrit 

sayılır.) Bin çöpten 6 lira. 
BAŞKAN — İki başlı kıibrit hiç gördünüz mü 

efendim? Ben TürkİyeMe görmedim, dünyada da gör
medim iki başlı kibriti. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bence 
kaldıralım o kısmı efendim. 
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'BAŞKAN — Manasız bir şey. «Her nevi kibrit
ler, bin çöpten 6 lira» deyip geçelim. Bu karikatür 
mevzuu olabilir. Kerre içinde'ki «İki başlı kibrit, iki 
çöp kibrit sayılır» cümlesini çıkarıyoruz efendim. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Eskiden 
beri öyle imiş, onun için kalmış. 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi, o kısmı silinmiş 
olarak okuyun; o şekilde oylamaya koyacağım. 

«MADDE 17. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı 
taiblonun 2 nci pozisyonu aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

2. Kibrit : 
Her nevi kibritler. Bin çöpten 6 lira.» 
BAŞKAN — Tamam. 
17 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 nci maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 18. — Aynı Kanuna bağılı lil sayılı 

taiblonun 3 ncü pozıisyonu aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir., 

3. Taşıtlar : 
a) ıb, c ve d bentlerinde yazılı olanlar dışın-' 

da kalan her türlü motorlu kara taşıtları 15 
,b) (Motosiklet ve yan arabası, sandalların 

arlkla tarafına takılan benzinle müteharrik motor
lar. 15 

c) Kamyonetler 15 
d) 'Binek otomobilleri. 15 
e) IMötbrlu kara taşıtlarının motorlu şasi

leri. 15 
f) İMbtorlu kara taşıtlarının motorsuz şasi

leri, 10 
g) Bisikletler, (oyuncak olanlar hariç) 5 

IHAŞKIAN — Benim burada anlayamadığım bir 
husus var: Biz bu arabalardan, binek otomobillerin-
dıen, motorlu kara taşıtlarından, deniz araçlarından 
her sene, sendik bir vengi alıyoruz. Bir de satılırken 
alıyoruz. Bu ne oluyor şimdi? 

(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
flBültee - Plan Komisyonu Başkanı) — İstihsal edilir
ken... 

SBAiŞKAN — Tamanı, fabrikalarda istihsal edi
lenler; istihsal edilirken. Yalnız bunlar daha evtvelden 
çokltu da, galiba şimdi azaltıldı. 

(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Otomobil 25 
idi, 1'5'e indirdik; ötekiler 20 idi, hepsini 1'5'e indir
dik. 

BAŞKAN — Yani, biraz azaltma oldu. 
Peki, bisikletin oyuncağı olur mu acaba? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURGUT Ö M L — Çocukların oyuncağı olan 3 
tekerlekli olanlar efendim. 

'BAŞKAN — 3 .tekerliklı olanlar oyuncak mı ka
bul ediliyor?' 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Evet, zaten oyuncakçıda sa
tıh yor„ 

BAŞKAN — 1(8 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

i 19 ncu maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 19. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı Tab

lonun 5 nci pozisyonunun (ıb), (c) ve (d) bentleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu pozisyona (f) bendi 
eklenmiştir. 

b) Sair her türlü radyo alıcı cihazları 10 
,c) Sesi kaydeden ve sesi seri halinde çoğaltan 

cihazlar (Radyo alıcı cihazı veya pikapla donan
mış olsun olmasın) 20 

d) Gramofonlar, diktafonlar, mikrofonlar, 
hoparlörler, elektrik amplifikatörleri 20 

;f) Sesi seri halinde çoğaltan diğer cihazlar, 
televizyonda manyetik usulde hayal ve ses kaydı
na ve bunların seri halinde çoğaltılmasına mahsus; 
cihazlar, sesi ve görüntüyü kaydeden şeritler ile 
sesi kaydeden ve sesi seri halinde çoğaltan cihazla
ra mahisus plaklar ve ses şeritleri (kasetli olanlar 
dahil) Ve televizyon antenlerim 20 

(BAŞKAN — Bu 19 ncu maddede «Gramofon» 
geçiyor; aynı satırda «Hoparlörler» de var. Gramo
fonun içinde de hoparlör var, o gramofondan ayrı, 
hoparlörden ayrı mı alınacak? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, Sayın 
Başkanım, müstakil hoparlör olarak satıldığı zaman' 
alınacak. 

BAŞKAN — Çünkü, bazı gramofonlar var, içindte 
iki hoparlör bulunuyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — İmal ederken 
beherini nazarı dikkate alacaktır. 

'BAŞKAN — Hoparlörü imal edenler verecek. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Mono mu, stereo 
mu; fabrikaya söyleyecek, teker teker bütün 'bunlar
dan alacak. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ K0ÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nımı, bu 2 numaralı tablo mamul maddeler tablosu-
ıdur. Bünyesinde iki tane hoparlör bulunan ve bu iki 
Ihoporlör bulunmadan olmuyorsa, yalnız gramofonun -
ikini verecek; ama ilk madde olaralk hoparlör ayrıca 
takılı ise, iptidai madde olaralk ayrıca verecek. O baş
ka, burada değil efendim., 

ORGENERAL NİURETTC7İİN ERSİN — Gramo-
ffon hâlâ var mı? 

I E M E K L Î AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ıtfBUtçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sorduk, «Var» 
dediler Sayın Komutanım., 

,BAŞ/KAIN — 19 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınızla sunuyorum1: Kabul edenller.. 
Etmeyenler., Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
M'AİDIDE 20. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı ma

mul maddeler tablosuna aşağıdaki 8, 9, 10, M, 12, 
1'3,14 ve 15 nci pozisyonlar eklenmiişltiir. 

18. ıSertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her 
nevi tekerlek bandajları, iç ve dış lastikleri ve 
fİapslar. 8 

9. Gümrük giriş tarife cetvelinim 34.02 pbzıS-> 
yönurida kayıtlı tansiyoaktif organik müsıtahsal-1 

lar, tansiyoaktıilf müstahzarlar, yıkama 'müstah
zarları (sabun itıtıVa etsin, etmesin). 8 

10. töümrülk giriş tarife cetvelinin 44.14 
44.15, 44.118, 48.09 ve 08.09 pozisyonlarında ka
yıtlı : 

a) Parke ve kontrapiaklar. 8 
b) Pano, levha, blok ve benzeri şekillerde bu-' 

lunan ve tabii vieya suni reçinelerle veya sair or
ganik yapıştırıcı maddelerle ağloımiere edilmiş yon-
ga, talaş, ağaçunu vesair ağaç döküntülerinden 
suni Veya terkip yoluyla elde edilen ağaçlar. 8 

c) Kâğıt hamurundan ağaç liflerinden veya1 

sair nebati liflerden elde edilen inşaat ve imalatı 
üçira klhlvalar (tabii veya suni reçinelerle veya ben-' 
zeri sair yapıştırıcılarla ağlo'mere edilmiş olsun 
olmasın). 8 

d) iBifikisel liflerden, ağaç liflerinden, saman
dan, ağaç talaşı ve döküntülerinden', testlere toz
larımdan elde edilen panolar, levhalar, kütükler, 
karolar ve benzerleri (çimento, alçı veya madenıi 
birleştiricilerle ağlomere edilm'iş). 8 

111 < tMakine ille dokunmuş (halılar ile 'iplik, ya
rı mamul iplik Veya elyafın bir mesnet üzerine 
veyalhut elyafın birbirine iğnelemıe veya sair me-

— 156 

tötlarla tespiti suretiyle imal olunan her nevi ha
lı ve döşemelikler (makine ile dokunmuş kilimleri 
Ihariç), 10 

12. Gümrük giriş tarife cetvelinin 73.3ı6, 
84.12, 84.15, 84.17, 84.19, 85.06 ve 85.12 pozis
yonlarında kayıtlı : 

a) Klima cihazları ve pişirme fırınları (odun 
ve komünle çalışanlar hariç). 8 

b) Buzdolapları ve soğutma tertibatlı diğer 
makine ve cihazlar 8 

c) Her çeşit ve tipte çamaşır ve bulaşık yı
kama makineleri ile hazır eşya içlin ütüler ve 
presler 8 

d) Ev işlerinde kullani'Imaya mahsus motor
lu etektromekanik cihazlar 8 

13. Her nevi elektrik, havagazı ve likit petrol 
gazı (LPG) ve akaryakıt ile çalışır şofbenler, 
termosifonlar, sobalar, radyotlörler. 8 

14. Her çeşit voltaj regülatörleri 8 
115- Gümrük giriş tarife cetvelinin 90.216 po

zisyonunda 'kayıtlı olan gaz, mayii ve elektrik içini 
sayaçlar. (İstihsal, sarfiyat ve kontrol için olanlar 
'dalhil). 8 

BAiŞKlAN — 20 nci madde üzerinde ŝ öz almak 
İsteyen var mı efendim?.. 

EMEKLİ AIMİMAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hükümet tek
lifinde tekstil mamulleri vardı onu çıkardık. 

(BAŞKAN — Onu çıkardınız; tekstil mamulleri
ni korumak için, 

ı20 noi madde üzerinde siöz almak isteyen olma
dığına göne, maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Ka
bul edenler., kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

'21 nci maddeyi okutuyorum': 

MADDE 21. — Aynı Kanuna bağlı III sayılı 
tablonun 1, 3 ve 6 nci pozisyonları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

»1., Kahve :> 
Itihıal olunan çiğ, kavrulmuş, öğütülmüş, kafe

ini alınmış veya alınmamış kalhiveler (Döküntü ve 
kabuklu dalhil). 

Kilosundan 100 lira. 
3, Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz içki

ler ': 
a) Tabii köpüklü şarap 60 
(b) Vermut ve kınakına şarabı 50 
c) .Sair şaraplar 20 
d) iltfhal viskisi 70 
e) Dah'ilde Jimal edilen viski 60 
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f) Her çeşit bira 20 
g) Her türlü kolalı içkiler 20 
h) Her türlü meyve suları ve gazozlar. (Sade 

gazozlar hariç) 5 
(Bu Kanunun uygulanmasında yukarıda yazı^ 

lı alkollü ve alkolsüz içkileri satın alarak, imHa 
veya şişeleme işlerini yaptılktan sonra teslim 
edenler de müstahsil sayılırlar ve yukarıda göste
rilen nispetler üzerinden vergiye tabi tutulur.) 

6. Her türlü içki imalinde 'kullanılan alkollü 
ve alkolsüz özü'tler. 40 

BAŞKAN — Hükümet teklifinde 1 pozisyonu 
yoktu, onu ilave etmişsiniz, fark olarak. Kahvenin de 
kilosundan 100 lira alınacak değil mi efendim? 

EMEKLİ AMÎRİAL HÜSNÜ KÜOÜKİAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın 
Başkanım. 

ıSayın Başkanım, diğerlerinde, elektrik, havaga
zı, kibrit, bunların mahiyetleri çok başka; ama ba
kış açıları bir. Onlarda 10 katı yaptığımız halde, 
bunda, maalesef 20 katı yaktık; bir hata diye de ka
bul ediyoruz; lütfederseniz kahveyide 50 lira yapar
sak, eskiden 5 lira idi, o da 10 katı olacak. 

(BAŞKAN — Evet, ben onu tordum size, «100 
lira niye yaptınız» diye. 

EMlEKLt AMİÎRIAL HÜSNÜ KÜÇÜKIAHİMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir hata ol
muştur efendim, ötekilerde 10yar misli artırmışken, 
bunda 20 mÜİsli yaptık. 

(BAŞKAN — Sonra, her türlü kolalı içkiler ve 
alkollü özütlerden imal edilen içildiler 30 imiş, onu 
20 yapmışsınız değil m/i'? 

EIMEKLÎ AMİÎRIAL HÜSNÜ KIÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bunlar asıl kanunda 20 idi, Hükümet teklifinde 
30 geldi; birada 20 idi, Hükümet teklifinde ise 25 
geldi.. Kokakbladaki artışın, biradaki artıştan fazla 
olmasını düşünmediğimiz için hepsini tekrar kanun
daki miktarına indirdik. 

BAŞKAN — Peki. 
Komisyon kahveyi 50 lira olarak teklif ediyor, 

zaten kahve yok ya, hani gelirse diye. 
50 liraya bir itiraz var mı efendim?.. 
'MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 

efendim. 
BAŞKAN — Yok. 
ıBu 211 nci madde üzerinde başka söz almak is

teyen Var mı efendim?.. Yok. 
O halde 21 nci maddeyi kahvede, kilosundan 50 

lira olarak düzeltilmiş şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

'22 nci maddeyi okutuyorum: 
»MADDE 22. — Aynı Kanuna bağlı III sayılı 

Tablonun sonuna aşağıdaki 7 numaralı pozisyon ek
lenmiştir. 

7, Her çeşit tuz % 10 
Satın aldıkları tuzu, tasfiye ameliyesine tabi tu

tup veya ambalajlayıp teslim edenler de bu Kanunun 
uygulanmasında müstahsil sayılırlar ve teslimleri yu
karıda yazılı nispet üzerinden vergiye tabi tutulur. 

1(3078 sayılı Tuz Kanunu hükümleri saklıdır.) 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

ıBuyurun Orgeneral Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — «Am'ba-
lajlayanlar da müstahsil sayılır» diyor. Olur mu öy
le şey? Birçok yerde amlbalaj zaten aynı şahıs tarafın
dan yapılıyor., 

iBAŞKAN — «Satın aldıkları tuzu, tasfiye ameli
yesine tabi tutup veya ambalajlayıp teslim edenler 
de..» 

O halde, iki türlü mü, yani bir yer tasfiye ediyor, 
diğeri ambalajlıyorsa; ambalajlayan ayrı yerse, ayrı 
ayrı mı verecek vergiyi? 

TURGUT D0MİÎRIPOLAT (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Evet. 

BAŞKAN — Niye? 

TURGUT DEM'tRPOLAT (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Ambalajlama dolayısıyla artan değeri 
vergilemek için. 

BAŞKAN — Aynı yerde ise, hem tasfiye, hem 
ambalajlama aynı yerde yapılıyorsa? 

TURGUT DEMIÎRJPOLAT (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Satış bedeli üzerinden vergi ödeyecek. 

EMEKLÎ AMİÎRIAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHİMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir tane öde
yecek. Başkası ise, yani tuzu döküm halinde amba
lajlayan tuzu 5 liraya alıyorsa 10 liraya satacak; bun
dan dolayı, bu farktan dolayı vergi verecek. 

BAŞKAN — % 10'unu vergi verecek, ambalaj
ladığı için. 

EMEKLÎ AMÎRIAL HÜSNİÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

ORGENERAL NURETTİN ER'SÎN — Tuzdan 
kazananla, amlbalajdan kazanma şeklinde farklılıklar 
var. 
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BAŞKAN — Ama, % 10'unu, yani kazancının 
% 10'unu verecek. 

Efendim, buyurun. 
TURGUT DEMÜRFOLAT — (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Başkanım, şimdi tuzu taisfiye 
edip, ambalajlayıp, piyasaya arz eden satış bpdeli 
üzerinden vergi ödeyecektir. 

Bir diğer müessese düşünelim; taslfiye edilmiş tu
zu ambalajlayıp piyasaya ihtiyaca arz ettiği zaman 
vergi mükellefi sayıhyorsa, ambalajlamadan dolayı 
aftan vergisi kalacak, dolayısıyla piyasada rekabet 
dengesi bozulacaktır. 

O itibarla, ister tasfiye edip ambalajlayıp piyasa
ya arz etsin, ister satın aldığı rafine tuzu ambalajla
yıp piyasaya arz etsin, her iki halde de bu işlemi ya
panlar mükelleftir. 

BAŞKAN — Evet. 
22 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 23. — Aynı Kanuna bağlı IV sayılı tab
lonun 2 numaralı madeni eşya pozisyonu aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun sonuna aşağıdaki 
15 numaralı pozisyon eklenmiştir. 

2. Madeni eşya : 
'(Başka maddelerle mürettep olsun olmasın) (I ve 

II numaralı tablolarda yazılı olanlar hariç, I ve II 
numaralı tablolarda yazılı makine, alet ve cihazların 
kurulup işletilmesine yarayan esas ve yedek parçalar 
dahil) 

a) Demirden mamul eşya. 18 
b) Sair madenlerden mamul eşya (Kıy

metli madenlerden olanlar hariç) 25 
c) Çocuk bisikletleri. 20 
15. Lastik tekerlekli traktörler. 20 
BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'Madde 24'ü okutuyorum : 

MADDE 24. — Aynı Kanuna bağlı IV sayılı tab
lonun sonunda yer alan ihtar hükümlerine 4 ncü mad
de olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

4. II sayılı Tabloda kayıtlı olmakla beraber aynı 
zamanda IV sayılı Tabloda da kayıtlı bulunan mad
delerin ithallerinde IV ncü Tablodaki ilgili pozisyon 
hükmü uygulanır. 

'BAŞKAN — Ne ile ilgilidir bu? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, 2 nu
maralı tablo mamul maddeler tablosudur. Bir mal
zeme orada yazılı olabilir, başka yerde de yazılı ola
bilir; fakat ithal yoluyla geliyorsa mutlaka 4 ncü 
tablodaki vergiyi verecek. Çünkü, imal tablosu odur; 
vergi nispetleri biraz daha fafklı ve değişiktir. 

'BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

25 nci maddeyi okutuyorum : 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz... 
'BAŞKAN — Buyurun. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, 25 nci madde olarak, uygun görüldüğü takdir
de, bir madde ilavesini düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Hükümetin, 25 nci madde olarak 
bir önerisi var, okutuyorum : 

Milli GüVenli'k Konseyi Başkanlığına 
Görüşütmefcteolan 6802 sayılı Gider Vergileri Ka

nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısına 25 nci madde olarak aşağıdaki maddenin eklen
mesini ve tasarıdaki 25, 26, 27 ve 28 nci maddelerin 
madde numaralarının 26, 27, 28 ve 29 olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
v Kaya Erdem 

GEREKÇE : Gider Vergileri Kanununda değişik
lik yapılmasına dair Kanun Tasarısında, kanuna bağ
lı tablolarda kayıtlı bazı madde ve mamullerin çok 
yüksek olan vergi nispetleri değiştirilmiş, bazı madde 
ve mamuller vergi kapsamına alınmış, bazılarının 
vergi nispetlerinde değişiklik yapılmamıştır. 

Türk ekonomisinin sanayie dayalı bazı sektörle
rinde büyük bir durgunluğun varlığı da ortadadır. Bu 
şaftlar altında Bakanlar Kurulu ekonomik gelişmeyi 
yakından izleyerek dafboğazda bulunan sektörlefdeki 
vergi yükünü azaltarak bu kuruluşların daha rahat 
çalışmasını temin edebilecek ve bu sektörlerdeki dar
boğazlar ortadan kalktıktan sonra tekrar kanundaki 
nispetlere dönülebilecektir. 

MADDE 25. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nununa bağlı tablolarda ve kanunun mahsus kısım ve 
'bölümlerinde kayıtlı vergi nispetlerini % l'e kadar 
indirmeye, indirilmiş nispetleri kanuni seviyelerine ka
dar çıkartmaya ve bununla ilgili usul ve şartları tes
pite Ba'kanlar Kurulu yetkilidir. 

— 158 — 
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BAŞKAN — O halde bu madde yalnız indirmeyi 
ve eski haline kadar çıkartmayı teklif ediyor. Yani, 
kanundaki hadlerin üzerine çıkarmayı değil; azaltma
yı ve tekrar aynı yere getirmeyi öneriyor. 

Bu önerge üzerinde Komisyonun bir diyeceği 
var mı?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bir vergiyi % l'e kadar indirmek ki, bunlarda 
hiç 100 lira falan yok, bazıları, hele maktu vergiler 
tamamen kalkacak demektir. Şu anda yeni konuştu
ğumuz ve gerekçesinde günün koşullarına uydurduğu
muzu iddia ettiğimiz bir kanunda başlangıçta Hükü
metin bir yetkisi olması gerektiğini savunduğum hal
de, böylesine geniş bir yetki bana çok garip geldi, onu 
arz edeyim. 

Ancak, yanılmış da olabilirim; esasen bir madde
yi geriye aldık, o madde tekrar huzurlarınıza gele
cektir. Lütfeder bu teklifi Komisyona verirseniz et
raflı olarak inceleyelim. Şu anda çok yüksek gördü
ğümüzü söylemekten başka bir şey söyleyemeyeceğim. 

BAŞKAN — Tabii o % l'e kadar indirmek de
mek değildir. Başka söz almak isteyen var mı efen
dim?.. 

Buyurun. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM

CISI TURGUT ÖZAL — Efendim bu aslında «ithal 
üzerindeki gerek gümrük vergilerini, gerek ithalden 
alınan bütün diğer vergilerde sıfıra kadar indirmeye» 
şeklinde var ve hatta «% 50 artırmaya kadar» da 
zannediyorum var. Bu aslında fazla değildir. Netice 
itibariyle Bakanlar Kurulu bir şey yapacak değil, siz
lerden geçiyor. 

'BAŞKAN — Asgari seviyesi tabii % l'e kadar; 
% 2 de denebilir, % 3 de denebilir. Çünkü bazıları 
zaten % 5; bazı yerlerde okuduk, % 5 denilmiş, de
ğil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) - Sayın Başkanım, 
buradaki ifade belki yeniden düzenlenmeye tabi; % 5'e 
ıkaldar indirmeye, bundaki yazılı verginin % 50 de
yince yarısı, % 5M deyince burada tamamen örtaldan 
kalkıyor, manasına aldım. Bir kere tetkik edelim, 
lütfederseniz. 

BAŞKAN — Yarii, mesela burada okuduk, % 20 
dedik, '% 30 dedik, '% 5 diedilk falan; o almanı dia 
% l ^ ktadar indiriyoruz (mamasını taşıyor bu. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Hayır, % l'e kadar indirme
ye..., 
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BAŞKAN — İşte onu tetikük. etsinler, nasıl otoa 
önümüzdeki gündemde tekrar konuşacağız. Yanlış bir 
manaya gelmesin. Sizin kasdınız mesela ı% 10 ise, bu 
% 1 olsun. Ydksa % 10'un •% 1 •ine kadar değil. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURGUT ÖZAL — Evet o manada; 10'un % l'i 
değil efendim. 

