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TUTANAK DERGİSİ 

29 uncu Birleşim 

14 .11 .1985 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTAiNAK ÖZETİ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 

Sayfa 
406:407 

407:408 

408,497 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Çeşitli İşler 
1. — Dilekçe Komisyonunda bağımsız 

milletvekillerine düşen 2 açık üyelik için Baş
kanlık duyurusu 

408 
408 

408 

408 B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Dilekçe Komisyonu Geçici Başkan

lığının, Komisyonun 'başkan, başkanvekili, söz
cü ve 'kâtip üye seçimini yaptığına dair tez
keresi (3/905) 408:409 

2. — Küta'hya Milletvekili Ahmet lBüyük-
üğur'un, Dilekçe Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi (4/167) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ıa, Amerika Birleşik Devletlerinin «yıl
dızlar savaşı» adlı stratejik savunma sistemi-

409 

409 
409 

Sayfa 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/503) 40^ 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şir
ketlerinin durumuna ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/504) 409 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesislerin
de meydana geldiği iddia edilen olaylara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/505) 409 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver' 
in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üzerin
deki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/506) 409 

5. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan gözlü soru önergesi (6/507) 409-

6. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/508) 409 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' 
ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/509) 409 
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Sayfa 
S. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.' 
li işadamlarının can ve mal güvenliklerini 
sağlamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan Sözlü soru önerge
si (6/511) 409 

9. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve 
yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/5T3) 409 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/411) 409:410 

Tl. — istanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, bankaların döviz rezervi miktarla-
rina ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/412) 410 

12. — istanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak 
edilen arsaların bedellerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/413) 410 

13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
in, haklarındaki sıkıyönetim kararları kaldı
rılan 'kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/514) 410 

14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can* 
in, güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/515) 410 

15. — 'Erzurum. Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, bakanlıkların 1985 yılındaki söz
leşmeli memur atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/517) 410 

16. — Adama Mİle'tvdkilİ Cüneyt Canver' 
in, Suudi Aralbilstan Hükümetinin Hatay do
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı Vize engel
lemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/424) 410:411 

17. — tsltanibul M'Mdtvekili Salbit Baftumlu' 
nun, uyıgufamaya konulan ya'tırım projelerinle 
ilişkin Baişbakanıdan sözlü soru önergesi 
(6/426) 411 

118. — içel Milletvekili Durmuş Fikrî Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. se
yahatin© ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/518) 411 

19. — tsltanibul Milletvekili Salbit Batumlu* 
nun, tsitamlbul, Ankara ve izmir belediyelerine 

Sayfa 
atanan üls/t düzey ylöneltifclerihe ilişkin Baişba-* 
kamdan sözlü ısioru öriergesli (6/432) 411 

120. — Manfbui Milletvekili Saıbİit Baltümlü' 
nun, Hükümetin para politikasına ilişkin Baş-
bakanfdam sözlü soru önergesi (6/433) 411 

,21. — tstaribul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'iiı, banker ve banlkerzedielere lAşkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/434) 411 

'22. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'um, Akaryakıt Tüketim Fonundan M'MH 
EğMIm Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılanı 
paya ilişkin Balşlbakamdan sözlü soru önerge
si (6/519) 411 

123. — Diyar/bakır Milieövek'ili Mahtnud 
Al'tuınakar'ın, tiültün ve siigaraidan Devlet teke
limin kaflldırrlacağına dair 'boyanma ilişkim Baş-
'bakanldan sözlü soru önergesi (6/437) 411 

'24. — tzmlir Mlletvekili Durcan Emirlba-
yer'İn, izmir - Güzellbalhçelde tapu ve ruhsal! 
alın'madian inşaatıma başlandığı i'ddia edien 
Ibir koaperaltJilfe ilşkim IBayımldirflık ve İskân, 
Bakanından sözlü soru önergesli (6/444) 411. 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadıir Na-
rin'im, Diyaribakır Şehir Merkezi ile Dicle 
'ÜmİVerstosi arasındaki yolun kısaltılmasına: 

ün Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/453) 411 

26. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
•ıtim'in, Çorum İline bağlanması düşünülen' yen'i 
(demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakamından 
sözlü sioru önergesi (6/456) 411:412 

27. — Siirt Milietjvdkili Rıza Telkin'in, &h 
irt ilime bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununaı 
İlişkin Bayındırlık ve tslkân Bakamındam sözlü 
'soru öneriga&i (6/462) 412 

28. — B&ilşehir MlMvdklili M. Nuri 
ÜzeMn, marangozlara tanımam kapafsite bel-* 
gesi uygulamasının kaldırılıış nedenine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişlerli Bakamımdan sözlü 
sorusu ve Devlet Balkanı Kâzıim Okşay'ım ce-
vafbı (6/463) 412:413 

129. — Aydın M'iiöüvek'il'i Ertüğrul Göfc-
gün'ün, küllfcür ırkı hayvancılığına dayalı süit 
ilşiefonelertae ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
lerİ Balkanımdan sıözlü soru önergesi (6/470) 413, 

,30. — Aydım Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün^n, ıslah edilen yerli cinis imek ve fcoyuh-

— 404 — 
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Sayfa 
lara ilişiklin Tarım Ormanı ve Köyiişleri Baka-
nınldan sözlü soru önergesi (6/471) 413 

31. — Malatya M'ille'fivelkill Ayhan Fırat' 
m, Hekimhan İlçesinde şeriat hükümeti kur-
•mak amacıyla propaganda yaptıkları ildldüa 
«dillen Devlet memurlarına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/4712) 413 

02. — Haitay Milldvekili Abdürrahlrnan 
Demiritaş'ın, tahmil ve tahliye üçün İskende
run Limanına yanaşan 'bazı ytülk gemilerine 
öncelik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanımdan sözlü şortu önergesi (6/473) 413 

133. — Aydın MilWviekıli Ertuğrul Gök-
gün'üm, besi hayvanlarının sayısına ve besici
lere kullandırılan krediye ilişkin Tanım Or
man ve Köyiişleri Bakamınldan sözlü soru öner
gesi (6/475) 413 

34. — Aydım MilldtVekili Ertuğrul Gök-
günlün, saflığın hayvan halstalhlklarına karşı alı-* 
nan önlemlerle ilişiklin Tanım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önerigesi (6/476) 413! 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu* 
ratt 'Söklmenoğtu'mun, mahsulümü piyasa 
fiyatına satan çiftçilerin taiban fiyatı üzerim
den fatura düzenlemeye mecbur bırakııldığıı 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/477) 413 

316. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/478) 413 

37. — Çorum Mİlleitivelkili Ali Ayhan Çe-
Win, Sivals Ündeki Delilktaş Tüneli inşaatının 
iptal edilme nedenine ilişkim Bayıındırlılk ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 413 

318. — Kahramanmaraş Millöüvekdll Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanfmaraşlda 
yayımlanan bir gazetedeki halbere il'işjkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/480) 413 

39. — Diyarbakır Milletvekili Maihmud 
Altunaklar'ın, ünlîversitlelerîin tahsisatlarıma iliiş-ı 
kin Maliye ve Gümrük Balkanınldan sözlü so-" 
m önergesi (6/482]| 413:414 

40. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
İran islam Oumhuj%eitiinİm kuruluş yıldö
nümü nedeniyle İstanbul'da dağıtıldığı iddia 
edilen dergiye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru (ömıergesi (6/484) 

Sayfa 
41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

foamtioğlu'mun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tan-
doğan yolu projesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/485) 414 

4!2. — Erzurum Milletvekili HÜtei Nal-
b'anltioğlu'nun, Ankaraldaki belediyelerin yol 
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin İçişleri 
Bakanımdan sözlü soru önerigesi (6/486) 414 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Slökimenıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu' 
nun sorumluluğuna ilişlkin Başbakandan sözlü 
tsoru lönengeisli 1(6/488) 414 

44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
'Sökmenıoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yı
kıcı faaliyetlere karşı Basın Yayın ve Enıfor-
maisyon Genel Müdürlüğünce alınan tedbirle-
re ilişlkin Devlet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/489) 414 

45. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Konya - Ereğli Ovasımdalki sulama suyu ilhitü-
yaoına ilişkiin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (6/491) 414 

46. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alı
nacak tedbirlere ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergemi (6/492) 414 

47. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
'DemLrtaiş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye iliş
kin Tanm Orman ve Köyişleri Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/493) 414:415 

48. — Konya MiUetvekiJi Salim Erel'in, 
müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşın
maz mal sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
isoru önergesi (6/494) 415 

49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naİ-
ıbanıtioğlu'nun, enlflaısyonum dıurdürulamayiiş 
nedenine ilişlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/495) 415 

50. — Adana Milletvekili Cüneyt Cam-
verin, Yunanistan, Bülgariötam ve AJB.D. ite 
ülıfcemiz arasındaki bazı sorunliara ilişkin Diş
ileri Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 415 

!5»1. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsa
mettin Könuksever'im, Edirne Çimento Fab
rikası inşaatının durdurulma nedenline iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/498) 415 414 

— 4C 
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52. — Belime Milletvekili Türkân Turgut 
Arılkan'ın, bazı şirketlere uygulanan müeyyi
delerin Hazine ve Dıış Ticaret Müsteşarlığınca 
Ikalldırıfona nedenine ilişkin Devleıt Bakam ve 
Barbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/50O) 415 

5i3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
verdin, İstanbul • Sarıyer Karalkolunldaki bir 
«tecavüz idkiiası hakkımda Emniyet Amirimin 
yaptığı açıklalmaya il'işkin telisleri Bakanın-1 

darı sözlü soru önergesi (6/501) 415 
54. — HalkMri Milletlvek'ili Mehmet Sait 

Erol\ın, Sıkıyönetim Kanunu gereğince hak-

TBM'M Genel Kurulu sa'alt 15.Ü0Ue açı'Mı. 
İçel Milletvekili Edip özgenç, Türkiye'nin İhra

catının geliştirilmesi için alınması gereken tedbirler 
konusunlda günldlem dışı bir konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili Sııruri Baylkai'ın, Planı ve 
Bütçe Komisyonundan çekilldiglkıe dair önergesi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adalet Komisyonunda açılk bulunan üyeliğe Ada
na Milletvekili Ledin Barlas, 

Tarım, Orman ve Köyişieri Komisyonunda açık 
bulunan üyelOklere Hatay M'ilfeflvekMi Hamiıt Melefc 
ve Denizli Milldttvekili Muzaffer Arıcı. 

IBayınidırMk, İmar, Uüaşltırma ve Turizm Komis
yonumda açık bulunan üyeliğe Malaltya Mileltvekili 
Fahri Ş/ahin, 

'İçişleri Komisyonumda açılk bulunan üyeliğe İz
mir Millettoekili Burhan Calhit Gündüz, 

IMillî Eğitim Koalisyonumda açılk bulunan üyeliğe 
Konya Milletvekili Ziya Ercan, 

iMİMî Savunıma Kdm!isyonuWda açılk bulunan üye
liğe Diyarbakır Milletvekili Cevldet Rarakurft, 

ISağlılk ve Sosyal İşler Komisyonumda açık bulu
nan üyeliğe Kayseri Müeövekili Nuh Mehimelt Ka
şıkçı, 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener, 

(Sayıştay Komisyonumda açık bulunan üyeliğe 
Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Demir, 

Sayfa 
lanmda dava açılan işçi ve memurlardan be
raat edenlerin görevlerine iade edillmeme&i-
nin nedenlerine ilişkim Başbakandan sözllü so
ru önergesi (<6/5ö2) 415 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF, 
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DÎĞIBR İŞLER 416,438 

1. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkımda Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sa
yısı : 357) 416:437,438:443 

IPlan ve Hültçe Komisyonunda açık bulunan üye
liklere Hatay Milletvekili Abdurralfoman Demirtaş 
ve Siirt Millieltve!kİfli Rıza Telkin ve 

IKamu Müsaidi Teşebbüsleri Kom&yönunlda açık 
bulunan üyeliklere de Haltaly Milletvekili Mustafa 
iMurat Söklmenoğlu ve Adana Milletvekili Yılmaz 
Hocaoğlu; 

ISeçilldiler, 

Aydın Milletvekili Erituğrul Gökgün'ün, bakan» 
lıik bübyasinlde yapılan atamalara il'işkin sözlü soru
suna (6/461) Devlet Balkanı Kâzım Oksay cevap ver
di; soru sahibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı. 

Ilçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/503), 
-06/507), (6/508), (6/511), (6/5İ13), (6/518), (6/5119), 
~ Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/453), 

Haltay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'm 
•06/473), 1(6/493); 

İSözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli oldu
ğundan, 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökfgüm'-ün (6/504), 
(İstanbul MİfetlveM'i Sabit Baltuttnlü'nun (6/4111), 

i(6/41(2), (6/413), 
(Sinıop Milletvekili H. Baraş Çan'ın (6/5)14), (6/515), 
IDiyarbakır MİMetvekii Mahmud AMunakar'ın, 

ı(6/437), (6/48)2), 
Çorum Milletvekili, Ali Ayhan Çetindin (6/456), 

(6/479), 
(Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/472), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

— 496 — 
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Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezüt'İn 
(6/480), 

İzmir MİMlvek'ilii Hüseyin Aydemıir'in (6/492), 
(Hakkâri Mile'üvekili Mehmet Saüt Erol'un (6/502); 
(Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
Adana Mıilletövıekiii Cüneyt Canvertn (6/424), 

(6/496), 1(6/50(1), (6/505), (6/506), 
Aydın MİU'e^eMli Erituğrul Gökgiünmn (6/509), 
lErzuruim MİİMUvelkiTi Hilmi Nalibantoğlu'nun 

(6/485), (16/486), 1(6/495), ((6/517), 

(Datanlbul MiMivekM S'alblt Baitumlu\iün (6/426), 
(16/432), 1(6/43(3), 

IDstanlbuİ Milletvekili Hüseyin Avn'i Güler'in 
(6/434), 

iîzniir Mil'Mlvekili Durcan Emlirfbayer'İn (6/444), 
(SÜiıtt Milletvekili Rıza Tekindin (6/462), 
(Haltay Milletvekili Muıstalfa Müralt SÖkmenoğlu' 

nun (6/48>8), 
Konya Mfflötvekiii Salim Erel'in (6/491), (6/494), 

Edirne M îlleJtivdk'i'Li Seyit Hüsamettin Konuksever' 
in (6/498), 

Edirne Miîetivek'iri Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/500)* 

Kanun Hükmünde Kararname 
|1. — 17.7.1964 Tarih! ve 506 Sayılı Sosyal Sigor

talar Kanununun Bir MaıdldefsMn Değiştirilmesi Hak-
kınlda Kanun Hükmünde Karıarnıame (1/724) (Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.111.1985) 

Rapor 
1. — Kütahya Mİ'lteidveküi Abdurralhnıan Necalti 

Kara'a ve 5 Arkadaşının, 2908 Sayılı Kanunun 34 ün
cü Malddeis'ine B'ir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tekte ve içişleri Kondisyonu Rakoru (2/263) (S. Sa
yım : 363) (Dağıtana tarihi : 114.11.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naıllbanltoğlu' 

nun, kamu kurum Ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişiklin Başibakandan 
ısözllü soru önergesi (6/529) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.(11.1985) 

2. — Balıkesir Milletvekilli Daıvult Abaıcıgll%, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 

ISözü soru önergeleri, ilgili 'balkanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

(Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzerin (6/463), 
Aydın Milüdövdkili Ertuğrül Gökgünlün (6/470), 

ı(6/471), ı(6/475), (6/476), (6/478), 
Hatay M'iltetvekülıi Mu'sitalfa Murait Sökmenoğlü' 

nun (6/477), (6/489); 
ÎSözüfü. soru önergeleri, mehil verildiğinden, 
lOrdu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/484) sözlü 

aoru önergesi de, soru salhilbi Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, 'bir defaya mahsus olmak üzere; 

(EHtelenıdiler. 
(Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıîmaısa 

Halkkınida Kanun Tasarısının (1/716) (S. Sayısı : 357) 
tümü üzerindeki göriüşmıeiler tamamlanarak, maddele
rine geçilmösli kalbul edildi. 

14 Kaisım 1985 Perşembe glünü saaıt 15XXPte top
lanılmak üzere birleşime saat 19.29'da son verildi. 

IBaşk'an 
©aşikanvökili 

Sabahattin Eryurt 

Kâitip Üye Kâltİp Üye 
'Kayıserti 'Oitelsıun . 

Mehmet Üner Yavuz Köy men 

soru önergesi (6/530) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.'11.1985) 

|3. — Şanlıurfa Milldfivıelk'M Vecihi Atakh'nın, Şan
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletiş'im hiz
metlerine ilişkin Ulaştırana Bakanından sözliü soru 
Önergesi (6/531) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11,1985) 

4. — Şanlıurfa MlMeltJvekiTi Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İM köylerine götürülecek olan hizmettlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergeisü (6/5'32) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.1985) 

5. — MamıJsa Mİl'Mlvekilii îsmet TurhangiTin, Ma
nisa İline yeni ibir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakaramdan sözlü soru önergesi 
(6/533) (Başkanlığa geliş tarihi : 13-11.1985) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbanıtoğ!lu, 

nun, Erzurum - Dumlu Kalsalbaisında yapımı tamam
lanmamış olan Yalpağı ve iplik- Falbrlikaisına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
ı(7/765) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.11.1985) 

H. — GELEN KÂĞITLAR 
14 . 11 . 1985 Perşembe 



T. B. M. M. B: 29 14 . 11 . 1985 0 : 1 

2. — Balılkeslir MMi'eiCvekffi Davut Abactgil'in, yük
sekokul öğrencilerime üniversite kurullarınca veri
len yemıek'lerin fiiiyaltına iişjkin Baısbalkanldan yazılı soru 
önergesi (7/766) (Başkanlığa geliş tarih'i : 13414985) 

3. — Erzurum Milfetvekü Hitoi NaDbanitloğhı'nun 
Öinıgöl Bayındırlık ve îdcân Müdürlüğünce 1.5.1985 
tarihinden bugüne kadar yapıılan ihalelere ilişlk'in Bâ-

'BAŞKAN — Ad olunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. >— Dilekçe Komisyonunda bağımsız milletve

killerine düşen 2 açık üyelik için Başkanlık duyu
rusu. 

BAŞKAN — Gündemin, sunuşlar kısmına geçi
yoruz. 

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve bağım
sız milletvekillerine düşen 2 üyelik için, aday olmak 
isteyen sayın bağımsız milletvekillerinin yazılı ola
rak Başkanlığa müracaat etmelerini rica ederim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. ı— Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, 

Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
üye seçimini yaptığına ıdair tezkeresi (3/905) 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunun Başkan 
ıBaşkanve'kili, Sözcü ve Kâtip üye seçimini yaptığına 
dair bir tezkere vardır; okutup bilgilerinize suna
cağım. 

ymdırlık ve îslkân Bakanımdan yazılı soru önergesi 
((7/767) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.Dİ 4985) 

4. — Erzurum MÜUelUvekiM Hilmi Nallban'toğlu'nun, 
îstanlbul Vakıflar İdaresine ait arazî ve arsalara iliş
kin Devlet Balkanından yazılı soru önergesi (7/768) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.İH. 1985) 

(Kars Milletvekili Satori Aras'a kadar yoklama 
yapıldı) 

IBAŞKAN — Toplantı yeter sayımız vardır; gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komis

yonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi 
için 13.11.1985 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmış ve kullanılan 11 adet oy pusulasının tasnifi 
sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, kar
şılarında gösterilen oyları alarak Başkan, Başkan
vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

'Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Haydar Özalp 
Niğde 

Dilekçe Komfsyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : Ahmet Doğru, Artvin Milletvekili; 11 
oy 

(Başkanvekili : Şerafettin Toktaş, Balıkesir Mil
letvekili; 11 oy 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saat! : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Sabahattin ERYURT 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet ÜNER (Kayseri), Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

BA$KAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 uncu Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Sözcü : Mehmet Kocabaş, İçel Milletvekili : 11 
oy 

Kâtip : Şaban Küçükoğlu, Kastamonu Milletve
kili; 9 oy 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. '— Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur' 

un, Dilekçe Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi (41167) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» 
adlı stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/503) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «̂ Sözlü Sorular» kıs
mına geçiyoruz. 

1 inci sırada yer âlân, İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü sorusu, soru 
sahibinin izinli olması hasebiyle ertelenmiştir. 

2. >— Aydın \MHletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

JBAŞKAN — 2 nci sırada, Aydın Milletvekili Er
tuğrul Gökgün'ün, Başbakandan «özlü soru önergesi 
yer almaktadır. 

Sayın Ertuğrul Göklgün?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. '— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada-' 
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (61505) 

IBASKAN — 3 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Başbakandan sözlü soru önerge
si yer almaktadır. 

Sayın Cüneyt Oanver?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertd'enmiştir. 

4. (— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) 

'BAŞKAN — 4 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Başbakandan sözlü soru önergesi 
yer almaktadır. 