BAŞKAN — O halde, bu Hükümetin teklif ettiği 
25 nci maddenin de, tetkik edilmek üzere, Komisyona 
havalesini oylarınıza ısunuıyorum: Kalbul edienler... Et-
rmeyenler... Kabul eddtaıiştiri ef emdim. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 

MADDE 26. — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanu
nunda geçen «Maarif Vekâleti, Maliye" Vekâletti, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, İktisat ve Ticaret 
Vekâleti ve İşletmeler Vekâleti, Münakalat Vekâleti, 
Dahiliye Vekâleti, İnhisarlar İdarösi» ibareleri «Mili 
Eğitim Bakanlığı, Maiye Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal 
Yardum Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ulaşılırıma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tekel Genel 
Müdürlüğü,» sökünde: değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

27 nci maddeyi okütuiyortumı: 
Kaldırılan Hükümler: 

MADDE 27. — 6802 sayılı Güder Vergisi Kanu
nunun 4 ncü maddesinin (i) fıkrasının III no. lu bat> 
dinden sonra gelen parantez içi hüküm ile (j) fıkrası-1 

nın sonundaki parantez içi hükmün (m) fıkrası, 5 nci 
malddesıinıin (c) fıkrası, 65 nci maddesi hükmü ile III 
sayılı tablonun 5 nci pozisyonumun (D) fıkrası-, 8.6.1942 
gün ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Kanununun1 14 ncü maddesinin tarh, tahakkuk ve tah
sile ilişkin hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Buyurun Kotmüsıyon. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümet teklifiınde var diye, bağışlayın, benlim 
de gözümden kaçtı, IIFden sonra «no. lu.» yerine, lüt
federseniz (III numaralı) diyelim, «(no. lu.)» kısalt
ması yerine III numaralı dersek daha uygun olur. 

Bir de Sayın Başkanım, bastaki 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanunudur bu kanunun adı; «vergisi» de-
P. 

BAŞKAN — «Vergileri» olacak.. 
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O halde bunları bir dalha bu şdkl'iıyle oikuıyalım 
efendim; «6802 sayılı Gıider Vergileri» ve diğeri <dıe 
«III numaraılı» diye1 (bir dalha okuyalım. 

«MADDE 27. — 6802 sayılı Gider Vergileri Ka
nun 4 mcü malddefckıin (i) fıkrasıimn III numaralı ben
dinden sonra gelen parantez içi hüküm ille (j) fılkraisı-
nın sonundaki parantez içi hükmü (m)' fıkrası, 5 nci 
maddesinin (c) fıkrası, 65 nci maddesi hükmü ilie III 
sayılı tablonun 5 nci pozisyonunun (D) fııkraisı, 
8.6.1942 gün ve 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu îç-
Ikiler înlhisarı Kanununun 14 ncü madldösintin tarh, ta
hakkuk ve tahsiline ilişlkin hülkiümılıeri kaildırılimıışltır.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinıde slöz ailmıalk iste
yen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza ısunuyorum: Kalbul edenler... 
Etoayenler... Kabul ediknıişltlir. 

Efendim, ilki maddeyi Komisyona iade ettiğimiz 
İçin bu yürürlüğe giriş ile lyürütme maddesıini oylaımı-
yorum, önümıüzddki günldemde itdkrar görüşeceğiz. 

TeŞdkikür ederdim. 
2. — 14 . 7 . 1964 Tarih ve 500 Sayılı Kanu

nun 10 . 6 . 1975 Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla De
ğişik «14 . 7 . 1964 Gün ve 500 Sayılı Kıbrıs'a 
Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının 
Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Dirliğin 
Başka Giderleri Hakkındaki Kanunun 1 nci Mad
desinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun» un Birinci Mad
desinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (11156) (S. Sayısı: 179) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasındaki; 
14 . 7 . 1964 Tarih ve 500 Sayılı Kanunun 
10 . 6 . 1975 Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Deği
şik «14 . 7 . 1964 Gün ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gön
derilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık 
ve Ücretleriyle Çeşitli istihkakları ve Birliğin Baş
ka Giderleri Hakkındaki Kanunun 1 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanunun 1 nci Maddesinin 
ikinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve bu konudaki Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu 179 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Komisyon ve Bakanlık temsilcisi arkadaşlarımız 
yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı
yorum. Söz isteyen var mı?.. Yoktur. 

(1) 179 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, j 
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Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
14 . 7 . 1964 Tarih ve 500 Sayılı Kanununun 

10.6.1975 Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değişik 
«14.7.1964 Gün ve 500 Sayılı Kıbrıs'a Gönderile
cek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve 
Ülretleriyle Çeşitli istihkakları ve Birliğin Başka 
Giderleri Hakkındaki Kanunun 1 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun»un Birinci Maddesinin 
ikinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. 

MADDE 1. — 10.6.1975. tarih ve 1908 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

ilişik cetvellerdeki personel aylıklarına (Gösterge 
tablolarına) uygulanacak katsayı ve katsayılar her 
yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

BAŞKAN — 1 nci maddenin izahını Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımızdan rica edelim. 

OBMEKLt AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, Kıbrıs'a gidecek askeri birliğimizde görev 
yapan subaylar, astsubaylar, astsubaydan uzman ça
vuşlar ve erbaşlar hakkında dört tane cetvel ek
lidir. Bu dört cetvel için kanunun eski metnine 
göre bir tek katsayı uygulaması lazım; her sene 
Bütçe Kanununa konacak katsayı. 

BAŞKAN — Onu değiştirdik. 
lEMEKLÎ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Kimisyonu Başkanı) — Halbuki, me
sela vergilerdeki bir değişiklik; erbaş vergiye tabi 
olmadığı için yurtiçi ve yurtdışı arasındaki denge 
bozulmuyor; ama subay astsubaylardakini bozuyor. 
Asgari iki tane katsayı kullanmak zorunda kalıyo
ruz. Binaenaleyh, hem Bütçe Kanununda çıkan met
ne bir kanuniyet vermek, bir dayanak sağlamak, 
hem de bundan sonraki aksaklıkları gidermek için 
«katsayı ve katsayılar» diye, yani katsayının ge
rektiğinde birden fazla olacağı düzenlemiş oluyo
ruz. , 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı. 
1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 1981 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakit geciktiğinden, bilahara tespit edilecek gün 
ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapatıyoruz. 

Kapanına Saati : 18.25 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

48 NCİ BİRLEŞİM 

14 Nisan 1981 Sah 

Saat : 15.00 

I. KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/58) (S. Sayısı : 
87 ve 87'ye 1 ve 2 nci Ek) 

2. — 14 . 7 . 1964 Tarih ve 500 Sayılı Kanu
nun 10 . 6 . 1975 Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla 
Değişik «14 . 7 . 1964 Gün ve 500 Sayılı Kıbrıs'a 
Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının 
Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin 
Başka Giderleri Hakkındaki Kanunun 1 nci Madde
sinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna Üç Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun»un Birinci Maddesinin 
İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/156) 
(S. Sayısı : 179) 

3. — 4 . 7 . 1956 Tarihli, 6772 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi ve İşçilere Toplu İş Sözleş
meleri İle İkramiye Verilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Ko
misyonu Raporu. (1/166) (S. Sayısı : 185) 

4. — Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi 
Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(1/168) (S. Sayısı: 186) 

5. — 18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayılı Türk 
Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/167) 
(S. Sayısı : 184) 

ıvo^ı 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 87 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe Plan Komisyonu Raporu. (1/58) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20 Kasım 1980 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-635/07357 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ye MÜH Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 11 . 1980 tarihinde kararlaştırılan «6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi, Gider Vergileri sistemi ilk üretim maddelerine dayalı bir harcama vergisi biçiminde dü-
zenlendğinden, bir yandan sanayi sektörünün yatırımlara harcayabileceği fonların azalmasına sebep olmak
ta, öte yandan ekonomide meydana gelen katma değerlerden büyük bir kısmımn vergi dışı kalması sonucunu 
doğurmaktadır. 

Sistemin bu aksaklığını giderebilmenin en etkin yolu, Katma Değer Vergisine geçiştir. Ancak, idari orga
nizasyonun yetersiz bir düzeyde bulunması ve ekonomik etüd ve araştırmaların henüz tamamlanmamış ol
ması kısa bir dönem içerisinde Katma Değer Vergisine gerçmemizi engellemektedir. 

Şu var ki, Katma Değer Vergisine geçinceye kadar Gider Vergileri sisteminde bazı değişiklikler yapmak 
suretiyle, bir yandan sistemin sakıncalarını azaltmak, bir yandan da bu kanunu konjonktürel gelişmeleri iz
leyebilecek ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde düzenlemek gerekli olmuştur. 

Bu bakımdan, kısa dönemli bir önlem olarak, Gider Vergileri Kanunu yeniden gözden geçirilmiş ve 
bu vergide yukarda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere baza değişiklikler yapılmıştır. 

Yapılan değişikliklerle, Katma Değer Vergisi sistemine girilinceye kadar, Gider Vergileri Kanunu ve 
özellikle istihsal vergisi uygulamasının daha adil ve verimli bir biçimde sürdürüleceği düşünülmektedir. 

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ MADDE GEREKÇE
LERİ 

6802 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrası değiştirilmiş ve hükme açıklık getirilmiştir. 
Aynı Kanunun 14 ncü maddesinin (a) fıkrasındaki «tuzun saf sikleti» ibaresi kaldırılmak suretiyle hü

küm yeniden düzenlenmiştir. 
Bu değişikliğin nedeni, Ölçü esası üzerinden istihsal vergisine tabi olan tuzun, değer esası üzerinden ve 

1% 10 nispetinde istihsal vergisine tabi tutulmasındandır. 
Gider Vergileri Kanununun «Satış bedelinden indirilmeyecek unsurlar» hakkındaki 17 nci maddesinin 

(b) fıkrası değiştirilmiş ve hükme açıklık getirilmiştir. Bu değişiklikle çeşitli yollarla vergi matrahının küçül
tülerek vergi kaybına sebebiyet verilmesinin önlenmesi ve ayrıca uyuşmazlıkların azaltılması amaçlanmıştır. 



— 2 — 

Aynı Kanunun 24 ncü maddesinin (a) fıkrasında geçen «III ncü tablodaki tuzun saf sıkleti» ifadesi çı
karılmak suretiyle hüküm yeniden düzenlenmiştir. 

Bu değişikliğin nedeni ölçü esası üzerinden vergiye ta'bi olan tuzun değer esası üzerinden Ve '% 10 nispe
tinde istihsal vergisine tabi tutulmasındadır. 

Aynı Kanunun 27 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkraları değiştirilerek, Kanuna bağlı I sayılı tablonun 2/A 
pozisyonuna eklenen (c) fıkrasımn I numaralı bendinde kayıtlı döküm mamulleri ile yine aynı Kanuna bağlı 
II sayılı tablonun sonuna eklenen 8 ila 15 nci pozisyonlarında kayıtlı maddeler için dik madde indirimi uygu
lanmayacağı hükmü getirilmiştir. Bu değişikliğin nedeni, bu pozisyonlarda kayıtlı olan maddelerin vergi 
oranlarının düşük tutulmuş olmasıdır. 

Aynı Kanuna eklenen ek 27 nci madde ile Kanuna bağlı II sayılı tablonun 16 ncı pozisyonunda kayıtlı 
«Tekstil Maddeleri Mamulatı» için müstahsillerin ödeyecekleri istihsal vergisinden ilk ve yardımcı maddeler 
için ödenen istihsal verginin mahsup edileceği hükmü getirilmiştir. 

Bu değişikliğin amacı Katma Değer Vergisine geçişi kolaylaştırmaktır. 
Gider Vergilerinden «Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi»'nin kapsamını belirten 28 nci maddede 

kapsamı genişletici değişiklikler yapılmış ve bankerlerin menkul kıymetler üzerine yaptıkları her türlü mua
mele ve hizmetler dolayısıyle aldıkları paralar da vergiye tabi tutulmuştur. 

Böylece bankalarla bankerler arasında bu konudaki haksız rekabet önlenmiş olmaktadır. 
Aynı Kanunun Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde vergi oranını belirleyen 33 ncü maddesi, gü

nün koşulları dikkate alınarak, yeniden düzenlenmiş kambiyo işlemlerine ait vergi oranı matrahın onbinde 
beşinden 'binde birine yükseltilmiş ve Banka ve Sigorta Muamelelerine ait % 20 ve '% 25 oranları yerine tek 
bir oran getirilmiştir. Ayrıca, ek madde ile >% 13'lük yeni oranın 1980 yılı için % 20, 1981 yılı için -% 15 
olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Aynı Kanunun 1318 sayılı Kanunla değişik 38 nci maddesinin III numaralı bendi değiştirilmiş ve petrol 
boru hatlariyle yapılan yerli hampetrol taşımalarında varil başına 4.50 TL. olan ve günün koşulları içinde 
çok düşük bulunan vergi haddi, varil başına 25 TL.'na yükseltilmiştir. 

Aynı Kanunun Hizmet Vergileri ile ilgili ikinci kısmına «ilan ve Reklam Hizmetleri Vergisi» adı altında 
«Dördüncü bölüm» olarak yeni bir bölüm eklenmiş, böylece Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tara
fından yayınlanan ilan ve reklamlar ı% 20 oranında vergiye tabi tutulmuştur. 

Kanunun Muvakkat ve Son Hükümler Başlıklı Bölümün sonuna Muvakkat 3 ve 4 ncü maddeler ek
lenmiştir. 

3 ncü madde ile IV sayılı tabloda yer alan tekstil maddeleri mamulatının II sayılı tabloya alınarak da
hilde alınan istihsal vergisine tabi tutulması ve bu maddeye ilişkin istihsal vergisinden bu maddenin bünyesi
ne giren vergili ilk ve yardımcı maddeler için daha önce ödenen istihsal vergisinin, indirilmesi esasının geti
rilmesi nedeniyle bu hükme paralel düzenlemeler yapılmıştın 

4 ncü madde ile de Ek 27 nci madde ile getirilen indirim esasının uygulaması ile ilgili olarak ticaret 
amacıyle stoklarında istihsal vergisi ödenmiş, tekstil maddeleri bulunduranlar ile tekstil maddeleri ve teks
til maddeleri mamulatı üretidierinÜn kanunun yürürlüğe girdiği tarihte stoklarında bulundurdukları bu 
maddeler miktar, kıymet ve 'bulundukları yerler itibariyle beyana davet etmeye Maliye Bakanlığının yetkili 
olduğu hükmü getirilmiştir. 

Aynı Kanuna bağlı I sayılı tablonun «2. Madenler» pozisyonunun matlabı vergili demirlerin eritilmesi su
retiyle imal olunan döküm mamullerinin de vergiye tabi olduğunu açıkça belirtmek maksadiyle yeniden 
düzenlenmiş ve bu pozisyonun A fıkrasının (b) 'bendindeki nispet indirilmiş ve (c) bendi eklenmiştir. 

Eklenen bu hükümle, kupol ocağı adı verilen basit tesislerde üretilen mamullerin vergi oranları önemli 
ölçüde indirilmiş ve bu mamullerin istihsal vergisine tabi olduğu hususu açıkça belirtilmiş, dolayısiyie bu 
konuda meydana gelen uyuşmazlıkların tamamen ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 3 ncü pozisyonundaki kauçuğun yüksek bulunan vergi oranı bir 
miktar indirilmiştir, 

Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 4 ncü pozisyonunda kayıtlı «Suni plastik maddeler selülozun eter 
ve esterleri ve suni reçineler»'e ait olan % 40 vergi nispeti, vergi nispetindeki yüksekliğin teşvik ettiği ver
gi kaçakçılığını önlemek amacıyla r% 25'e indirilmiştir. 
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Bu Kanuna bağlı I sayılı Tablonun «Camlar»'la ilgili 9 ncu pozisyonu değiştirilmiştir. 
Anılan pozisyon; süregelen uyuşmazlıkları önlemek, kanun prensiplerine uymak, cam sanayiindeki dur

gun 'kapasiteyi harekete geçirmek ve ihracatı teşvik etmek amacıyla yeniden düzenlenmiş ve çok yüksek 
olan, bu nedenle kaçakçılığa, ayrıca haksız rekabete yol açan vergi oranlarında bir miktar indirim yapılmış
tır. 

Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 10 ncu pozisyonunda kayıtlı tekstil maddelerinin (ipliklerin) vergi 
oranlan, bu sanayi kolunu içinde bulunduğu darboğazdan kurtarmak ve vergi oranlarındaki yüksekliğin teş
vik ettiği vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla indirilmiş, suni ve sentetik elyaf vergi kapsamına alınmıştır. 

Aynı Kamunun 1 sayılı Tablosunun Tl nci pozisyonundaki elektrik ve havagazının, II numaralı Tablosu
nun 2 nci pozisyonundaki kibritin, günün koşulları içerisinde, ço!k düşük bulunan vergi hadleri 10 kat artırıl
mıştır. 

Aynı Kanuna bağlı II sayılı Tablonun «Taşıtlar» başlıklı 3 ncü pozisyonunun (e) bendindeki motorlu 
kara taşıtlarının motorlu şasilerine ilişkin vergi oranı günün şartları dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş
tir. 

Kanuna bağlı II sayılı Tablonun 5 nci pozisyonunun b, ce ve d bentleri memleketimizdeki elektrik sa
nayiinin hızlı gelişmesi dikkate alınarak değiştirilmiş ve bu pozisyona eklenen (f) fıkrası ile de kapsam dışı 
kalan, dolayısiyle vergi eşitliğini bozan ses cihazları da vergi kapsamına alınmıştır. 

Kanuna bağlı II sayılı «Mamul Maddeler Tablosu» genişletilmiş, tabloya eklenen yeni pozisyon
larla vergiye dayanma dereceleri yüksek bulunan mamul maddeler vergi kapsamına alınmış ve bunlar 
ilk maddelerinin vergili olduğu da dikkate alınarak düşük oranlarda vergiye tabi tutulmuştur. 

Kanuna bağlı III sayılı tablonun 3 ve 6 nci pozisyonları değiştirilmiştir. 
Sözü edilen değişiklikle; 3 ncü pozisyonda yer alan tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz içkilerin 

vergi oranlarında değişiklik yapılmış ve 6 nci pozisyon hükmüne açıklık getirilmiştir. Diğer taraftan 
dökme olarak satin aldıkları şarapları imal ve şişeleme işlemine tabi tuttuktan sonra teslim edenler 
de vergi mükellefiyetine alınmıştır. 

Kanuna bağlı III sayılı tablonun 5 nci pozisyonunun (D) fıkrası kaldırılmış, buna paralel olarak aynı 
tablonun sonuna 7 nci pozisyon eklenmiştir. 

Bu değişiklikle maktu olarak (1 Kg. saf sıkleti üzerinden) vergiye tabi olan tuz, satlş fiyatlarındaki artış
lar da dikkate alınarak değer esası üzerinden % 10 nispetinde İstihsal Vergisine tabi tutulmuştur. 

Ayrıca, Tekel idaresince özel tuz imalcilerine satılan tuz satış fiyatları ile perakende tuz satış fiyatları 
arasındaki katma değerin vergilendirilebilmesi için tuzu satın alıp rafineri ameliyesine tabi tutan veya am
balajlayan işletmeler de müstahsil sayılarak mükellefiyet kapsamına alınmış ve pozisyonun sonuna, bu ko
nuda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla 3078 sayılı Tuz Kanundaki hükümlerin mahfuz ol
duğu hükmü eklenmiştir. 

Kanuna bağlı IV sayılı tablonun 2 nci pozisyonu değiştirilmiş ve tablonun sonuna 15 ve 16 nci pozisyon
lar eklenmiştir. 

Anılan değişiklikle sözü edilen 2 numaralı pozisyonun, bir kısım makine, alet ve cihazın ithalinin indirim
li oran (ı% 10) üzerinden istihsal Vergisine tabi tutulması hakkındaki (a) fıkrası kaldırılmış ve bu eşya 
f/c 18 oranında vergiye tabi tutulan eşyaya dahil edilmiştir. 

Bu değişikliğin amacı ithali düşük oranda vergiye tabi tutulan maddelerin amaç dışı maksatlarla kulla
nılmasını önlemektir. 

Ayrıca IV sayılı tabloya eklenen 15 nci pozisyon ile lâstik tekerlekli traktörler l% 20 oranında, 16 nci 
pozisyon,ile de ithal, olunan ve Gider Vergileri Kanununa bağlı tablolar dışında kalan Gümrük Vergisine 
tabi bütün mallar '% 15 oranında istihsal Vergisine tabi tutulmuş ve böylece ithalâtta Gümrük Vergisi ile 
paralellik kurulmuş, birtakım gereksiz durumların önlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu madde Gider Vergileri Kanununa bağlı tablolardan hem IV sayılı tabloda ve hem de II sayılı tabloda 
kayıtlı maddelerin ithalinde, IV sayılı tablodaki ilgili pozisyonun uygulanacağını hükme bağlamakta ve böy
lece karışıklıkların önlenmesi sağlanmaktadır. 
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Kaldırılan Hükümler : 
a) Aynı Kanunun 4 ncü maddesinin (i) fıkrasının III No. lu bendinin sonunda parantez içinde yer 

alan hüküm ile (j) fıkrasının sonunda parantez içindeki hüküm kaldırılmıştır. 
Sözü edilen parantez içi hüküm gereğince (4/i) ve (4/j) fıkraları kapsamına giren, dolayısıyla vergiden 

müstesna olan maddeler İstihsal Vergisine tabi ise muafen teslim edilmekte; aksi takdirde, yani İstihsal Ver
gisine tabi değilse bu maddelerin bünyesine giren vergili ilk ve yardımcı maddeler dolayısıyla evvelce öden
miş İstihsal Vergisi hesabedJerek bu maddeleri imal edene iade edilmek suretiyle istisna uygulanmaktadır. 

Ancak vergi iadesi suretiyle uygulanmak istenen istisna, genellikle imalâtçıların mamullerinin bünyesine 
giren ilk maddeler için ödenmiş İstihsal Vergisini maliyet unsurları meyanında alıcıya yansıttıkları halde, 
aynı vergiyi Hazineden talep etmeleri ve böylece aşırı kazanç sağlamak istemeleri sebebiyle, uygulanmamış
tır. 

Bu nedenle söz konusu parantez içi hükümler kaldırılmıştır. 
b) Aynı Kanunun (4/m) maddesindeki halı ve kilim ipliği istisnası da kaldırılmıştır. 
Gider Vergileri Kanununun (4/m) maddesi gereğince halı ve kilim imalinde kullanılmak üzere teslim edi

len 2,5 metrik numaraya kadar (2,5; dahil) «Strayhgarn» iplikleri vergiden müstenadır. 
Strayhgarn iplik aynı Kanuna 'bağlı I saylı tablonun (10/A-b/ pozisyonunda ve hayvani elyaftan imal 

olunan iplikler meyanında yer almaktadır. Bu bakımdan istisnadan yararlanacak ipliğin de hayvani elyaftan 
(yünden) imal edilmiş olması şarttır. 