" Sayın Canver?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

'BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi var
dır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dilekçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
İstifamın kabulünü saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Büyükuğur 
Kütahya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 

I 5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 

I soru önergesi (6/507) 
I 6. •— Jçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

IBAŞKAN — 5 ve 6 ncı sıralarda yer alan, İçel 
Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan 
sözlü soruları, soru sahibinin izinli olması sebebiyle 
ertelenmiştir. 

7. •— Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) 

IBAŞKAN — 7 nci sırada, Aydın Milletvekili Er-
tuğrul Gökgün'ün, Başbakandan sözlü soru önerge
si yer almaktadır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?., Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. I— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D. 'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) 

9. '— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ]ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/513) 

(BAŞKAN — 8 ve 9 uncu sıralarda yer alan İçel 
Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan 
sözlü soları, soru sahibinin izinli olması sebebiyle 
ertelenmiştir. 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin so-

V. ı— SORULAR VE ıCEVAPLAR 
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nuçlarına ilişkin, Başbakandan -sözlü soru önergesi [ 
yer almaktadır. 

Sayın Batumiu? Buradalar. 
Sayın Barbakan veya yerine cevap verecek sayın 

balkan? Yok. 
Ertelenm'iştir. 
SABİT BATUMDU (İstanbul) — Ne vakit ce

vap verecekler Sayın Başkan? 
11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, I 

bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi (6/412) I 

'BAŞKAN — 11 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru önerge- I 
si yer almaktadır. I 

Sayın Batumiu? Buradalar. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. i 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, j 
istanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsa- I 
larm bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6/413) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Saibit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi yer almaktadır. j 

Sayın Batumiu? Buradalar. I 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

'bakan? Yok. 
Ertelenmiştür. 
13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak

larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev- I 
illerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi I 
(6/514) 

BAŞKAN — 1'3 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Halit Barış Çan'ın, Başbakandan sözlü soru önergesi 
yer almaktadır. 

Sayın Halit Barış Can? Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — usul bakımından ko
nuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sözlü sorularla ilgili 

usul hakkında görüşmek istiyorum. 
(Bendeniz, bugünkü gündemin 13 ve 14 üncü sı

ralarında yer alan sözlü sorularımı geçen Ağustos 
ayında yazılı som olarak vermiştim. Buralar, İçtüzü
ğün 96 ncı maddesi hükmüne göre sözlü soruya dö-

[ nüşflürülmüştür. Bunu hükümet artık 'bir usul' haline 
getirdi. 

I Sözlü soru gününde ve zamanında cevaplandırıl
ması halinde, birtakım kesin çözümlerin veya sorun-

I terin sonuçlandırılması niteliğini taşır. Güncelliğini 
kaylbeden bir konuda Meolisi işgal etmeyelim diye 
yazılı soru verdik; sözlü soruya dönüştürüldü. Buna 
rağmen 'hükümet İnatla bu konulara cevap verme-

I mek için hazır bulunmamaktadır. 

I iFasule- fiyatları hakkında soru sorduğumuz za-
I man, hükümet üyeleri bunun cevabını vermemek İçin 
I dışarı çıkmaktadırlar. Güncel konularda, büyük halk 
I kesimlerinin sorunlarını dile getiren konularda soru-
I ter sorduğumuz zaman, nedeno'se cevap vermekten 
I kaçınmaktadırlar. 
I Bunu, zabıtlara geçmesi yönünden zatı âlinize 
I arz ediyorum ve başkanlık divanı olarak da bu ko-
j nuda bir uyarma yapmanızı öneriyorum. 
I Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barış Can. 
I Zabıtlara geçmiştir efendim. 

I 14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü-
j venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so* 
j ru önergesi (6/515) 
I 'BAŞKAN — 14 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
I Halit Barış Çan'ın, 'Başbakandan İkinci bir sorusu yer 
I almaktadır. 

Sayın Barış Can? Buradalar. 
Sayın Basjbakan? Yok. 

Yerine cevap verecek sayın bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

15. <— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, {bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/517) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sözlü soru öner
gesi yer almaktadır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
I Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
I Ertelenmiştir. 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suu-
I di Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaş-
\ larımıza {uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışiş

leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

- »la -
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BAİŞİKAN — 16 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi yer almaktadır. 

Sayın Canver? Buradalar. 
Sayın Dışişleri Bakanı? Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

uygulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/426) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru önergesi 
yer almaktadır. 

Sayın Batumlu? Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sa

yın bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

18. f— îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kin Başbakandan 'sözlü soru önergesi (6/518) 

BAŞKAN — 18 inci sırada yer alan, îçel Mil
letvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan söz
lü sorusu, soru saJhibinin izinli olması sebebiyle er
telenmiştir. 

19. Y— İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ive itzmir [belediyelerine atanan üst 
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit 'Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru önerge
si, yer almaktadır. 

Sayın Batumlu? Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan? Yok. 
İErtelenmiştîr. 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin spara politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru önerge
si yer almaktadır. 

Sayın Batumlu? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

21. ı— istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve \bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, banker ve bankeızedelere 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer almak
tadır. 

Sayın Hüseyin Avni Güler? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

22. •—• İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'n, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/519) 

BAŞKAN — 22 nci sırada yer alan, İçel Millet
vekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü 
sorusu, soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelen
miştir. 

23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, tütün ye sigaradan Devlet tekelinin kaldırıla
cağına dair beyanına ilişkin Başbakadan sözlü öner
gesi (6/437) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, Başbakandan sözlü so
ru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Al tun akar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?. Yok. 
Ertelenmiştir. 

24. — İzmir Milletvekili purcan Emirbayer'in, 
İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş- • 
kin Bayındırlık 've İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
Durcan Emirbayer'in, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Durcan Emirbayer? Buradalar. 
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı? Yok. 
Ertelenmiştir. 

25. — Diyarbakır [Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle ^Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 25 inci sırada yer alan, Diyarbakır 
Milletvekili Kadir Narin'in, Başbakandan sözlü soru
su, soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiş
tir. 

26. — "Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline {bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 
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BAŞKAN — 26 ncı sırada,. Çorum Milletvekili 
Alü Ayhan Çetin'in, Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

27. <— 'Siirt 'Milletvekili Rıza Tekinin, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi \6\462) 

•BAŞKAN — 27 nci sırada, Siirt Milletvekili Rı
za Tekin'in, Siirt iline bağlı bazı ilçelerin karayolu 
sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Rıza Tekin? Yok. 
Ceçap verecek sayın Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

28. '— Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'in, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 
kaldırılış nedenine ilişkin Tarım 'Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın cevabı (61463) 

BAŞKAN — 28 inci sırada yer alan, Eskişehir 
Milletvekilli Mehmet Nuri Üzerin, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi, mehil ta
lebiyle ertelenmiştir. 

(DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, soru sahibi buradaysa cevap vermek 
istiyorum. 

İBASKAN — Sayın Mehmet Nuri Üzel?.. Bura
dalar. 

Sayın Bakan cevap verecekler. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük 'Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Tarım Orman ve Köy

işleri ©akanı tarafından sözlü olarak cevaplanmasını 
müsaadelerinize arz ederim. 

M. Nuri Üzel 
Eskişehir 

Soru : Kereste işlemesi yoğun olan yerlerde tüc
car ve marangoz esnafla yapılan temaslarda; 1984 
yılma kadar süren ve çok çeşitli ekonomik bakım
lardan büyük yararları olan usulî bir uygulama ola
rak, marangoz esnafa, yıllık kullanabileceğini beyan 
ettiği ihtiyacı miktarında doğrudan kereste tahsisi ve 
alımı için kapasite belgesi verilmesi, bu belgeye 'göre 
orman işletmesinde ucuz kereste alabilmeleri sağlan
mış iken, halen bu usulün kaldırıldığı; işletme ile es
nafa, tüccarın, aracılık ederek, büyük haksız kazanç j 
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sağladıkları, kerestelerin esnafa mislî fiyatlarla geç
tiği ifade edilmektedir. 

Evvelce ekonomimize ve esnafa yararları olduğu 
söylenen kapasite belgesi uygulamasına son verilmesi 
ve aracı tüccar uygulamasına dönüşümün sebepleri 
ve sonuçları nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 'buyurun efendim. 
•DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Böfoı) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Eskişehir 
Milletvekili Sayın Mehmet Nuri Üzel'in sözlü sora 
önergesini cevaplandırmak üzere söz almış bulunu
yorum. 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince, Pazarlıkla 
Yapılacak Orman Emvali Satışlarına Alit Talimatna
menin 1 inci maddesinin 8 inci bendine göre, köy 
ve kasabalarda bulunan doğramacı, marangoz, mo
bilya imalatçısı (gibi küçük zanaat erbabında, kapa
site belgelerinde 'belirtilen miktarları aşmamak şar
tlıyla, yılda en fazla 250 metreküp yuvarlak odun 
veya muadili keresteyi geçmemesi' kaydıyla, tahsişen 
orman emvali verilebilmekte idi. 

Bilahara, orman ürünlerinin arz ve taılep duru
mundaki dengesizlik sebebiyle tevziatta meydana ge
len güçlükler dikkate almanak, Bafcanlığımızın 
31.12.1982 tarihli olurlarıyla (Pazarlıkla Yapılacak 
Orman Emvali Satışlarına Ait Talimatnamenin 1 in
ci maddesinin bazı bentlerine göre verilen tahsisler 
kaldırılmııştiTi Aynı maddenin 8 inci bendinde be
lirtilen, marangoz, doğramacı ve mobilyacı gibi, kü
çük zanaat erbabına verilen tahsisler ise yılda 20 
metreküp ile smırlandıoImı>ştır. Zaten, yapılan uy
gulamalardan da anlaşıldığına göre, bu 250 metre
küp sınırına çıkılamarnıştır. 

'Marangoz esnafının, 20 metreküpün üzerindeki 
ihtiyaçlarını açık artırmalı satışlardan Ikarşi'lamaları 
mümkündür^ Esasen, tahsis fiyatları,, açık artırmalı 
satış ortalamalarına göne (tespit edildiğinden, tahsil 
fiyatları ile açik artulmaili satış fiyatları arasında 
Önemli bir fark da bulunmamaktadır. 

tDiğer yandan, Orman Genel Müdürlüğümüzün 
taşra birimlerine, açık artırmalı satışlara giren ma
rangoz, doğramacı, mobilyacı gibi küçük zanaat er
babının, maddî imkânları nispetinde satın alabile
cekleri küçük partilerin hazırlanması hususunda ge
rekli talimat ıverilmiştir. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygı ile selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Sayın Üzel, açıklama yapmak istiyor musunuz? 

file:///6/462


T. B. M. M. B ; 29 14 * 11 . 1935 0 : 1 

M. NURİ ÜZEL (Eskitilir) — Sayın bakana 
teşekkür ederim efendini. 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır, 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve (Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6J470) 

30. >— Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen 'yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ye Köy işler i Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/471) 

'BAŞKAN — 29 ve 30 uncu sırada yer alan, 
Aydın Mliatvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soruları, mehil 
talebi nedeniyle ertelenmiştir. 

31. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He
kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

BAŞKAN — 3ıl inc'i sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Başbakandan sözlü soru önergesi 
yer almaktadır. 

Sayın Ayhan Fırat?... Burada, 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.,;. Yok. 
Ertelenmiştir^ 
32. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

BAŞİKAN — 32 nei sırada yer alan, Hatay Mil
letvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu, soru salhibirnin izinli olmasın
dan dolayı ertelenmiştir. 

33. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan önemlere 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/476) 

BAŞKAN — 33 ve 34 üncü sırada yer alan, Ay
dın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soruları, mehil talep 
edildiğinden dolayı ertelenmiştir. 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçi
lerin taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mec
bur bırakıldığı iddiasına ilişkini Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — 35 inci sırada yer alan, Hatay Mil
letvekili Mustafa Murat Şöhmenoğlu'nun, Maliye 
ve Gümrük Balkanından sözlü sorusu, mehil isten
mesi sebebiyle ertelenmliştir. 

36. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün,, 
yurt dışmdan ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

(BAŞKAN — 36 ncı sırada yer alan, Aydın Mil
letvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü sorusu, mehil talebi itiba
riyle ertelenmiştir. 

37. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/479) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Çorum Milletvekili 
AHİ Ayhan Çetin'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?... Yoklar. 
Sayın bakan?..* Yokj 
Yerine cevap verecek sayın bakan?.., Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

3S. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir 
gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/480) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Kahramanmaraş 
Milettvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahraman
maraş'ta yayımlanan bar gazetedeki habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Mehmet Turan Bayezit?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yosk. 
Ertelenmiştir. 
39. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Diyarbakır Mil
letvekili Mahmud Altunakar'ın, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Mahmud Altunakar?... Buradalar. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı veya cevap 

verecek sayın bakan?i.s Yok. 
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Ertelenmiştir., 
40. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Iran 

İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniy
le İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Ordu Milletvekilli 
Bahriye Üçok'un, Başbakandan sözlü soru önerge
si yer almaktadır. 

Sayın Bahriye Uçak?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir.* 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurur musunuz? 

Zararı yok, bu sözlü soruma yazılı olarak cevap 
verirlerse de razıyım. 

BIAIŞKAN — Yazılıya mı çeviriyorsunuz hanım
efendi? 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Yazılıya çevrilsin 
efendim. 

BAŞKAN — Evet. Gereği Başkanlıkça yapıla
caktır efendim. 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6 j 485) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, İçişleri Bakamından söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.,. Burada, 
Sayın İçişleri Bakam?.,. Yok. 
Sözlü soru ertelenmişti 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

BAŞKAN — 42 noi sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?... Buraca, 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok* 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun sorumlulu
ğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

BAIŞKAN — 43 Üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat SÖkmenoğlu'nun, Başbakandan söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Sokmenoğlu?,., Burada. 
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Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir, 
44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖk

menoğlu'nun,, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faali
yetlere karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/489) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada yer allan, Hatay Mil
letvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu'nun, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu mehil1 'istenmesi sebebiyle 
ertelenmiştir^ 

45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya -
Ereğli Ovasındaki sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/491) 

(BAŞKAN — 45 inci sırada, Konya Milletve
killi Salim Erel'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Eırel?... Burada* 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam?... Yok. 
Sözâi'soru erMenmiştir, 
SALİM EREL '(Konya) — Sayın Başkan, sözlü 

sorumla ilgili, usul hakkında söz istiyorum. 
IBAŞKAN — Mümkün değil. 
SAlJM EREL ı(Konya) — Hükümet bu davra

nışı alışkanlık haline getirmiştir. 
BAŞKAN — Evet, bu söylendi, tekrar edildi; ay

nı şey söylendi. 
SALİM EREL (Konya) — Meclisi hafife almak

tadırlar. Lütfen, buna devam etmekle vaktimizi boşa 
harcamayalım; kanun tasarıları bölümüne geçelim. 

BAŞKAN — Biz gereğini yapmaya mecburuz 
efendiim. 

46. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
gençlerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Hüseyin Aydemir?.^ Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
iSözlü soru ertelenmiştir. 

47. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

IBAŞKAN — 47 ncd sırada yer alan, Hatay Mil
letvekili Abdurrahman Demiirtaş'ın, Tarım Orman 
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ve Köyişleri BaJkanınıdan sözlü sorusu soru sahibinin 
izinli olması hasebiyle ertelenmiştir. 

48. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerii ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

'BAŞKAN — 48 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Brel'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-

, dan «özlü soru önergesi vardır. 
Sayın Erel?... Burada. 
Sayın Enerji ve Talbiî Kaymaklar ©akanı?*.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, 'Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbaritoğlü'nun, Barbakandan sözlü 
soru 'önergesi vardır. 

Sayın Nalfcantoğlu?,,. Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok,: 
Sözlü â'oru ertelenmiştir. 

50. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Adana Mille'tvekiM 
Cüneyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Canver?... Burada. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

51. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Edirne Çimento Fabrikası inşaatının dur
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Seyit Hüsamettin Konüksevertn, Başbakandan söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Seyit Hüsamettin Konuksever?... Burada, 
Sayın Başbakan?,?. Yok. 
Sözlü soru erteelnmiştir. 

52. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

14 . 11 . 1985 O : 1 

I BAŞKAN — 512 nci sırada, Edirne Milletvekili 
I Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Baş-
I balkan Yardımcısından sözlü soru önergesii vardır. 
I Sayın Arıkan?... Burada. 
I Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?... 

Yük. 
Sözlü soru ertelenmdştir. 

ÖMER KÜSHAıN (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında bana İbir söz verir misiniz? Yerimden arz 

I etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, yeninizden kısaca söyle-

I yiniz. 
ÖMER KUŞHAN ıflKars) — Zamanınızın ve za-

I manimizin çok değerli olduğunun idraki içerisinde 
arz ediyorum; nasıl oka bakanlar yoklar zaten, 

I Prosedürü ikmal bakımından mecbursunuz; ama 
I «Bakanlar Kurulu Mecliste bulunmadığı için, bütün 
I sözlü sorular ertelenmiştir» demekle de aynı görevi 
I yapmış olursunuz. 

Arz ederim. «JürüMüİer) 
I 'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın Kuşhan, her madde ayrı ayrı geldiği için, 
I ben her maddeyi ayrı ayrı okuyup sormak mecburi-
ı yetiindeyim. 

Teşekkür ederim. 

I 53. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul --• Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 

I hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş-
I kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 
I BAŞKAN — 53 üncü sırada Adana Milletvekili 
I Cüneyt Canver'in, Seçişleri Bakanından sözlü soru 
I önergesi vardır.ı 

Sayın Canver?... Burada. 
îçişleri Bakam?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

54. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı-

I lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Hakkâri Milletve
kili Mehmet Sait Erol'un, Başbakandan sözlü soru 
önergesi var. 

Sayın Mehmet Sait Erol?... (Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 

I Sözlü soru ertelenmiştir. 
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VI. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1- — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357) (1) 

BAJŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kıs
mına geçiyoruz, 

Bazı Vergi Kanunlarımla Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine, kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?... 
Hükümet?... 
ÖMER KUŞHAN {Kars) — Hükümet yok efen

dim. '(İAMAP sıralarından «Burada» sesleri) 
Komisyon teşrif ediyor, hükümet taşarak dışa

rıdan! geliyor; Mecliste ciddiyet diye bir şey kalma
dı Sayın Başkan. 

BASKJAIN — Komisyon ve hükümet yerlerini al
mışlardır. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişliktik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle İlgili Değişiklikler 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunun
da aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 

1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

«Bu Ikanunda yer alan belge düzenine uymayan 
veya herhangi (bar selbeple verlgi ziyama neden olup 
tarh edilen vergi ve kesilen cezası kesinleşen mükel
lef ve vergi sorumlusunun, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca 'belirlenecek u'sul ve esasıkra göre basın 
ve TRT yolu ile açıklanması vergi mahremiyetini 
ihlal sayılmaz.» 

BAŞKAN — 1 İnci madde üzerinde Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grulbu adma Sayın Memduh 
Yaşa söz istemişlerdik. 

Sayın Memduh Yaşa; buyurun efendim. 
MDP GRUBU AJDINA AHMET MEMDUH 

YAŞA (îstaribul) — ISayın Başkan, yüce Meclisin 
çok değerli üyeleri; tasarının 1 inci maddesi 'bizim 
hukuk anlayışımıza ve ferdin devlete karşı korun
ması gereğine fevkalade ters düşmektedir. 

(1) 357 S. Sayılı basmayazı, 12.11.1985 tarihli 
27 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Hatırlayacaksınız, bundan bir müddet evvel halk 
efkârında, bazı kişilerin devlete karşı olan vergi yü
kümlülüklerini yerine getirmedikleri ve bunların kim
ler olduklarının açıklanması hususunda bir geniş ta
lep vardı. Bu konuda da gazeteler anketler. açtılar, 
birçok kişiye sordular; lehte beyanat veren oldu, 
aleyhte bulunanlar oldu ve 'Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı, Vergi Usul Kanunundaki -Şimdi tadili tek
lif edilen- maddeye dayanarak böyle bir açıklama
nın yapılamayacağı neticesine vardı ve bir açıkla
ma da yapmadı. 

Tabiî, orada açıklanması istenilen husus, aslın
da amme vicdanını rahatsız eden bir hadisenin, halka 
anlatılması ve hakkı suiistimal eden kişilerin korun
masının reddedilmesi arzusundan doğuyordu. O an
ket sırasında, kendisine fikri sorulanlardan 'birisi de 
bendenizdim ve verdiğim cevap'ta, açıklamayı tercih 
ettiğimi ve kanunî mani olmakla beraber, bu kanunî 
maniyi çiğnemeden 'bazı hususların, yani amme vic
danını tatmin edecek şekilde ilan edilmese bile, ba
zı sızdırmaların yapılabileceğini ifade ettim. Çünkü, 
amme vicdanını rahatsız eden şey şu idi : Şayialar 
belki doğru belki yanlış, fakat bakanlıktan, meslekî 
teşekküllerden altın vesair madalya -Tabiî yüksek he
yete hitap ediyorum; ama Maliye Bakanı şu anda 
meşgul- alan kişilerin vergilerini vermekte bilhassa 
i'hmalli davrandığı olayı veya öyle bir zan, birçok 
kişiyi rahatsız ediyor. Belki, efkârıumumiyenin bu 
tazyiki altında, belki başka düşüncelerle, hükümet, 
şimdi 1 inci maddedeki bu tadili getiriyor ve bu ta
dille, «Bu Kanunda yer alan belge düzenine uyma
yan veya herhangi- bir sebeple Vergi ziyama neden 
olup, tarh edilen vergi ve kesilen cezası kesinleşen 
mükellefin ve vergi- sorumlusunun, Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre, 
basın ve TRT yolu ile açıklanması, vergi mahremi
yetini ihlal sayılmaz» diyor. Yani, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı, bir bakıma, mükellefleri belli kusur
ları dolayısıyla teşhir etme hakkı istemekte ve teşhi
rin nasıl yapılacağını da kendisinin tayin etmesini 
istemektedir. 

Ben bir hukuk uzmanı değilim; ama bir sos
yal 'bilimci olarak, kulak dolgunluğu da olsa, hu
kuk tekâmülü hakkında bazı bilgilerim var. Ceza-
cılar çok iyi bilir; «Cezalarda çağdaşlaşma» diye bir 
olay vardır; iptidaî cezalardan, daha insanî ceza
lara doğru bir tekâmül vardır. Mesela, eskiden ta'zir 
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vardı; yani bir adamı herhangi bir suçundan dolayı 
özürlü kılmak, çaldığı için kolunu kesmek gibi; şim
di, teşhir de buna benzer iptidaî bîr ceza sistemi
dir; falakaya yatırma gibi bir şey. Nasıl, ta'zirle 
bir adamı bir azasından mahrum bırakarak özürlü 
hale getirtiyorsanız, teşhir ile de bir kişiyi haysiye
tinden tecrit ederek özürlü hale getiriyorsunuz. İle
ride bu teşhirin haksız olduğu da ispatlanabilir; ama 
adamın teşhirden dolayı uğradığı zararı telafi etmek 
mümkün değildir. Nitekim, ta'zirde de aynı şey var
dır : Kolunu kesersiniz, sonra adamın hırsız olma
dığı anlaşılır; ama kolu gitmiş olur, bir daha yerine 
takamazsınız. 

(Bu itibarla, teşhir cezası, iptidaî bir cezadır, in
sanî olmayan bir cezadır, insan haklarına aykırı bir 
cezadır; bu itibarla da buna karşıyız. 

İkincisi; Maliye böyle bir ceza sistemi getirmekle 
kalmıyor, bunun nasıl yapılacağını, nasıl tanzim 
edileceğini kendisinin tayin etmesini istiyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın hatibi 
lütfen dinleyelim; bu sohbet tabiatını lütfen bırak
maya çalışalım. 

AHMET MEMDÜH YAŞA (Devamla) — Ka
naatimize göre, bu da hatalı bir davranış; çünkü, 
bu bir kanun yapmadır, hele cezayı da içeren bir ka
nun yapmadır. Bir arkadaşımız İzah ettiler; ceza 
verme, daha doğrusu ceza koyma konusuna; belli 
bir fiilin, bir cezaya müstahak olduğu, bir cezayı 
istilzam ettiği konusuna ancak Meclis karar verir, 
millî irade 'karar verir. Maliye diyor ki : «Siz bana 
itimat edin» ve sayın bakan ifade ettiler : «Çok dik
katli yaparız» 

Efendim, bunda şüphemiz yok, dikkatli yapacak
larına inanıyoruz. Yalnız, kendi işleri değil; 'başka
sına ait bir işi dikkatli yapacakları konusunda bize 
teminat vermeye çalışıyorlar! 

Şimdi, arkadaşlar, 'benim gördüğüm tehlike şu
dur : IBiz teker teker, rejime aykırı, daha doğrusu 
Anayasa kurallarına aykırı ve güvendiğimiz, yer
leşmesini istediğimiz, hukukun üstünlüğü sistemine, 
yavaş yavaş böyle birtakım 'istisnalar vaz edersek, 
hiç, rejimi değiştirme arzumuz olmadığı halde, belli 
bir zaman sonra rejimin kendisi değişir, ©akın, ben 
size Eflatun'un bir hikâyesini anlatacağım. Bu hi
kâye, bir fiilde, bir faaliyette, kemiyetle 'keyfiyet 
arasındaki farkın nasıl olduğunu ve kemiyetin nasıl 
keyfiyet haline geldiğini, yani, kaliteyle kantitenin 
nasıl birbirine karıştığını anlatıyor; hadise şu : 

Eflatun talebesine anlatıyor, diyor ki, «Bir adam 
tasavvur edin; önünde bir at var ve atın kuyruğun
dan kıl koparmak merakında. Bir tane koparıyor, iki 
tane koparıyor, üç tane koparıyor... Bk şey olmaz; 
nihayet, attan kopardığı kıldır; ama bu faaliyete de
vam ederse, bir müddet sonra, at kuyruksuz kalır.» 
Şimdi, adamın, atı kuyruksuz bırakmaya hiç niyeti 
olmadığı halde, kıl kopartma faliyeti, sonunda, kuy
ruğu kopartma faaliyeti haline geliyor. Yani kan-
titatif değişimlerde belli bir yoğunluk, sonunda ka-
litatif bir değişikliğe gider. Bizim endişemiz budur. 
Yoksa, hiç kimseden yetki kıskandığımız falan yok. 
Maliye 'Bakanlığının bu işleri dikkatle yapacağına da 
inanıyoruz; ama bu fedakârlığa Meclisin katlanma
ması gerekir. Çünkü bu maddî fedakârlıklar, bu kan-
titatif değişmeler, sonunda kalitatif bir değişmeye 
bizi götürür ve rejimin mahiyeti değişir; hukuk sis
temi olmaktan çıkar. Hele, kuvvetler ayrılığına dayalı 
bir hukuk sistemi, anayasal bir demokratiik sistem 
neden bu kadar dofctriner tekâmülle, neden yargı er
ki, yargı organı, yani kaza kuvveti ayrılmıştır? Bu, 
ferdin devlete karşı, ceberut devlete karşı korunması 
arzusudur. 

ıŞimdi biz, bu tekâmülden tegafül ediyoruz ve di
yoruz ki, «Aman efendim, yapsın. Yani, icra yok 
mu? Hepsi iftihar ettiğimiz gayet kıymetli-arkadaşla
rımızdır; onlar yapsınlar.» 

O zaman, efendim, yüzlerce seneden beri, dok
trin sahasındaki bu tekâmüle, bu değişmelere, bu Ana
yasa değişmelerine, bu ihtilallere ne sebep vardı? 
Herkes bulurdu bir yerde birkaç tane akıllı adam, 
bütün yetkileri onlara verirdi, kullansın diye; o da, 
yan gelir otururdu. Korktuğumuz budur; tehlike bu
radadır. 

Tekrar ediyorum, bilerek yapıldığı, bilerek böy
le bir değişmeye gidildiği idiasında değiliz; ama biz 
müsamaha gösterirsek, icra daima, el koymak tema-
yülündedir, çünkü kolaylık yaratır bu. Biz buna fren 
olmalıyız; muhalefet ^muvafakat farkı gözetmeksizin 
bütün gruplar, bu Anayasal haklara, bu hukuk dü
zeninin mütekâmil şekline sahip çıkmalıyız. Bu iti
barla da, maddenin behemehal geri alınmasını tek
lif ediyoruz. 

Çok Sayın Başkan, çok sayın milletvekilleri; bu 
arada, aslında- bu konuda belki söz almayacaktım; 
ama dünkü toplantıda sayın bakanın bana tevcih 
ettiği tariz, benim bugün söz alıp, en tazından ken
dimi kısaca savunmam gereğini ortaya çıkardı; onun 
için sizi, müsaadenizle birkaç dakika daha meşgul 
edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlar, bizim gayemiz, Maliye Ba
kanlığında hazırlanan ve 'hükümetçe benimsenen bu 
tasarılar üzerinde yıkıcı bir muhalefet yapmak, dev
leti gelir kaynağından mahrum etmek değildir. Hiç
birimizin 'böyle bir arzusu, böyle bir gayesi yoktur. 
Bugüne kadar da, muhalefet milletvekili olarak en 
azından şahsen benim çok yumuşak bir üslup be
nimsediğimi, zannediyorum takdir edersiniz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Hatta ö kadar 
ki, zaman zaman muhalefet milletvekili olduğum şüp
hesini bile yaratmışımdır; ama bundan da katiyen 
pişman değilim; çünkü nazik olmaya devam edece
ğim. 

Şimdi, arzumuz, mükemmeli aramak; mükemmeli 
ararken daha iyisini bulmaktır. 'Bunun için istiyoruz. 
Yoksa, obstrüksiyon yapalım ve bu kanunlar çıkma
sın, bütçe geciksin, devlet gelir almasın... Yok böyle 
bir şey, 'böyle bir arzumuz yoktur. Binaenaleyh, böy
le 'bir niyetimiz olduğu faraziyesiyle hareket edilip 
bize cevap verilmesi, en azından haksızlık olur. 

Bu vesileyle, dün söylendi, bir türlü vuzuha ka
vuşmadı; gelir mefhumunun ne olduğu hakkında -eğer 
müsaade ederseniz, bunu bir ders gibi de almayın, 
bir arkadaşınızın size bir hizmeti diye kabul edin-
bir iki cümle söylemek istiyorum. 

Vergicilikte iki türlü gelir vardır. Neden biz, bi
rinci trashın, yani birinci' gelir grubunun yüksek 
vergilendirilmesini istemiyoruz, bunu anlatacağım. Bi
rinci konsept şudur : «Disposable income» dedikleri 
yahut da mevcut gelir veya gayri safi gelir veyahut 
da net gelir, yani adjuste edilrnüş gayri safi gelir veya net 
gelir, bir kimsenin, harcanabilir gelirini toplar. Fakat, 
belki biz hariç, hiçbir memlekette hele Batı mem
leketlerinde, harcanabilir gelir, vergi matrahı değil
dir. Bunun yanında bir mefhum daha vardır; o da, 
vergilendirilebil'ir gelirdir.- Vergilendirilebilir gelir : 
Harcanabilir gelir - (eksi) Indirimler'dir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de indirim çok 
az olduğu için, harcanabilir gelir ile yani net ge
lir ile, vergilendirilebilir gelir, âdeta birbirine teta
buk etmektedir. Halbuki, mesela Amerika Birleşik 
Devletlerinde bugün dahi, bu indirimlerin çoğu kal
dırıldığı halde, 10 bin dolarlık bir net gelirde yüz
de 3'8,2 nispetinde indirim yapılmaktadır. Neler indi
riliyor?.. Bir kere, asgarî geçim indiriminin dışında, 
taksitle aldığınız, yani kredi ile aldığınız ne varsa 
(ev, otomobil, vesaire dahil) hepsinin faizi indiriliyor. 

BAŞKAN — 'Sayın Yaşa, süreniz doldu efendim, 
hatırlatıyorum; lütfen toparlayınız. 
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AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Ço
cuk bakımı için yapılan harcamalar, sağhk hizmetleri, 
birtakım yardımlar, vesaire indirilir ve öyle bir hale 
gelir ki, aslında vergi nispetine tatbik ettiğiniz zaman, 
-Sayın Başkanın talimatına uyarak çok kısa kesece
ğim; ama bir dakikasını daha rica edeceğim- bir har
canabilir gelirde belli bir gelir seviyesinde yüzde 16, 
yüzde 20 nispetiyle ifade edilen vergi oranı, vergi
lendirilebilir gelire kıyasladığınız zaman, yüzde 2'ye, 
3'e, 5'e, 6'ya, 7'ye düşmektedir. 

Binaenaleyh, «Falan memleketlerde, Hotanto'da 
yüzde 25, bizde de yüzde 25» denilmesine karşı çık
tık ve hiçbir zaman da çok büyük indirimler iste
medik. Çünkü, Türkiye'de, gelirlerin, umumiyetle dü
şük seviyelerdeki gelirler olarak yoğunlaştığını bili
yoruz; 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyonluk gelirler, 
büyük kitle gelirleridir. Bunlarda fazla fedakârlığın 
Maliyeyi çok sıkıntıya düşüreceğini de biliyoruz; bu 
sebeple de bunu istemedik. İstediğimiz tek şey, ilk 
1 milyon liralık gelirin yüzde 25 yerine, yüzde 10'la 
vergilendirilmesidir. Bunu istedik diye, bazı zevatın, 
sayın baikanın bizi birtakım kitaplar okumak tavsi
yesine maruz bırakması, okumadığımız ithamıyla bi
zi suçlaması, en azından, haksızlıktır. Sayın bakanın 
yaşından fazla, bu mesleğe hizmet etmiş bir kişi
yim. (MDP, SHP sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) 

Baktım, 1940 doğumludur... Benim bu meslekle 
temasım 1937'de başlar veya bu yıllarımı okumadan, 
hem de çok okumadan geçirdiğim iddiasında da kim
se bulunamaz; be an şart ki, bu iddiayı yapan kişi, 
bakan oldum diye her şeyi biliyorum zehabına ka
pılmasın, 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Ömer Kuşhan, buyurun. 

Sayın Kuşhan, süreniz 10 dakikadır efendim; 
hatırlatırım. 

SHP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— 'İkazınıza teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüş
mekte olduğumuz, 357 sıra sayılı, Bazı Vergi Ka
nunlarında Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı demek 
tîstiyorum; ama, kanun tasarısının ötesinde, bugüne 
kadar yapılan çalışmalarda, yaptığım araştırma sonu
cunda vardığım bir kanaat olrak ifade ediyorum; 
kanun tasarısı salatası üzerinde veya onun 1 inci 
maddesi üzerinde, grubumun görüşlerini arz etmek 
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ve bazı tekliflerde bulunmak üzere huzurunuzdayım. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Dinleyelim sayın milletvekilleri, 
lütfen sükûneti muhafaza edelim; çok rica ederim 
söz kesaneyelim. 

Buyurun Sayın KuşOaan. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Saygıdeğer mil

letvekilleri, birçok defalar ifade ettim ben; söylenen 
söz eğer gerçeği ifade ediyorsa ve o gerçeğin arka
sında da bazı menfi durumlar var ise, o menfi du
rumların müsebbipleri rahatsız olurlar. Herhalde, 
zannediyorum fciv sayın iktidar yine, iktidar olmasını 
unutitu ve yine aynı görüntü içerisinde görüntü ver
meye çalışıyor. (ANİAP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Sayın 'milletvekilleri, bana, milletim «'Bravo» di
yor; sizin bravonuza ihtiyacım yok benıim. Bir mil
letvekili olarak ne yaptığımın idrakindeyim ben. (Al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, yasanın 1 inci maddesinden 
başlamak suretiyle, bütün maddeler üzerinde gerek
tiği şekilde müdahalelerde bulunacak ve Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti olarak, bu yasayı en güzel şek
le getirmek için yapılması gereken bütün demarşları 
yapacağız. Yapacağız ama, biliyoruz ki, bugüne ka
dar ki deneyimlerimizle biliyoruz ki, yine bunun bü
yük bir kısmında etkin olamayacağız; yine, bu yasa 
bütün maluliyetleriyle çıkacak; yine, bu yasa, mille
timizin sırtına, uygulamadan mütevellit, uygulama im
kânı olmamaktan mütevellit bir sürü kamburlar yük
leyerek gelecek. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz ya
sanın 1 inci maddesine eklenmek istenen bölümle, bu
güne kadar, yasa yapanların ve uygulayıcıların çoğu
nun, üzerinde hassasiyetle durmak ihtiyacını hissetti
ği ve aslında kanaatimizce çok da haklı olarak üze
rinde durulan bir mahremiyetin ihlali imkânını veren 
bir hüküm getiriliyor. Elbetteki, devlet, elbetteki, 
onun adına hareket eden hükümet, vergi toplamak 
için bazı zorlayıcı, bazı teşvik edici hükümler getir
mek veya uygulamalar yapmak ihtiyacını duyabilir; 
ama böylesine bir ihtiyaçtan kaynaklanan herhangi bir 
uygulamaya kaynak olacak yasayı çıkarırken, birçok 
gerçeği de tahrif etmeden, tahrip etmeden, yarınlar
da büyük Milatlar getirecek sonuçları şimdiden tevlit 
etmeden meseleye yaklaşması gerekir. Zaten, iktidar 
olmanın; zaten, hükümet olmanın bir noktada zor
luğu, işte bu noktalarda başlar; ama eğer, hükümet 
eden, bunun idrakindeyse... 

Değerli milletvekilleri, ilave edilmek istenen bö
lümle veya paragrafla, bundan böyle, normal şekilde 
gelirini vergilendirmemiş olan kimseler, tespit edildik
leri takdirde, Radyo ve Televizyon Kurumu vasıtasıy
la ve basın organları vasıtasıyla teşhir edilmek sure
tiyle topluma şikâyet edilecektir. Güzel, yapılmalıdır 
ama, yapacak organları değerlendirdiğinizde, endişele
riniz ortaya çıkıyor, endişe etmeye başlıyorsunuz. Zin
har, hiç kimse şimdiden kalkıp da, benim biraz sonra 
söyleyeceğim şeyi kendisine malzeme olarak kullan
maya kalkmasın; bilsinler ki, üzerinde laf edeceğim 
kimseleri, kamu görevlilerini en az onlar kadar sa
yan, onlardan çok seven ve tutan bir milletvekili ola
rak bunu söylemek mecburiyetini hissediyorum. 

Yasa maddelerini görüşmeye devam ettikçe ve ge
nelinde yaptığımız görüşmelerde vurguladığımız üze
re, hazırladığımız bu yasayı uygulayacak olan memur 
kitlemiz vardır; bunlar, kontrol memurlarıdır. Türkiye* 
de vergi kontrol memurlarının kimlerden oluştuğu, 
hangi kültür düzeyinde bulundukları, mutlaka ve mut
laka hepimiz tarafından bilinmektedir. Endişe etmek
teyiz ki, bu vergi kontrol meselesi bu şekliyle günde
me geldiğinde - yine çok temenni ediyoruz, biz bu gö
rüşümüzde yanılmış olalım; ama görünen köy kılavuz 
istemez deyişinden hareketle, sonucun bizim dediği
miz gibi olacağını bildiğimiz için rahat söylüyoruz -
bir sürü suiistimallere; bir sürü rüşvet olaylarmar bir 
sürü uygun olmayan hareketlere sebep olacaktır. Çün
kü, sayın milletvekilleri, zâten vergi kaçıran veya nor
mal kazancını, olması gerektiği şekilde vergilendirme
yen gelir sahibi eğer büyük boyutlarda gelir sağlıyor
sa • onun, şu andaki hükümetin uygulamalarından 
da görüldüğü gibi, hükümetçe de kontrol edilmesi bir 
noktada mümkün olmamaktadır; değil ki, görevlen
dirdiği, şurada veya burada yetiştirilmiş, eğitimini tam 
manasıyla tamamlayamamış, iktisadî bağımsızlığını 
sağlayamamış, geçiminde, sabahleyin işe giderken 
«Akşam evime ekmeği ne ile götüreceğim?» endişe
sini devamlı surette kafasında tutan bir tertemiz gö
revlimizi, böylesine bir olayın içerisine sürmek sure
tiyle, istesek de istemesek de, onu kötü noktalara ve
ya şaibeler altına sürüklemiş olacağız. 

Sayın mületvekilleri, elbetteki, yasalar Türkiye Bü
yük Millet Meclisince hazırlanır; yani teşriî organı 
teşkil eden sizlerce hazırlanır ve elbetteki, uygulayıcı 
da, hükümettir, hükümetler uygular. Yalnız, bu yasa
da özellikle bir noktaya çok büyük boyutlarda dik
kat etmek gerekir; çünkü çok ilginç bir uygulamanın 
başlangıcıdır bu yasa. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, benim anladığım mana
da, herhangi bir yasa gündeme alındığında veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına veril
diğinde, her milletvekili evvela, bu yasa taslağını elde 
eder; ondan sonra, bu yasa taslağının tadil ettiği di
ğer yasaları, Meclisin içerisinde kurulmuş olan ünite
lerden istifade etmek suretiyle, sağlar; ondan sonra, 
zaman bulabilir ve bilgisi müsaade ederse - eğer bil
gisi müsaade etmiyorsa, varsa uzmanlardan istifade 
etmek suretiyle - bunun üzerinde çalışmaya başlar. 
Ben de aynı şeyi yaptım, başka şey yapmam mümkün 
değildi/Onun için evvela yasa taslağını, iki gün uğ
raştıktan sonra, elde ettim. Çünkü, ne hikmettir bi
linmez, yasa taslağı yeterince bastırılmamış ve millet
vekillerinin emrine yeterince sunulamamıştı. Aksini id
dia eden varsa, gerçeği ifade ve ispat etmeye her za
man hazırım sayın milletvekilleri. 