Bununla beraber gelişen teknoloji her türlü elyaftan (nebati, sentetik elyaf) strayhgarn iplik imalini 
mümkün kılmıştır. Bu durum, hayvani elyaftan mamul strayhgran ipliğin istisnadan faydalandırılmasına mu
kabil, diğer elyaftan veya bunların karışımından imal olunan strayhgarn ipliklerinin - halı ve kilim imalinde 
kullanılmasına rağmen - istisnadan faydalandınlmaması sonucunu yaratmıştır. 

Diğer taraftan sözü edilen 4/m maddesindeki istisna 2,5 metrik numaraya, kadar strayhgarn ipliğinin halı 
ve İkilim imali dışında başka sahalarda kullanılmasını önlemek maksadıyla pek çok şarta (bağlanmıştır. Ge
rek halı ve kilim imalatçıları ve gerekse iplik müstahsilleri sözü edilen şartlara uymak yerine falturasız ip
lik alım ve satımını tercih etmiş, dolayısıyla istisnanın çok tahdit edilmiş olması, kanun koyucunun amacının 
tahakkukunu önlemiştir. 

Yukarıda sayılan mahzurlar dikkate alınarak, sözü edilen istisna kaldırılmış, buna karşılık strayhgarn ip
liğin vergi oram '% 20"den % 12'ye düşürülmüştür. 

c) Kanunun 5 nei malddesihini (c) 'bendinde yer alan ve son derece lüks madde niteliğine dönüşmüş 
olan talbii ipek ipliğinin İmalatı ve bitim işleri ile uğraşanlara ilişkin muaflık hükmü kaldırılmış ve kanunun 
II sayılı talbllosuna eklenen 16 ncı pozisyonla tabii ipekten dokunan kumaşların 'da istihsal vergisi kapsamına 
alınması sağlanmıştır. 

d) Kanunun 65 nci maddesi hükmü kaldırılmıştır. 
Yürürlükteki 65 nci madde hükmü gereğince, şarap müstahsillerine ait İstihsal Vergisi Tekel İdaresi ta

rafından, mevzuatı gereğince, tarh ve tahakkuk ettirilip tahsili olunarak ilgili verigi dairesine ödenmektedir. 
'2113 sayılı V.U.K. 2 nci maddesi hükmü uyarınca Gümrük ve Tekel İdareleri tarafından alınan vergi ve 

resimler söz konusu Kanuna tabi olmadığından, Tekel İdaresince şara'ba ait listihsal vergisi mevzuatı gereğin
ce 1(8.6.1942 gün ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 14 ncü maddesine göre) tarh 
ve 'tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir. Ancak Tekel Genel Müdürlüğünün vergi denetimi yetkisi bulun
madığından, şarap müstalhsillerihin bu yönde denetimi mümkün olamamıştır. Kanunun 65 nci maddesi hük
münün kaldırılması ile şaralba ait istihsal vergisi V.U.K. hükümlerine göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil 
olunacağı gibi 'bunların vergi ile ilgili işlemleri de denetim elemanlarınca incelenecektir. 

e) Kanuna 'bağlı III sayılı tablonun 5 nci pozisyonunun (D) fıkrası kaldırılmış, buna paralel olarak aynı 
taiblonun sonuna 7 nci pozisyon eklenmiştir. 

'Bu değişiklikle maktu olarak vergiye tabi olan tuz, değer esası üzerinden istihsal vergisine tabi tutulmuş
tur. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 25 Aralık 1980 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/58 
Karar No. : 20 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Bakanlar Kurulunca 20 Kasım 1970 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «6802 sayılı Gider Ver

gileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» incelenmiş ve bu konudaki Komisyon görüşü 
aşağıya çıkartılmıştır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu yürürlüğe girinceye kadar Gider Vergileri Kanununda uygulamadan do
ğan bazı aksaklıkları giderici ve konjonktürel gelişmeyi izleyebilecek ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
tarzda düzenlemelere gidilmiştir. 

Madde 1. — İhracat muaflığının tatbik edilemeyeceği haller ve ihraçtan vazgeçme halinde yapılacak 
muameleyi düzenleyen aynı kanunun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yapılan değişiklik aynen benimsen
miştir. 

Bu düzenleme ile ihracat beyannamesinin süresinde verilmemesi halinde verginin 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre değil 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine yani 
kusur veya kaçakçılık cezası tatbik etmek suretiyle tahsiline imkân sağlanmıştır. 

Madde 2. — Aynı kanunun verginin matrahını belirleyen 14 ncü maddesinin (a) fıkrasında yapılan deği
şiklik aynen benimsenmiştir. Bugüne kadarfei uygulama, ham tuzun Tekel tarafından tesliminde kilogram 
üzerinden 1 kuruş vergi alınması idi. Tuz satış fiyatlarında önemli sayılacak artışlar da dikkate alınarak tuzun 
ölçü esası üzerinden vergiye tabi tutulmasından vazgeçilmiş ve değer esası üzerinden % 10 nispetinde İstih
sal Vergisine tabi tutulmasını kapsayan tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Satış bedelinden indirilemeyecek unsurları belirleyen 17 nci maddenin (b) fıkrasında yer alan 
«prim, beyi'ye, ikramiye, reklam bedeli, komisyon, faiz gibi paralar» şeklindeki bendin «Müstahsil nam ve 
hesabına tahsil edilmiş olsun veya olmasın prim, beyi'ye, ikramiye, reklam bedeli, komisyon, faiz gibi paralar» 
şeklinde değiştirilmesi aynen benimsenmiştir. 

Bu düzenleme ile müstahsillerin müşterilerden aldıkları bazı paraları satış bedeli içerisinde mütalaa etme 
imkânı olmadığı, çünkü bu paraların müstahsillerce sorumlu sıfatiyle alınıp ilgili kuruluşlara aynen intikal 
ettirildiği dolayısıyla müstahsillerin aktiflerinde yer almayan bu paraların satış bedeline dahil edilmesine ge
rek bulunmadığı yolundaki iddiaların bertaraf edilmesi sağlanmış olacaktır. 

Madde 4. — Aynı Kanunun 23 ncü maddesinin (c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın ek
lenmesi uygun görülmüştür. 

«Çok taraflı uluslararası anlaşmalarla, Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergisi ile eş etkili vergilerde yapılacak 
indirimler matrahın tayininde dikkate alınmaz.» 

Getirilen yeni hüküm, çok taraflı uluslararası anlaşmalarla Gümrük Vergisi ve bu vergi ile eş etkili vergi
lerde indirim yapılsa bile, bu indirimin ithalde alman İstihsal Vergisi matrahını etkilememesi, dolayısıyla ver
ginin normal gümrüklü değer üzerinden alınmasını sağlamaktadır. 

Tasarıda yapılan bu değişiklikle tasarının dördüncü maddesi 5 nci madde olarak düzenlenmiş ve sonra 
gelen maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Madde 5. — Aynı Kanunun ithalde alınan İstihsal Vergisinin matrahını belirleyen 24 ncü maddesinin (a) 
fıkrasında yapılan değişiklik aynen benimsenmiştir. Bu değişiklikle kanunun 14 ncü maddesinin (a) fıkrasında 
yapılan değişikliğe paralel olarak ölçü esası üzerinden vergiye tabi olan tuzun değer esası üzerinden ver
gilendirilmesi sağlanmıştır. 

Madde 6. — Tasarının çerçeve 5 nci maddesi ile aynı kanunun ilk madde indirimi esasını düzenleyen 27 
nci maddesinin 5 ve 6 nci fıkralarında yapılan değişiklik benimsenmiş olmakla beraber aynı maddenin 2 nci 
fıkrasında yer alan İktisat ve Ticaret Vekaletlerince ibaresinin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şeklinde 
değiştirilerek 2 nci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

«İstihsal Vergisine tabi tutulmuş maddelerle imal edilen İstihsal Vergisine tabi maddelerin her bini için bu 
maksatla uygulanacak ilk madde indirim nispetleri Maliye ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken 
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tespit ve ilan olunur. Bu nispetler en geç iki yılda bir gözden geçirilir ve mamulün maliyet ve satış bedelle
rine giren unsurların kıymetlerkıdeki azalış ve artışlar dolayısıyla bozulan nispetler yeniden tespit ve ilan 
olunur. Ancak vücuda getirdiği mamul için uygulanan indirim nispetin fiili duruma uymadığını beyan eden 
imalatçıların yazılı müracaatları, yukarıda zikrolunan müddete bakılmaksızın nazara alınır ve tetkik netice
sinde o nevi mamuller için bu beyanın doğruluğu anlaşılırsa indirim nispeti değiştirilebilir.» 

5 ve 6 ncı fıkralarda yapılan deiğşîkliklerle yeniden vergi kapsamına alınan bazı madde ve mamujlerde 
vergi oranının düşük tutulması nedeniyle bu madde ve mamuller için ilk madde indirimi uygulanmayacağı 
esası getirilmiştir. 

Madde 7. — Aynı Kanunun 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen mükerrer 27 nci madde ile, 
tasarının II sayılı tablosunun 16 ncı pozisyonunda kayıtlı tekstil maddeleri mamulatı (kumaş ve dokuma) müs
tahsilleri kumaş ve dokumanın tesliminde ödeyecekleri istihsal Vergisinden bu maddelerin imalinde kullan
dıkları ilk madde veya yardımcı madde için daha önce ödedikleri istihsal Vergisini maddede belirtilen esasla
ra göre indirebilecekleri hükme bağlanmıştır. 

Ancak, muvakkat madde 3'de yapılan atıfla uyumu sağlamak için tasarıda Ek Madde 27 olarak bulunan 
maddenin Mükerrer Madde 27 olarak değiştirilmesi ile madde metnine açıklık kazandırmak üzere de «mamula-
tın» kelimesini «mamulatının» ve müstahsilleri kelimesinden sonra «tarafından» kelimesi eklenerek madde metni 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

örneğin : Vergisiz satış bedeli 1 000.- TL. olan 1 metre kumaşın imalinde kullanılan iplikler için öden
miş istihsal Vergisi 80.- TL.'sı. Bu kumaşın tesliminde ödenecek vergi oranı % 12 olduğuna göre (1 000 x 0.12 
= ) 120 — 80 = 40.- TL. olacaktır. 

Madde 8. — Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin mevzuu ve vergiyi doğuran olayla ilgili olarak aynı 
kanunun 28 nci maddesinde yapılan değişiklik uygun görülmüştür, 

Bu değişiklikle, bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri (Esham, tahvilat ve tasarruf 
bonosu alım - satımı, alım - satıma aracılık etme v.s. gibi işlemler) (menkul kıymetler üzerine yaptıkları her, 
türlü muamele ve hizmetler ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzer menfaatler sağlamak 
üzere devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların topladıkları paralar üzerinden komisyon, ücret, hizmet 
karşılığı gibi adlarla lehlerine aldıkları paralar dahil) dolayısıyla bu suretle aldıkları paralar da Banka ve Si
gorta Muameleleri Vergisine tabi tutulmuştur. 

Madde 9. — Banka ve sigorta muamelelerin nispetini düzenleyen aynı kanunun 33 ncü maddesinde yapı
lan düzenleme ile vergi nispetinin halen uygulanmakta olduğu gibi % 25 oranında kalması uygun görülmüş
tür. Buna göre madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve tasarı ile getirilen kademeli vergi uygulaması 
düzenleyen geçici madde kaldırılmıştır. 

Madde 33. — Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti % 25'tir. Kambiyo muamelelerinde nispet 
matrahın binde biridir. 

Vergi nispetinin aynı düzeyde bırakılmasının nedeni banka işlemlerinin ve bankerlerin yaptıkları işlemlerin 
son derece kârlı bir düzeye yükselmesi ve Devletin ihtiyaç duyduğu fonların, Devletin gereksinme duyduğu sa
haların dışına kayması olmuştur. 

Madde 10. — Nakliyat Vergisinde verginin nispet ve haddini düzenleyen 38 nci maddesinin III numaralı 
bendinde yapılan değişiklik aynen benimsenmiştir. Bu düzenleme ile petrol boru hatları ile yapılan yerli ham 
petrol taşımalarında varil başına 4,5 lira olan vergi haddi günün koşulları dikkate alınarak 25 liraya yükseltil
miştir. 

Madde 11. — Aynı kanunun hizmet vergileri ile ilgili ikinci kısmına 43 ncü maddeden sonra gelmek 
üzere dördüncü bölüm olarak eklenen ilan ve reklam hizmetleri başlığını taşıyan 5 nci ek madde ile getirilen 
düzenleme uygun görülmüştür. Bu düzenleme ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan 
ve genellikle tüketimi özendirici mahiyette bulunan ilan ve reklamlardan % 20 oranında vergi alınması sağlan
mıştır. Verginin mükellefi Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu vergisinin matrahı ile bu kurumca ilan ve 
reklam karşılığında her ne ad ile olursa olsun alınan bedeldir. 

Madde 12. — Tasarının çerçeve 11 nci maddesinde yer alan aynı kanunun muvakkat ve son hükümler baş
lıklı bölümüne muvakkat 2 nci maddeden sonra gelmek üzere eklenen geçici 3 ncü madde aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiş ve geçici 4 ncü maddede yapılan düzenleme uygun görülmüştür. Ancak bu bölümde ve 
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halen uygulanaın kamumda yer alan bu maddelerde muvakkat madde ibaresi bulunduğumdan tasarı ile getirilen 
geçici madde ibarelerin de maddenin 'başlığı da dahil olmak üzere geçici madde ibarelerinin muvakkat madde 
ibaresi şeklinde değiştirilmesi uygun görülırmiştür. 

«Muvakkat Madde 3 : 
Kombine imalatta bulunan tekstil müesseseleri bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce dahiHi sarflarına 

ilişikin olarak vermiş oldukları İstihsal Vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk edeni ve henüz ödenmemiş 
vergileri vadelerimde öderler ve kanunun yürürlüğe gir meşinden sonra teslim edecekleri tekstil 'maddeleri mıamu-
latı için hesaplayacakları İstihsal Vergisinden mükerrer 27 noi madde hükmüne dayanarak Maliye Bakanlığın
ca tespit ve ilam edilecek esaslara, göre indirirler.» 

şeklimde değiştirlilimaştir. , 
'Buna göre Muvakkat 3 ncü madde ile, kombine imalatta bulunan tekstil müesseselerince, bu kanunun 

yür'üıiüğe girmesinden önce dahili sarflarına, (Yanli daha önce dahilde alınan İstihsal Vergisine tabi bulunmayan 
kumaş Ve dokumalarınım imalinde kullanılanı ve müesse ,elerimce üretilen vergiye talbi imlikler için) ilişkin ola
rak ıkanunun 3/b ve 15 nci maddeleri gereğince verilen İstihsal Vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden 
ve henüz ödenmemiş olan vergileriin vadelerinde ödeneceği ve kanunun yürürlüğe girmesinden sonra teslim edi
lecek tekstil maddeleri mamülatı (kumaş ve dokuma) için hesaplanacak İstihsal Vergisinden mükerretr 27 nci 
maddedeki esaslar dahilinde ilk ve yardımcı maddeler liçim vengi ödendiğimi faturalarla tevsik edilmesi kaydıyla 
Maliye Bakanlığınca daha sanıra saptanacak esaslar dahilinde indirileceği hükme bağlanmıştır. 

Muvakkat 4 ncü madde İlle de kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mükerrer 27 nci madde Me getirilen 
mahsup sisteminin uygulaması ile ilgili olaralk ticaret amacıyla stoklarında İstihsal Vergisi ödenmüş iplik (teks
til maddeleri) bulunduranlar 'ile bu maddeleri ve buruların mamullerini «kumaş ve dokuma» üretenlerin kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte stoklarında bulun durdukları bu maddelerin miktar, kıymet ve bulundukları yerler 
itibariyle beyana davet etmeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükmü getirilmiştir. 

Madde 13. — Tasarıda I sayılı ilk istihsal mıaddelerii tablosunun madenilerle ilgili 2 nci pozisyonumun baş
lığı ile bu pozisyonun A (demir sanayi) fıkrasının b (sair demirler) bendindeki vergi nispetinin % 20'den 
c/c 1'5'e iindirilmesi Ve dökme demlinlerle ilgili (c) bendi ıVın eklenmesi uygun görülmüştür. 

Buna göre pozisyonun başlığı ilk istihsal mahsulü demirlerin ergitilmesi suretiyle iımal olunan döküm ma
mullerinim vergiye tabi olduğunu açıkça belirtilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 14. — Aynı kanuna bağlı I sayılı taiblonun 3 ncü pozisyonundaki kauçuğun vergi nispetinin % 30' 
dan % 25'e indirilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 15. — Aynı kanuna bağlı I sayılı tablonun 4 ncü pozisyonunda yer alan suni pülastik maddeler, 
selülozum eter ve esterleri ve suni reçinelerim vergi oranının bu sanayi kolundaki vergi kaybını asgariye imdiir-
mak amacıyla % 40tan % 25'e indirilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 16. — Aynı Kanunun 1 sayılı tablosunun camlarla ilgili 9 ncu pozisyonun cam sanayiinldeki dur
gun kapasiteyi harekete geçirmek için ve şikayetleri önlemek ^amacıyla yeniden düzenlenmesi ve vergi ntisibet-
leri önemli ölçüde düşürülmesi uygun görülmüştür. 

Madde 17. — Aynı Kanunum I isayılı tablosunun tekstil maddeleri ile 'ilgili 10 ntu pozisyonundaki vergi 
nispetlerinden % 1'2'lik tek bir nispete indirilmesi ve pozisyonumun (c) bendinin sentetik ve suni elyalfında 
vergi kapsamına alınması şeklinde yapılan düzenleme uygun görülmüştür. 

Madde 18. — Aynı Kanunun I sayılı tablonun 11 nci pozisyonundaki elektrik Ve havagazının, II sayılı 
taiblonun 2 nci pozisyonundaki kibritin vergi hadlerinin l'O kat artırılması benimsenmiştir. Ancak, I sayılı 
tablonun 11 nci pozisyonunun a bendinddk'i İktisat ve Ticaret Vekâleti ve MaMye Vekâleti ilbaresinün Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı şekillinde değiştirilmesi ve aynı kanunla bağlı III sayılı taiblonun 
I nci pozisyonundaki kahvenin vergi haddinin 20 kalt artırılması yönünde değişiklik yapılmıştır. 

Madde 19. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı taiblonun 3 ncü pozisyonunun (e) bendindeki motorlu kara ta
şıtlarının motorlu şasilerinin vergi nispetinin günün ekonoımük koşulları dikkate alınarak % 15ten % 20'ye 
çıkartılması uygun görülmüştür. 
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Maidde 2Q. — Günümüzün teknolojik geüşmelerine paralel olarak aynı kanuna bağlı II sayılı tablonun 

5 nci pozisyonunun b, c ve d heriflerinin değdştirlmesi ve bu pozisyona (f) bendinin eklenmesi uygun görül
müştür. 

Madde 21. — Aynı Kanunun II sayılı mamul maddder tablosuna 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı 
pozisyonların eklenmesi uygun görülmüştür. Ancak kanuna eklenen 9 ncu pozisyonun bu sanayi kolunun tü
münü kapsayacak şekilde aşağıdaki »gi'bi yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır. 

9, Gümrük giriş tarife cetvelinin 34.02 pozisyonunda kayıtlı tansiyoaktif organik müstahzarlar, tansiyoak
tif müstahzarlar, yıkama müsltahzarı (sabun ihtiva etsin, etmesin). 

Madde 22. — Aynı Kanuna bağlı III sayılı tablonun 3 ve 6 ncı pozisyonlarında yapılan değişiklik uygun 
görülmüştür. 3 ncü pozisyonundaki yapılan değişilkikle vergi nisbetleri yeriiden düzenlenmiş ve pozisyonlun 
sonuna eklenen parantez içi hüküm ile dökme olanak satın aldıkları şarapları imla ve şişeleme İşlemine tabi 
tuttuktan sonra teslim edenıliemiın de vergi mükellefi olduğu ibelirltilmiş, böylece bu konudaki haksız rekabet 
ve vergi matrahının küçük gösterilmesi gibi mahzurlar Önlenmiştir. 

6 ncı pozisyonunda yapılan değişiklik, pozisyon hükmüne açıklık getirilmesinden ibaret 'olup, vergi nfe-
betinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Madde 23. — Tasarımın her çeşit tuzun değer esası üzerinden % 10 oranında vergiye talbi tutulacağına 
ilişkin 22 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Madde 24. — Aynı Kanunun IV sayılı tablosunun 2 numaralı madeni eşya pozisyonunda yapılan değişik
lik ile aynı talbÜonun sonuna eklenen 15 ve 16 ncı pozisy odlar aynen uygun görülmüşltür. 

Madde 25. — Tasarının 24 ncü maddesiyle düzenlenen aym Kanuna 'bağlı IV ncü tablonun sonunda yer' 
alan ihtar hükümlerine 4 madde eklenmesi ile ilgili düzenffleme uygun görülmüştür. 

Bu düzenleme ile herhanfgi !bir mamulün İthalinde bu mamul hem II noi tabloda hem de IV ncü tabloda 
yer alıyorsa, IV ncü talbîoda kayıtlı vergi nislbetiinin uygulan/ması sağlanmıştır. 

Madde 26. — Tasarınım kaldırılan hükümferte ilgili 25 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uy
gun görülmüştür. 

Madde 25. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin (i) fıkrasının III No. lu bendin
den sonra gelen parantez içi hüküm ile (j) fıkrasının sonundaki parantez içi hükmü (m) fıkrası, 5 nci mad
desinin (c) fıkrası, 65 nci maddesi hükmü ile III sayılı tablonun 5 nci pozisyonunun (D) fıkrası, 8.6.1942 
gün ve 4250 sayılı İspirto ve IspirtoJu İçkiler inhisarı Kanununun 14 ncü maddesinin tarih ve tahakkuk ve 
tahsile ilişkin hükümleri kaldırıilimıştır . s 

Bu düzenleme ile aynı Kanunun 4 ncü maddesinin (i) fıkrasının III nolu bendinin sonundaki parantez içi 
hükmün değil, III ncü bendinden sonra gelen parantez içi hükmün kaldırılması sağlanmıştır. 

Kaldırılan Hükümler : 
a) Aynı kanunun 4 ncü maddesinin (i) fıkrasının III nolu bendinin sonunda parantez içinde yer alan 

hüküm ile (j) fıkrasının sonunda parantez içindeki hüküm kaldırılmıştır. 