Arkasından, büyük bir engel çıktı karşıma : Yasa 
taslağını büyük bir gayretle temin ettikten sonra, ya-, 
sa taslağının tadil etmek istediği yasaları temin etme
ye çalıştım. Elbetteki, çok normal şekilde, Meclis Kü
tüphanesine, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlı
ğına müracaat edecek ve kendilerinden yardım iste
yecektim; ben de öyle yaptım. Sabahleyin bir de oda
ma geldim ki ne göreyim; neredeyse, odamda kapı
dan içeriye girecek yer yok: Bütün kitapları, bütün 
yasaları toplamış, getirmişler. Ne yapsınlar; görevleri, 
getirmek mecburiyetindeler... Nedir bunlar dedim; 
«Sayın milletvekilimiz, istediğiniz bütün yasaları ge
tirdik» dediler; teşekkür ettim kendilerine. Biraz son
ra, amirlerini aradım; ben galiba size noksan bilgi 
verdim, dolayısıyla benim istediğim tahakkuk etmedi. 
öyle ise, oturayım, ben size bir liste çıkarayım, hangi 
yasaları istediğimi size bildireyim dedim ve bu sefer 
de öyl,e bir çalışma yaptım ve kendilerine gönderdim. 
Yine, ertesi gün bana bir telefon geldi, arkasından da 
bir görevli geldi; «Efendim, bu sizin istemiş olduğu
nuz yasaların bir kısmı ciltlenmiş vaziyette elimizde 
var; bir kısmını da, temin edebildiğimiz kadar, Res
mî Gazetelerden veya sair yerlerden temin edeceğiz; 
ama sizin odanıza getirebilmek için 10 tane yardım
cıya ihtiyacımız var» dedi. Çünkü, biliyordum ki, yine 
noksan yaptım meseleyi; zira, onlara çok detay bil
giler vermem ve o şekilde istemem gerekiyordu; on
dan da vazgeçtim. Ondan sonra oturdum, yasa mad
delerini, yasa numaralarıyla beraber çıkardım ve ken
dilerine bu sefer biraz daha mütemmim bilgi verdim 
ve arkasından batla, 1,5 gün çalıştıktan sonra, şu kül
liyat geldi. Bunun içerisinde 32 tane yasanın tadil edi
len bölümleri var ve biz Türkiye'de bu çatının al-
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tında ilik defa, 1 yasa ile 32 tane yasayı tadil ediyoruz. 
Çok normal şekilde yapmam gerekeni yaptım sayın 
milletvekilleri; henüz sonucuna ulaşamadım. Ben te
menni ediyorum ki, bu tasarının çıkması uzun sürer, 
üzerinde çok tartışmalar olur ve bu arada biz de ha
zırlanma imkânı buluruz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süreniz doldu, hatır
latıyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı
yorum Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, hiç kimseyi suçlamak iste
miyorum; çünkü böylesine bir yasa curcunası içeri
sinde, şu anda söyleyeceğimi yapmak kadar tabiî bir 
şey yoktur: Bu vesileyle araştırmaya girdiğimde gör
düm ki, ele aldığımız yasalarda tadilat yapmak iste
diğimiz hükümler, bazı noktalarda birbiriyle çelişi
yor; ama bunu tespit etmek mümkün değil. Çünkü, 
bu külliyat içerisinden, bazı noktalar o çok değer ver
diğim kamu görevlilerinin gözünden kaçmaya mah
kûmdur; biz bu hareketimizle onları bu hatayı yap
maya mahkûm ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu vesileyle bu bilgiyi size 
sunmayı ben teşriî görevimin çok önemli bir noktası 
kabul ettim; 1 inci maddeyi vesile ittihaz etmek su
retiyle bu bilgiyi sundum. Sayın Başkanın ikazına itti-
baen sözlerimi bu noktada bağlıyorum; ama bundan 
sonraki maddelerde, bu toplamış olduğumuz külliyeyi 
en güzel şekilde toplumumuzun hizmetine sunabilmek 
için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz. 

Hepinize engin saygılarımı sunuyorum efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kuşhan. 
Efendim, parti grupları adına yapılan konuşmalar 

sona erdi. 
Şimdi, şahısları adına söz isteyen arkadaşlarıma 

sırasıyla söz vereceğim. 
Saym Türkân Arıkan, buyurun efendim; Sayın 

Arıkan konuşma süreniz 5 dakikadır. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 1 inci 
maddesiyle, belge düzenine uymayan, herhangi bir 
nedenle vergi ziyama neden olan mükelleflerin, basın 
ve TRT yoluyla teşhiri sözkonusudur. 

Vergi Usul Kanununda belge düzeni çok geniş 
kapsamlıdır; defterlerden, müstahsil makbuzuna; ir
saliyeden, gider pusulasına kadar, gider... Bunların fo
tokopisini çıkardım, 15 sayfayı aşıyor. Bu durumda, 
çok çeşitli nedenlerle vergi ziyaı da ortaya çıkabilir; 
değerlemeden kayıt hatalarına, kasıttan bilgisizliğe ka
dar gider... 
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Anlaşılıyor 'ki, ülkemizdeki muhasebe uygulama
larındaki sistemsizlik ve eğitim düzeyindeki eksiklik 
göz ardı edilmiştir; anlaşılıyor ki, insanların hiç hata 
yapmayacağı varsayımı benimsenmiştir; anlaşılıyor ki, 
kasıtlı veya kasıtsız, hileli veya hilesiz, dikkatli veya 
dikkatsiz, uygulamalar bir potada sayılmıştır; anlaşılı
yor ki, usulsüzlük, kusur ve kaçakçılık nedeniyle ver
gi ziyama neden olanlar, bir torbaya konulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddeden 
kaynaklanacak sakıncaları satırbaşları olarak belirt
mekte yarar görüyorum: 

1. Belge düzenindeki küçücük bir eksiklik, mü
kellefle Maliye memuru arasında sürtüşmeler yarata
bilir. 

2. Ülkemizde muhasebe sistemi bir kargaşa için
dedir. îş hayatındaki, müteşebbislerin, muhasebeden 
sorumlu olanların, eğitim düzeyleri çok farklıdır. Ki
şiler arasında, niyet, bilgi, kasıt ve diğer hususlarda 
farklılıklar vardır. 

3. Yoklama ve inceleme yüzde yüz yapılamaya
cağına göre, tesadüfen incelenen teşhir edilecek, ince
lenmeyen kurtulacaktır. Bu, Anayasadaki eşitlik ilke
sine aykırıdır. Nitekim, 1940 ve 1950'li yıllarda Millî 
Koruma Kanunu uygulamalarında bunun çok acı tec
rübeleri yaşanmıştır. Korkarım, teşhir, siyasî baskı 
aracı olarak bile kullanılabilir. 

4. Hükümet programında ve Anavatan Partisi 
programında aile, toplumun temeli olarak kabul edil
miştir. Kişilerin teşhiri, aile içinde, eş ve çocuklar 
üzerinde olumsuz etki yapmaz mı? Bir çocuğun, ba
basına saygısını yitirmesine yardımcı olmaya devle
tin hakkı olabilir mi? Aksine, insan onurunu korumak, 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 5 inci mad
desine ve Anayasamızın 17 nci maddesine göre, dev
letin görevidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime, İn
giltere'de BBC Televizyonunun yayınladığı .50 serilik 
programdan bir örnekle son vereceğim. Bu tasarıyı 
incelerken, «Yes Mr. Minister» isimli programı hatır
ladım. O programda, bakanlar bir konuda karar ve
rirken, bürokratlar hep, «Yes Mr. Minister» derler; 
ama aslında, verilen bütün kararlar, bürokratların fi
kirleridir. 

Maliye Bakanlığının değerli bürokratları böyle bir 
tasarıyı nasıl oluşturabilmişlerdir, diye düşündüm; 
ama inanamadım. Bana göre bu tasarı, Kahveci yön
temi kokuyor. 

Hiçbirimiz, adaletli, sistemli bir şekilde vergi alın
masına ve toplanmasına karşı değiliz; ama hukukun 

çiğnenmesine, devlet, sistem, ilke anlayışının zede
lenmesine, vatandaşların keyfî olarak ezilmesine kar
şıyız, devletin vergi almaktaki aczinin vatandaşa eza 
olmasına karşıyız, 

Son olarak, hükümet programının 17 nci ve 6 ncı 
sayfalarını okuyup sözlerime son vereceğim. Bakınız 
hükümet programının 17 nci sayfasında ne denmiş: 
«Temel vasıfları adalet ve hukukun üstünlüğü olan 
demokratik nizam, insan şeref ve haysiyetinin en gü
venilir teminatıdır.» 

6 ncı sayfada ne deniyor: «Kendi partimizin des
teğine olduğu kadar, hükümet dışındaki partilerin de 
yardımlarına, ikazlarına ve tenkitlerine değer verece
ğiz.» 

Sayın milletvekilleri, bu maddenin tasandan çıka
rılması için bir önerge verdik; takdir, yüce Meclisin
dir. 

Saygılar sunarım. (SHP ve MDP sıralarından al
kışlar) ' s. • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bu maddede, «Bu kanunda yer 
alan belge düzenine uymayan veya herhangi bir se
beple vergi zıyaına neden olup tarh edilen yergi ve 
kesilen cezası kesinleşen mükellef ve vergi sorumlu
sunun, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek 
usul ve esaslara göre basın ve TRT yolu ile açıklan
ması vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz, vergi vermeden 
devlet yönetilmesi mümkün değildir. Vergi kaçakçılı
ğının da toplum açısından en ağır suçlardan birisi ol
ması lazım gelir ve vergi kaçırmaya girişenlerin de, 
kendilerinin başına her türlü kanunî belanın gelebi
leceğini ve itibarlarının da yok olacağını bilmeleri ge
rekir. Bugün çektiğimiz sıkıntıların kökeninde bu ya
tar. 

Ancak, bunu önlemenin çaresi bu madde değil
dir. Bunu önlemek için çok iyiniyetle hareket edile
bilir. Hani, halk arasında, «Tutup asarsın adamı, bu iş 
biter» diye söylenir; yani, halkın böyle kısa anla
tımları vardır; ama demokratik bir ülkede bir ada
mı tutup, hemen asamazsınız. Onu, usulüne göre ya
kalayacaksınız; yasalara göre savunması da yapıldık
tan sonra gerekiyorsa asacaksınız. 

Şimdi burada getirilen sistem fevkalade tehlikeli
dir. Ben de, benden evvel konuşan değerli hatip ar
kadaşlarım gibi, bunun, bizim köklü Maliye Bakan-
lığımızdan nasıl çıktığını bir türlü anlayamıyorum. 
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Yani, Maliye Bakanlığımızın - ki, Cumhuriyette ilk 
ıslahat yapılan, reform yapılan bakanlıktır - bunu na
sıl getirdiğini anlayamıyorum; bir yanlışlık mı oldu, 
kâğıtlar mı birbirine karıştı, ne oldu anlayamıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir defa bugünkü Vergi 
Usul Kanunumuz güçlü bir kanundur, bir reform 
kanunudur. Zaten bu kanunun 359 uncu maddesi ba
kınız ne demiş: «Kaçakçılıkta Hapis ve Meslekten 
Men Cezası : 

344 üncü maddenin 1-6 ncı bentlerinde yazılı 
fiilleri işleyenler hakkında 345 inci maddede yazılı 
vergi cezalarından ayrı olarak 3 aydan 3 yıla ka
dar hapis cezası ile bu kadar müddet ticaret, sanat 
ve meslek icrasından mahrumiyete hükmolunur. 

Ayrıca, masraf hükümlüden sonradan tahsil edil
mek üzere keyfiyetin gazete çıkan yerlerde gazete ile, 
çıkmayan yerlerde mutat vasıtalarla ilan. edilmesine 
de hükmolunur.» Gördüğünüz gibi, kaçakçılıkta, ha
pis ve meslekten men cezası var. 

öte yandan, 344 üncü maddede, vergi düzeninde 
ağırlığı olan, yani 3 aydan 3 seneye kadar ceza ve
rilmesini gerektiren şeyleri uzmanlar ayırmış ve yüce 
Meclis de kabul etmiş. Onlar nedir: «Vergi kanunla
rına göre tutulması mecburî olan defterlere kaydı 
gereken hususları vergi matrahının azalmasını tevlit 
edecek tarzda tamamen veya kısmen diğer defter ve 
kâğıtlara kaydetmek; sahte veya muhteviyatı itiba
riyle yanıltıcı vesikalar...» şeklinde devam ederek bir 
bir sayıyor; yani bütün bunları seçmiş almış ye bu 
işi ceza mahkemesine bırakmış. Şimdi, böyle olunca, 
bu nereye dayanıyor? 

Değerli arkadaşlarım, buradaki teşhir ve tüm bu 
fiil ceza niteliğindedir. Anayasanın 38 inci maddesi, 
«Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak 
kanunla konulur» demektedir. «Kanunla konulur» 
demek, ceza hukuku esaslarına göre, yani suçun bü
tün unsurları birer birer zikredilmek ve kastın da ne 
olduğu belirtilmek suretiyle konulması demektir. Bu
nun böyle alelacele, «213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunda yer alan belge düzenine uymayan» diye yaza
rak, her türlü hareketi içine alan bir şekilde getiril
mesi mümkün değildir. Bu, aynı zamanda, Anayasa
mızın 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki, «Kim
se insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya 
muameleye tabi tutulamaz» hükmüne de aykırıdır. 

Düşünün; adam itiraz etmiyor; karar, komisyon
lardan geçiyor; bir de bakıyor ki, radyoda, televiz
yonda ismi ilan ediliyor... Yaptığı nedir? Bir mahke
meden geçmemiş, itiraz olmamış, bir ceza mahkeme-
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sinden de geçmemiş; ama, ismi ilan ediliyor. Han edil
dikten sonra da bunun telafisi mümkün değildir. Suç 
ile ceza arasında orantı kurulacak, bunu bir ceza mah
kemesi inceleyecek ve karar verecek. Onun için, bu 
hüküm bu şekliyle Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz dolmuştur; lüt
fen toparlayın efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. 

Maliye Bakanlığına elbetteki güvenimiz vardır; 
ama bu kadar karmaşık bir işin yasalarla yapılma
yıp, Maliye Bakanlığına bırakılması neticesinde, bu
gün memleketin içinde bulunduğu politik baskılar, si
yasî partilerin, aşağıdan gelen engellenmemiş parti
zanlık baskıları içerisinde, bunun siyasî yolda da kö
tüye kullanılması her zaman mümkündür. Bunu siz 
istememiş olabilirsiniz, buna inanıyorum; ama bunun 
kötüye kullanılması da mümkündür. 

Bu sebeple, bu maddenin önce Anayasa Komis
yonuna sevk edilmesini istirham ediyorum. Zaten, 
kanun uzundur; son maddelere gelinceye kadar bu 
madde Anayasa Komisyonundan çıkmış olur. Eğer 
Anayasa Komisyonuna sevk etmeyi uygun görmezse
niz, o zaman komisyon bunu geri alsın ve orada uy
gun şekle sokulsun. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşek
kür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın milletvekilleri, şahısları adına söz istemiş 

diğer arkadaşlar vardır; ancak İçtüzüğün 73 üncü 
maddesine göre şahsı adına 2 kişiden fazlasına söz 
vermemiz mümkün değildir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika Sayın Bakan. 
Hükümet konuştuktan sonra şahıs adına da ko

nuşmak mümkün olacaktır. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime bir hu
susa açıklık getirmekle başlamak istiyorum. Bu kür
süden konuşurken, mümkün mertebe ve bütün gü
cümle yanlış bilgi vermemeye ve yanlış beyanda bu
lunmamaya dikkat ediyorum. Bu çatı altında bulunan 
bütün milletvekillerinin de, mutlaka aynı şekilde dav-

ı randıklarına inanıyorum. Gene, hemen ifade etmek 
J istiyorum ki bu çatı altında bulunan milletvekille-
f rinin bilgilerinden, görgülerinden, tecrübelerinden ve 
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iyi niyetlerinden en ufak bir endişem yoktur. Dün ya
pılan bir konuşmanın bazı arkadaşlar tarafından yan
lış anlaşıldığını öğrenmiş bulunuyorum. Bu konuya 
açıklık getirmek için kendimi böyle bir ifade kullan
mak zorunda hissettim. 

Değerli arkadaşlar, vergi mahremiyeti ile ilgili 
maddeyi okumak suretiyle sözlerime devam etmek is
tiyorum; vergi mahremiyeti ile ilgili madde şöyle di
yor : «Madde 5. — Aşağıda yazılı kimseler görevleri 
dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin 
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, 
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik 
olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması 
lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendi
lerinin veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar; 

Vergi muameleleri ve incelemeleriyle uğraşan me
murlar; vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri 
ve Danıştayda görevli olanlar; 

Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iş
tirak edenler; 

Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. 
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerin

den ayrılsaiar dahi devam eder. 
Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir 

Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye 
şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gös
terdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üze
rinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile 
mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi 
dairelerince beyannamelerin verildiği yıl içinde daire
nin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olu
nur. Mükellefin bağlı olduğu teşekkül varsa, bu ilan 
orada da yapılır.» 

Demek ki, biz, vergi mahremiyetini söyledikten 
sonra, demişiz ki : Bir şirket veya bir şahıs, elde et
tiği kazancı ve bu kazançtan dolayı ödeyeceği vergiyi 
ilan eder; odalar ilan eder, kendisi ilan eder, vergi 
daireleri ilan eder. 

Geçtiğimiz zamanlarda hatırlayacaksınız, kamu
oyunda uzun tartışmalar oldu; kuruluşların, kişilerin 
vergi borçları ilan edilsin, diye. Biz Maliye Bakanlığı 
olarak bu tartışmaların içine girmedik ve açıkça ifa
de ettik ki, vergi borcu çok dinamik bir olaydır, 
statik bir olay değildir; «Bu sabah filanca mükelle
fin şu kadar vergi borcu vardır» dersiniz, öğleden 
sonra bu vergi borcu tamamen ortadan kalkabilir 
veya mükellef iyi niyetlidir, gelir, vergi dairesine mü
racaat eder «Ben borcumu ödeyemiyorum, bana bir 
imkân tanıyınız, yasaların öngördüğü miktarlarda, fa

izleri ödemem şartıyla vergi borcumu taksitlendiri-
niz» der. Bu bir iyi niyet ifadesidir; ama vergi borcu 
vardır bu mükellefin ve taksitlendirme talebinde bu
lunan bu mükellefin vergi borcunu açıklamamak ge
rekir. Bir de, bir mükellefin vergi borcu nedeniyle 
(ödemediği için) gerekli lazimeler meydana geldiği 
için, siz o mükellef için haciz kararı almışsınızdır. işte 
bütün bunlar, vergi borcunun ilan edilmemesine amir 
hükümlerdir. 

Ancak, biz getirdiğimiz hükümle, eğer bir mükel
lef kaçakçılık yapmış ve bu kaçakçılık fiili mahke
me tarafından kesinleştirilmiş ise, bu fiil ilan edile
bilir, bu, mahremiyetten sayılmaz, diyoruz. 

Biliyorsunuz, vergi inceleme elemanları inceleme 
yaparlar, mükellefin çeşitli kusurlarını bulabilirler; 
usulsüzlük olur, kaçakçılık olur, değişik şekillerde 
suçlar tespit edilebilir. Eğer bir kaçakçılık suçu tes
pit edilmişse, bu husus raporla belirtilir ve vergi 
dairesi tarafından mükellefe tebliğ edilir. Mükellefin 
bu tebligata itiraz etme hakkı vardır. Mükellef bu 
tebligata itiraz eder, vergi dairesine belgelerini tek
rar sunar veya eğer vergi dairesi ile işini halledemi-
yorsa, tebligatı aldıktan sonra 1 ay içinde vergi mah
kemesinde dava açabilir. Eğer bu süre içinde kendisi 
itiraz etmiyorsa, demek ki, suçunu kabul etmiştir; 
itiraz ediyorsa, zaten mesele mahkemede görüşüle
cek ve kesin bir karar alınacaktır. Yol yine bitme
miştir : Mükellefin, mahkeme kararını aldıktan son
ra, 2 ay içinde meseleyi Danıştaya götürmesi ve Da
nıştay tarafından konunun bir kere daha ele alınmasını 
istemesi mümkündür; ama Danıştay kararı da mü
kellef aleyhine tecelli ederse, işte o zaman vergi ve 
ceza kesinleşmiş olur. işte biz bu fiili ilan etmeyi, ka
muoyuna duyurmayı artık mahremiyetten saymıyo
ruz diyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bir hususu göz ardı etmeme
miz lazım: Türkiye'de anlayışlar, Türkiye'deki kamu 
vicdanı çok süratle değişmektedir. Bir zamanlar, «Dün
yanın parasını kazandım, bir kuruş da vergi verme
dim» diyerek, övünen insanlar artık, «Şu kadar para 
kazandım; çok şükür şu kadar da vergi ödedim» di
yerek övünmektedirler. 