Sözü edilen parantez içi hüküm gereğince 4/i ve 4/j fıkraları kapsamına giren, dolayısıyla vergiden müs
tesna olan maddeler istihsal Vergisine tabi ise muaifen teslim edilmekte; aksi takdirde, yani istihsal Vergisine 
tabi değilse bu maddelerin bünyesine giren vergili ilk ve yardımcı maddeler dolayısıyla evvelce ödenmiş is
tihsal Vergisi hesabedilerek bu maddeleri imal edene iade edilmek suretiyle istisna uygulanmaktadır. 

Ancak vergi iadesi suretiyle uygulanmak istenen istisna, genellikle imalatçıların mamullerinin bünyesine 
giren ilk maddeler için ödenmiş istihsal vergisini maliyet unsurları meyanında alıcıya yansıttıkları halde, ay
nı vergiyi Hazineden talep etmeleri ve böylece aşırı kazanç sağlamak istemeleri sebebiyle, uygulanmamıştır. 

Bu nedenle söz konusu parantez içi hükümler kal dırılmıştır. 
b) Aynı Kanunun 4/m maddesindeki halı ve kilim ipliği istisnası da kaldırılmıştır. 
Gider Vergileri Kanununun 4/m maddesi gereğince halı ve kilim imalinde kullanılmak üzere teslim edi

len 2,5 metrik numaraya kadar (2,5 dahil) «Strayhgarn» iplikleri vergiden müstesnadır. 
Strayhgarn iplik aynı kanuna bağlı I sayılı tablonun 10/A-a pozisyonunda ve hayvani elyaftan imal olu

nan iplikler meyanında yer almaktadır. Bu bakımdan istisnadan yararlanacak ipliğin de hayvani elyaftan 
(yünden) imal edilmiş olması şarttır. 

1 
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Bununla beraber gelişen teknoloji her türlü elyaftan (nebati, sentetik elyaf) strayhgarn iplik imalini müm
kün kılmıştır. Bu durum, hayvani elyaftan mamul strayhgran ipliğin istisnadan faydalandırılmasına mukabil, 
diğer elyaftan veya bunların karışıımmdan imal olunan strayhgarn ipliklerinin - halı ve kilim imalinde kulla
nılmasına rağmen - istisnadan faıydalandrtmaması sonucunu yaratmıştır. 

Diğer taraftan sözü edilen (4/m) maddesindeki istisna 2,5 metrik numaraya kadar sitraıyhgarn ipliğinin 
halı ve kilim imali dışında başka sahalarda kullanılmasını önlemek maksadıyla pek çok şarta bağlanmıştır. 
Gerek halı ve kilim imalatçıları ve gerekse iplik müstahsilleri sözü edilen santiara uytmak yerine faturasız 
iplik alım ve satımını tercih etmiş, dolayısıyla istisnanın çok tehdit edilmiş olması, kanun koyucunun ama
cının tahakkukunu önlemiştir. 

Yukarıda sayılan mahzurlar dikkate alınaraik, siözü edilen istisna kalidırılmış, buna karşılık strayhgarn ipli
ğin vergi oranı % 20' den % 12'ye düşürülmüştür. 

c) Kanunun 5 nci maddesinin (c) bendinde yer alan ve son derece lüks madde niteliğine dönüşmüş olan 
taıbü ipek ipliğinin imalatı ve bitim işleri ile uğraşanlara ilişkin muaflıık hükmü kaldınlmuş ve kanunun 
II sayılı tablosuna eklenen H6 ncı pozisyonla tabi ipekten dokunan kumaşların da İstihsal Vergisi kapsamına 
alınması bağlanmıştır. 

d) Kanunun 65 nci maddesi hükmü ka'ldırılmıştur. 
Yürürlükteki 65 nci madde hükmü gereğince, şarap müstahsillerine ait İstihsal Vergisi Tekel İdaresi ta

rafından, mevzuatı gereğince, tarh ve tahaikkuk ettirilip tahsil olunarak ilgili vergi dairesine ödenmektedir. 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2 nci maddesi hükmü uyarınca Gümrük ve Tekel idareleri tarafından 

alınan vergi ve resimler söz konusu kanuna tabi olmadığından, Tekel İdaresince şaraba aıit İstihsal Vergisi 
mevzuatı gereğince (8.6.1942 gün ve 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 14 ncü 
maddesine göre) tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir. Ancak, Tekel Genel Müdürlüğünün vergi de
netimi yetkisi bulunmadığından, şarap müstahsillerinin bu yönden denetimi mümkün olamamıştır. Kanunun 
65 nci maddesi hükmünün kaldırılması ile şaraba ait İstihsal Vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil olunacağı gibi bunların vergi ile ilgili işlemleri de denetim eleman
larınca incelenecektir. 

e) Kanuna bağlı III sayılı tablonun 5 nci pozisyonunun (D) fıkrası kaldırılmş, buna paralel olarak 
aynı tablonun sonuna 7 nci pozisyon eklenmiştir. 

Bu değişiklikle maktu olarak vergiye tabi olan tuz, değer esası üzerinden İstihsal Vergisine tabi tu
tulmuştur. 

Madde 27. — Gider Vergilerinde vergilendirme dönemi takvim yılı veya mali yıl ile ilgili değildir. 
Bu nedenle Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ay başında yürürlüğe girmesini öngören Tasarının 
26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Tasarının yürütme yetkisi ile ilgili 27 nci maddesi aynen uygun görülmüştür. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Tanju ERDEM Turhan AKPORAY 

Em. Amiral Dz. Kd. Kur. Alb. Mly. Kd. Alb. 

Üye Üye 
Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 680?, sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — 6 ncı madldede yazılı şartlardan herhangi birine riayet edilmemesi halinde (İhracat beyan
namesinin süresinde verilmemesi hali hariç) evvelce tecil edilmiş olan vergi, mallın istihsal veya 'imal yerinden 
çıktığı tarihi takip eden ayın onbeşi ödeme süresi sayılarak Amme Alacaklarının Talhsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.» 

MADDE 2. — Aym Kanunun 14 ncü miaddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«a) 1. nci tabloda ısılklet üzerinden vergiye tabi olan akaryakıtların saf sıkleti.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 17 nci maddesinin Çb) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
b) 'Müstahsil nam ve hesabına tahsil edilmiş olsun olmasın prim, beyiye, ikramiye, reklâm bedeli, ko

misyon, faiz gibi paralaı, 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«a) 1 nci tabloda sıklet üzerinden vergiye tabi tutulmuş olan akaryakıtların saf sıkleti (Akaryakıtların 

zarflan bu kanuna bağîı IV ncü tablodaki pozisyonuna göre vergilendirilir.)» 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 27 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«I ısayılı tablonun 2,'A pozisyonunun (c) fıkrasının 1 numaralı bendinde kayıtlı döküm mamulleri, 9/B ve 

ı(C) pozisyonundaki camlar ile II sayılı tablonun 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10), 11, 12, 13, 14, ve 15 nci pozisyonların
daki mamuller içlin ilk madde (indirimi uygulanmaz.» 

'«Ancak dahilde alınan istihsal1 Vergisine tabi tutulan maddeler istihsal Vergisi ödenmek suretiyle teda
rik edilerelk II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında ve 1 sayılı tablonun 9/B ve ı(C) pozisyonunda 
gösterilen mamullerin imalinde ve bunların bünyesine girecek şekilde kullanıldığı takdirde, ilk madde indiri
mi esası uygulanır.;» 

MADDE 6. — Aym Kanunun 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 27 nci madde eklen
miştir. 

«EK 'MADDE 27. — III sayılı tablonun 16 ncı pozisyonda kayıtlı tekstil maddeleri mamulatının müstah
silleri tarafından teslimlerinde, hesaplanan istihsal Vergisinden, mamulün bünyesine giren vergili ilk ve yar
dımcı maddelere ait istihsal Vergisini indirirler. Ancak indirilecek vergi miktarı tekstil maddeleri mamulatı
nın tesliminde hesaplanacak vergiden fazla olamaz. 

Bu indirimin yapılabilmesi için ilk ve yardımcı maddelerin vergili olarak temin ve tedarik edildiğinin fa
turalarla tevsiki şarttır.» 
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(BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu fiasürısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka.bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 17 nci maddesinin ı(b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
b) Müstahsil nam ve hesabına tahsil edilmiş olsun veya olmasın prim, beyiye, ikramiye, reklam bedeli, 

ıkomisyon, faiz gibi paralar, 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 23 ncü maddesinin ı(c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Çok taraflı uluslararası anlaşmalarla, Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergisi ile eş etkili vergilerde yapıla
cak indirimler matrahın tayininde dikkate alınmaz. 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 27 noi maddesinin 2, 5 ve 6 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
istihsal Vergisine tabi tutulmuş maddelerle imal edıilen İstihsal Vergisine tabi maddelerin her biri için bu 

ımaksatla uygulanacak ilk madde indirim nispetleri Maliye ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca müştereken 
tespit ve ilan olunur. Bu nispetler en geç iki yılda bir gözden geçirilir ve mamulün maliyet ve satış bedelle
rine giren unsurların kıymetlerindeki azalış ve artışlar dolayısıyla bozulan nispetler yeniden tespit ve ilan olu
nur. Ancak, vücuda getirdiği mamul için uygulanan indi-rim nispetinin fiili duruma uymadığını beyan eden ima
latçıların yazılı müracaatları, yukarıda zikrolunan müddete bakılmaksızın nazara alınır ve tetkik neticesinde _ 
o nevi mamuller için bu beyanın doğruluğu anlaşılırsa, indirim nispeti değiştirilebilir. 

I sayılı tablonun 2/A pozisyonunun (c) fıkrasının 1 numaralı bendinde kayıtlı döküm mamulleri, 9/B ve 
C pozisyonundaki camlar ile II sayılı tablonun 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nci pozisyonlarındaki 
mamuller için ilk madde indirimi uygulanmaz. 

Ancak, dahilde alınan İstihsal Vergisine tabi tutulan maddeler İstihsal Vergisi ödenmek suretiyle tedarik 
edilerek II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 nci pozisyonlarında ve I sayılı tablonun 9/B ve C pozisyonunda gös
terilen mamullerin imalinde ve bunların bünyesine girecek şekilde kullanıldığı takdirde, ilk madde indirimi esa
sı uygulanır. 

MADDE 7. — Tasarının 6 nci maddesi 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 
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MADDE 7. — Ayru Kanunun 28 nd maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay : x 

Madde 28. — Banlka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muame
leler (dolayısıyla Ikend'i lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesalben aldıkları paralar banka 
ve sJgorta muameleleri vergisine tabidir., 

Bankerlerin yapmış oldukları 'banka muamele ve hizmetleri (Menkul kıymetler üzerine yaptıkları her 
türlü muamele ve hizmetler ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak 
üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralar üzerinden komisyon, ücret, hiz
met karşılığı gibi aldlarla lehlerine aldıkları paralar dahil) dolayısıyla bu suretle aldıkları paralar da banka 
muameleleri vergisine tabidir,. 

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkralda belirtilen muamele ve hizmetlerden 
herhangi birini devamlı olarak yapanlar ve diğer banka muamele ve hizmetlerinden 'bir veya birkaçı ile işti
gal edenler 'bu kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile 
iştigali banker sayılmasını icap ettirmez.» 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeden sonra gel
mek Üzere bir geçici madde ^klenmişitir, 

«Madlde 33. — Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti (% 13'tür. Kambiyo muamelelerinde nis
pet matrahın binde biridir. 

GEÇİCİ MADDE — 'Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten 1980 takvim yılı sonuna kadar ı% 20, 1981 takvim yılı için j % 15 olarak uygulanır.» 

IMADDE 9. — Aynı Kanunun 1318 sayılı Kanunla değişik 38 noi maddesinin III numaralı bendi aşa
ğıdalki şekilde değiştirilmiştir, 

«Petrol boru haftan ile yapılan yerli hampetfol taşımalarında varil başına 25 TL.» 

MADDE 10. — Aynı Kanunun hizmet vergileri ile ilgili ikindi kısmına 43 ncü maddeden sonra dördün
cü bölüm olarak «İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi» başlığı ile aşağıdaki ek maddeler eklenmişltir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İlân ve Reklam Hizmetleri Vergisi Mevzu, Verigiyİ Doğuran Olay 

«EK MADDE 1. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ilân ve reklâmlar ilan 
ve reklâm hizmetleri vergisine tabidir. 

Mükellef : 

EK MADDE 2. — İlan ve reklâm hizmetleri vergisinin mükellefi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru-
mudur* 

Matrah : 

EK MADDE 3, — ilân ve reklâm hizmetleri vergisinin matrahı, ilân ve reklam karşılığında her ne ad 
l e olursa olsun alman bedeldir. 

Bu Kanunla alınan ilân ve Reklâm Hizmetleri Vergisi matraha dahil edilmez. 
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MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 33 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 33. — Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti % 25'tir. Kambiyo muamelelerinde nispet 
matrahın binde biridir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 ncu maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 10 ncu maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Nispet : 

EK MADDE 4. — İlân ve reklâm hizmetleri vergisinin nispeti j % 20'dir. 
Bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının hesalbında, gider olarak indirilemez. 

Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi : 

EK MADDE 5. — İlân ve reklâm hizmetleri vergisinin, 'beyanı, tarhı ve ödenmesi 44 - 48 madde hüküm
lerine göre yapılır.» 

MADDE 11. — Aynı Kanunun muvakkat ve son hükümler başlıklı bölümüne ^Muvakkat 2 nci madde» 
den sonra, aşağıdaki «Geçici 3 ve 4 ncü madde» eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 3. — Kombine imalatta bulunan tekstil müesseseleri Ibu kanunun yürürlüğe girme
sinden önce dahili sarflarına lişkin olarak vermiş oldukları istihsal vergisi beyannameleri üzerinden tahak
kuk eden ve henüz ödenmemiş vergileri vadelerinde öderler ve kanunun yürürlüğe girmesinden sonra teslim 
edecekleri tek'stil maddeleri mamulatı için hesaplayacakları İstihsal Vergisinden ek 27 ncı maddedeki esaslara 
göre indirirler.»' 

«GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ek 27 nci maddenin uygulaması ile ilgili 
olıaralk tekstil malddeleri ve tekstil maddeleri mamulatını imalat ve ticaret maksadı ile ellerinde bulunduran 
halküfci ve hükmi şahısları 'bu maddeleri miktar, kıymet ve bulundukları yerler itibarıyla beyana davete Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.» 

'MADDE 12. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun '2 nci pozisyonunun haslığı ile bu pozisyonun A/b 
Merası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş Ve (A) fıkrasının sonuna 'aşağıdaki (e) bendi eklenmişitir. 

«2< Madenleri her nevi maden cevherler'ihden ve demir hurdalarından izale flotasyon ve benzeri sanayi 
ameliyeleri ile elde edilen ilk istihsal maddeleri ve bunların haritaları ile 'ilk istihsal maddes'i demirlerin er-
gitilmesi suretiyle elde edilen mamullerden.» 

«ib) Sair demirler (Dökme demir, demir, çelik) kütük ve yukarıda zikredilmemiş sair hadde mamulleri 
ile bunlara 'benzer sanayi dik istihsal maddeleri 15» 

«e) Döklme demirden mamuller» 
Kalıplardan çıkmış şekillenmiş ham halita : 
1. Kupol ocağı mamulleri 6 
2. Sair ocak mamulleri 15» 

MADDE 13. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
ı«3. Kauçuk V 
Her türlü ve her şekilde tabii veya sentetik kauçuk (Kütaperka, hamur, mayi, 'balata gibi ve benzerleri 

dahil.) 25» 

MADDE 14. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«4. Suni plastik maddeler, selülozun eter ve esterleri ve suni reçineler: 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu faslının 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında yazılı müstahsallar (39 ncu 
faslın 3/c ve 3/d işaretli notlarında belirtilen müstahsallar ile kullanılmış eşya hurdaları hariç) (39.01 ilâ 
39.06 pozisyonlarındaki müstahsalların imalâtçılar tarafından bizzat istihsal olunarak uçucu organik muhallil-
ler içinde eritilmesi halinde bu müstahsalların, mahlül içindeki miktarı % 50 den az ise, sadece % 50 den az 
olan müstahsallar bu pozisyona göre dahilde alınan İstihsal Vergisine tabidir) (Satın alınan bu müstahsalların 
uçucu organik muhalliUer içinde eritilmesi halinde 39.01 ilâ 39.06 pozisyonuna giren sözü edilen müstahsalın 
mahlül içindeki miktarı % 50 den fazla ise, bu mahlül bu pozisyona göre dâhilde alınan İstihsal Vergisine tabi 
tutulur.) 25» 
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İMADDE 12. — Aynı Kanunun Muvakkat ve Son Hükümler başlıklı bölümüne «Muvakkat 2 nci madde» 
den sonra, aşağıdaki «'Muvakkat 3 ve 4 ncü madde» eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Kombine imalatta bulunan tekstil müesseseleri bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce dahili sarflarına ilişkin olarak vermiş oldukları İstihsal Vergisi beyannameleri üzerinden ta
hakkuk eden ve henüz ödenmemiş vergileri vadelerinde öderler ve Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra tes
lim edecekleri tekstil maddeleri muamelatı için hesaplayacakları İstihsal Vergisinden mükerrer 27 nci madde
deki hükmüne dayanarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek esaslara göre indirirler. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ıtaritte mükerrer 27 nci madde ile getirilen 
malhsup sisitetm'inin uygulaması ile ilgili olarak ticaret amacıyla stoklarımda İstihsal Vergisi ödenmiş iplik 
(tekstil maddeleri) buluınduranlar ile bu maddeleri ve bunların .mamullerini «kumaş ve dokuma» üretenlerin 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte stoklarında bulundurdukian bu maddelerin miktar, 'kıymet ve bulundukları 
yerler itibariyle beyana davet etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci .maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 14 ncü maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 15. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 1318 sayılı Kanunla değişik 9 ncu pozisyonu aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«9. Camlar : 
A) Cam ilk maddeleri ile hurda camlardan imal olunan ilk istihsal mahsulü her türlü cam ve cam 

eşya (B ve C fıkralarında yazılı camlar hariç) 
a) Renkli, dalgalı, çizgili ve telli pencere camları 30 
b) Diğerleri 15 
B) Emniyet camları 15 
C) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (Başka maddelerle mürettep ve montaj suretiyle imal 

edilmiş olsun olmasın) (Optik tarzda işlenmemiş ve Optik camdan yapılmamış) (Lamba ve şişeleri ile 
elektrik ampulleri hariç) 

a) Kalıplama, kesme, yontma, traşlama ve parlatma ameliyelerine tabi tutulmuş camlardan imal 
olunanlar 30 

b) Diğerleri 20 

MADDE 16. — Aym Kanuna bağlı I sayılı tablonun 10 ncu pozisyonun (A), (B) ve (C) fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«10. — Tekstil Maddeleri : 
A) 'Dokumaya elverişli hayvani maddelerden imal edilen iplikler (satın alınıp bitim ameliyesine tabi tu

tulan iplikler dahil): 
a) Strayıhgarn iplikleri 12 
b) Diğerleri 12 
B) Nebati lifi maddelerden imal edilen iplik, ip, kınnap, halat ve urganlar (Satın alınıp bitim ameliyesine 

tabi tutulanlar dahil, üstüpü hariç): 
a) Kendirden, ketenden, sizalden, maniladan mamul ip, kınnap halat ve urganlar 12 
b) Diğerleri 12 
C) Dokumaya elverişli devamlı ve devamsız sentetik ve suni elyaf ile bunlardan mamul iplikler (Satın alı

nıp bitim ameliyesine tabi tutulan iplikler dahil) (Sentetik ve suni elyaf tabirleri Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelindeki bu tabirlere tekabül eden tarifleri ifade eder.) 12» 

MADDE 17. — Aynı Kanunun I Sayılı Tablosunun 11 nci pozisyonundalki elektrik ve havagazının, II Sayılı 
Tablonun 2 nci pozisyonundaki kibritin vergi hadleri 10 kat arttırılmıştır. 

MADDE 18. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı Tablonun 3 ncü pozisyonunun (e) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

e) Motorlu kara taşıtlarının motorlu şasileri 20 

MADDE 19. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı Tablonun 5 nci pozisyonun (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir ve bu pozisyonlar (f) bendi eklenmiştir. 

«b) Sair her türlü radyo alıcı cihazları 10 
c) Sesi kaydeden ve sesi seri halinde çoğaltan cihazlar (Radyo alıcı cihazı veya pikapla donanmış-

mış olsun olmasın) 20 
d) Gramofonlar, diktafonlar, mikrofonlar, hoparlörler, elektrik amplifikatörleri 20 

f) Sesi seri halinde çoğaltan diğer cihazlar, televizyonda manyetik usulde hayal ve ses kaydına ve 
bunların seri halinde çoğaltılmasına mahsus cihazlar ve sesi görüntüyü kaydeden şeritler ile sesi kay
deden ve sesi seri halinde çoğaltan cihazlara mahsus plaklar ve ses şeritleri (kasetli olanlar dahil) ve te
levizyon antenleri 20» 
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MADDE 16. — Tasarının 15 nci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Aynı Kanunun I sayılı tablosunun 11 nci pozisyonundaki elektrik ve havagazının vergi 
haddi 10 'kat artırılmıştır. Bu pozisyondaki «iktisat ve Ticaret Vekâleti ile Maliye Vekâleti» ibaresi «Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı» şeklinde değiştirilmiştir. 

Aynı Kanunun, II sayılı tablosunun 2 nci pozisyonunıdalki (kibritin vergi haddi 10 ikat artırılmıştır. 
Aynı Kanunun, III sayılı tablosunun 1 noi pozisyonundaki kahvenin vergi haddi 20 kat artırılmıştır. 

MADDE 19. — Tasarının 18 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 19 ncu maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 20. — Aynı Kanuna bağlı 11 sayılı mamul maddeler Tablosuna aşağıdaki 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 
ve 16'ncı pozisyonlar eklenmiştir. 