Hepimizin şikâyet ettiği ve vergiyi ödememekte 
ısrar eden, bu memleketin kaynaklarını bile bile ve 
isteyerek kendi cebine indiren mükelleflerin, bu fiil
lerinde ısrarları halinde teşhir edilmelerini, herhalde 
ne aile mahremiyeti ile ne de bir başka şeyle bağdaş
tırmak mümkün değildir. Eğer biz onların fiillerini 
kabul etmiyorsak, onların çocukları da bu fiilleri 
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mutlaka kabul etmeyeceklerdir. Çünkü, vergi ödemek 
vatanî bir borçtur. Bu borcu bile bile ödemeyen in
sanların üzerine gitmek de, herhalde çok yanlış bir 
fiil değildir. Kaldı ki, bu işi hemen bir seferde bir 
vergi inceleme memuru, bir hesap uzmanı gelip, «Ben 
senin böyle bir fiilini yakaladım, cezayı da kestim; 
haydi bakalım seni televizyona çıkartacağım» demi
yor; bir sürü hukukî düzenlemeler ve merasimler var. 

Bu açıklamalarım çerçevesinde meseleye yaklaş
manızı rica eder, teşekkür ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

bakanın konuşması ile ilgili bir noktada usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne gibi bir usul bu şimdi? Mad
denin müzakeresi sırasında bir usulsüz muamele ol
madı. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın 'bakan, az ev
velki 'konuşmalarında, «Dün yaptığım konuşma ba
zı arkadaşlarımız arasında yanlış anlaşılmış» diye ifa
de ettiler. 

Bu yanlış anlama, bizim aramızda olduğu gibi, 
hükümet açısından yapılan yayınlarda bilhassa, TRT 
denilen, Türkiye Radyo Televizyonunda yapılan ya
yınlar bakımından da oluyor, öyle ki, TRT şu an
da, bir tiyatro artisti vasıtasıyla, Türk Milletine İn
gilizce olarak hitap etmektedir. Madem anlaşılmadı
ğını kendileri de kabul ettiler; bundan sonra buna 
göre bir lisanı münasiple bize de hitap etsinler, belki 
o zaman anlarız. 

(BAŞKAN — Efendim, uşulî bir hata ydk; usul 
ile alâkalı söz vermem mümkün değildir. 

Sayın ©akan konuştuklarına göre, Sayın Ferit 
Melen'e de söz hakkı doğmuş oluyor. 

'Buyurun Sayın Melen. Konuşma süreniz 5 daki
kadır. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; meselenin açıklığa kavuşması için, 
izin verirseniz, bu madde ile ne isteniyor, bunu an
layalım. 

Maddeyi huzurunuzda okuyorum : «1-213 sayı
lı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 

•Bu Kanunda yer alan 'belge düzenine uymayan 
veya herhangi bir sebeple vergi ziyama neden olup 
tarh edilen vergi ve kesilen cezası kesinle'şen mükel
lef ve vergi sorumlusunun, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca belirlenecek usul ve esaslara 'göre basın 

ve TRT yolu ile açıklanması ver^ mahrumiyetini 
ihlal sayılmaz.» 

Şimdi burada Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı, 
sadece kaçakçılıktan bahsetti; ama mesele ondan iba
ret değildir. Belge düzenine riayet etmemek... Belge 
düzeni nedir? Fatura vermemek, defter tutmamak, 
defterine sayfa numarası koymamak, madde numa
rası koymamak veya defterinde karışıklı'k olması, şu 
olması veya bu olması gibi durumlar hep belge dü
zenine riayetsizliktir; bu sebeple teşhir cezası veri
lecektir; bu, birincisi. 

İkincisi : Herhangi bir sebeple vergi ziyaı varsa, 
ki, bu vergi ziyaı bir kaçakçılık şeklinde olur; hileli 
vergi suçu şeklinde olur, yani tahrifat yapar, hileli 
vesika tanzim eder, o şekilde olur; bir de, basit se
beplerden olur, faraza <ver<gi kanununu yanlış anla
mış olabilir. Ne yapmıştır? 100 liralık vergi ziyama 
sebebiyet vermiştir. Mesela, milyonlarca liralık vergi 
matrahı içinde 100- 200-500-1000 liralık bir yekûn 
hatası yapmıştır, yani şunu yapmıştır, bunu yap
mıştır; bunlar da vergi ziyaıdır. Bunlardan dolayı 
vergi tarh edilmiş ve vergi mahkemesi de mükellef 
aleyhine karar vermiş olabilir. 

Şimdi mücerret 'bunlar, teşhir cezası verilmesine 
sebep sayılmaktadır. Bu madde bunu getiriyor, ya-
rii Meclislimizin verdiği yetki budur. Meclis, «Ver
gi ziyanına sebebiyet vereni veyahut vesika düzeni
ne riayet etmeyenleri sen, Maliye Bakanlığı olarak 
teşhir edebilirsin, ilan edebilirsin» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, bir defa, ek bir ceza
dır. Bunların cezası vardır; vergi usulsüzlüklerinin 
cezası var, vergi ziyamın cezası var; ama, bu ceza, 
ek bir cezadır, munzam cezadır. Şimdi, bu suçların 
içinde, hakikaten biraz da masum sayılabilecek suç
lar vardır. Bunların içinde, hileli vergi suçu vardır, 
anlarım; sahtekârlık yapmış, şunu yapmış, bunu yap-

-mrş anlarım; ağır vergi kaçakçılığı suçu vardır an
ılarım; ama bunların içinde masum suçlardan var
dır. 

Şimdi, bunlar sebebiyle, yüce Meclis, Maliye Ba
kanlığına bir mükellefi .teşhir etme cezası verilmesi 
hususunda, yetki yermeli mi, vermemeli mi? Bence 
bunun üzerinde durmak lazım. 

Bir defa, teşhir cezası, arkadaşlarımızın da izah 
ettikleri gibi, hakikaten iptidaî bir cezadır insan hay
siyetine aykırıdır. 

İkincisi, içimizde iş hayatından gelenler vardır; 
iş hayatında, ticarette en mühim sermaye, itibardır. 
Binaenaleyh, bir kimseyi teşhir etmek suretiyle ftiba-
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rını ortadan kaldırmak, onu ölüme mahkûm etmek 
demektir; ölüme mahkûm etmeli mi? 

'Bir vergi mükellefi, devlet vergi aldığı için, dev
letin 'b'ir nevi ortağı sayılır. Devlet, her vergi mükel
lefine ortaktır; onun kazancının 'bir kısmını kendisi 
alacaktır. Şimdi, bir ortaklık kurduğu müesseseyi, bu 
kabil ufak hatalar dolayısıyla teşhir etmeli mi, et
memeli mi? 

Değerli arkadaşlarım, 'bunlar ağır cezalardır ve 
modern vergilerde çeşitli usuller çıkmıştır. Vergi ka
çakçılığını önlemek sadece ceza ile mümkün olmaz; 
ne kadar ağır ceza koyarsanız koyun, yine vergi 
kaçakçılığı yapılabilir. Şimdi, eroin kaçakçılığı, es
rar kaçakçılığı, idam cezası ile önlenmeye çalışılı
yor; ama yapılabiliyor. Şu halde, vergi sisteminde 
ağır cezalara gitmeden eVvel, bazı modern usullerle, 
modern metotlarla vergi kaçakçılığını önlemeye ça
lışmak lazımdır. Bunun çareleri var; bundan sonraki 
maddelerde de var: İnceleme var, şu var, (bu var; 
malî müşavirler müessesesi var... 'Bunları kuralım; 
ama bu nevi cezalara itibar etmeyelim. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanı, «Ben yetki istiyo
rum; ben bunları tatbik ötmem. İşte, Mecliste izah 
ettiğim hadiselere ancak tatbik' ederim» diyebilir; 
ama 'bu 'bir garanti değildir. Biz, kanunen yetki ve
riyoruz. 'Bu Maliye Balkanı yapmaz, ondan sonra 
gelen Maliye 'Bakanı yapar. Sonra, böyle bir yetki, 
hakikaten, suiistimallere yol açabilir, partizanlığa yol 
açabilir. Ben, Bütçe Komisyonunda da arz ettim, 
arkadaşlarıma dedim k'i, «Sizler, birçoğunuz işada-
mısınız. Yarın, korkarım ki, !bu cezalan size tatbik 
ederler, ©en belk'i o 'tarihte hayatta olmam; ama si
ze tatbik ederler, o vakit de beni hatırlarsınız..» 

Değerli arkadaşlar, ben vaktiyle Gelirler Umum 
Müdürlüğü yapıyordum... 

BAŞ/KAN — Sayın Melen, süreniz doldu efen
dim; lütfen toparlayalım. 

FERİT MELEN ı̂ Devamla) — Peki efendim. 
Ve hazineciydim. İtiraz edeyim, yani vergi ka

nunu çıkarırken, 'böyle top gîbî cezalar konmasını 
istiyordum; benim görevimin icabıydı o. Sonra, po
litikaya atıldım; 10 sene halk arasında dolaştım; dön
düm, tesadüfen -kısmet Ibuymuş- Maliye Bakanı ol
dum. O vakit bir gazeteci bana sordu: «Siz vaktiyle 
şu odada oturuyordunuz. Oradan buraya gelseydiniz 
ne yapardınız, şimd'i ne yapacaksınız; zihniyetinizde 
değişiklik olur mu? «Samimî olarak şu cevabı ver
dim, ddeim ki ben orada tüm devletçiydim; her şeyi 
devlet lehine düşünüyordum, 10 sene halk arasında 

dolaştım; anladım ki, mükellefle devletin hakkını eşit 
seviyede tutmak ve buna çalışmak lazımdır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının 1 inci 
maddesi üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar
la, şahıslar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış
tır. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, önce, 
geliş sıralarına, sonra da aykırılık durumlarına göre 
okutup işleme koyacağım. 

'Buyurun efendim okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarı

sının 1 inci maddesinin, metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan Feyzullah Yıldırır 
Edirne Gaziantep 

H. Sabri Keskin Sadettin Ağacık 
Kastamonu Kastamonu 

Feyzi Erdinç Murat Sökmenoğlu 
Van Hatay 

M. Erdal Durükan 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
357 sıra sayılı kanun tasarısının Birinci Bölüm, 

1 inci maddesinde Vergi Usul; Kanununun vergi 
mahremiyeti başlıklı 5 inci maddesinin sonuna ekle
nen fıkranın, metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. . 

Rıfat Bayazıt Ebubekir Akay 
'Kahramanmaraş Erzurum 

Ferit Melen Osman Bahadır 
Van Trabzon 

Haydar Koyuncu Kadri Altay 
Konya Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad

desinin 1 inci fıkra metninin aşağıdaki şekilde de-
ğiş'tirilmesihi arz ve teklif ederiz. 

Madde 1 fıkra 1 metni : 
<Bu kanunda yer alan belge düzenine uymayan 

veya herhangi bir sebeple vergi ziyama neden olup 
tarih edilen vergi ve kesilen cezası kesinleşen; ayrıca, 
kanunî »belge düzenine uyduğu halde vergisini zama-
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nında ödemeyen, (ceza kesilmiş olsa 'bile) vergi mü
kellef ve sorumlusunun, Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca 'belirlenecek usul ve esaslara göre basın ve 
TRT yoluyla açıklanması vergi mahremiyetini ihlal 
sayılmaz.» 

Enver özcan H. Barış Can 
Tokat Sinop 

Musa Ateş Metin Üstünel 
Tunceli Adana 

Coşkun 'Bayram 
Adana 

Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı yasanın 1 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Bu kanunda yer alan birinci sınıf tüccarlardan 
'belge düzenine uymayan veya herhangi bir selbeple 
vergi ziyama neden ölüp tarh edilen vergi ve kesilen 
cezası kesinleşen mükellef ve vergi sorumlusunun 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (belirlenecek usul ve 
esaslara 'göre basın ve TRT yoluyla açıklanması ver
gi mahremiyetini ihlal sayılmaz. 

Şeyhmus Bahçeci M. Turan Bayezit 
Diyarbakır Kahramanmaraş 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Enver özcan 
Tokat 

H. Barış Can 
Sinop 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Genel Kurul 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin 
1 inci fıkrasında yer alan herhangi 'bir sebeple keli
melerinin çıkarılmasını ve yerine «kaçakçılık fiili ile» 
kelimelerinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kemal. Toğay 
İsparta 

Abdullah Altıntaş 
Afyon 

Nihat Türker 
Afyon 

Kâmil T. Çoşkunoğlu 
Ankara 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Kemal iğrek 
Bursa 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanunun 1 
inci maddesinin arz edilen sebeplerle tasarıdan çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. . 

Saygılarımızla. 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Doğan Kasaröğlu 
'İstanbul 

Necla Tekine! 
İstanbul 

Ahmet Süter 
İzmir 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Musa öğün 
Kars 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Osman Bahadır 
Trabzon 

TBMM Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 1 inci madde

sinin Anayasa Komisyonuna havale edilmesini say
gıyla arz ve tailep ederiz. 

Onura! Şeref Bbzkurt 
Çanakkale 

Reşit Ülker 
İstanbul 

'Mehmet Kemal Gö'kçora Seyit H. Konuksever 
Bursa Edirne 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hayrullah Olca 
İzmir 

TBMM Başkanlığına 
Vergi Kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 

yasa tasarısının 1 inci maddesinin komisyona ©eri ve
rilmesini 'öneririz. 

Saygılarımızla. 
Reşit Ülker Onura! Şeref Boz'kurt 

'istanbul Çanakkale 

Seyit H. Konuksever 
Edime 

Mehmet Azizoğlu 
»Bursa 

Hayrullah Olca 
İzmir 

M. Kemal Gökçora 
Bursa 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Hüseyin Aydemir 
ılzmir 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

BAŞKAN — önergelerin geliş sırasına göre okun
ması bitmiştir. 

Şimdi aykırılık sırasına ıgöre tekrar okutup, oy
larınıza arz edeceğim : 
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İhata yapabil'ir, yanlışlık yapabilir; işletme sahibinin 
veya kurumun bundan haberi de olmayabilir; batta 
muhasebecinin de haberi olmayabilir, bazen kasıtlı 
da yapılabilir bu. Şimdi, burada kimi teşh'ir edecek
siniz; muhasebeciyi ini, yoksa diğer sorumluları mı? 
iBu birtakım sorunlar yaratacak durumdur. 

TRT'de temhir meselesine gelince : Yazılı listeler 
halinde TRT'de yer aldığını varsayın; bunun etkin
liği ne olacaktır? Bazen görüyoruz,.yazılı listeler ve
riliyor, bunları okuyamıyoruz dahi. İsimlerin okun
duğunu farz edelim; bunun da geçmiş dönemlerde 
yapılmış uygulamaları vardır radyolarda, bu ise top
lum üzerinde çok ters tepkiler yaratmıştır. Resimlerin 
yayınlandığını varsayalım, demin de arz ettiğim gibi, 
kişilerin resimlerini TRT'de yayınlamak, küçük ço
cuklar üzerinde, babaya karşı saygıyı hiçe indirmez 
mi? özellikle bu açıdan dikkatinizi çekmek istiyo
rum. 

• 

'Değerli milletvekilleri, Sayın Melen'in de değin
diği yetki meselesine değinmek istiyorum. Hüküme
tin ilk kurulduğu aylarda sürekli olarak Bakanlar 
'Kuruluna yetkiler verdik; ama son aylarda resmi ga
zeteleri inceliyorum; iyi niyetle verdiğimiz bu yetki
ler, bazen bizim iyi niyetimizi aşar şekilde de. kulla
nılmaktadır -bunları ileride bir 'gündem dışı konuş
ma ite huzurunuza getireceğim- bu bakımdan, yetki
nin verilmesi birtakım sakıncalar da yaratabilir. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 1 inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
'Edirne Milletvekili 

Türkân Turgut Arıkan 
ve arkadaşları. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
357 sıra sayılı Kanun Tasarısının 1 inci bölüm, 

1 inci maddesinde Vergi Usul Kanununun Vergi 
mahremiyeti başlıklı, 5 inci maddesinin sonuna ek
lenen fıkranın, metinden çıkartılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar

kadaşları. 

TBMM Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanunun 1 inci 

maddesinin arz edilen sebeplerle tasarıdan çıkartıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul 'Milletvekili Ahmet Memduh Yaşa ve ar

kadaşları. 
BAŞKAN — Okunan üç önerge maddenin me

tinden çıkartılmasını talep eder niteliktedir; üç öner-
ıgeyi birlikte işleme koyacağım. 

Bu önergelere komisyon iştirak ediyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BASKAN-

VEKÎLi FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

'MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN ((Bursa) — Hayır. 

»BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı? 

Buyurun Sayın Türkân Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 17 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasını okuyorum : «Kimse insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muame
leye tabi tutulamaz.» 

Teşhir, insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir mua
meledir. Bu bakımdan, bu maddenin Anayasaya ay
kırılığı vardır. 

İkincisi : 'Biliyorsunuz, işletmelerin hesapları mu
hasebeciler tarafından tu'tulur.-Ülkemizde henüz mu
hasebeciler mesıleMeşememiştir; yani bir odaları yok
tur; eğitim düzeyleri çok. farklıdır. Bir muhasebeci 

Dün, hükümete mensup üyeler, bir meselede, 
«Doğrusu ne ise onu yapacağız; millet yaranna olan 
ne ise onu yapacağız» dediler. Biz, Önergemizle, mil
letin yararına düşündüğümüz bir konuyu gündeme 
•getirdik. Takdir sizlerindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Bu üç önerge aynı nitelikte olduğu için birlikte 

oylarınıza sunuyorum': önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
TBMM Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 1 inci mad
desinin Anayasa Komisyonuna havale edilmesini 
saygı ile arz ve talep ederiz. 

Çanakkale Milletvekili Onuraî Şeref Bozkurt ve 
arkadaşları 

BAŞKAN •— Komisyon, önerigeye iştirak ediyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK'flLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜİMRÜK BAKANI AHMET 

KÜRTCEBE ALPTEMIOÇİN Pursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde konuşmak isteyen? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

önerge açıktır Sayın Başkan. 
BAŞ/KAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

IDiğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Yasa Tasarısının birinci fıkrasının komisyona ge
ri verilmesini öneririz. 

(Saygılarımızla. 
ıtstanlbul 'Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK'İLİ (FAHRETTİN KURT {Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÜRTCEBE ALPTEMOÇÎN ((Buna) -^Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon ka
tılmıyor. 

önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üye? 
Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... önerge kabul edilmemiştir. 

IDiğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük^MiM Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci mad
de, 1 inci fıkra metninin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

'Madde 1 fıkra i metni: 

«Bu kanunda yer alan beliğe düzenine uymayan 
veya herhangi bir sebeple vergi ziyama neden olup, 
tarh edilen vergi ve kesilen' cezası kesinleşen; ayrıca 
kanunî belge düzenine uyduğu halde vergisini zama
nında ödemeyen, (ceza kesilmiş olsa bile) vergi mü
kellef ve sorumlusunun, Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca belirlenecek usul ve esaslara göre basın ve 
TRT yolu ile açıklanması vergi mahremiyetini ihlal 
sayılmaz.» 

Tokat Milletvekili Enver özcan ve arkadaşları. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet iş

tirak ediyor mu? 

PLAN VE iBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK 'BAKAM AHMET 
KÜRTCEBE ALPTEMOÇÎN {Bursa) — Katılmı
yoruz. 

IBAŞJKAN — önergeye komisyon ve 'hükümet 
katılmıyor. 

Önerge üzerinde söz almak isteyen?.. Buyurun 
Sayın özcan. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 1 inci madde, bu tasarının genel ge-
rekçesindeki vergi kayıp ve kaçaklarına yol açma
yacak esaslardan kaynaklanıyor ve madde gerekçe
sinde de, belge düzenine uymayan işletmelerin* mü
kelleflerin bu yöntemle psikolojik etki altına alın
ması ve etkin bir araç olarak bu teşlhir yolunun kul
lanılması öngörülüyor. 

Değerli üyeler, şimdi, bu maddeye göre, mükel
lef eğer belge düzenine uymamış ise, belgelerinde 
herhangi bir yanlışlık yapmış ise, vergi ziyama neden 
olmuş ise... Hep bu anlayış. Peki, devlet için önem
li olan nedir değerli üyeler? Devlet için önemli olan, 
belge düzeni ve normal usuller sonucu devletin ka
sasına vergi gelirinin girmesi değil midir? Cevabın, 
evet, olması gerekir. 

Bu durumda, önergemle şunu eklemek istiyo
rum : Belgesini 'hazırlamış ve zamanında idareye 
vermiş olsa hile, eğer vergisini vermiyor ise ve bi
linçli bir şekilde vergi vermemeyi âdet haline geti
riyor ise, mademki sayın hükümetin anlayışı bunla
rı teşhir etmek, onları da teşhir etsinler. 

Ülkemizde, özellikle orta ve küçük boy işletme
ler belge düzenlemede 'hata yapabilirler. Dolayısıy
la, bu tasarının tümünde olduğu gibi, özellikle bu 
maddede de amaçlanan, küçük ve orta işletmelerin 
üzerine gitmektir; ama büyük holdinglerin bir sürü 
uzmanları var, müşavirleri var, vergi uzmanları var; 
onlar belgelerini gayet güzel hazırlıyorlar. Bu mad
de böyle kalır ise eğer, onlara hiçbir şey yapmıyor
sunuz; ama devlete de bir türlü vergi girmiyor. Ba
sına yansımıştır; devlet kasasına girmeyen vergilerin 
miktarı artık yüzlerce milyarlara ulaştı. 

Bu maddenin, eğer bu şekilde düzenlenmediği 
takdirde, etkili olacağından da kuşkuluyum. Şu ne
denle kuşkuluyum değerli üyeler : Bilirsiniz ve tak
dir edersiniz ki, bizim insanlarımız televizyonda gö
rünmeyi çok severler. Ben o inançtayım ki, Orta 
Anadolu'da, Doğu Anadolu'da hatta Batı Anadolu' 
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da bakkal vesaire gibi Mçük işletmeciler sadece ve 
sadece televizyonda görünmek için bile ufak hata 
yapmayı da glöze alabilirler. Dolayısıyla, hükümetin 
getirmek istediği anlayışla da ters olabilir. 

ıDeğerli üyeler, sayın bakanın biraz önceki ifa
delerine de dayanarak, bu. madde anlayışının ülke 
gerçeklerine ne kadar aykırı olduğunu ve çağdaş 
vergicilik anlayışına ne kadar ters olduğunu vur
gulamak istiyorum. 

Şimdi, belge düzeninde şu veya bu şekilde her
hangi 'bir hata yapmış küçük esnaf ya da, Sayın Me-
len'in 'belirttiği gibi, çok cüzi miktarlarda, bilme
yerek, istemeyerek 'hata yapmış hir işletmeci mah
kemeye götürülecek, hakkında ceza verilecek ve ce
zası kesinleşecek, ondan sonra da teşhir edilecek,.. 
Bu, Osmanlı anlayışından başka bir şey değildir. Ha
tırlarsınız, Osmanlıda, cezalandırılır, ondan sonra da 
sokakta halka teşhir edilirdi. 

Bu anlayış ülke gerçeklerine ve çağdaş vergici
lik anlayışına da aykırıdır. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Yasanın 1 inci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Bu Kanunda yer alan birinci sınıf tüccarlardan 
beîge düzenine uymayan veya herhangi bir sebeple 
vergi ziyama neden olup tarh edilen vergi ve kesi
len cezası kesinleşen mükellef ve vergi sorumlusu
nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek 
usul ve esaslara göre basın ve TRT yolu ile açık
lanması vergi (mahremiyetini ihlal sayılmaz. 

' Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci ve ar
kadaşları. 

IBAŞKAN — önesgeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

ıPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÜLit FAHRETTİN KORT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — (Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KJURTCEBE AUPTEMOÇtN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

(BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılmıyorlar. 

önerge sahiplerinden söz almak isteyen var mı? 
Sayın Şeyhmus Bahçeci; 'buyurun efendim. 
Sayın Bahçeci, konuşma süreniz S dakikadır. 
ŞEYHMUS BAHÇECİ »(Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; önergemizle demek 
istediğimiz şudur : Yüksek vergi verenler, 'belge dü
zenine uyma imkânına sahip olan kişilerdir. Birinci 
sınıf tüccarlar, Kurumlar Vergisine tabi sermaye şir
ketleri, bankalar, holdingler, yabancı şirketler, iş hac
mi büyük olan mükelleflerin vergi sorumluları teşhir 
edilsin. Bunların büyümesi, büyük riskleri göze alma
larıyla olmuştur; rekabet ve enflasyondan kaynaklan
mıştır, O halde, vergi ödeyenler bunlar olsun; öde
mediklerinde de, yasalara uymadıklarında da bunlar 
teşhir edilsin. Teşhir edilmekten kaçan, korkan, bun
lar olacaklardır. 

Ayrıca, vergi borcu olanlar da bu kesimde teşhir 
edilsin. İkinci sınıf tüccarlar ile, götürü vergiye tahi 
mükellefleri teşhir etmişsin veya etmemişsin, ne ge
tirecek? Bu duruma düşen küçük esnaf ve sanatkâr
lar, geçinebilmenin hesabı içerisindedirler; onlar için 
rekabet, yarış, 'büyük veya çok risk, çok kazanç, 
piyasada s(öz sahibi olma, malını ve hizmetini tanıt
ma, reklam söz konusu değildir. Bu sınıfta olanlar, 
bugünkü ekonomik uygulamalar karşısında zaten 
ezilmişlerdir. Bu yetmiyormuş gibi, bir de, ağır ver
gi yükü getiren maEye politikasını uygulamayalım. 
Hurada, bunlar da yetmiyormuş gibi, ikinci sınıf 
veya götürü vergiye tabi kesimi teşhir edip, onurla
rıyla oynamayalım deriz. 

Arz ederim. ı(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahçeci. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edikne-
müştir,» 

Diğer önergeyi okutuyorum •:' 
Türkiye Büyük MİM Meclisi Genel Kurul 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan herhangi bir sebeple ke
limelerinin çıkarılmasını ve yerine «kaçakçılık fiili 
ile» kelimelerinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

İsparta Milletvekili Mu&tafa Kemal Togay ve ar
kadaşları, 

ÖAŞKIAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MAUÎYE VE GÜMRÜK BAKAMI AHMET 
KURTCEBE AOPTEMOÇfN (Buna) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılmaktadır. (SHP sıralarından, («Sayın Başkan, öner
ge açık değildir. Ne kaçakçılığı olduğu açıklansın» 
sesleri) 

Efendim, önergeyi bir daha okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin bi
rinci fıkrasında yer alan herhangi bir sebeple keli
melerinin çıkarılmasını ve yerine «Kaçakçılık fiili 
ile» kelimelerinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okuttum; şimdi oy
larınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Efendim, bu arada, Balıkesir Milletvekili Sayın 
İsmail Dayı ve arkadaşlarına ait bir önerge gel
miştir. Bu önerge, 'biz önergeleri okutup işleme koy
duktan sonra gelmiştir. Bu itibarla, geçerliliğini kay
betmiştir, işleme koymuyorum. 

1 inci maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Tasarının 1 inci maddesi kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

'MADDE 2. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 11 inci maddesinin sonuna aşağıdaki 3 fıkra 
ilave edilmiştir. 

«(Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla 
vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak 
zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getir
memeleri halinde verginin ödenmesünden, .alım satı
ma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar müte-
selsilen sorumludurlar.» 

«Ancak üçüncü fıkrada belirtilen müteselsilen so
rumluluk mal . üreten çiftçiler ile nihaî tüketiciler 
için söz konusu değildir.» 

«'Müteselsil sorumluluğun şartları, sınırları ve bu 
konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenir.»' 

BAtŞKAİN — 2 nci madde üzerinde parti grup
ları ve şahısları adına söz alan arkadaşlarımı oku
yorum : 

(Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Ferit Meleri. 

İSosyaldemofcrat Parti Grubu adına Sayın Barış 
Can. 

Şahısları adına, Sayın Türkân1 Arıkan. 

1 4 . 1 1 . 1 9 8 5 0 : 1 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu Adına Sayın 
Ferit Melen; buyurun efendim. 

(Sayın Melen, süreniz lö dakikadır efendim. 
ıMOP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu Kanun ta
sarısının pürüzlü bir maddesi de, bana göre bu madde. 

(Bu maddede deniyor ki, «!Mal alım ve satımı ve 
hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve 
vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yü
kümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin 
ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar ile hiz
metten yararlananlar müteselsilen sorumludurlar.» 

Değerli arkadaşlarım, bunu bazı misallerle izah 
etmek, sanıyorum iki, daha kolay olacaktır. Ben bir 
müessesede memurum, işçiyim. Benim maaşımdan, 
aylığımdan vergi kesintisi yapılıyor; bu vergi kesin
tisini götürüp maliyeye yatırmıyorlar. Bundan dola- •" 
yi ben niçin sorumlu olayım? Eğer bir kusur işle-
rnişsem, muhasiple, vergiyi kesenle birlikte o kusura 
iştirak eitmişsem, onun fiiline sorumlu olabilirim; ama 
iştirak e'tmemlş'sem, bana nasıl bir sorumluluk tevcih 
edilebilir? 

Bir başka misal vereyim : Yine, bir tüccar, bir 
esnafa mal satıyor; Katma Değer Vergisini tahakkuk 
ettiriyor. Esnaf da vergisini ödeyip malı alıyor. Kat
ma Değer Vergisini, o tüccar yatırmak mecburiye
tinde. Vatırmamışsa, esnafın bunda ne günahı var? 

Şimdi, ben bunu mantıklı görmedim; Plan ve 
Bütçe Komisyonunda da itiraz ettim; hatta dedim 
ki, -mazur görün burada da anlatmaya mecbur ola
cağım- bu bana «Karakuşî Hâkim» in hikâyesini ha
tırlatıyor. Vaktiyle bir kimsenin evine bir hırsız gir
miş. Hırsız bacadan girmiş; fakat bacada çivi var
mış, girerken de hırsızın bir gözü kör olmuş. Ev 
sahibi hırsızı yakalamış, Karakuşî Hâkim'in önüne 
götürmüş; hırsız da itiraf etmiş. Hâkim, hırsızın bir 
kolunun kesilmesine karar vermiş. Hırsız, bakmış va
ziyet tehlikeli, «Hâkim 'bey, adaletinize diyecek yok; 
ama benim de gözüm kör oldu. IBacaya çivi çakma
ya mecbur değildi ev sahibi. O çivi yüzünden gözüm 
kör oldu» deyince, hâkim; «Sen de haklısın» demiş 
ve kısasa kısas ikinci karar olarak, ev sahibinin gö
zünün çıkarılmasına karar vermiş. İş bununla da bit
memiş. Ev sahibi bakmış vaziyet * çok tehlikeli, «Ey 
hâkim, adaletine diyecek yok. Yalnız ben hallacım; 
mekik atarım, bana 2 göz lazım. Bir komşum var 
avcıdır, 1 gözle avcılık yapabilir, ok atabilir» de
miş. Hâkim «Sen de haklısın» diyerek, onun gözü
nün çıkarılmasına karar vermiş... 
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(Bu madde bana 'bunu hatırlattı aziz arkadaşla
rım; yani, suçu olmayanları sorumluluğa iştirak et-
.tirmek... Diyecekler ki, efendim, altında fıkra var, 
bunun şekil ve şartlarını Maliye Bakanlığı tayin eder. 
İşte, aziz arkadaşlarım; bu madde Anayasaya aykırı. 
Bir ceza veyahut mükellefiyet, kanunla konur, ka
nunla kaldırılır, onun esas unsurları kanunla tayin 
edilir, Maliye Vekilinin ıtalimatnamesiyle değil. Ana
yasaya aykırı olduğu için, 'bu maddenin hakikaten 
tümüyle bu metinden çıkarılması lazım gelir. Ben 
teklif edersem reddedersiniz, biliyorum; çünkü muha
lefetten gelen tekliflere «hayır» demek, iktidar par
tisinin prensipleri haline' geldi. Siz lütfen teklif edin, 
hiç olmazsa, sorumluluk .için kusur arayın, iştirak 
arayın. İştiraki olması halinde, kusuru olması halin
de sorumludur demek lazım; onu koyun. 

neşekkik ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Melen. 
Sosyaldemokrat Halkçı 'Parti Grubu adına Sa

yın (Barış Can, buyurun efendim. 
Sayın Barış Can, süreniz 10 dakikadır efendim. 

»SHP GRUBU ADINA H. BARIŞ CAN (Sinop) 
— Sayın Başkan, sayın milletlveki'Uerii; 2 nci madde 
lüzerdndieki görüşlerimizi açMamaidan önce, Ibir ön 
giriş yaparak, 2 nci makldenin die açManmaisına yar
dımcı olacağı umuduyla, tekrar, vergli yasasının aidi 
Üzerinide kısa Ibir 'görüş ısunmak işitiyorum. 

ıDün sayın (bakanın, deştirmiş olduğumuz, daha 
dbğrusu aldı dolayısıyla eleşlbirtmiş olduğumuz vergi 
yasasının adına ilişkin yapmış olduğu örneklemeler, 
Ib'iizleri yeterince anlamadığının veya yeterince aydın
latılmadığının en önemli bir kanıtı olmuştur. Neden?., 

Biz dün şunu vurgulamıştık : Yasalar anagerek-
çeleriyle hazırlanır; bu anagerekçelerde bu yasa ile 
ne yapılmak istendiği açıkça belirtilir ki, bu anage-
rekçe üzerindeki malddeler daha iyi anlaşılalbiMn, da
ha iyi yorumlanalbilsîn. Haltita ömek olarak da, 1970 
tarihli Finanıasman Yasasını ıgöslfcermişitik; ama o ya
sanın aldı vaıridı. Çünkü yasa, o yılların koşullarında, 
personel reformu gerekçe gösterilerek, personel re
formunun çıkacağı varsayılarak o yalsaya malî kay
nak hazıriamak amacıyla çıkartılan 1970 tarihli Fi
nansman Yalsası Mi, 

IBiz buna ilaveten de, bu yasa da, aslında bir fi
nansman yasası niteliğindedir; alelacele hazırlanmış, 
hatta dergiye. yazı yazar sekide hazıdanmış bir yasa 
tekniğime sığmaktadır, demişıtik; yasa tekniğini 'bilen
lere, ıbu yasa 'tasansının nasıl olduğu sorulsa, kahka
ha ile gülerler, demiştik. 

iBize sorsalardı, «213 sayılı Vergi Yasasında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun» derdik, bunun 
genel gerekçesini koyardık, madde gerekçelerini ko
yardık, Ibir yasa olarak sunardık; «193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunumda Yapılmak İstenen Değişiklik Hak
kındaki Kanun» derdik, Ibununla Ülgülü genel gerekçe
yi koyardık, ıbununla ilgül maidde gerekçelerini ko
yardık, ne yapulimak istendiğini daha açık belintirdik. 

Genel gerekçeye (bakalım : Vergi Usul Yasasıyla 
ilgili, Ibizl taifenin edebilecek, daha doğrusu, niçin ge-
'Ciritoektödür, bunu ibeliriNbifecek herhangi bir açıkla
mayı görmek mümkün değildir. IBunu önce, cevaben 
arz emmeyi Ibir görev sayıyorum, 

Sayın milfeüveki'iler'i, gelelim hu 2 nci maddeye : 
Sayın Melen de çok veciz Ibir hiçilmde belrttltiler; 'bu 
malddeyi yörumlayalbi'llmefc için, yasal olup olmadığını 
tartışabilmek için, kişlerin üzerindeki etkilerini anla
yabilmek için, önce, Ibir defa daha okumakta yanan 
görmekteyiz; lültifen, hep birlikte okuyalım. «Mal 
alım ve saltımı ve hizmet üfalsı dolayısıyla vergi ke-
ısîdtilsli yapmak ve vengi dıairesine yastırmak zorunda 
dlaManın, bu yükümlülükleri yerine gelinmemeleri ha
linde vericinin ödenmelinden, alım s a t a a (taraf olaın-
ılar ile hizmetötten yararlananlar müfteselsiılen sorum-
imdurlar.» Bir istisna getirilmiş; «Ancak üçüncü fık-
ralda (belirtilen müıtesellsil sorumluluk, mal üreten çift
çiler ile nihaî âiköticiler için söz konusu değildir.» 
Dâvam etaiiş, uygulama (bölümünde; «Müteselsil so-. 
rumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin 
usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca be
lirlenir.» »demiş, 

İSaym mMetövefclleri, müteselsil sorumluluktan 
bahsedebilmek 'için, önce, ımÜltese'Ml şorumMuğun 
kimler tarafından konuliduğunu, naısıl ortaya çıktığını 
hukuken açıklamak yerimde olacaktır. Müteselsil so-
nımluluğu, Ibiir yaısa ile, kişinin iradesi olmaidan o ki
şiyi cezalandırmak şeklinde yorumlayarak, Ibir mad^ 
ide olarak dlüzentemeniz mülmklün değüdiir. (Bunu ör
nekleme 'ile açıklamak Mıyorum ••: Buradaki istösna, 
(konumu tiıbaıriyle çiftçilerle,- (bakkaldan ve »marketten 
mal alan nihai ıtuketici'ierdiir. Karsitan kalkan bir tüc
car İstanbul'a gMiiyör ve mal mulbayaa ediyor. Bu
nunla ilgili, almış ıdMuğu malın İçinde yer alan Kat
ma Değer Vergisini, devleöin multemödi sıifatıyla tüc
cara ödüyor ve bırakıyor; malını alıyor Kars'a veya 
Mardin'e gildlyor. Fatura tutarını nakit ötiKiyor. Ara
dan 5 ay geçiyor... O kişi, zamanında, vergi dairesi
ne (bu tahakkuk işlemini yaptırmıyor veya tahakkuk 
işlemini yaptırdığı halde, vergisini ödemiyor. Siz Kars' 
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takı '«Hocana, veya esnafa ığMiyorsumuz, dîstobulldaki 
(tüccar (A) Benimle olan rnıal iİşkisimden dolayı tahak
kukumu yaptırmadı» veya ^tahakkukunu yaptırdı da, 
vergisini yatırmadı» diyorsunuz. 'Bu husus, mal alım 
satımlarıyla ilgilidir. 

Şimdi, hizmet alışjveriışliyle ilgili Ibir örnekleme ya
palım : Nihaî ıtjüütidticü İdeden, burada, (fertlerin ©İr 
doktorla, bir isetibes't iflösldk erlbalbıyla, ib'ir avukatla 
illişIkCisM örndk olarak 'almayalım. Bir (ticarî firma, 
Ibir aıvukaltla, 'bir Ih'izmet akti anlaşması içimde çalışı
yor. Avukata Ibedel ödenirken, vergi, stopaj kaymağım
da kesiliyor -ve araldam zalmam geçiyor, o avukata bîr 
ilhlbarnalme geliyor ve <A) 'firması vaktiyle semin hiz-
ımdtinden iddiayı yapmış olduğu tahakkuku gerçek-
leş'tirmedli» veya «Gençdkleı§|tirklİ; alma parasını yaltır-
madı» deniyor. 

(Şimdi, sayın IhliilkJüımddten özellikle soruyorum ,: 
(MiüJteseSsil sorumluluk İçin herhangi bir yasayla Ibir 
hüküm vaiz etmeriiz mümkün değildir, iMüteseteil so
rumluluk 'için aktın teşdkkülünü incelemek gerekir. 
Akit, kap ve Ikalbüiden doğar. tcap ve kabul, aklttim 
teşekkülümün ama unsurlarıdır. IBu Silcaip ve 'klalbulde Ibi-
le, Iben (sorumluyum ıdiye ıbir hüküm koysanız dahi; 
yaptıkları akilt de her zaman yazılı olmaz; bir ma
ğazadan mal almalk işdklî yömdem yazılı »bir akıt tar
zı değildir, ama akiitt'ir; Ibunu koymuş olsanız bile, 
geçerli olmaz. Müteselsil sorumluluğun tayin 'edilme
si, Mislinin iradesine bağlıdır. Dolayısıyla, siz bu hük
mü getirdiğiniz zaman, kişiyi, iradesi dışında ceza-
lamdırmuş oluyorsunuz, 

Nltdklmı, Anayasamın suç ve cezalara ilişkin esas
ları 'düzenleyen 3*8 inici maddesinin) 6 ncı fıkrasında 
açık ıbir hüküm vardır; «Oeza sorumluluğu şahsîdir» 
d'er. Müteselsil 'sorumluluğu vatandaşın 'İradesi dışın
da isliz tds'ils ötifckıecdksiniz; sonra ceza fsiorumluluğunu 
onat yükleyeceksiniz!.. Bu, kesin olarak, Anayasaya 
aykırı ıbir uygulama olacaktır., 

|Sonra ne kazanacafcisımız?.. -Yani, vergi daireleri
mi vatandaşlar üzerinde Ibaskı unsuru, gestapo şek
linde, (böyle 'birtakımı kişiler... Somunda anlatacağız 
onları ıgerçi; 'bu ıbir ışey sağlamaz ve gerekçenizde de 
(bir işey belirtmiyorsunuz. Bunun hukukî dayanağına 
'ilişkin 2 ncİ madde ile ilgili gerekçede ıtalümin edici 
herhangi Ibir husus yoktur. Bunun sadece, ticarî ba
yatta Ibiritalkım kişüieri birlbirine tdüişürmdkltem veyahut 
aynı müesisieisiede çalışan kişiler arasımda birtakım sür-
Hüşmdier yaratmaktan, Türkiyetyi de sürtüşmelerin fobi 
olduğu bir ülke İhlaline gdtirmdklten, telekomünikasyo
nu artırmaktan (Kars'tan 'bağıracak adam, «Niye 

yatııimadın paraımı?.. «Yaltındım, oîmaldı» deyip) bhv 
'talkrm sürüşmeleri artırmaktan öteye pratik hiçbir ya
nı yoktur, . 