8. Sertleştiriimemiş vulkanize kauçuktan her nevi tekerlek bandajları, iç ve dış lastikleri ve flapslar 8 
9. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 34.02 pozisyonunda kayıtlı tansiyoaktif organik müstahsallar 8 
10. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 44.14, 44.15, 44.18, 48.09, ve 68.09 pozisyonlarında kayıtlı: 
a) Parke ve kontraplaklar 8 
b) Pano, levha, blok ve benzeri şekillerde bulunan ve tabii veya suni reçinelerle veya sair organik 

yapıştırıcı maddelerle aglomere edilmiş yonga, talaş, ağaçunu vesair ağaç döküntülerinden suni veya 
terkip yoluyla elde edilen ağaçlar. 8 

c) Kağıt hamurundan, ağaç liflerinden veya sair nebati liflerden elde edilen inşaat ve imalat için 
levhalar (tabii veya suni reçinelerle veya benzeri sair yapıştırıcılarla aglomere edilmiş olsun olmasın) 8 

d) Bitkisel liflerden, ağaç liflerinden, samandan, ağaç talaşı ve döküntülerden, testere tozlarından 
elde edilen panolar, levhalar, kütükler, karolar ve benzerleri (Çimento, alçı veya madeni birleştiricilerle 
aglomere edilmiş) 8 

11. iMakine ile dokunmuş halılar ile iplik, yarı mamul iplik veya elyafın bir mesnet üzerine 
veyahut elyafın birbirine iğneleme veya sair metotlarla tespiti suretiyle imal olunan her nevi halı ve 
döşemelikler (Makine ile dokunmuş kilimler hariç) " 10 

12. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 73.36, 84.12, 84.15, 84.17, 84.19, 85.06 ve 85.12 pozisyon
larında kayıtlı: 

a) Klima cihazları ve pişirme fırınları (Odun ve kömürle çalışanlar hariç) 8 
b) Buzdolapları ve soğutma tertibatlı diğer makine ve cihazlar 8 
c) Her çeşit ve tipte çamaşır ve bulaşık yıkama makineleri ile hazır eşya için ütüler ve presler 
d) Ev işlerimde kullanılmaya mahsus motorlu elektromelkanik cihazlar 8 
13. Her nevi elektrik, havagazı ve likit petrol gazı (LPG) ve akaryakıt ile çalışır şofbenler, ter

mosifonlar . 8 
14. Her çeşit voltaj regülatörleri 8 
15. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 90.26 pozisyonumda kayıtlı olan gaz, mavi ve elektrik için 

sayaçlar (İstihsal, sarfiyat ve kontrol için olanlar dahil) 8 
16. 1 nci Tablonun 10 ncu pozisyonunda yazılı ipliklerden üretilen tekstil mamulleri (Satın alı- , 

nıp ibitim ameliyesine tabi tutulanlar dahil, kesilmek, biçilmek, dikilmek suretiyle imal olunan kon
feksiyon eşya hariç) (Bu maddelerden IV sayılı Tablonun 7 nci pozisyonuna dahil olanlar, ithalle
rinde sözü edilen pozisyona dahil edilerek vergilendirilir.) 12 

MADDE 21. — Aynı Kanuna bağlı III sayılı Tablonun 3 ve 6 nci pozisyonları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«3. Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz içkiler : 
a) Tabii köpürür şarap _ 60 
b) Vermut ve kınakına şarabı 50 
c) Sair şaraplar 20 
d) İthal viskisi 70 
e) Dahilde imal edilen viski 60 
f) Her çeşit bira 25 
g) Her türlü kolalı içkiler ile alkollü özütlerden imal edilen içkiler 30 
h) Her türlü meyve suları ve gazozlar (Sade gazozlar hariç) 5 
(Bu Kanunun uygulanmasında yukarıda yazılı alkollü ve alkolsüz içkileri satın alarak, imal veya şişeleme 

işlerini yaptıktan sonra teslim edenler de müstahsil sayılıriar ve teslimleri yukarıda gösterilen nispetler üze
rinden vergiye tabi tutulur.)» 

«6. Her türlü içki imalinde kullanılan alkollü ve alkolsüz özütler 40» 
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MADDE 21. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı mamul maddeler tablosuna aşağıdaki 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 ve 16 nci pozisyonlar eklenmiştir. 

8. Ser'tleşifcirilmemiş vulkandz'e kauçuktan her nevi tekerlek bandajları, iç ve dış lastikleri ve flapslar 8 
9. Gümrük giriş tarife cetvelinin 34.02 pozisyonunda kayıtlı tansiyoektif organik müstahzarlar, 

tansiyoalk'tif müstahzarlar, yıkama müstahzarları (sabun ihtiva etsin, etmesin) 8 
10. Gümrük giriş tarife cetvelinin 44.14, 44.15, 44.18, 48.09 ve 68.09 pozisyonlarında kayıtlı : 
a) Parke ve kontraplaklar 8 
b) Pano, levha, blok ve benzeri şekillerde bulunan ve ıtaibâi veya suni reçinelerle veya sair organik 

yapışltırıcı maddelerle ağlomere edilmiş yonga, talaş, ağaçunu vesair ağaç döküntülerinden suni veya 
terkip yoluyla elde edilen ağaçlar 8 

c) Kâğıt hamurundan ağaç liflerinden veya sair nebati liflerden elde edilen inşaat ve imalat için 
levhalar (tabii veya suni reçinelerle veya benzeri sair yapıştırıcılarla ağlomere edilmiş olsun olmasın) 8 

d) Bitkisel liflerden, ağaç liflerinden, samandan, ağaç talaşı ve döküntülerden, testere tozlarından 
elde edilen panolar, levhalar, kütükler, karolar ve benzerleri (çimento, alçı veya madeni birleştiricilerle 
ağlomere edilmiş) < 8 

11. Makine ile dokunımuş halılar ile iplik, yarı mamul iplik veya elyafın bir mesnet üzerine veyahut 
elyafın birbirine iğneleme veya sair metotlarla tespiti suretiyle imal olunan her nevi halı ve döşemelik
ler (malkline ile dokunmuş kilimler hariç) 10 

12. Gümrük giriş tarife cetvelinin 73.36, 84.12, 84.15, 84.17, 84.19, 85.06 ve 85.12 pozisyonlarında 
kayıtlı : 

a) Klima cihazları ve pişirme fırınları (odun ve kömürle çalışanlar hariç) 8 
b) Buzdolapları ve soğutma tertibatlı diğer makine ve cihazlar 8 
c) Her çeşit ve tipte çamaşır ve bulaşık yıkama makineleri ile hazır eşya için ütüler ve presler 8 
d) Ev işlerinde kullanılmaya mahsus motorlu elektromdkanik cihazlar , 8 
13. Her nevi elektrik, havagazı ve likit petrol gazı (LPG) ve akaryakıt ile çalışır şofbenler, ter

mosifonlar 8 
14. Her çeşit voltaj regülatörleri 8 
15. Gümrük giriş tarife cetvelinin 90.26 pozisyonumda kayıtlı olan gaz, mayi ve elektrik içlin sa

yaçlar (İstihsal, sarfiyat ve (kontrol için olanlar dahil) 8 
16. I nci tablonun 10 ncu pozisyonunda yazılı ipliklerden üretilen tekstil mamulleri (satın alınıp 

bitim ameliyesine talbi 'tutulanlar dahil, kesilmek, biçilmek, dikilmek suretiyle imal olunan konfeksiyon 
eşya hariç) (Bu maddelerden IV sayılı tablomun 7 nci pozisyonuna dahil olanlar, ithallerinde sözü edi
len pozisyona dahil edilerek vergilendirilir.) 12 

MADDE 22. — Tasarının 21 nci maddesi 22 nci 'madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : *>7,ı 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 22, — Aynı Kanuna »bağlı III sayılı Tablonun sonuna aşağıdaki 7 numaralı pozisyon eklenmiştir. 
«7. Her çeşit tuz % 10 
Satın aldıkları tuzu, tasfiye ameliyesine tabi tutup veya ambalajlayıp teslim edenler de bu Kanunun uy

gulanmasında müstahsil sayılırlar ve teslimleri yukarıda yazılı nispet üzerinden vergiye tabi tutulur. 
(3078 sayılı Tuz Kanunu hükümleri saklıdır.)» 

MADDE 23. — Aynı Kanuna bağlı IV sayılı Tablonun 2 numaralı madeni eşya pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş, aynı tablonun sonuna aşağıdaki 15 ve 16 numaralı pozisyonlar eklenmiştir. 

«2. Madeni Eşya : 
(Başka maddelerle mürettep olsun olmasın) (I ve II numaralı Tablolarda yazılı olanlar hariç, 1 numaralı 

Tablonun 2/A-c pozisyonunda yazılı olanlar ile I ve II numaralı Tabloda yazılı makine, alet ve cihazların 
'kurulup işletilmesine yarayan esas ve yedek parçalar dalhil.) 

a) Demirden mamul eşya 18 

Ib) Sair madenlerden mamul eşya (Kıymetli madenlerden olanlar hariç) 25 
c) Çocuk bisikletleri 20 
15s Lastik tekerlekli traktörler 20 
16. IBu Kanuna bağlı I, II, III, No. lu tablolar ile ıbu tablomun diğer pozisyonlarında kayıtlı olanlar 

dışında kalan ve Gümrük Vergisine tabi olan mallar 15» 

'MADDE 24. — Aynı Kanuna bağlı IV sayılı Tablonun sonunda yer alan ihtar hükümlerine 4 ncü madde 
olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«4. II sayılı Tabloda kayıtlı olmakla beraber aynı zamanda IV sayılı Tabloda da kayıtlı 'bulunan madde
lerin ithallerinde IV ncü Tabloda ilgili pozisyon hükmü uygulanır.» 

Kaldırılan Hükümler 

MADDE 25. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin (i) fıkrasının III No. lu bendinin 
sıonunda parantez içinde yer alan hüküm ile (j) fıkrasının sonundaki parantez içi hükmü, (m) fıkrası, 5 nci 
maddesinin (c) fıkrası, 65 nci maddesi hükmü ile III sayılı Tablonun 5 nai pozisyonun (D) fıkrası, 8.6.1942 gün 
ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler inhisarı Kanununun 14 ncü maddesinin tarh, tahakkuk ve tahsile 
ilişkin hükümleri kaldırılmıştır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 87) 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 23 ncü maddesi 24 ncü madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 24 ncü maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan Hükümler 

MADDE 26. — Tasarının «Kaldırılan Hükümler» başlıklı 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
tir. 

6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin (i) fıkrasının III nolu bendimden sonra gelen pa
rantez içii hüküm ile (j) fıkrasının sonundaki parantez içi hükmü (m) fıkrası, 5 neti maddesinin (c) fıkrası, 
65 nci maddesi hükmü ile III sayılı tablonun 5 nci pozisyonunun <D) fııkrası, 8 . 6 . 1942 gün ve 4250 sayılı 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 14 ncü maddesinin ıtartı ve tahakkuk ve tahsile iliışlkin hüküm
leri kaldırılmıştır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 87) 
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(Hükümetin teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 26. — Bu Kanun yayımını taikip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 27. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yüıtotür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
• C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

$ Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

imar ve tskân Bakanı Köy İşleri ve Koop, Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Milli Güventik Konseyi (S, Sayısı : 87) 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

Yürürlük : 

MADDE 27. — Tasarının 26 ncı maddesi 27 nci madde olarak aynen 'katnıl edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 28. — Tasarının 27 nci maiddesi 28 nci madde olaraık aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlk Konseyi (S, Sayısı : 87) 
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6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /58) 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 2 Ocak 1981 
Esas No. : 1/58 

Karar No. : 20'ye 1 nci Ek 

VJüli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 'Milli Güvenlik Konseyine sunulan Katma Değer Vergisi Kanunu Ta
sarısına paralel olarak yeniden gözden geçirilmesi amacıyla, Mili Güvenlik Konseyinin 30 Aralık 1980 tarih 
ve 30 ncu Birleşiminde Komisyonumuza iade edilen! «,6802 'sayılı Gider Vergisi Kanununda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir, 

Yapılan inceleme neticesinde? 
Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı 'ile çelişkili bir hüküm bulunmadığı ve S. Sayısı 87 ile arz olunan 

raporumuzla iave edJilecek bir husus olmadığı görülmüş anoak, kanun tekniği yönünden bazı maddelerde tespit 
edilen maddi hatalar düzeltilerek komisyon metni yeniden düzenlenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye lüyö 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Tanju ERDEM Turhan AKPORAY 

lEım, Arnı'inal (Dz. Kjd. Kur. Aftb. jMSy. Kd. A1lb. 

lüye Üye 
Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

Ml/y. Kd. Alb. Mly. Kd, Bnb. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 680?. sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — 6 ncı maddede yazılı şartlardan herhangi birine riayet edilmemesi halinde (İhracat beyan
namesinin iSüresinde verilmemesi hali hariç) evvelce tecil edilmiş olan vergi, malın istihsal veya imal yerinden 
çıktığı tarihi takip eden ayın onbeşi ödeme süresi sayılaralk Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 14 ncü miaddesinin (a) fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«a) 1 nci tabloda sıklet üzerinden vergiye tabi olan akaryakıtların saf sıkleti.» 

MADDE 3. — Ayn« Kanunun 17 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştör. 
>b) Müstahsil nam ve hesabına tahsil edilmiş olsun olmasın prim, beyiye, ikramiye, reklâm bedeli, ko

misyon, faiz gi'bi parala*, 

MADDE 4, — Aynı Kanunun 24 ncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki çc'kilde değiştirilmiştir. 
«a) 1 nci tabloda sıklet üzerinden vergiye tabi tutulmuş olan akaryakıtların saf sıkleti (Akaryakıtların 

zarflan bu kanuna bağlı IV ncü tablodaki pozisyonuna göre vergilendirilir,)» 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 27 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
« r sayılı tablonun 2/A pozisyonunun (c) fıkrasının 1 numaralı bendinde kayıtlı döküm mamulleri, 9/B ve 

(C) pozisyonundaki camlar ile II sayılı tablonun 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10l, 11, 12, 13, 14, ve 15 nci pozisyonların
daki mamuller için ilk madde indirimi uygulanmaz.» 

«Ancak dahilde alman İstihsal Vergisine ta'bi tutulan maddeler İstihsal Vergisi ödenmek suretiyle teda
rik edilerek II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında ve 1 sayılı tablonun 9/B ve (C) pozisyonunda 
gösterilen mamullerin amalinde ve turaların bünyesine girecek şekilde kullanıldığı takdirde, ilk madde indiri
mli esası uygulanır.» 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 27 nci madde eklen
miştir. 

«EK MADDE 27. — II sayılı tablonun 16 ncı pozisyonda kayıtlı tekstil maddeleri mamulaıtı müstah
silleri teslimlerinde, hesaplanan İstihsal Vergisinden, mamulün bünyesine giren vergili ilk ve yar
dımcı maddelere ait İstihsal Vergisini indirirler. Ancak indirilecek vergi miktarı tekstil maddeleri mamulatı-
nın tesliminde hesaplanacak vergiden fazla olamaz. 

Bu indirimin yapılabilmesi için ilk ve yardımcı maddelerin vergili olarak temin ve tedarik edildiğinin fa
turalarla tevsiki şarttır.» 

'MM Güvenik Konseyi (S. Sayısı : 87'ye 1 nci ek) 
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(BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

(MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 17 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
b) Mü&tahsil nam ve hesabına tahsil edilmiş olsun veya olmasın prim, beyiye, ikramiye, reklam bedeli, 

komisyon, faiz gibi paralar, 

MADDE 4. — Aynı Kanunun. 23 ncü maddesinin t(c) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

Çok taraflı uluslararası anlaşmalarla, Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergisi ile eş etkili vergilerde yapıla
cak indirimler matrahın tayininde dikkate alınmaz. 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 6, — Aynı Kanunun 27 nci maddesinin 2, 5 ve 6 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
İstihsal Vergisine tabi tutulmuş maddelerle imal edjlen İstihsal Vergisine tabi maddelerin her biri için bu 

ımaksatl'a uygulanacak ilk madde indirim nispetleri Maliye ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca müştereken 
tespit ve ilan olunur. Bu nispetler en geç iki yılda bir gözden geçirilir ve mamulün maliyet ve satış bedelle
rine giren unsurların kıymetlerindeki azalış ve artışlar dolayısıyla bozulan nispetler yeniden tespit ve ilan olu
nur. Ancak, vücuda getirdiği mamul için uygulanan indirim nispetinin fiili duruma uymadığını beyan eden ima
latçıların yazılı müracaatları, yukarıda zikrolunan müddete bakılmaksızın nazara alınır ve tetkik neticesinde 
,o nevi mamuller için bu beyanın doğruluğu anlaşılırsa, indirim nispeti değiştirilebilir. 

I sayılı tablonun 2/A pozisyonunun (c) fıkrasının 1 numaralı bendinde kayıtlı döküm mamulleri, 9/B ve 
C pozisyonundaki camlar ile II sayılı tablonun 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nci pozisyonlarındaki 
mamuller için İlk madde indirimi uygulanmaz. 

Ancak, dahilde alınan İstihsal Vergisine tabi tutulan maddeler İstihsal Vergisi ödenmek suretiyle tedarik 
edilerek II sayılı tablonun 3, 4, 5 ve 6 nci pozisyonlarında ve I sayılı tablonun 9/B ve C pozisyonunda gös
terilen mamullerin imalinde ve bunların bünyesine girecek şekilde kullanıldığı takdirde, ilk madde indirimi esa
sı uygulanır. 

MADDE' 7. — Aynı Kanunun 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 27 nci madde 
eklenmiştir. 

MÜKERRER MADDE 27. — II sayılı ıtaMtonıun lö nci pozisyonda kayıtlı teksitil maddeleri mamuiatınını 
müstahsilleri tarafından tesiiimlerinıde, hesaplanan İstihsal Vergisinden, mamulün bünyesine giren vergili ilk ve 
yardımcı maddelere ait İstihsal Vergisini 'indirirler. Ancak 'indirilecek vergi miktarı tekstil maddeleri maımula-
tının tesliminde hesaplanacak vergiden fazla olamaz. 

IBu indirimin yapıllabitaesi için ilk ve yardımcı maddelerin vergili olarak temin ve tedarik edildiğinin; fa
turalarla tevsüki şarttır. 

MİMi Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 87'ye 1 nci ek)' 
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(Hükümetlin teklifi) 

MADDE 7, — Aynı Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

/. Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay : 

Madde 28. — Banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muame
leler dolayısıyla Ikenldi lehlerine her ne nam ile olursa olsun naiklden veya hesalben aldıkları paralar banka 
ve sigorta muameleleri vergisine tabidir., 

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve 'hizmetleri (Menkul (kıymetler üzerine yaptıkları her 
türlü muamele ve hizmetler ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak 
üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralar üzerinden komisyon, ücret, hiz
met karşılığı gibi adlarla lehlerine aîdıkları paralar dahil) Idolayısıyla bu suretle aldıkları paralar da banka 
muameleleri vergisine tabidir, 

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirmen muamele ve hizmetlerden 
herhangi birini devamlı olarak yapanlar ve diğer banka muamele ve hizmetlerıi'nden 'bir veya (birkaçı ile işti
gal edenler 'bu kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile 
iştigali 'banker sayılmasını icap ettirmez.» 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeden sonra gel
mek üzere bir geçici madde eklenmiştir. 

«Madde 33. — Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti f% 13'tür. Kambiyo muamelelerinde nis
pet matrahın binde biridir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti 'bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten 1980 takvim yılı sonuna kadar ı% 20, 1981 takvim yılı için j % 15 olarak uygulanır.» 

MADDE 9. — Aym Kanunun 1318 sayılı Kanunla değişik 38 noi maddesinin III numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

III. Pdttfdl boru haltları ile yapılan yerli hampetrol taşümalaonıda varil başına 25 TL. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun hizmet vergileri ile ilgili ikinci kısmına 43 ncü maddeden sonra dördün
cü bölüm olarak «ilân ve Reklam Hizmetleri Vergisi» başlığı ile aşağıdaki ek maddeler eklenmişftir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

'İlan ve Reklâm Hizmetleri Vergisi 
Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay 

«EK MADDE 1. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ilân ve rekiâmlar ilan 
ve reklâm hizmetleri vergisine tabidir. 

Mükellef : 

EK MADDE 2. — İlan ve reklam hizmetleri vergisinin mükellefi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mudur, 

Matrah : 

EK MADDE 3. — İlân ve reklâm hizmetleri vergisinin matrahı, ilân ve reklâm karşılığında her ne ad 
ile olursa olsun alınan 'bedeldir. 

Bu Kanunla alınan İlân ve Reklâm Hizmetleri Vergisi matraha dahil edilmez. 

Milli Güveıük Konseyi (S. Sayısı : 87'ye 1 noi ek) 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

MADDE 8. — Tasarının 7 nci maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 33 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 33. — Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti % 25*tir. Kambiyo muamelelerinde nispet 
matrahın binde biridir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 ncu maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 10 ncu maddesi 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Mili Güvenlk Konseyi (S. Sayısı : 87'ye 1 nci ek) 
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Nispet: • 

EK MADDE 4. — ilân ve reklâm hizmetleri vergisinin nispeti % 20'dir, 
Bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının hesabında, gider olarak indirilemez. 

Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi : 

EK MADDE 5. — İlân ve reMâm hizmetleri vergisinin, beyanı, tarhı ve ödenmesi 44 - 48 madlde hüküm
lerine göre yapılır.» 

MADDE 11. — Aynı Kanunim muvakkat ve son hükümler başlıklı bölümüne «Muvakkat 2 nci madde» 
den sonra, aşağıdaki «Geçici 3 ve 4 noü madJde> eklenmiştir. 

«GEÇÎCÎ MADDE 3. — Kombine imalatta bulunan tekstil müesseseleri 'bu kanunun yürürlüğe girme
sinden önce dahili sarflarına ilişkin olarak vermiş oldukları istihsal vergisi beyannameleri üzerinden tahak
kuk eden ve henüz ödenmemiş vergileri vadelerinde öderler ve kanunun yürürlüğe girmesinden sonra teslim 
edecekleri tekstil maddeleri mamulatı için hesaplayacakları İstihsal Vergisinden ek 27 ncı maddedeki esaslara 
göre indirirler.»' 

«GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ek 27 nci maddenin uygulaması ile ilgili 
okralk tekstil maddeleri ve tekstil maddeleri mamulatını imalat ve ticaret maksadı ile ellerinde bulunduran 
hakiki ve hükmi şahısları bu maddeleri miktar, kıymet ve bulundukları yerler itibarıyla beyana davete Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.» 

MADDE 12. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 2 nci pozisyonunun başlığı ile bu pozisyonun A/b 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (A) fıkrasının sonuna aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. 

2. Madenler : 
Her nevi maden cevherlerinden ve demir hurdalarından izalbe, flotasyon ve 'benzeri sanayi ameliyeleri île 

elde edilen ilik istihsal maddeleri ve bunların halitaları ile ilk istihsal maddesi demirlerin ergitilmesi suretiyle 
elde edilen mamullerden. 

b) Sair demirler (Dökme demir, demir, çelik) kütük ve yukarıda zikredilmemiş sair hadde mamulleri 
ile bunlara benzer sanayi ilk istihsal maddeleri 15 

c) Dökme demirden mamuller. 
Kalıplardan çıkmış şekillenmiş ham halita : 
1. Kupol ocağı mamulleri 6 
2. Sak ocak mamulleri 15 

MADDE 13. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
3. Kauçuk : 
Her türlü ve her şekilde tabii veya sentetik kauçuk (Kütaperka, hamur, mayi, balata gibi ve benzerleri 

dahil.) 25 

MADDE 14. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
4. Suni plastik maddeler, selülozun eter ve esterleri ve suni reçineler: 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu faslının 39.01 ilâ 39.06 pozisyonlarında yazılı müstahsallar (39 ncu 
faslın 3/c ve 3/d işaretli notlarında belirtilen müstahsallar ile kullanılmış eşya hurdaları hariç) (39.01 ilâ 
39.06 pozisyonlarındaki müstahsallarm imalatçılar tarafından bizzat istihsal olunarak uçucu organik muhallil-
ler içinde eritilmesi halinde bu müstahsallarm, mahlül içindeki miktarı % 50 den az ise, sadece % 50 den az 
olan müstaJhsallar bu pozisyona göre dahilde alman İstihsal Vergisine tabidir) (Satın alman bu müstahsalların 
uçucu organik muhalliller içinde eritilmesi halinde 39.01 ilâ 39.06 pozisyonuna giren sözü edilen müstahsalın 
mahlül içindeki miktarı % 50 den fazla ise, bu mahlül bu pozisyona göre dahilde alınan İstihsal Vergisine tabi 
tutulur.) 25 

Mili Güvenlik Konseyii (S. Sayısı : 87'ye 1 nci ek)' 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

iMADDE 12. — Aynı Kanunun Muvakkat ve Son Hükümler başlıklı bölümüne «Muvakkat 2 nci madde» 
den sonra, aşağıdaki «Muvakkat 3 ve 4 ncü madde» eklenmiştir, 

MUVAKKAT MADDE 3. — Kombine imalatta bulunan tekstil müesseseleri bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce dahili sarflarına ilişkin olarak vermiş oldukları İstihsal Vergisi beyannameleri üzerinden ta
hakkuk eden ve henüz ödenmemiş vergileri vadelerinde öderler ve Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra tes
lim edeceikleri teikstil maddeleri mamulaıtı için hesaplayacakları İstihsal Vergisinden mükerrer 27 nci madde
deki hükmüne dayanarak Maliye Bakanlığınca tespit ve Han edilecek esaslara göre indirirler. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mükerrer 27 nci maddenin uygula
nması Jüte lülgii oılıaırak 'teksltil maddetllerıi ve 'teksicil ımad deleri mamulatını imalat ve ticaret maıksadı ile ellerin
de bulunduran halkiki ve hükmi şahısları bu maddeleri miktar, kıymet ve bulundukları yerler itibarıyla beyana 
davete Maliye Bakanlığı yetkilidir.» 

MADDE 13. — Tasarının 12 noi maddesi 13 ncü madde olarak aynen 'kabul edıiılmişjtir. 

MADDE 14. — Tasarının 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 14 ncü maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güven» Konseyi (S. Sayısı : 87ye 1 noi ek) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 15. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 1318 sayılı Kanunla değişik 9 ncu pozisyonu aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

9. Camlar : 
A) Cam ilk maddeleri ile hurda camlardan imal olunan ilk istihsal mahsulü her türlü cam ve cam 

eşya (B ve C fıkralarında yazılı camlar hariç) 
a) Renkli, dalgalı, çizgili ve telli pencere camları 30 
b) Diğerleri 15 
B) Emniyet camları 15 
C) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya (Başka maddelerle mürettep ve montaj suretiyle imal 

edilmiş olsun olmasın) (Optik tarzda işlenmemiş ve Optik camdan yapılmamış) (Lamba ve şişeleri ile 
elektrik ampulleri hariç) 

a) Kalıplama, kesme, yontma, traşlama ve parlatma ameliyelerine tabi tutulmuş camlardan imal 
olunanlar 30 

b) Diğerleri 20 

MADDE 16. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı tablonun 10 ncu pozisyonunun (A), (B) ve (C) fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

10, Tekstili) IM'aldldtefera : 
A) 'Dokumaya elverişli hayvani maddelerden imal edilen iplikler (satın alınıp bitim ameliyesine tabi tu

tulan iplikler dahil): 
a) Strayhgarn iplikleri 12 
b) Diğerleri 12 
B) Nebati lifi maddelerden imal edilen iplik, ip, kınnap, halat ve urganlar (Satın alınıp bitim ameliyesine 

tabi tutulanlar dahil, üstüpü hariç): 
a) Kendirden, ketenden, sizalden, maniladan mamul tip, kınnap, halat ve urganlar 12 
b) Diğerleri ' 12 
C) Dokumaya elverişli devamlı ve devamsız sentetik ve suni elyaf ile bunlardan mamul iplikler (Satın alı

nıp bitim ameliyesine tabi tutulan iplikler dahil) (Sentetik ve suni elyaf tabirleri Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelindeki bu tabirlere tekabül eden tarifleri ifade eder.) 12 

MADDE 17. — Aynı Kanunun I Sayılı Tablosunun 11 nci pozisyonundaiki elektrik ve havagazının, II Sayılı 
Tablonun 2 nci pozisyonundaki kibritin vergi hadleri 10 kat arttırılmıştır. 

MADDE 18. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı Tablonun 3 neü pozisyonunun (e) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

e) Motorlu kara taşıtlarının motorlu şasileri 20 

MADDE 19. — Ayni' Kamumla 'bağlı II sıa-yiı Talbübnuln 5 ıncii pozüisıyoTLunlutn (b), (c) ve (d) ıbemjtLeri aışjağıklakli 
şlelkildle dlağiıştliiılillımiifş ve fou pöa&yomıai '(f) ttelnldi ıdkl'enmişrtiilr., 

b) Salir her türlü radyo alıcı cihazları 10 
c) Sesi kaydeden ve sesi seri halinde çoğaltan cihazlar (Radyo alıcı cihazı veya pikapla donanmış 

olsun olmasın) 20 
d) Gramofonlar, diktafonlar, mikrofonlar, hoparlörler, elektrik amplifikatörleri 20 

f) Sesi seri halinde çoğaltan diğer cihazlar, televizyonda manyetik usulde hayal ve ses kaydına ve 
bunların seri halinde çoğaltılmasına mahsus cihazlar, sesi ve görüntüyü kaydeden şeritler ile sesli kay
deden ve sesi seri halinde çoğaltan cihazlara mahsus plaklar ve ses şeritleri (kasetli olanlar dahil) ve te
levizyon antenleri 20 

Mİli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 87'ye 1 noi ek)' 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

MADDE 16. — Tasarının 15 nd maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. —- (Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci madde okrak aynen kabuledilmiştir. 

MADDE 18. — Aynı Kanunun, I sayılı tablosunun 11 nd pozisyonundaki elektrik ve havagazanın vergi 
haddi 10 kat artınHmıştır. Bu pozisyondaki «İktisat ve Ticaret Vekâleti ile Maliye Vekâleti» ibaresi «Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı» sekinde değiştâriimiştir, 

Aynı Kanunun, II sayılı tablosunun 2 nd pozisyonuınıdalki kibritin vergi haddi 10 kat arttırılmıştır. 
Aynı Kanunun, III sayılı talblosunun 1 nci pozisyonundaki 'kahvenin vergi haddi 20 kat artırılmıştır. 

MADDE 19. — Tasannuı 18 nd maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarınım 19 ncu maddesi 20 nd madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 87>e 1 nd ek)' 
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(Hükümetlin teklifi) 

MADDE 20. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı mamul maddeler Tablosuna aşağıdaki 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 
ve 16 ncı pozisyonlar eklenmiştir. 

8. Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her nevi tekerlek bandajları, iç ve dış lastikleri ve flapslar 8 
9. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 34.02 pozisyonunda kayıtlı tansiyoaktif organik müstahsallar 8 
10. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 44.14, 44.15, 44.18, 48.09, ve 68.09 pozisyonlarında kayıtlı: 
a) Parke ve kontraplaklar 8 
'b) Pano, levha, blok ve benzeri şekillerde bulunan ve tabii veya suni reçinelerle veya sair organik 

yapıştırıcı maddelerle aglomere edilmiş yonga, talaş, ağaçunu vesair ağaç döküntülerinden suni veya 
terkip yoluyla elde edilen ağaçlar. 8 

c) Kağıt hamurundan, ağaç liflerinden veya sair nebati liflerden elde edilen inşaat ve imalat için 
levhalar (tabii veya suni reçinelerle veya benzeri sair yapıştırıcılarla aglomere edilmiş olsun olmasın) 8 

d) Bitkisel liflerden, ağaç liflerinden, samandan, ağaç talaşı ve döküntülerden, testere tozlarından 
elde edilen panolar, levhalar, kütükler, karolar ve benzerleri (Çimento, alçı veya madeni birleştiricilerle 
aglomere edilmiş) 8 

11. Makine ile dokunmuş halılar ile iplik, yarı mamul iplik veya elyafın bir mesnet üzerine 
veyahut elyafın birbirine iğneleme veya sair metotlarla tespiti suretiyle imal olunan her nevi halı ve 
döşemelikler (Makine ile dokunmuş kilimler hariç) 10 

12. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 73.36, 84.12, 84.15, 84.17, 84.19, 85.06 ve 85.12 pozisyon
larında kayıtlı: 

a) Klima cihazları ve pişirme fırınları (Odun ve kömürle çalışanlar hariç) 8 
b) Buzdolapları ve soğutma tertibatlı diğer makine ve cihazlar 8 
c) Her çeşit ve tipte çamaşır ve bulaşık yıkama makineleri ile hazır eşya için ütüler ve presler 
d) EV işlerimde kullanılmaya mahsus motorlu elektromekanik cihazlar 8 
13. Her nevi elektrik, havagazı ve 'likit petrol gazı (LPG) ve akaryakıt ak çalışır şofbenler, ter

mosifonlar 8 
14. Her çeşit voltaj regülatörleri 8 
15. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 90.26 pozisyonunda kayıtlı olan gaz, mavi ve elektrik için 

sayaçlar (İstihsal, sarfiyat ve kontrol için olanlar dahil) 8 
16. I nci Tablonun 10 ncu pozisyonunda yazılı ipliklerden üretilen tekstil mamulleri (Satın alı

nıp 'bitim ameliyesine tabi tutulanlar dahil, kesilmek, biçilmek, dikilmek suretiyle imal olunan kon
feksiyon eşya hariç) (Bu maddelerden IV sayılı Tablonun 7 nci pozisyonuna daıhü olanlar, ithalle
rinde sözü edilen pozisyona dahil edilerek vergilendirilir.) 12 

MADDE 21, — Aynı Kanuna bağlı IH sayılı Tablonun 3 ve 6 ncı pozisyonları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

3. Tekel dışındaki alkollü ve alkolsüz içkiler : 
a) Tabii köpürür şarap 6Q 
b) Vermut ve kınakına şarabı 50 
c) Sair şaraplar 20 
d) İthal viskisi 70 
e) Dahilde imal edilen viski 60 
f) Her çeşit bira 25 
g) Her türlü kolalı içkiler ile alkollü özütlerden imal edilen içkiler 30 
h) Her türlü meyve suları ve gazozlar (Sade gazozlar hariç) 5 
(Bu Kanunun uygulanmasında yukarıda yazalı alkollü ve alkolsüz içkileri satın alarak, imlâ veya şişeleme 

işlerini yaptıktan sonra teslim edenler de müstahsil sayılırlar ve teslimleri yukarıda gösterilen nispetler üze
rinden vergiye tabi tutulur.) 

6. Her türlü içki imalinde kullanılan alkollü ve alkolsüz özütüer 40 

Mliill Givenük Konseyi (S. Sayısı : 87'yıe 1 noi ek)' 
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(Bütçe Plan Komisyonu: metni) 

MADDE 21. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı mamul maddeler tablosuna aşağıdaki 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 ve 16 ncı pozisyonlar eklenmişıtir. 

8. SeM'eştöriImerniş: vulkandze kauçuktan her nevi tekerlek bandajları, iç ve dış lastikleri ve fîapstar 8 
9. Gümrük giriş tarife cetvelinin 34.02 pozisyonunda kayıtlı tansiyoaktif organik müstahsallar, 

tansiyoalkltif mıüstahzarlar, yıkama müstahzarları (sabun ihtiva etsin, etmesin) 8 
10. Gümrük giriş tarife cetvelinin 44,14, 44.15, 44.18, 48.09 ve 68.09 pozisyonlarında kayıtlı : 
a) Parke ve kontrapMdıar 8 
b) Pano, levha, folok ve benzerli şekillerde bulunan ve italbM veya suni reçinelerle veya sair organik 

yapıştırıcı maddelerle ağUomere edilmiş yonga, talaş, ağaçunu vesair ağaç döküntülerinden suni veya 
terkip yoluyla elde edilen ağaçlar 8 

c) Kâğıt hamurundan ağaç liflerinden veya sair nebati liflerden elde edilen inşaat ve imalat için 
levhalar (talbii veya suni reçinelerle veya benzeri sair yapıştırıcılarla ağUomere edilmiş olsun olmasın) 8 

d) Bitkisel liflerden, ağaç liflerinden, samandan, ağaç talaşı ve döküntülerden, testere tozlarından 
eilde edilen panolar, levhalar, kütükler, karolar ve benzerleri (çimento, alçı veya madeni birleştiricüerle 
ağlömere edilmiş) 8 

11. Makine ile dokunmuş halılar ile iplik, yarı mamul iplük veya elyafın bir mesnet üzerine veyahut 
elyafın birbirine iğneleme veya sair metotlarla tespiti suretiyle ümal olunan her nevi hak ve döşemelik
ler (makine ile dokunmuş 'kilimler hariç) 10 

12. Gümrük giriş tarife cetvelinin 73.36, 84.12, 84.15, 84.17, 84.19, 85.06 ve 85.12 pozisyonlarında 
kayıtlı : 

a) Klima cihazları ve pişirme fırınları (odun ve kömürle çalışanlar hariç) 8 
b) Buzdolapları ve soğutma tertihatlı diğer makine ve cihazlar 8 
c) Her çeşit ve tipte çamaşır ve bulaşık yıkama makineleri ile hazır eşya için ütüler ve presler 8 
d) Ev işlerinde kuşanılmaya mahsus motorlu elektromekanik cihazlar 8 
13. Her mevti el'ekttrik, havagazı ve lıiıkit petrol gazı (LPG) ve akaryakıt ile çalışır şofbenler, ter

mosifonlar 8 
14. Her çeşiilt voltaj regülatörleri 8 
15. Gümrük giriş tarife cetvelinin 90.26 pozisyonunda kayıtlı olan gaz, mayi ve elektrik 'için sa

yaçlar (İstihsal, sarfiyat ve kontrol için olanlar dahil) 8 
16. I nci tablonun 10 ncu pozisyonunda yazılı ipliklerden üretilen tekstil mamulleri (satın alınıp 

biltim ameliyesine talbi tutulanlar dahil, kesilmek, biçilmek, dikilmek suretiyle imal olunan konfeksiyon 
eşya hariç) (Bu maddelerden IV sayılı tablonun 7 nci pozisyonuna dahil olanlar, ithallerinde sözü edi
len pozisyona dahil edilerek vergilendirilir.) 12 

MADDE 22. — Tasarınım 21 nei maddesi 22 noi madde olarak aynen kabul edıilnıiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 87*ye 1 nci ek)' 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 22i — Aynı Kanuna 'bağlı III sayılı Tablonun sonuna aşağıdaki 7 numaralı pozisyon eklenmiştir. 
7< Her çeşlilt tuz % 10 
Satın aldıkları tuzu, tasfiye ameliyesine tabi tutup veya ambalajlayıp teslim edenler de bu Kanunun uy

gulanmasında müstahsil sayılırlar ve teslimleri yukarıda yazılı nispet üzerinden vergiye tabi tutulur. 
•(3078 sayılı Tuz (Kanunu hükümleri saklıdır.) 

MADDE 23. — Aynı Kanuna bağlı IV saydı Tablonun 2 numaralı madeni eşya pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmliş, aynı tablonun sonuna aşağıdaki 15 ve 16 numaralı pozisyonlar eklenmiştir. 

2. IMlaldetnliıEşjyfa: 
(Başka maddelerle mürettep olsun olmasın) (I ve II numaralı Tablolarda yazılı olanlar hariç, I numaralı 

Tablonun 2/A-c pozisyonunda yazılı olanlar ile I ve II numaralı Tabloda yazılı makine, alet ve cihazların 
kurulup işletilmesine yarayan esas ve yedek parçalar dahil.) 

a) Demirden mamul eşya 18 
b) Sair madenlerden mamul eşya (Kıymetli madenlerden olanlar hariç) . 25 
c) Çocuk bisikletleri 20 
15i Lastik tekerlekli traktörler 20 
16. IBu Kanuna 'bağh I, II, III, No. lu tablolar ile ıbu tablonun diğer pozisyonlarında kayıtlı olanlar 

dışında1 kalan ve Gümrük Vergisine tabi olan mallar 15 

MADDE 24. — Aynı Kanuna bağlı IV sayılı Tablonun sonunda yer alan ihtar hükümlerine 4 ncü madde 
olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

4.» II sayılı Talbloda kayıtlı olmakla beraber aynı zamanda IV sayılı Tabloda da kayıtlı bulunan madde
lerin iithallerinde IV ncü Tabloda ilgili pozisyon hükmü uygulanır^ 

Kaldırılan Hükümler 

MADDE 25. — 680İ2 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin (i) fıkrasının III No. lu bendinin 
sonunda parantez içinlde yer alan hüküm ile (j) fıkrasının sonundaki parantez içi hükmü, (m) fıkrası, 5 nci 
maddesinin (c) fıkrası, 65 nci maddesi hükmü ile III sayılı Talblonun 5 ncıi pozisyonun (D) fıkrası, 8.6.1942 gün 
ve 4250 sayılı ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 14 ncü maddesinin tarh, tahakkuk ve tahsile 
ilişkin hükümleri kaldirıîmıştir. 

Mili Güvenîfik Konseyi (S. Sayısı : 87'ye 1 nci ek) 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 23 ncü maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 24 ncü maddesi 25 nci madde olarak aynen .kabul edilmiştir. 

Kaldırılan Hükümler 

MADDE 26. — 6802 sayılı Gider VergM Kanununun 4 mcü mıaddösliınlrra (i) fıkrasının III dolu (bem(diıniden som-
ıra gelen parantez içi hüküm üıe <j) fıkrasımın sonuınldaM parantez içi hükmü (m) fıkrası, 5 noi maıddeslinliın (c) fıkrası, 
65 noi maddesi hükmü ile III sayı'lı tablonun 5 nci pozisyonunun (D) fıkrası, 8 . 6 . 1942 gün ve 4250 sayılı 
tspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 14 ncü maiddeainin tarh ve tahakkuk Ve tahsile ilişkin hüküm
leri kaldırılimıştır. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 87*ye 1 noi ek)' 
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{Hükümetin teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 26. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaışınida yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 27. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yüıütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

(Ulaştırma Bakam 
İV. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/- Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener S. Kocatopçu S. Bingöl 

imar ve tskân Bakanı Köy İşleri ve Koop, Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Mülli Güvenlk Konseyi (S. Sayısı : 87"ye 1 nci ek)' 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

Yürürlük : . 

MADDE 27. — Tasarımın 26 ncı maddesi 27 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 28. — Tasarının 27 nci maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MIMi Güvenlik Konseyi (S. Sayış* : 87'ye 1 nöi ek) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 87'ye 2 nci Ek 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/58) 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 2 Nisan 1981 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/58 
Karar No. : 20'ye 2 nci Ek 

MtLLt GÜVENDİK. KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Balkanlar Kurulunca 'hazırlanarak Milli Güvenlik Konseyinle sunulan Katana Değer Vergisi Kanunu Ta
sarlısına paralel olarak yeniden gözden geçiritmesli amacıyla, Milli Güvenlik Konseyinim 30 Aralık 1980 tarih 
ve 30 nicu Birleşiminde IKbmi'syonumıuza iade ddilen «6802 sayılı Gider Vergileni Kanununda OıegLştüklÜc 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarası» Katma 'Değer Vergisi Kanunu Tasarısı ile çelişkili yanı olup »olmadığı 
açısından 'incelenmiş ve bir çelişki tespit edilemediğinden 2 Ocak 198İ1 'tarih ve 87'ye 1 ocj ek raporumuzla 
tasarı 'yenliden Milli Güvenlik Konseyine sunulmuştu. 