Gerdk yalsal, gerek praltik yanım açıkladıkları tak-
d'irdie, üzerinde tartışmaya ta tabii ki, hazırız., 

İBAŞKAN — Sayın Barılş Can, ısüreniz Idoldü efen-
idim, lütfen.,. 

IH. BARIŞ CAN ((Devamla) — Bağlıyorum efemı-
»dim, 

Yani Iburalda yaltırmayanıa veya 'beyan dtaıeyene za-
ıten ceza ve gecikme zammını Ödetiyoıisumuz, bu ke-
ısil'rylor.. Verjgilsinİ öldeyen Ik'iş'ilye 'û& ayrıca *bir ısorum-
luluk yüklüyorsunuz. Çok açık olanak, hükümetin* 
bizleri aiyldınlaltoalsı yönünidien Ibunum dayamağuu 
açıklajmaisı gerekir< 

Teşdklkür eder, saygılar ısunarım. (SHP sıralarım
dan alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşdklkür ederimi Sayım Barış Can. 
fÜLHAN AŞKIN OBuıisa) — Sayım 'Başkam, Ana

vatan Paıit'M Grulbu aldına slöz Miyorum. 

(BALKAN — Buyurun dfenıdim, 
vtllhan IBey, yetki (belgenizi gruptaki arkadaşlarınız 

veridiler m'i acalba? 
ISAİİM BRBL (Konya) — Gerek yök Sayım 

Başlkan̂  
IBNMBR ÖZOAIN ((Tdka't) — Onlar ibdlgesk Sa

yın IBaişkan, Iblelgeye gerek yok, 
IBAIŞKAIN — OdĞi efend'im, 
ANAP GIRÖBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur

sa) — Sayın Başkan, sayımı m'illieiüvdk'illeri; önemli bir 
verigi kanunu tasarısı Üzerimde ıgerçekıtemı hepimirfm 
kafaist meşigul ölm'alktadır. Hep'imiade, /bö-ylas'ine dü-
zenlenımiış ıbir kanunun millötimiize uygulamada en 
yararlı sonuçları 'getirme isteği ve arzusu da vardır; 
ibenden önce konuşan arikadaşlarım da aynı IMek doğ-
rulltuısunida Söz aldılar. Ben de yime, bu kanunum mil
letimizle dalha iyi, dalha faydalı olsum düşüncesi ille 2 
nci maldde Ihalkkında Ibirkaç 'slöz ışöylemek îsıtiyorum. 

Kanun Ita'sarjsının genel'i üzerimdeki: görüşlerîmizi 
açıklarken, yaygın Ibir Ibiçimde, ürdtiimden tük^tüme 
kadar denetleme esası getirümektedir demUştik. Vergi
sini ödeyen mükellefle, verg'ilsimi ödemeyeni veya za
manında ödemeyen mükellef arasımda, vergisini öde
yenler aleyhine ortaya çıkan, fo'ir mevti haksız rekabete 
neden olan çarpıklıkların da giderilmesi düşünülmek
tedir. Bunldan, zaman zaman hepimiz sikâyelçi- ol
maktayız. Bunum için de, tasarıda, vergi ödememe
nin, Vergiden kaçırmanın birtakım yolları olduğu ve 
'bu yolların tıkamması..̂  
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H. BARIŞ CAN l(Sinop) — «Kaçırmanın» değil 
«kaçınmanın»* 

(İLHAN AŞKIN '(Devamla) — «Kaçınmanın» 
evöt efendim. Bu yalları kapatmak gerektiği hepimiz
ce dile getMlmİştir. İşite, îbU maddede böylesine bir 
düzenlemeyi görmekteyiz, 

IPiyaısada birçok İşler olmaktadır, birçok paravan 
firmalar türetmekte ve büyük işler yaparak, ikısa sü
rede de ortadan kaybolmaktadır; üzerlerinde b'irik-
ıriiış olan vergiler de maliye kasasına maalesef intikal 
etltirilememektedir., İşte, Ibu maddede böylesine bir 
düzenleme getirilmektedir. 

Alışverişlerde iyi niyet esas olacaktır; ama, alıp 
Ikaçar, kaybolursa, ondan dolayı da alan adam bir 
mıenlfaalt sağlıyorsa, kaçan adamdan dolayı da sorum
lu olmak zorundadır. Zaten maddenin gerekçesine ba
karsak «B'irtakı'm paravan firmalar kurmaktadırlar» 
diye açıkça belirtilmektedir, 

METİN ÜSTÜNiEL ı( Adana) — Menifaıaltı olma
dığı zaman ne olacak?* 

(İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yalnız, madde
nin sonuna baktığımız zaman «Müteselsil sorumlu-
luğun ışartları» sınırlan ve bu konuya Miskin usul ve 
esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir» 
dernektedir, 

(Burada sayın balkanımızdan şunu sormak istiyo
rum ': Böylesine lb!ir düzenlemeyi hemen götürmeleri 
gerekir. Yani, 'bu kanun yürürlüğe girerken, bu dü
zenlemenin, yönetmeliğin veya Itebliğin de derhal yü
rürlüğe girmesi şarttır kanaatindeyiz.: Bu konuda da 
sayın balkanımız, sanıyorum bir açıklama yapacak
tır, 

IBurada üretici çiftçiler korunmaktadır, nihaî tü
keticiler korunımaktaidır. Kötlü riiyet besleyen ve pa
ravan olarak kurulan firmalar, gerekçede de açıkça 
belirtildiği gibi, bunlar dışlanmak istenmektedir, bun
lar (sorumluluk altında tutulmak isltenmektedlir ve 'bile 
bile böylesine paravan firmalarla alışveriş yapanlar 
da sorumluluk altına gireceklerdir. 

Ben, grubumuzun bu konudaki görüşlerini yüce 
Mecl&in takdirlerine sunımuş oluyorum. 

Teşiekkür öderim, 
METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın Aşkın, bu

nu nasıl ayırt edeceğiz?., 
jBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
(Parti grupları adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şahısları adına konuşmak 'isteyen?., 
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MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN '(Bursa) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

jBAŞKAN — Buyurun, 
Sayın Balkan, süreniz 10 dakika •efendim. 
(MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN '(Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli millötlvekiTleri; berilden önce söz alan sa
yın 'milletvekili madde üzerinde fevkalade geniş açık
lamalar yaptı; aslında, benlim o açıklamalara pek faz
la İlave edecek bir şeyim yok. Ancak, bir şeyin al
tını bir kere daha çizmek için huzurlarınıza çıkmıış 
'bulunuyorum. 

İDeğerli milletvekilleri, hepimiz biliyoruz, «Para
van şirket» aldı verilen birtakım şirketler ortaya çı
kıyorlar. Mesela, fındık hadisesinde, mesela pamuk 
hadisesinde bu olayları üzülerek duyuyoruz. 

İS ALİ M ERBL (Konya) — Hayali ihracatta.., 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEM'OÇtN ı(Devamla) — Adam, 
üreticiden alıyor, stopajını kesiyor, diyor k'i, «Senin 
malın 1 000 liradır. Bunun yüzde 5'i 50 ÎÜra yapar» 
50 lira kesiyor, 950 lirasını Veriyor, sıfırları artırmalk 
mümkün. Kalkıyor, bir de bunun 'üzerine Katma De
ğer Vergisi koyarak bir başka firmaya sa'tıyor; etöti 
yüzde 15. Bir de, bunu, yüızde 10 daha koyarak bir 
kere daha sattığını kabul ederseniz, yüzde 25 gibi te
miz bir kazanç yapıyor. Ondan sonra üç ay, beş ay 
sonra sezon bitiyor ve ortadan kayboluyor. Bazen 
Ibu paravan şirketler kendileri kuruluyorlar ve bu 'iş
leri yapıp ortadan kayboluyorlar, bazen de sanayici
ler böylesine paravan şirketler kurabil'iyorlar. 

Kanunu ıtallddlim konuşmamda söylediğim gibi, b'iz 
burada, dürüst çalışan, dürüst kazanan, kazancını dü
rüst bir şekilde 'beyan eden mükellefe hiçbir şey ge
tirmiyoruz; ama böylesüne, bir taralfltan üreticiden yüz
de 5 ısltopajı kes, ödeme; ondan sonra yüzde 10 Kat
ma Değer Vergisini bindir, onu da ödeme; ondan 
ısonra bunu bir kere daha yap, bunu bir yüzde 10 da
ha büyült yine ödeme... Bu yolu tutanları bu işten 
caydırmak istiyoruz, 

İşte, bu tip paravan firmalar bu tür faaliyetlerine 
artık son verebilsinler, bu işte bir caydırıcı kanun 
hükmü olsun düyerefc bu ımaddeyi tasarıda getirmiş 
bulunuyoruz. 

Altını çizerek bir kere daha iifalde edeyim : Zaval
lı bir dul kadının veya emekli bir Ahmet efendinin 
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bu kanunun (hedefi olmadığını, lüftfen, geliniz hep *be-
ralber kabul ediniz. 

'Çok teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür «derim Sayın Bakan. 
Şahısları adına Sayın Türkân Ankara; buyurun 

efendim, 
ISayın Arıkan, süreniz 5 dakikadır. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (©dirne) — Sa
yın 'Başkan, değerli mMletivekil'leri; bu madde üzerin
de ben birkaç örnek vermek istiyorum,! 

(BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen karşılık
lı konuişjmayalıım, 

jBuyurun efendim. 

TÜRKÂN TURGUT AJRIKAN {Devamla) — 
İmalla'tçı İstanbul'da, mükellefiyeti istanbul'da; saitın 
alan AriMn'de, mülkdlefiyelti Aritivinldb, imaları İz
mit'le; mükellefiyeti İzmitte; saitın alan Edirne'de, 
mükellefiyet 'Edİrneye. îstanlbulMa ıbir restoran... Bir 
iişaıdalmı Urlardan kalkıyor, geliyor restoranda yemek 
yiyor, KDVsini ödüyor... îışaldaımı seyahate çıkıyor, 
'beis gün süreyle veya ıon gün süreyle, çeş'iltli şehirlere 
uğraya uğraya gidiyor, otellerde kalıyor, restoranlar-
da yemek yiyor, KDV'lleri ödüylor..< 

iŞîmdi, istanbul'daki, İzmit'teki veya diğer şehir
lerdeki mükellefler kendi vergi yükümlülüklerini ye
rine getirmezler.se, Arlüvin'de bulunan valtandaşıımız, 
Edirne'de 'bulunan vatandaşımız veya UrfaMa bulu
nan vatandaşımız bunları nasıl kontrol edecektir? 
Mektup tmu yazacaktır, telefon mu edecektir, telgraf
la mı (Soracaktır. «KIDVleri ödediniz m'i?» diye? Ki
me soracaktır? Satıcıya mı soracaktır, yoksa Mali
yeye mi soracaktır? Yloklsa, aradan beş ay geçtikten 
ıstonra, sık sık kapısı çalınacak, «Siz ışu kadar vergi
den sommlufsunuz» denilecek miidir? Sorumluluk, 
mükellefiyet İstanbul'da mı olacaktır, Artvin'de mi 
olacaktır veyahut Urfa'da mı olacaktır?.. Bu da belli 
değildir. 

ISayın milletvekilleri, aslında bu, alıcılar üzerinde 
veyahut seyahate çıkan 'bu ikliş'iler üzerinde psikolojik 
Ibir işkence nMiğini alır; acalba saitın aldığım malın 
KIDVlsi ödendi mi, yattığım otelde veyahut yermek 
yediğim restoranda (benden kesilen KDV ödendi mi, 
düşüncesi içinde huzursuz lOİaJbilecektir̂  

IDeğerli arkadaşlarım, Anayasanın to'ir maddesi 
var, «Angarya yasaktır» der. Aslında, (bu madde ile, 
bazı mükelleflere angarya get'irlmektedlir. Anayasa
nın 18 inci maddesini okuyorum : «Hiç kimse zorla 
çahştınlamaz. Angarya yasaktır.» 
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IBaî ka'sının mÜkeieifiyeTiini isiz diğer bir mükellefe 
yüklüyorsunuz, yani ona angarya getiriyorsunuz. 

Aısilmda, Ibu madde ve bu yasada bazı maddeler, 
devletlin aczini göstermektedir : Devlet, vergisini ken
disi ıtoplayamamakta, bunu diğer vatandaşlara yükle-
ımeklteldir. Lütfen düşününüz; bu maddenin metinden 
çıkarılması için hepbirlikte çalışalım., filiz de verginin 
toplanmasına karşı değiliz. Vergii toplansın; ama ada
letle toplansın, hukuka bağlı olarak toplansın, vatan
daşlar arasında huzursuzluk yaralttmaısm. 

(Saygılaf sunarım, 
IBAŞKAN — Teşjdtokür ejderim Sayın Arıkan. 
Sayın Ömer Kuşlhan; buyurun, 
Süreniz 5 dakikadır e£endim< 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 357 
sıra sayılı vergi yasaları kompozisyonunun -veya 
kompleksinin demek daha doğrusu olur galiba- 2 ci 
maddesiyle ilgili görüşlerimi arz etmeden evvel, bir 
noktaya değinmek istiyorum. Gerçi bu noktaya ko
misyonda değinildi, üzerinde büyük tartışmalar da ya
pıldı; bu, hepimizin bilgisi dahilinde. 

Sayın milletvekilleri, bir defa şu gerçeği iyiden 
iyiye kavramak ve kavraması biraz zor olan veya bu
na yanaşmayanlara da kavratmak mecburiyetindeyiz, 
parlamentonun saygınlığına gölge düşürmemek için. 
Bütün müesseseler, herkes, kendisime düşen görevi, 
yasaların vermiş olduğu önem doğrultusunda ifa et
mek mecburiyetindedir. Bununla şunu söylemek isti
yorum değerli milletvekilleri : Sayın Hükümetimizin, 
Bazı Vergi KanunUariinda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısını hazırlayıp Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına gönderdiğini öğrendiğimizde, 
biraz önceki konuşmamda arz ettiğim gibi, hepimi
zin görevinin gereği olması nedeniyle, bu yasanın o 
günkü haliyle bir kopyasını temin etmiş ve tetkike 
çalışmış idik; fakat yasadan başka neye benzetmek 
gerekirdi, 'bunu tespit etmek mümkün olmadı ve bu 
haliyle komisyona intikal etti. Saygıdeğer Komisyo
numuz; kendilerine büyük şükran borçluyuz, görev
leri olmadığı halde, oturdu, hükümetin görevini yap
tı ve bu getirilmiş olan yasa taslağını değil de -biraz 
önce söyledim, tepkilere sebep oldu ama- yasalar 
salatasını yasa taslağı haline getirdi. 

Değerli milletvekilleri, bir defa, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak biz, herbirimiz, bu Meclisin 
saygınlığını kollamak ve devam ettirmek mecburiye
tinde olduğumuzu bilmek durumundayız; her mil
letvekilinin birindi planda görevi budur. Bu da an-
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cak, Büyük Millet Meclisi ile, yani Genel Kurulla, 
gerek gönderilen yasalar ve gerekse sair hususlarda 
ilişkisi 'bulunan bütün müesseselerin, 'bu müesseseye 
büyük boyutlarda saygı göstermesiyle, yani gerektiği 
şekilde saygın olmasıyla sağlanabilir; bunu sağlamak 
mecburiyetindeyiz. 

Değerli mille tvekilleri, 'bunu vurguladıktan sonra, 
müsaade ederseniz, yasanın 2 nci maddesi üzerindeki 
açmazları, vatandaşın üzerine yüklemek durumunda 
olduğumuz veya hakkımız olmadan yüklemeye çalış
tığımız külfetleri vurgulamak istiyorum. 

Hepimizu.Anadolu'yu çok iyi biliyoruz; eğer içi
mizde bilmeyen var ise, büyük bir hata içerisindedir 
ve mutlaka en kısa zamanda Anadolu'ya çıkıp, Ana
dolu'yu tanımak mecburiyetindedir; 'başka şekilde teş
riî görev yapılamaz sayın milletvekilleri. Anadolu'da 
esnaf, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki büyük esnafın 
bir noktada alışverişine mahkûmdur; onlardan yüzde 
90 veresiye alışveriş eder, yani vadeli alışveriş yapar. 
Şimdi siz, hükümet olarak, bu Anadolu esnafına ne
yi reva görüyorsunuz? Benim Kars'ımdan bir esnaf 
İstanbul'a gelecek; cebinde vardır belki 200 - 300 bin 
lira, onunla birkaç milyon liralık alışveriş edecektir; 
çünkü mecburdur; bugünün şartlarında, sayenizde, 
petrole yapılan zamlarla, taşımanın ne kadar büvük 
'boyutlarda külfet getirdiği gerçeğini, vurgulayarak 
söylemek istiyorum. Bir yıllık veya altı aylık ihtiya
cını toptan alıp götürecektir; ama, nakit parası da 
yoktur; çünkü o da orada veresiye çaldırmaktadır. Ve-
resive dağıttığı parayı toplayıp, zaman içerisinde öde
mde üzere, vereslve alacaktır ve siz hükümet olarak, 
veresiye almava mahkûm ettiğiniz bu esnafa, mal al
mak için onurundan dahi fedakârlık etmek duru
munda bıraktığınız bu insana, bir de, vergiyi kontrol 
etme görevim' vereceksiniz.... Eğer o büvük esnaf, 
yani toptancı, yani, küçük esnafın, kendisine mah
kûm edildiği 'büyük esnaf, vergiyi ödemez ise, siz, 
o küçük esnafı kalkacak cezalandıracaksınız ve üste
lik de 'bu hizmetten istifade eden diğerlerini de ce
zalandıracaksınız!... Tabiî, !bu noktada meseleyi 'aç
tığınızda konu çok detaylanır, yelpaze çok açılır; o 
bakımdan konuya girmek istemiyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, sayın bakanı, gerçekten, 
kişi olarak çok seven ve sayan bir milletvekiliyim; 
bakanlık makamına oturmak elbetteki iktidar partisi
nin elemanı olmak yönünden bazı imkânları sağlar 
ve kolaylaştırır; aıma bakanlık makamına oturduktan 
sonra özellikle, çok detaylı düşünmek ve detaylı ifa
de etmek mecburiyeti vardır.; bu, mükellefiyettir; 

her bakanın bu şefeikle meseleye bakmak mecburi
yeti vardır. Bunu neden söylüyorum?... Sayın bakan 
biraz önce bir örnek verdiler; «Efendim, paravan 
şirketler var; paravan şirketlerin vergisini tahsil ede-
bjinıdk için bu hükmü getiriyoruz» dediler. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce vermiş olduğum 
örn::kter nerede peki? Onlar bunun içinde değil mi?. 
Yalnız paravan şirketleri mi takip edeceksiniz, .bu
nunla?... 

Diğer taraftan, şunu özellikle vurgulamak istiyo
rum ki, Türkiye'deki vergi mevzuatına göre, paravan 
şirketleri kurabilecek ve dolayısıyla bu memlekette 
devamlı surette malları aktarmak suretiyle, fiyatları
nı, bugün sizin arzu ettiğiniz düzeylere çıkaran o şir
ketler, paravan şirketlerin bu hesaplarını çok güzel 
yapacaklardır. 

Sayın bakanlığın bu konuda beklediği sonucu al
ması, hele bunu bir de, bundan önceki konuşmamda 
verdiğim örnekteki gibi, kendisine 30 bin lira veya 
60 bin lira maaş ödediğimiz vergi kontrol memurları 
ile yapmak durumunda isek, şu anda kendilerine ha
ber vereyim, mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süreniz doldu, lütfen 
toparlayınız. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen tamam
lıyorum' Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, o bakımdan, herhangi bir yasayı tadat eder
ken veya hazırlarken veya burada tartışırken, konu
lara. çok objektif bakmak, konuları çok objektif yan
sıtmak, konuları olduğu gibi anlatmak mecburiyetin
deyiz. Biz, milletvekilleri olarak, teşrii görevimizin 
vebali nedeniyle, bu kürsüden ettiğimiz yemin nede
niyle buna mecburuz. 

Diğer taraftan, hükümetin de, meseleleri bu kadar 
basite, bu kadar tek alternatife indirmemesi, bu par
lamentoya ve millete saygın olması, saygılı olması ne
deniyle görevidir. O bakımdan, meseleye çok geniş 
açılardan bakmak gerekir ve konu önümüzdeki yıllar
da büyük boyutlarda tartışılacaktır. 

Engin saygılar sunuyorum efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sayın arkadaşlar, madde üzerinde verilmiş değişik

lik önergeleri vardır, önce, geliş sıralarına, sonra ay
kırılık durumuna göre okutup, işleme koyacağım. 