Ancak, Milli Güvenlik Konseyinin 19 . 1 . 1981 .tarih ve 34 ncü birleşimimde Kanun Tasaosının idiğer 
verg^ kanunlarının kapsamı içerisinde yeniden değerlendirilmesi ve gözden geçirtilmesi isteğiyle iade edil
mesi üzerine bu 'defa Komisyonumuz tasarıyı yeniden incelemiştir., 

Yapılan inceleme sonunda; 
Tasarımın 1 nci maddesi, ihracat beyannamesinin süresinde verilmesi haliıride vergimin Vergi Usul Ka

nunu hükümlerine göre ıtarh ve tahiakkulk dfiririlerek tahsil edilimesli ;hiükimlü getirilerek maddenin 'yenliden 
düzenlenlmıesıi suretiyle, 

Tasarının 2 nci maddesi aynen, 
Tasarının 3 nıcü maddesıi, gerdkçesi daha önce sunulan değişiklikle, 
Tasarıya Komisyonumuzca eklenmiş olan ve gerek çesii dalha önce sunulan 4 ncü madde aynen, 
Tadarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen, 

Taisarunun 5 nci maddesi 6 nci madde olarak ve otomotiv sanayiinin faaliyetinin daha uygun koşullar al-
tırida sürdürülebilmesi amacııyla, bunların ithalde alınan isltihsal vergisi ödeyerek temin ettikleri maddeler 
için de ilk madde indirimi esası uyguianabiîmesi amacıyla gerekli ıek değişiklik yapılmak suretıiyie, 

Tasarının 6 inci maddesi, 20 nci madde ile II numaralı 'talblo'ya 16 nci 'pozisyon olarak eklenmiş olan 
tekstil mamülleninin vergi kapsamına alınmasından vazgeçilmesi .üzerine, buna bağlı olarak düzenlenen 
maddenin de tasarıdan çıkarılması suretiyle, 

Tasarınım 7 nai maddesi gendkçesi dalha önce sunulan değişiklikle, 
Yaltırım mali'yeltlıerinin! düşürülmesi amacıyla, mıevdualt topîamayan bankaların açmış oldukları yatırını 

krddileri faizlerinin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna ddildbiirnlesi için kanunun 29 ncu 
maddesine (n) fıkrası eklenmek amacıyla tasarıya yeni bir mıdtnikt 8 nıci madde olarak eklenmesıi suretiyle, 

Tasarının 8 nci maddesi 9 ıncu madde olarak ve Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi niispdtıinin '% 15 
şeklinde değiştirilmesi (suretiyle, 

Tasarımın 9 ncu maddes'i 10 ncu madde olarak aynen, 
Tasarının 10 nou maddesıi illi nci madde olarak ve gerekçesi dalha önce sunulan değişiklikle, 
Tasarının Kİ nci maddesıi, 6 nci maddenlin kaldırılmasınla ilişkin gerekçe nedenliyle tasalıdan çıkarılması 

suretiyle, 



Tasanınım 1!2 inici malddeisıi, I ,saıyıl)ı tablomun 2 inci pozis!yo<numiun A/b ıfılkralsıında, vergilendirtilmiesiinide 
güçlükler bulunan döküm mamullerimin 'vergi Idışı kalmasını /temlin ddeoeik ıdeğişMik yapılmak isuneibiyte, 

Tasarınım 13, 14, 15 Ve V6 nci maddeleri laynen, 
Tasıarıınım 17 inci mıalddesl, I sayılı ta'blanıun 11 nci pozisyoınumıdJalkii eldkitriik ve 'havagazınım vergi ıhadleri-

rnin 10 ıkalt arlfcırılmııası şeklinlde düzenllıenen (metnin, artırılan vergi mıiikltarı belirtıilmek suretiyle ve aynı mad
dede yer alanı II. (sayılı ıtaMomıun 2 nci potaiısıyonıuınldaki «lKJbrit»'ıin 'vergi hadllerl ayrı bir tarife tamlosıunda dü
zelenmiş otaııası mıeldeıniyie maddefden çıikarılımaısı ve yeni 18 nci mıadde olaralk düzenllenmıesi suretiyle, 

Tasarımın 18 nci maiddesi ıdtıoımioitiv seSklüörfüınlüın.' ekonomidelki ağırlığı dikikaite alınarak, daha uygun koşul
lar atamda üretimi sürdüröbilmösi için vergi misıpetlıeıiiniın düşürülmesi ve 19 ncu mıadde olarak yeniden dü
zenlenmesi suretıiyle, 

Taslarının 19 ncu maddesi, 20 nci madde olarak aiynen, 

Tasarınım 20 nci maddösi, 9 ncu pozisyonlun sonuna .«Tanısiiyaaikltlif mlüsitalhzıarlar, yıkaımıa müstahzarları 
(salbun lilhtlJva eltisin-, eftımıesiin)», 13 ncü pozisyonum sonuna «Sobalar, radyatörler» eklenerek, tekstil1 ımıaimul-
lerinin veılgi'lenldirtilımesıinldalc'i güçlükler nıddemi'yle 1'6 nci pozisyonun tasarıdan çıikarılmıaısı ve mıafddeniın 21 
nci madde olaralk yeniden düzemfenmıesi sıurdtiyle, 

Tasıarıınım 21 nci maıddesimümı kapsamıma «Kalhve»nin de lalınma'sıyla madde başlığınım buna Igöre düzen -
lenımıesıi ve 3 noü pozisyonun «f» bendinde yer alan her çeşit biranın ıvertgi ınlilsıpeitıiniin yüzde 25'İden yüzde 
201ye, «ıg» bendimde yer alan Ihar tlürlıü kolalı içkilerin yüzde 30'dan yıüızde 20Ve liındirilerek ve aynı bölüm -
de yer alan «İle lalko'llü lözütlerden imal edilen dçlkiler» ibaresiinim tasandan çıkanllmıası ve 22 nci madde ola
ralk değiştiirilımek siuretıiyle, 

Tasarınım 22 nci maddesi 23 noü madde olaralk aynen, 

Tasanınım '23 ncü maddesıi, I sayılı ıta'blonun 2 nci pozisyonunda yapılan düzenlemeye paralel olaralk IV 
sayılı talblomura 2 nuımaırah pozisyonunda değişiklik yapılması ve tablolarda yer almıayam diğer maddelerin 
itlhallerinde vergi alınabilecek düzenlemeyi ıgeltirem 16 ntcı pozisyondaki ıdeğişiıkllliğin ımıeftinden çıkarılması ve 
ma'ddenin 24 ncü madde olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

Tasarının 24 ncü maddesıi 25 nlci madde olarak aynen, 
Kamunda geçen bazı esiki bakanlık isimlerinim 'değişltıirilmesıimi 'sağlayan yeni «bir metinlim 26 nıcı miaidıde 

olarak ıtıaisamıya dkilıeınımıesii îsure'tıîyle, 
Kaldiıri'lan hükümler başlıklı (tasarımın 25 nci maddesi 27 nci madde olarak ve kamum tiekniiğine daha uy

gum şekilde düzenlîıenımıas'i'surelfciyle, 
Yürürlük başlıklı 26 ve 'yürütme başlıklı 27 inci maddeler, 28 ve 29 ncu miaddeler olarak aynen kabul 

edilmiiştıir. 
'Milli Güvenlik Konseyimin onayıma arz olunıur. 

'Başkam 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Kâitıip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. IKd. Aflb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

.Başkam Yardımcısıı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb, 

Kiâltüp Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb, 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üyq 
Berki MELLÎ 

Üye 
Serpil ULUER 

Başikan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. IKJd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Mfflli Güvenİk Konseyi (Sa Sayısı : 87'ye 2 nci ek) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6802 sayılı Kanunun 7 nci maddesiriin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — 6 ncı maddede yazılı şartlardan herhangi birine riayet edilmemesi halinde (ihracat beyan
namesinin süresinde verilmemesi hali hariç) evvelce tecil edilmiş olan vergi, malın istihsal veya imal yerinden 
çıktığı tarihi takip eden ayın onbeşi ödeme süresi sayılarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun J4 ncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«a) 1 nci tabloda sıklet üzerinden vergiye tabi olan akaryakıtların saf sıkleti.» 

MADDE 3. — Aym Kanunun 17 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
b) Müstahsil nam ve hesabına tahsil edilmiş olsun olmasın prim, beyiye, ikramiye, reklam bedeli, ko

misyon, faiz gibi paralar, 

MADDE 4̂  — Aynı Kamumun 24 ncü maddesiinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«a) 1 nci tabloda sıklet üzerinden vergiye tabi tutulmuş olan akaryakıtların saf sıkleti (Akaryakıtların 

zarfları bu kanuna bağlı IV ncü tablodaki pozisyonuna göre vergilendirilir.)» 
/ 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 27 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«I sayılı tablonun 2/A pozisyonunun (c) fıkrasının 1 numaralı bendinde kayıtlı döküm mamulleri, 9/B ve 

(C) pozisyonundaki camlar ile II sayılı tablonun 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ve 15 nci pozisyonların
daki mamuller için ilk madde indirimi uygulanmaz.» 

«Ancak dahilde alınan istihsal Vergisine tabi tutulan maddeler istihsal Vergisi ödenmek suretiyle teda
rik edilerek II siayılı tablomun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında ve 1 sayılı tablonun 9/B ve (C) pozisyonunda 
gösterilen mamullerin imalinde ve bunların bünyesine girecek şekilde kullanıldığı takdirde, ilk madde indiri
mi esası uygulanır.:» 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 27 nci madde eklen
miştin 

«EK MADDE 27. — II sayılı tablonun 16 ncı pozisyonda kayıtlı tekstil maddeleri mamulatı müstah
silleri teslimlerinde, hesaplanan istihsal Vergisinden, mamulün bünyesine giren vergili ilk ve yar
dımcı maddelere ait istihsal Vergisini indirirler. Ancak indirilecek vergi miktarı tekstil maddeleri mamulatı-
nın tesliminde hesaplanacak vergiden fazla olamaz. 

Bu indirimin yapılabilmesi için ilk ve yardımcı maddelerin vertgjiilii olarak temin ve tedarik edildiğinin fa
turalarla tevsiki şarttır.» 

Mili Gülvenİk Konseyi (Ŝ  Sayısı : 87'ye 2 nci ek) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1!. — 6802 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — 6 ncı maddede yazılı şartlardan herhangi birine riayet edilmemesi halinde (ihracat beyanna
mesinin süresinde verilmemesi hali hariç) evvelce tecil edilmiş olan vergi, malın istihsal veya imal yerinden 
çıktığı tarihi takip eden ayın onbeşi ödeme süresi sayıüaraik Amme Alacalklanom Tahsil Usulü Haıklkında 
Kanun hükümlerine göre; ihracat beyannamesinin süresinde verilmemesi halinde ise vergi, Vergi Usul Ka
nunu hükümlerine göre tarh ve tahakkuk ettirilerek usulü dairesinde tahsil olunur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 17 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
b) 'Müstahsil nam ve hesabına' tahsil edilmiş olsun veya olmasın prim, beyiye, ikramiye, reklam bedeli, 

komisyon, faiz gibi paralar, -

MADDE 4. — Aynı Kanunun 23 ncü maddesinin (c.) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Çok taraflı uluslararası anlaşmalarla, Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergisi ile eş etkili vergilerde yapılacak 
indirimler matrahın tayininde dikkate alınmaz. 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 27 nci maddesinin 2, 5 ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
İstihsal Vergisine tabi tutulmuş maddelerle imal edilen İstihsal Vergisine tabi maddelerin her biri için 

bu maksatla uygulanacak ilk madde indirim nispetleri Maliye ve Sanayi ve Teknoloji baknlıklarınca müşte
reken tespit ve ilan olunur. Bu nispetler en geç iki yılda bir gözden geçirilir ve mamulün maliyet ve satış 
bedellerine giren unsurların kıymetlerindeki azalış ve artışlar dolayısıyla bozulan nispetler yeniden tespit ve 
ilan olunur. Ancak, vücuda getirdiği mamul için uygulanan indirim nispetinin fiili duruma uymadığım beyan 
eden imalatçıların yazılı müracaatları, yukarıda belirtilen müddete bakılmaksızın nazara alınır ve tetkik 
neticesinde o nevi mamuller için bu beyanın doğruluğu anlaşılırsa, indirim nispeti değiştirilebilir. 

I sayılı tablonun 9/B ve C pozisyonundaki camlar ile II sayılı tablonun 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 
15 nci pozisyonlarındaki mamuller için ilk madde indirimi uygulanmaz. 

Ancak, dahilde alınan İstihsal Vergisine tabi tutulan maddeler İstihsal Vergisi ödenmek suretiyle teda
rik edilerek II sayılı tablonun 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında ve I sayılı tablonun 9/B ve C pozisyonunda 
gösterilen mamullerin imalinde ve bunların bünyesine girecek şekilde kullanıldığı takdirde, ilk madde indi
rimi esası uygulanır. 

Mtili Güvenlik Komsefy* (S. Sayısı : 87*ye 2 nci ek) 



— 6 — 

(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

/. Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay : 

Madde 28. — Banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muame
leler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka 
ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. 

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri (Menkul kıymetler üzerine yaptıkları her 
türlü muamele ve hizmetler ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak 
üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralar üzerinden komisyon, ücret, hiz
met karşılığı gibi adlarla lehlerine aldıkları paralar dahil) dolayısıyla bu suretle aldıkları paralar da banka 
muameleleri vergisine tabidir. 

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden 
herhangi birini devamlı olarak yapanlar ve diğer banka muamele ve hizmetlerinden bir veya birkaçı ile işti
gal edenler bu kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile 
iştigali banker sayılmasını icap ettirmez. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeden sonra gel
mek üzere bir geçici madde eklenmiştir. 

«Madde 33. — Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti % 13'tür. Kambiyo muamelelerinde nis
pet matrahın binde biridir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten 1980 takvim yılı sonuna kadar % 20, 1981 takvim yılı için % 15 olarak uygulanır.» 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 1318 sayılı Kanunla değişik 38 nci maddesinin III numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

III. Petrol boru hatları ile yapılan yerli hampetrol taşımalarında varil başına 25 TL. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun hizmet vergileri ile ilgili ikinci kısmına 43 ncü maddeden sonra dördün
cü bölüm olarak «İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi» başlığı ile aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

tlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi 

Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay : 

«EK MADDE 1. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ilan ve reklamlar ilan 
ve reklam hizmetleri vergisine tabidir. 

Mükellef : 

EK MADDE 2. — İlan ve reklam hizmetleri vergisinin mükellefi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mudur. 

Mlüi GSÜvenÜk Konseıyft (Sâ Sayısı : 87'ye 2 nci ek) 



— 7 — 

(Bütçe - Plan Komisyonu Meltni) 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

/. Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay : 

Madde 28. — Banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muame
leler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve 
sigorta muameleleri vergisine tabidir. 

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri (Menkul kıymetler üzerine yaptıkları her 
türlü muamele ve hizmetler ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak 
üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanlann topladıkları paralar üzerinden komisyon, ücret, hizmet 
karşılığı gibi adlarla lehlerine aldıkları paralar dahil) dolayısıyla bu faaliyetlerine ilişkin olarak aldıkları 
paıralaa" dla 'banlka muıaımdıetleri vergisine tıaıbidüır. 

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden her
hangi birini devamlı olarak yapanlar ve diğer banka muamele ve hizmetlerinden bir veya birkaçı ile iştigal 
edenler bu kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile iştigali 
banker sayılmasını icap ettirmez. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 29 ncu maddesinin (m) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) 
fıkrası eklenmiştir. 

n) Mevduat toplamayan bankaların açmış oldukları yatırım kredileri dolayısıyla kendi lehlerine aldık
ları paralar. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 33. — Banka ve sigorta muamleleri vergisinin nispeti % 15'tir. Kambiyo muamelelerinde nispet 
matrahın binde biridir. 

MADDE 10. — Tasarının 9 ncu maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun hizmet vergileri ile ilgili ikindi kısmına 43 ncü maddeden sonra dör
düncü bölüm olarak «İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi» başlığı 'ile aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İlan ve Reklam Hizmetleri Vergisi 

Mevzu, Vergiyi Doğuran Olay : 

«EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mükellef : 

EK MADDE 2. — Tasarının ek 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MliM Güvenlik Konseri (S* Sayısı : 87'ye 2 nci ek) 
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Matrah : 

EK MADDE 3. — İlan ve reklam hizmetleri vergisinin matrahı, ilan ve reklam karşılığında her ne ad 
ile olursa olsun alınan bedeldir. 

IBu Kanunla alınan İfan ve Reklam Hizmetleri Vergisi matraha dahil edilmez-

Nispet : 

EK MADDE 4. — îlan ve reklam hizmetleri vergisinin nispeti % 20'dir. 
Bu vergi; Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının hesabında, gider olarak indirilemez. 

Verginin Beyanı, Tarhı ve ödenmesi : 

EK. MADDE 5. — İlan ve Reklam Hoızmeltleri Vergisürin, Ibeyanı, tarhı ve ödenmesi 44 - 48 madde hü-
kürnlerinıe göre yapılır,»! 

MADDE 11. — Aynı Kanunun muvakkat ve son hükümler başlıklı bölümüne «Muvakkat 2 nci madde» 
den sonra, aşağıdaki «Geçici 3 ve 4 ncü madde» eklenmiştir, 

«GEÇİCİ MADDE 3. — Kombine imalatta bulunan tekstil müesseseleri bu kanunun yürürlüğe girme
sinden önce dahili sarflarına ilişkin olarak vermiş oldukları istihsal vergisi beyannameleri üzerinden tahak
kuk eden ve henüz ödenmemiş vergileri vadelerinde öderler ve kanunun yürürlüğe girmesinden sonra teslim 
edecekleri tekstil maddeleri mamulatı için hesaplayacakları İstihsal Vergisinden ek 27 nci maddedeki esaslara 
göre indirirler.» 

«GEÇtCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ek 27 nci maddenin uygulaması ile ilgili 
olarak tekstil maddeleri ve tekstil maddeleri mamulatını imalat ve ticaret maksadı ile ellerinde bulunduran 
hakiki ve hükmi şahısları bu maddeleri miktar, kıymet ve bulundukları yerler itibarıyla beyana davete Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.» 

MADDE 12. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 2 nci pozisyonunun başlığı ile bu pozisyonun A/b 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (A) fıkrasının sonuna aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. 

2. Madenler : 
Her nevi maden cevherlerinden ve demir hurdalarından izabe, flotasyon ve benzeri sanayi ameliyeleri 

ile elde edilen ilk istihsal maddeleri ve bunların halitaları ile ilk istihsal maddesi demirlerin erğitilmesi sure
tiyle .elde edilen mamullerden. 

b) Sair demirler (Dökme demir, demir, çelik) kütük ve yukarıda Zikredilmemiş sair hadde memul-
leri ile bunlara benzer sanayi ilk istihsal maddeleri 15 

c) Dökme demirden mamuller. 
Kalıplardan çıkmış, şekillenmiş ham halita : 
1. Kupol ocağı mamulleri 6 
2. Sair ocak mamulleri 15 

MADDE 13. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

3. Kauçuk : 
Her türlü' ve her şekilde tabii veya sentetik kauçuk (Kütaperka, hamur, mayi, balata gibi ve ben

zerleri dahil.) 25 

MADDE 14. — Aym Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Mimi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 87'ye 2 nci ek) 
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Matrah : 

EK MADDE 3. — Tasarının ek 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Nispet : 

EK MADDE 4. — ilan ve Reklam Hizmetleri Vergisinin nispeti % 15'tir. 
Bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının hesabında, gider olarak indirilemez. 

Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi : 

EK MADDE 5. — Tasarının ek 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı tablonun 2 nci pozisyonunun A/b fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

b) Sair demir ve çelikler; ham, külçe, kalıp veya kütle halindeki aynah demirler; döküm, hematit, tem-
per ve çelik- pikleri; kütük, ingot, blum, slap ve benzeri ilk istihsal maddeleri (Mamul ve yan mamul hal
deki döküm mamulleri hariç) ve yukarıda zikredİmemiş sair hadde mamulleri ile bunlara benzer sanayi 
ilk istihsal maddeleri 15 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasannın 14 ncü mıacfclesii aynen kabul edSlmlişllir. 

' M ü Giîvenik Konseyi (S. Sayısı : 87'ye 2 nöi ek) 
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Aı Suni plastik maddeler, selülozun eter ve esterleri ve suni reçineler : 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu faslının 39.01 ila 39.06 pozisyonlarında yazılı müstah

sallar (39 ncu faslın 3/c ve 3/d işareti notlarında belirtilen müstahsallar ile kullanılmış eşya hurda
ları hariç) (39.01 ila 39.06 pozisyonlarındaki ımüstahsalların imalatçılar tarafından 'bizzat, istihsal olu
narak uçucu organik ımühalliller içinde eritilmesi halinde bu müstahsalların, malhlül içindeki miktarı 
% 50'den az ise, sadece % 50'den az olan müstahsallar bu pozisyona göre dahilde alınan istihsal Ver
gisine tabidir) (Satın alınan bu müstahsalların uçucu organik muhalliller içinde eritilmesi halinde 39.01 
ila 39.06 pozisyonuna giren sözü edilen rnüstahsalın mahlül içindeki miktarı % 50'den fazla ise, bu 
mahlül bu pozisyona göre Dahilde Alınan İstihsal Vergisine Itabi tutulur.) 25 

MADDE 15. — Aynı Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 1318 sayılı Kanunla değişik 9 ncu pozis
yonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

9. Camlar : 
A) Cam ilk maddeleri ile hurda camlardan imal olunan ilk istihsal mahsulü her türlü cam ve cam 

eşya (B ve C fıkralarında yazılı camlar hariç) 
a) Renkli, dalgalı, çizgili ve telli pencere camları 30 
ıb) Diğerleri 15 
B) Emniyet camları 15 
C) Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşye (Başka maddelerle mürettep ve montaj suretiyle imal 

edilmiş olsun olmasın) (Optik tarzda işlenmemiş ve Optik camdan yapılmamış) (Lamba ve şişeleri 
ile elektrik ampulleri hariç) 

a) Kalıplama, kesme, yontma, traşlama ve parlatma ameliyelerine tabi tutulmuş camlardan 'imal 
olunanlar 30 

b) Diğerleri 20 

MADDE 16, — Aynı Kanuna bağlı 1 sayılı Tablonun 10 ncu pozisyonunun (A), (B) ve (C) fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

10. Tekstil Maddeleri : 
A) Dokumaya elverişli hayvani maddelerden imal edilen iplikler (satın alınıp bitim ameliyesine ta

bi tutulan iplikler dahil) : 
a) Strayhgarn iplikleri 12 
b) Diğerleri 12 
B) /Nebatı lifi maddelerden imal edilen İplik, ip, kınnap, halat ve urganlar (Satın alınıp bitim ameli

yesine tabi tutulanlar dahil, üstüpü hariç) : 
a) Kendirden, ketenden, sizalden, maniladan mamul ip, kınnap, halat ve urganlar 12 
b) Diğerleri 12 
C) Dokumaya elverişli devamlı ve devamsız sentetik ve suni elyaf ile bunlardan mamul iplikler 

(Satın alınıp bitim ameliyesine tabi tutulan iplikler dahil) (Sentetik ve suni elyaf tabirleri Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelindeki bu ıtabirlere tekabül eden tarifleri ifade eder.) 12 

MADDE 17. — Aynı Kanunun I (sayılı Tablosunun 11 nci pozisyonundaki elektrik ve havagazımn, 
II sayılTı Tablonun 2 nci pozilsyonundakii kibritim vergi Ihadferi 10 tklat airtaolrnı§tır. 

Mili Güvenlik Kıoraseıyi (Ŝ  Sayısı : 87'ye 2 nci ek) 
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MADDE 15. — Tasarının 15 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Ayını Kanuna bağlı I sayılı Tablonun 11 ndi pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirlmiş-
ıtir. 

11. Elektrik ve Havagazı: 
a) imal ve (istihsal, taşıma, yükleme, boşaltnua, soğutma, teli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi iş

lerinde istihlak olunan elektrik (Bv, apartman, otel, resmi daire ve hususi iş ve teşebbüs, idarahane binakrın-
daM asansör ve soğutma cihazlarında istihlak olunanlar hariç, bu maksatla elektrik istihlak eden müessese
lerin işyerlerinde ve bu yerlerin sınırları içindeki ambarlarında, bürolarında istihlak olunan elektrik dahil) 
(Bu hükmün tatbikinde tamir ve monıtaj da dahil olmaik üzere bir maddenin şeklinin, vasfının, terkibinin 
ve hassasının değiştirilmesi suretiyle işlenmesi imal ve istihsali ifade eder.) (Daha hangi işlerde sarf olunan 

Mili GÜvenülik Konseyi (Ŝ  Sayısı : 87'ye 2 ndi ek) 
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M A D D E 18. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı Tablonun 3 ncü pozisyonumun (e) bendi aşağıdaki se
k i d e dfeğiştirilmişfiir. 

e) Motor lu Ucana taşıtfarının motorlu şasileri 20 

' M A D D E 19. — Aynı Kanuna bağlı I I sayılı Tablonun 5 noi pozisyonunun (b), (c) ve (d) bentleri 
aşağıdaki şekilde dteğişJtMmiş ve pozisyona (f) bendi eMenrriiştir. 

b) ıSaiir her türlü radyo ahcı cihazları 10 
c) iSestt kaydeden ve sesli seri halinde çoğaltan cihazlar (Rıadya alıcı cihazı veya pikapla donan

mış olsun olmasın) 2Q 
İd) IGraımofonlar, diktafonlar, mikrofonlar, hoparlörler, elektrik amplifikatörleri 20) 
f) (Sesti seri. h a i n d e çoğaltan diğer cihazlar, televizyonda manyetik usulde hayal ve ses kaydına 

ve 'buraların seni halinde çoğaltılmasına mahsus cihazlar, sesi ve görüntüyü kaydeden şeritler litle sesti 
kaydeden ve sesli seri hallinde çoğaltan cihazlara mahsus plaklar ve ses şeritleri {kasetli olanlar da
hil) ve televizyon antenleri 2Q 

M A D D E 20. — Aynı Kanuna bağlı I I sayılı mamuJ ın&ddeler Tablosuna aşağıdalkıi 8, 9, 10, 11, 
1!2, 13, 14, 15, ve 16 ncı pozisyonlar eklenmiştir. 

8, ISeMeştirilmemiş vulkianiıze kauçuktan her nevi tekerlek bandajları, iç ve dış lastikleri ve flapslar 8 
9.; Gümırük Gidiş Tarife Cetvelinin 34.012 pozisyonunda kayıtlı tansiyoaktlif organik müıstalhsalar 8 

10, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 44.14, 44.15, 44.18, 48.09 ve 68.09 pozisyonlarında kayıtlı : 
a) ıPlarke ve kontraplaklar 8 
b) Pano , levha, blok ve benzerî kişilerde bulunan ve (tabii veya suni reçinelerle veya safir organik 

yapıştaıiıcı maddelerle aiglomere edilmiş, yonga, talaş, ağaçunu vesair ağaç döküntülerinden suni veya 
terkip yoluyla elde edilen ağaçlar. 8 

c) Kâğıt hamurundan, ağaç Merinden veya sak nebati liflerden elde edilen inşaat ve imalat için 
levhaHar (tabii veya isumi reçinelerle veya benzeri sair yapıştırıcılarla aglomere edilmiş olsun olmasın) 8 

d) .Bitkisel liflerden, ağaç Merinden gamandan, ağaç talaşı ve 'döküntülerden, testere tozlarından 
elikle eldilen panolar, levhalar, kütükler, karolar ve benzerleri (Çimento, alçı veya madeni birleştiriciler
le agjHomere edilmiş) 8 

İl1. ıMiakiıne, lile dokunmuş halılar ile iplik, yarı mamul iplik veya elyafın bir mesnet üzerine 
veyahut elyafın birbirine iğneleme veya sair metotlarla tespiti '. suretiyle imal oranlan her nevi halı ve 
döşemelikler (Miaklinıe ile dokunmuş kilimler hariç) 10 

Mili Güivenfk Konseyi (S. Sayısı : 87'ye 2 nci ek) 
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elektriğin bu had üzerinden vertgilendiirilleceğıi Jtanayi ve Teknoloji (Bakanlığı ile Mâliye Bafcanbğı tarafımdan 
müştereken tespit ve üan olunur. (Kilovat 'saatten 10 Kr.) 

b) (a) 'bendi dışında kalan maksatlar için istihlak 'olunan elektrik: (Kilovat saatinden 30 Kr.) 
c) (Dağıtılan veya sarf olunan havagazı (Beher metre küpünden 15 Kr.) 
d) Elektrik ve havagazı sayacı konulmamış olan yerlerde bu aletler konuluncaya kadar veya gayet ufak 

mikyasta götürü sialtaşlaırda kıymet esasına göre sarfiyat bedieffinıdıen. 15 

MADDE 18, — Aynı Kanuna bağlı II sayılı Tablonun 2 noi pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştkümSştir. 
2. Kibrit :ı : 

Her nıevi tkii'hrMer (İki başlı (kibrit iki çöp kibrit sayılır. Bin çöpten 6 lira. 

MADDE 19, — Aynı Kanuna bağlı II sayılı tablonun 3 ncü pozisyonu aşağıdaki şökıiLde dleğliştarilinfKİştiH-. 
3. Taşıtlar: 
a) b, c ve d bendlerinde yazdı olanlar dışında kalan ner türlü motorlu kara taşıtları. 15 
b) Motosiklet ve yan arabası, sandalların arka tarafına takılan benzinle müteharrik motorlar. 15 
c) Kamyonetler. , il'5 
d) Binek otomobilleri. 15 
e) Motorlu kara taşıtlarının motorlu şasileri. 15 
f) Motorlu kara taşıtlarının motorsuz şasileri. İİO 
g) Bisikletler (oyuncak olanlar hariç). 5 

MADDE 20. — Tasarının 19 ncu maddesi 20 noi madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Aynı Kanuna bağlı II sayılı mamul maddeler tablosuna aşağıdaki 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
ve 15 indi pozisyonlar eklenmiştir. 

8. Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her nlevi teikerlek bandajları, iç ve dış lastikleri ve flapslar. 8 
9. Gümrük giriş tarife cetvelinin 34.02 pozisyonunda kayıtlı tansiyoaktif organik müstahsallar, tansüyoıak-

fcif müstahzarlar, yıkama müstahzarları (sabun ihtiva etsin, etmesin). 8 
10.- Gümrük giriş tarife cetvelinin 44.14, 44.15, 44.18, 48.09 ve 68.09 pozisyonlarında kayıtlı : 
a) Parke ve kontrapiaklar. S 

b) Pano, levha, blok ve benzeri şekillerde bulunan ve tabii veya suni reçinelerle veya sair organik yapış
tırıcı maddelerle ağiomere edilmiş yoniga, talaş, ağaç unu vesair ağaç döküntülerinden suni veya terkip yo
luyla elde edilen ağaçlar. ' ' 8 

c) Kâğıt hamurundan ağaç liflerinden veya sair nebati liflerden elde edilen inşaat ve imalat içtin levha
lar (tabii veya suni reçinelerle veya benzeri sair yapıştırıcılarla ağiomere edilmiş olsun olmasın). 8 

d) Bitkisel liflerden, ağaç liflerinden, samandan, ağaç talaşı ve döküntülerinden, testere tozlarından elde 
edilen panolar, levhalar, kütükler, karolar ve benzerleri (çimento, alçı veya madeni birleştiricilerle ağiomere 
edilmiş). 8 

İL Makine ile dokunmuş halılar ile iplik, yarı mamul iplik veya elyafın 'bir mesnet üzerine veya
hut elyafın birbirine iğneleme' veya sair metotlarla tespiti suretiyle imal olunan her nevi 'halı ve döşe
melikler (makine ile dolkunmuş kilimler hariç). 10 

Mffli Güvenlik Konseyi, (S. Sayısı : 87'ye 2 noi ek) 
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12. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinim 73.36, 84.12, 84.15, 84.17, 84.19, 85.06 ve 85.12 pozisyonla-
onda kayıtlı :| 

ıa) Klima cihazları ve pişjirmie fırınlan (Odun ve (kömürle çalışanlar ıhıamüç) 8 
b) Buzdolapları ve soğutma tertibatlı diğer makine ve cihazlar 8 
c) Her çeşit ve tipte çamaşır ve bulaşık yıikama makineleri ile hazır eşya 'için Ütüler ve presler 8 
d) Ev üslerinde kulanılmaya mahsus motorlu elölötromekaüük cihazlar 8 
13, Her nevi elektrik, havagazı ve İkit petrol gazı (UPG) ve akaryakıt ile çalışır şofbenler, ter

mosifonlar 8 
ıl4-H Her çeşit voltaj regülatörleri 8 
15, Gürnırük Giriş Tarife Cetvelinin 901.26 pozisyonunda kayıtlı olan gaz, m'ayi ve elektrik için 

sayaçlar '(İstihsal, sarfiyat Ve kontrol (için olanlar dahil) , 8 
16, il ncü Tablonun 10 neu pozisyonunda yazılı ipliklerden üretilen tekkıtl' mamulleri (Satın ıah-

nıp ibMm ameliyesine tabi tutulanlar dahil, Ibesilimıeik, biçilmek, dikilmek suretiyle imıal olunan kon
feksiyon eşya hariç) (Bu maddelerden IV slaydı Tablonun 7 nci pozisyonuna dahil olanlar, ithale-
rinde sözü edilen pozisyona dahil edilerek vergilendirilir) 12 

MADDE 21. — Aynı Kanuna bağlı III sayılı Tablonun 3 ve 6 ncı pozisyonları aşağıdaki şekilde değiş-
tMImiiştlir. 

3. Telkel dışındaki alkollü ve alkolsüz içkiler : 
a) Tabii köpürür şarap '60 
b) Vermut ve kınakına şarabı - 50 
c) Sair şaraplar 20 
d) İthal viskimi 70 
e) Dahilde imal edilen viski ;60 
f) Her çeşit bira 25 
g) Her türlü kolalı içkiler ye alkollü özütierden !imal edilen içkiler' 30 
h) Her türlü meyve suları ve gazozlar (Sade gazozlar hariç) 5 
(Bu Kanunun uygulanmasında yukarıda yazılı ;alkollü ve alkolsüz içkileri satın alarak, imâl ve şişeleme iş

lerini yaptıktan sonra teslim edenler de müstahsil sayılırlar ve teslimleri yukarıda gösterilen nispetler üze
rinden Vergiye tabi tutulur.) 

6. Her türlü içki imalinde kullanılan alkollü ve alkolsüz özürler 40 

MADDE 22. — Aynı Kanuna bağlı III sayılı Tablonun sonuna aşağıdaki 7 numaralı pozisyon etkilenmiş
tir. 

7. Her çeşit tuz '% 10 
Satın aldıkları tuzu, tasfiye ameliyesine tabi tutup veya ambalajlayıp teslim edenler de ıbu Kanunun uy

gulamasında müstahsıM sayıiırllar ve teslimleri yukarıda yazılı nispet üzerinden vergiye tabi tutulur. 
(3078 sayılı Tuz Kanunu hükümleri saklıdır.) 

MADDE 23. — Aynı Kanuna bağlı IV sayılı Tablonun 2 numaralı madeni eşya pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş, aynı tablonun sonuna aşağıdaki 15 ve 16 numıaralı, pozisyonlar dklenmiştir. 

2. Madeni eşya: 
'(Başka maddelerle miürettep olsun, olmasın) (I ve II numaralı Tablolarda yazılı olanlar hariç, I numaralı 

Tablonun 2/A-c pozisyonunda yazılı olanlar ile I ve II numaralı Tabloda yazılı makine, alet ve cihazların 
kurulup 'işletilmesine yarayan esas ve yedek parçalar dahil) 

a) Demirden mamul eşya 18 

'MİMİ Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 87'ye 2 nci ek) 
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12. Gümrük giıniş tarife cetvelinin 73.36, 84.12, 84.15, 84.17, 84.19, 85.06 ve 85.12 pozisyonların
da (kayıtlı : 

a) Klima cihazları ve pişirme fırınları (odun ve komünle çalışanlar hariç). 
b) Buzdolapları ve soğutma tertibatlı diğer makine ve cihazlar 
c) Her çeşit ve tipte çamaşır ve ıbulaşık yıkama makineleri ile hazır eşya için ütüler ve presler 
d) Ev işleminde kuliıanıimıaya mahsus motorlu ele ktr «mekanik cihazlar 
13. Her nevi elektrik, havagazı ve likit petrol gazı ı(LFG) ve akaryakıt ile çalışır şofbenler, ter

mosifon sobalar, radyotörler. 
14. Her çeşit voltaj 'regülatörleri 
15. Gümrük giriş tarife cetvelinin 90.26 pozisyon unda kayıtlı olan gaz, mayi ve elektrik için sa

yaçlar (İstihsal, sarfiyat ve kontrol için olanlar dahil) 

MADDE 22. — Aynı kanuna bağlı III sayılı tablonun 1, 3 ve 6 ncı pozisyonları aşağıdaki şekil
de değiştMlırhiıştıir. 

1. Kahve: 
İthali olunan çiğ, kavrulmuş, öğütülmüş, kafeini alınmış veya alınmamış kahveler (Döküntü ve ka

buklu dahlil), 
Kilosundan 100 lira. 
3. Tekel dışındaki 'alkollü ve alkolsüz içkiler : 
a) Talbü köpürür şarap 60 
ıb) Vermut ve kınakına şarabı 50 
c) Sair şaraplar 20 
d) İthal viskisi 70 
e) Dahilde ıknal edilen viski 60 
Her çeşit bira 20 
g) Her türlü"kolalı içkiler 20 
ıh) Her türlü meyve suları ve gazozlar. (Sade gazozlar hariç) 5 
(Bu Kanunun uygulanmasında yukarıda yazılı alkollü ve alkolsüz içkileri satın alarak, imla veya şi

şeleme işlerinü yaptıktan sonra teslim edenler de müstahsil sayılırlar ve yukarıda gösterilen nispetler üze
rinden vergiye tabi tutulur.) 

6. Her türlü içki imalinde kullanılan alkollü ve alkolsüz özütîer. 40 

MADDE 23. — Tasarının 22 nüi maddesi 23 noü madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

iMADDE 24. — Aynı Kanuna bağlı IV sayılı tablonun 2 numaralı madeni eşya pozisyonu aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun sonuna aşağıdaki 15 numaralı pozisyon dktenmiilştlir. 

2. Madeni eşya : 
(Başka maddelerle müretttep olsum olmasın) (I ve II numaralı tablolarda yazılı olanlar hariç, I ve II . 

numaralı tablolarda yazılı makine, alet ve oihazliann kurulup işletilmesine; yarayan esas ve yedek par^ 
çalar dahil) 

a) Demirden mamul eşya. 18 

iMHii Güvemâk Konseyi (Ŝ  Sayısı : 87'ye 2 nöi ek) 
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fo) Sair madenlerden mamul eşya (îKıymetii madenilerden olanlar hariç) 25 
c) Çocuk bisikletleri 20 
15. Lastik tekerlekli ıtra'ktörler 20 
16. Bu Kanuna bağlı I, II, III No. lu tablolar ile bu tablonun diğer pozisyonlarında kayıtlı olan

lar dışında (kalan ve Gümrük Vergisine tabi olan malar 15 

MADDE 24, — Aynı Kanuna bağlı IV sayılı Tablonun sonunda yer alan ihtar hükümlerine 4 ncü mad
de olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

4J II sayılı Talbloda kayıtlı ofaıakla 'beraber aynı zamanda IV sayılı Tabloda da kayıtlı bulunan madde
lerin ithallerinde IV ncü Talbloda ilgilli pozisyon hükmü uygulanır. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 25. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü ma'dldelsiriin (i) fıkrasının III No. lu ben
dinin sonunda parantez içinde yer alan hüküm ile (j) fıkrasının sonundaki parantez içi hükmü, (m) fıkrası, 
5 nci •maddesinin (c) fıkrası, 65 nci maddesi hükmü ile III sayılı Tablonun 5 nci pozisyonun (D) fıkrası, 
8.6.1942 gün ve 4250 sayılı ispirto ve İspirtolu İçkiler înıhisar Kanununun 14 n'cü maddesinin tarh, tahakkuk 
ve tansüle ilişkin hükümleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük ; 

MADDE 26i — Bu Kanun yayımım taklip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 27. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bakam -
Başbakan Yrd< 

Z. Bay kara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı 

/. Türkmen 
Ticaret Bakam 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakam 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd. 

T. özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof, Dr. T, Esener 

tmar ve iskân Bakanı 
Dr. S. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. §ide 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
§. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 
Kültür Bakanı 

C. Baban 

Devlet Bakam 
M. Özgünfş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Ener. ve Tabu Kay. Bakanı 
S, Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Mffli Güvenlik Komiyi (Ŝ  Sayısı : 87ye 2 ncli ek) 
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ıb) Sair madenilerden mamul eşya (Kıymetli maden terden olanlar hariç.) 25 
c) Çocuk bisikletleri. 20 
115. Lastik tekerlekli traktörler. 20 

MADDE 25. — Tasarının 24 ncü maddesli 25 nci madde olarak aynen kabul ediflrnflşltir. 

MADDE 26. — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununda geçen «Maarif Ve'kâleti, Maiye Vekâleti, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekâleti, iktisat ve Ticaret Vekâleti ve işletmeler Ve'kâleti, Münakalet Vekâleti, Dahilliye 
Vekâleti, inhisarlar İdaresi» ibareleri «Mili Eğitimi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağldc ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, içişleri Bakanlığı, Tekel Genel' Müdürlüğü,» 
şeklinde değiştirilmîştir., 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 27. — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin (i) fıkrasının III no. lu bendin
den sonra gelen parantez içi hüküm ile (j) fıkrasının sonundaki parantez içi hükmü (m) fıkrası, 5 nci madde
sinin (c) fıkrası, 65 noi maddesi hükmü ile III sayılı tablonun 5 nci pozisyonunun (D) fılkrası, 8.6.1942 gün ve 
4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 14 ncü maddesinin tarh, tahakkuk Ve tahısile ilişkin 
hükümleri kalldırılimıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 28. — Tasarının 26 nci maddesi 28 nci madde olarak aynen kalbul edlilnişltir. 

Yürütme : 

MADDE 29. — Tasarının 27 nci maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MM Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 87'ye 2 ncü ek) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 179 
Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık 
ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri 
Hakkında Kanunun Birinci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (1 /156) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 20 Mart 1981 

Başkanlığı 
Sayı : 101-785/01748 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Miffi Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.3.1981 tarihinde ka
rarlaştırılan «Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkak
ları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun Birinci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bugüne kadar Kıbrıs'a gönderilen Türtk Askeri Birliği personellinin aylıiklarına her rütbeidie telk 'katsayı 
uygulandığımdan gerek Kübns'ta görev yapan personel arasında gerekse bunlarla Türkiye'de görev yapan 
eşiit rütbedeki personel arasında bir dengesizlik dolmuştur., 

Bu dengesizliği ortadan kaldırmak için rütbe gruplarına ayrı ayrı ıkaltsiayı uygulama mecburiyeti hâsıl ol
maktadır. Kanunun yürüdükteki şekli ise bu uygulamaya uygun bulunmarnaktaıdır. 

Tasarı yasalaştığı takdirde yufkanda açıklanan sakıncalar ortadan kalkarak personel arasında ahenkli bir 
maaş sistemli kurulmuş olacaktır. 

MADDEj GEREKÇELERİ 

1. Bu madde île 50*01 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriy
le Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası değiş-
tiriilrnektedlrr. 

Böylece Kıbrıs'taki Askeri Birik Personeline rütbelerime göre ayn katsayı uygulanması sağlanarak anılan 
personel arasında ve bu personel ile Türkiye'de görevli personel arasındaki maaş dengesizliği ortadan kaldı
rılmış olacaktır. 

2., Bu madde yürürlüğe iişkin olup Kanun 1 Mart 1981 'den itibaren hüküm ifade edecektir. 
3i ıBu madde lise yüanüıtoe tnaddesidlir. 



TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/156 

Karar No. : 70 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

3 Mart 1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Bakanlar Kurulunca 20.3.1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi'ne sunulan «Kıbrıs'a Gönderilecek 

Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hak
kında Kanunun Birinci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyo
numuzca incelenmiştir. 

Şimdiye kadar Kıbrıs'da görev yapan Türk Askeri Birliği personelinin aylıklarına her rütbede tek kat
sayı uygulandığından, gerek bu personel gerekse Türkiye'de görev yapan eşit rütbedeki personel arasında 
maddi yönden dengesizlik bulunmaktaydı. 

Bu dengesizliği giderebilmek için rütbe gruplarına ayrı ayrı katsayı uygulamak zorunluluğu doğmak
tadır. Kanunun bugünkü şekli bu uygulamaya olanak vermemektedir. 

Açıklanan sakıncaları ortadan kaldırıp ahenkli bir maaş sistemi getirecek olan Tasarı, Komisyonumuz
ca içerik bakımından benimsenmiştir. 

Tasarı, 14.7.1964 tarih ve 500 sayılı Kanunu değiştiren 10.6.1975 tarihli 1908 sayılı Kanunda değişik
lik öngördüğünden, Tasarının ismi ve 1 nci maddenin başlığı kanun tekniğine uygun olarak değiştirilerek, 

Yürürlüğü düzenleyen 2 nci maddenin tarihi değiştirilmeden ifadeyi kuvvetlendirecek şekilde düzenle
nerek, 

Yürütmeyi düzenleyen 3 ncü madde aynen, kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Berki MELLİ 

Üye 
Serpil ULUER 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 179) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensup^ 
lamnun Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli Istübkaklan ve 
Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun Birinci 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değüştlirilmıesl Hakkamdlal 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı 
Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensupla
rının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve 
Biriliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 ncü 
maddesinin ikindi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«İlişik cetvellerdeki personel aıylılklarına (göster
ge tablolarına) uygulanacak katsayı ve katsayılar her 
yıl bütçe kanunlarında gösterilir.» 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun 1 Mart 1981 tarihlinde 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

14 . 7 . 1964 Tarih ve 500 Sayıh Kanunun 10.64975 
Tarih ve 1908 Sayılı Kanunla Değişik «14 . 7 - 1964 
Gün ve 500* Sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk As
keri Birliği Mensuplarınım Aylık ve Ücretleriyle Çe-< 
şıtli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkın
daki Kanunun 1 nci Maddesürain Değiştirilmesine 
ve Bu Kamına Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun» un Birindi Maddesinin İkinci Fıkrasmn» Dıe-

ğiştiribnesi Hakkında Kamun Tasarısı 

MADDE 1. — 10 . 6 . 1975 tarih ve 1908 saydı 
Kanunun 1 nci maddesiinin 2 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

İlişik cetvellerdeki personel aylıklarına (Gösterge 
tablolarına) uygulanacak katsayı ve katsayılar her 
yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 1981 tarihimden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard< 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdaş 

ıDıŞişîıeri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/, Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

T. özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

' '4. 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. f. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop, Bakam 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

5 . 3 . 1981 

Devlet Bakam 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 

• • • < « 
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