— 435 — 



T. B. M. M. B : 29 14 , 11 . 1985 0 : 1 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Yasanın 2 nci 

maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Turan Bayezit Şeyhmus Bahçeci 
. Kahramanmaraş Diyarbakır 

Tülay öney İsa Vardal 
istanbul Zonguldak 

Enver özcan Cahit Tutum 
Tokat Balıkesir 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Yasanın 2 nci 

maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Enver Özcan Barış Can 
Tokat Sinop 

Metin Üstünel Coşkun Bayram 
Adana Adana 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 2 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Arıkan Feyzullah Yıldırır 

Edirne Gaziantep 
Sabri Keskin Sadettin Ağacık 
Kastamonu Kastamonu 

Fevzi Erdinç Murat Sökmenoğlu 
Van Hatay 

M. Erdal Durukan 
Adana 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Yasanın 2 nci 

maddesinin yeniden görüşülmek üzere Anayasa Ko
misyonuna iadesini arz ve teklif ederiz. 

Barış Can Ömer Kuşhan 
Sinop Kars 

Şeyhmus Bahçeci Neriman Elgin 
Diyarbakır Ankara 

Seyfi Oktay Cevdet Karslı 
Ankara Giresun 

Enver özcan 
Tokat 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 2 nci maddesinin, 

«Alım, satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlanan

lar» ibaresinden sonra, «aralarında zımnen dahi olsa 
irtibat olduğu tespit olunanlar» ibaresinin ilavesini 
arz ve teklif ederiz. 

Beratı Erdoğan Burhan Cahit Gündüz 
Samsun izmir 

ismet Oktay Abdurrahman Bozkır 
Eskişehir Konya 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık durumla
rına göre tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Yasanın 2 nci 

maddesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

(Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit 
ve arkadaşları) 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Yasanın 2 nci 

maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ederiz. 
(Tokat Milletvekili Enver Özcan ve arkadaşları) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 2 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
(Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar

kadaşları) 
BAŞKAN — Önergelerden üç adedi, maddenin 

metinden çıkarılmasını kapsamaktadır ve aynı ma
hiyettedir. Üç önergeyi birlikte oylarınıza sunacağım. 

Komisyon katılıyor mu önergeye? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKILÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Kata
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde konuşmak isteyen? 
Buyurun, Sayın Enver Özcan. 
Sayın özcan, süreniz 5 dakikadır. 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; müteselsilen sorumluluk vermek, huku
kî yönden, oldukça tartışmalı olduğu kadar, kanımca 
Devlet ciddiyetiyle de bağdaşmayan bir anlayışın yan
sımasıdır. 

Düşünün; (A) firması ile (B) firması arasındaki 
bir ekonomik ilişki sonucu, devlete yergi alacağı doğ-
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muş. (A) firması vergiyi vermek durumunda; ama 
onunla ilişkide bulunan (B) firması, gereken her tür
lü belgelerini düzenlemiş, devlete ve vergi idaresine 
karşı hiçbir açığı yok, dürüstçe vergisini, vergi taba
nını deklare etmiş, devlete karşı uygar bir işletme ola
rak gereken her türlü mükellefiyetini yerine getirmiş. 
Şimdi, eğer bu tasarı bu haliyle geçerse, bakın, dev
let ciddiyetiyle bağdaşmayan nasıl bir durum ortaya 
çıkıyor : 

1. Ben (B) firması olarak devlete karşı yüküm
lülüğümü tamamen, yüzde yüz yerine getirmişim; fa
kat (A) firması, şu veya bu şekilde bir usulsüzlük yap
tı diye, devlet gelip benim yakama yapışacak!.. Bu, 
devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. 

2. Sayın bakanımız paravan şirketlerden söz et
ti. Befi bilmiyorum," acaba paravan şirketleri- mıknatıs
la mı, «Olsa olsa» meteduyla mı defekte edecekler; 
yani bu şirketlerin tüzüklerinde mi yazacak, «Ben pa
ravan şirketim» diye? 

Sayın üyeler, ciddî bir devlet anlayışı, mükellef
lerle, vatandaşlarla olan ilişkilerinde, gerek vergi ko
nusunda, gerek başka konularda ağırlığını koyar, 
usullerini yasalarını koyar ve vergisini alır; vatandaş
la devletin ilişkisi arasına, aczini göstermesi açısından 
başkasını sokmaz. 

KEMAL IĞREK (Bursa) — Kanun koyuyoruz. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Paravan şirketleri 
mi koyuyorsunuz? O zaman tabiî sizin bileceğiniz iş. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — «Paravan şirket

leri yakalayacağız» diye, dürüst mükellefleri rencide 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, 
maalesef, salonda çoğunluk yoktur efendim. Anaya
sanın 96 ncı maddesi sürekli ihlal ediliyor gibi geli
yor bize. Lütfen yoklama yapılsın. 

(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Evet, yoklama isteyen arkadaşları
mızı tespit edelim : 

etmeye yönelik bu tasarı eğer bu haliyle geçerse, kor
karım, devletin kasasına normal yönlerden normal 
usullerle giren, girmekte olan ve girecek olan para
lar da girmemeye başlayabilir; mükellef ile devletin 
arasına soğukluk girer ve biraz önce sayın bakanın 
sözünü ettiği sivil vatandaş, yani uygar vatandaş, ya
ni vergi kaçırmakla övünmeyen, tam tersine, vergi 
kaçırıyor olsa bile, en azından, onu gizleyebilen bir 
vatandaş kitlesi yaratma yönünde zihniyetleri değiş
tirme gayreti var ise eğer hükümetin, devlet ile mü
kellefi arasına, vatandaşı arasına, aracı koymaz. Dev
let, eğer yasalar uygun değil ise, alır Vergi Usul Ya
sasını ya da Gelir Vergisi Yasasını ya da Kurumlar 
Vergisi Yasasını, dörtbaşı mamur olarak onu uzunca 
tartışır, Yüce Meclise ve kamuoyuna getirir; tartışır, 
usullerini koyar. Eğer halihazırdaki usuller ülkenin 
gerçeklerine uymuyor ise, onları düzenler ve vatan
daşla devlet arasına hukuk ilkelerini çağdaşlaştırmış 
olarak girer; ama bunu yapmayıp, yani hukuk dev
leti olarak yasaları çağdaş hale getirmeyip, zihniyet
leri çağdaş hale getirmek gayreti içinde gerekli bürok
ratik ya da yasal düzenlemeleri yapmayıp, «Bir mad
de ile bir yasayı olduğu gibi değiştirdim; ben yaptım, 
oldu» deyip, sonra da vatandaşları birbirine düşürüp 
ve dolayısıyla vatandaşların devlete olan güvenini sar
sıp, çeşitli dolaylı yollara gidilebileceğini de kabul 
edip, devlet idare edilmeye kalkışılırsa, bunun sonu 
hiç de beklenen gibi, arzu edilen gibi olmaz. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 
Aynı nitelikte olan üç önergeyi birlikte oylarını

za sunacağım, önergeleri kabul edenler... 

Sayın özcan, Sayın Oktay, Sayın Can, Sayın Bah
çeci, Sayın Kuşhan, Sayın Üçok, Sayın Fırat, Sayın 
öğünç, Sayın Ataklı, Sayın Ateş yoklama istemişler
dir. 

Evet, yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yetersayımız vardır; görüşmelere 

devam ediyoruz. 

ffl. — YOKLAMA 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KG 

1. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl- I 
ması Hakkında Kânun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/716} (S. Sayısı : 357) (Devam) 

BAŞKAN — 2 nci maddenin metinden çıkarıl
masına dair verilen üç önerge aynı mahiyette olduğu 
için birlikte oylatacağım : önergeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Yasanın 2 nci 
maddesinin yeniden görüşülmek üzere Anayasa Ko
misyonuna iadesini arz ve teklif ederiz. 

Sinop Milletvekili H. Barış Can ve arkadaşları. 
BAŞKAN — önergeye sayın komisyon ve sayın 

hükümet katılıyorlar mı efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. -

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka- | 
tılmıyorlar. 

Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. j 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, öner

gemiz açıktır efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesinin 
alım - satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlanan
lar ibaresinden sonra aralarında zımnen dahi olsa 
irtibat olduğu tespit olunanlar ibaresinin ilavesini arz 
ve teklif ederiz. 

İzmir Milletvekili Burhan Cahit Gündüz ve arka
daşları. 

BAŞKAN — önergeye sayın komisyon ve hükü
met katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katı
lıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — önergeniz aleyhinde 
söz istiyorum. I 
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IISYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmaktadırlar, dolayısıyla size söz veremem; doğru
dan doğruya oylamaya geçmek lazım; usulümüz böy
ledir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum, önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi, önergede kabul edilen değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

205 sayılı Kanunla değişik 49 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Uygulama süresi : 

Madde 49. — Ziraî kazanç ölçüleri üç yıl için tes
pit olunur. Ancak satış fiyatı resmî kuruluşlar veya 
birliklerce tespit ve ilan olunan (destekleme alımları) 
ürünler için her yıl açıklanan en son fiyatlar esas alı
nır. Diğer taraftan ölçülerin tespitine esas olan unsur
larda önemli değişiklikler vukubulduğunun anlaşıl
ması halinde, Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, bu 
ölçülerin uygulama süresini lüzumlu gördüğü ziraî 
faaliyet ve mahsul nevileri için bir yıldan aşağı ol
mamak üzere kısaltmaya yetkilidir.» 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkanım, bir 
sorum var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Melen, görüşmelerden sonra 
soru sorabilirsiniz efendim. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Rıfat Bayazıt söz istemişlerdir; buyurun Sayın Ba-
yazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, ben önergeler üzerinde söz istemiştim efen
dim. 

BAŞKAN — Burada grup adına gösterilmiş de 
efendim. 

O halde, şahısları adına söz isteyenlerden Sayın 
Türkân Turgut Arıkan; buyurun efendim. 

Sayın Arıkan, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında bu madde 
üzerinde konuşmak üzere kürsüye çıkmıştım; ancak, 
Mecliste milletvekillerinin sayısını, bu çok önemli ka
nunda etkili olac?k ölçüde göremiyorum. Çünkü, bu 
kanun 2 milyon mükellefi ilgilendiriyor; bir de aile
lerini hesaba katarsak, belki 15 milyon kişiyi ilgilen-
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diriyor. O nedenle sözlerimi burada kesiyorum, ko
nuşmak istemiyorum. 

Saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen var mı? 
Sayın Melen ve Sayın Can soru sormak istemiş

lerdir. 
Sayın Melen, buyurun efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Madde ziraî kazanç 

ölçülerinin 3 yıl için tespit olunacağını amir; ama bu 
etifîasyön döneminde, yani yılda yüzde 40, yüzde 50 
enflasyon olurken bu madde nasıl işler? Bu enflasyo
nu dikkâte alacak bir tedbîr ilave etmeyi düşünmez
ler mi? 

' B ^ K A N — Sayın Bakan, cevap vermek üzere 
buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; maddenin son bölümünde şöyle 
diyor : «Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, bu öl
çülerin uygulama süresini lüzumlu gördüğü ziraî faa
liyet ve mahsul nevileri için bir yıldan aşağı olmamak 
üzere kısaltmaya yetkilidir.» 

Mevcut kanunda «3 yıl» diye geçiyor bu madde. 
Biz burada, mevcut kanundaki 3 yılı, fevkalade hal
ler çerçevesinde daha. kısaltabilme imkânını getiriyo
ruz. 

ftrz «ederim. 
$6*SKAİN - - TeşrikMtredet*ftı, 
fa^ftı Gto, sizin sönünüz vardı efendam; buyu

run, 

H. BARIŞ CAflST ^Şioop) — Sayın Başkanını, 
maddede ziraî kazanç ölçülerinin 3 yıl içki tespit edil
diği açık; ancak madde metninde bunları tespit eden 
kuruluşlar, (bir iknsmı belli) resmî kuruluşlar olarak 
alımytor, ımadde gerekçelerinde ayrıca Tarım' Satış 
Kooperatif Birliklerime de yer veriliyor. Resmî .ku
ruluşları aslıda biliyoruz; ama sayın bakandan bu 
kuruluşların bir defa dana açManmasmı rica ediyo
rum. 

Ancak, ülkemizde -güncel bir tayin olayı var. Son 
günlerde izlediğimiz; Taran Satış Kooperatifleri böl
ge müdürlüklerinin 16'sının başında bulunan bö%e 
müdürleri, bundan 2 ay önce, maiyette görevlendi
rilmek üzere, görev yerilen değiştirilerek atamaları 
yapılmıştır. Dikkatinizi çekmek isterim Sayın Baş
kanım; 16 bölge müdürü, Tarım Satış Kooperatifin
de bö%e müdürü olarak değü, maiyette olarak ita-
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[ yMed yapılinuştır. Acaİba, bu yasanım Ibu maddesiyle, 
yani fiyatların tespiti ile bir ilgisi olup olmaması 
açısından, Sayın (Maliye (Bakanının, bu konuda bir 

I bilgisi olup olmadığını, daha doğrusu bu değişik
liğin hangi amaçla yapıldığının, kendileri tarafın-

I dan bilinip binmediğinin açıklanmasını rica ediyo-
I ram. 

BALKAN — Teşekkür edfcrim. 
I Cevap içki buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayan Baş-

I kan, değerli üyeler; 'herkes istediği soruyu bumda di-
I Dediği gibi sormak hakkında sahiptir. Ancak, şu an-
I da, bir madoe metni görüşülmektedir. iBen, sualin, 
I madde metniyle tüSgli olan kısmına cevap vermek 
I durumundayım. Tayinler vesaireler.herhalde burada 
I konuşulacak hususta değildir. 
I Sayın Başkan, değeri üyeler; bir kefe daha îfa-
I de ediyorum, gerekçede de açıkça ifade edilmiş, is-
I terseniz gerekçeyi beraber okuyalım; ama anlıyö-
I rum ki, gerekçe yeterince dikkati okunmamış. Ge

rekçede, «Ülkemizde bazı ürünler destekîeme aİMhı-
I na tabi olup, bunların fiyatı, resrnî kuruluşlar veya 
I kooperatif birlikteririce tespit ed!ÖMe1ktedlr..> de-
I niyor. 
I Sayın sual sahibi, «Resmî kuruluşların neler ol-
I duklarım biliyoruz» dediler; bildiklerine göire, ce-
I vap vermeme Jüzum yok. «Sâym *bakan biliyor *mu 
I aeatea?» dedier; ibea de diyorum., 

m. <»ASWŞ *GAN $Sa©p) — Açıktaym, biz faı-
I men WıywtiL{ 

MALİYE VE GÜMRÜK BAK1AINI AHMET 
KURTCBBE ALîniBMOÇlN (Davamla) — «... Bu 

I ürünkrin (îtübıibat, pamuk, tütün, fındık, çay, üzüm 
ıgtibi) ülke ekonomMİndeki önemi büyük olup, dohı-

] yısıyla, iSBgi £tiM&ri açısından da ziraî «elir içinde
ki paykn büyük ofimrittadır. 

I Ziraî Jcfczafcç ölçüleri, anılan kanunun 49 tos&ı 
maddesinde fcetirtiidiği üzere, 3 yıl için tespit adil-
mektedir. Ülkemizin doğal koşulları 'karasında or
talama verim, bu «üre içinde pek f&zia -d«g^iklik gös-

I tefmemektedir; Çatığın, su baskım ıglbi doğal ^afet-
I 1er nedeniyle ortaya-çıkan olumsuzMMkjteirshariçO 
I Bu nedenlerle, «âtin ve adil bir vergileme ama

cıyla fiyatları resmî kuruluş veya Tarım Satış Koo-
I peratıf Birliklerince tayin oludan ürünler için ilan 

edilen en son fiyatların esas alınması öngörülmüştür.» 
I Süreyi, 3 yıldan 1 yıla kadar indirebilme imkânı-
I nı ıgetiımektedir. 

439 — 
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Efendim, sualle cevap verdim; teşekkür ederim, 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Efendim, «Resmî 

kuruluşlara kısmen biliyoruz dedik; açıklanmasında 
yarar görüyorum. 

Ayrıca, sorum, sayın bakanı. tanı anlamıyla ilgi
lendirmemekle birlikte, rencide edecek nitelikte ol
duğunu sanmıyorum; 16 bölge müdürünün iki ay 
önce aynı anlamda değiştirilmesinin, fiyat tespitleriy
le direkt ilişkisi olan bir kooperatif olması bakımın
dan, bilgileri dahilinde olup olmadığını sormaktan 
ibarettir; rencide edici bir yanı yoktur. «'Biliyorum» 
veya «bilmiyorum» şeklinde cevap da yeterli olabi
lirdi. Sorumun itam cevabı olmadı; resmî kuruluş
ları ilgilendirmek yönünden rica ediyorum^ 

Saygılarımla. 

MAIİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KTJRTCEBE ALPTElMOÇtîN (Bursa) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, soru sahibine, sualinin ce
vabını yazılı olarak takdim edeyim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verecekler, faz
la da bir şey söylemek istemiyorlar. 

Madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddeyi komisyondan geldiği şekilde oylarınıza 

sunacağımı: Tasarının 3 üncü maddesini kabul eden
ler,,. Kabul etmeyenler... Tasarının 3 üncü maddesi 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 üncü maddesini okutuyorumı: 

'MADDE 4. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 3210 sayılı Kanunla değişik mükerrer 49 uncu 
maddesinin (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir, 

«b) Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye 
ait asgarî ölçüde birim değer tespitine ilişkin takdir
leri genel beyanın yapılacağı sürenin başlangıcından 
en az altı ay önce karara bağlanarak, arsalara ait 
olanlar takdirin ilgili bulunduğu ti ve İlçe merkez
lerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili 
mahalle ve köy muhtarlıkları ile vergi dairelerine 
(1.3.1986 tarihinden itilbaren belediyelere), araziye ait 
olanlar il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına 
ve vergi dâirelerine '(1.3.1986 tarihinden itibaren be
lediyelere) imza karşılığında verilir. 

Takdir komisyonliarının bu kararlarına karşı ken
dilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül
ler ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 15 gün için
de ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. 
Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine 
15 gün içinde Danıştaya başvurabilir. 
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Kesinleşen asgarî ölçüde arsa ve arazi birim de
ğerleri, ilgili vergi dairelerinde, belediyelerde ve muh
tarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle genel 
beyan süresince ilan edilir^ 

d) (a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare nor
mal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve arazi
ye ait asgarî ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin 
süreleri Emlak Vergisi genel beyan dönemleri ile il
gili olmak üzere gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde grupları 
adına konuşmak isteyen var mı? Ybk.; 

4 üncü madde üzerinde şahsı adına görüşmek is
teyen?... 

Sayın Reşit Ülker; buyurun efendim. (Alkışlar) 

REŞİT ÜLKER «(İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşiarım; bu maddede değişiklik yapılı
yor, Madde, halkın bilhassa Emlak Vergisi bakımın
dan en çok şikâyetçi olduğu konulardan biriyle doğ
rudan doğruya ilgili. ıBötgelere göre, mahallelere gö
re değerler tespit ediliyor, buna göre de vergi tarh 
ediliyor. IBuna karşı İltiraz hakkı, ticaret ve ziraat 
odalarına verilmiş bulunuyor.. Bu metinde de ayrıca 
köy muhtarları ile mahalle muhtarlarına da hak ve
rilmiş oluyor. 

Üzerine vergi tarh edilen vatandaşların, buna iti
raz hakkı mevcut olmuyor. Bunun çarpıklığını yaşa
dık. Burada bu işi tamamlamak için, muhtarın yanın
da, mutlaka, isteyen vatandaşa itiraz hakkı verilme
lidir; bunun hiçbir sakıncası olmaz. Çünkü, bu iti
raz vergi mahkemesine yapıldığı zaman, bakılacak, 
aynı sokak ve bölge için başkaları da, mesela tica
ret odaları da dava açmışsa, dosyalar birleştirilmek 
suretiyle müşterek bir karar verilecek. 

Demokrasilerde, esas hak sahibi ve en üstün 
değer, yurttaştır. Takdir edilen değer de, ticaret oda
larını doğrudan doğruya ilgilendiren bir şey değil
dir; doğrudan doğruya vatandaşı ilgilendiren bir şey
dir. Herkes, kendini ilgilendiren konuyu, en iyi şe
kilde anlatabilir. 

Onun için, muhterem komisyon maddeyi geri 
alıp buraya, eskisi gibi, «Resmî Gazetede de ilan 
edilir» ibaresini koyduktan sonra, yunttaşların da baş
vurma hakkının olduğunu ilave ederlerse, zannediyo
rum doğru bir iş yapılmış ve şikâyetlerin büyük öl
çüde azaltılması sağlanmış olur. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker, 
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HELMÎ NALBlAnSITOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, şansım adına söz istiyorum; müsaade eder 
misiniz? 

;BAŞKAIN — Sayın Nalbantoğlu, 'buyurun efen
dim. 

HtUMlt NAUBiAMTOÖLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım., 

iBü tasarıyı zor ele (geçirdik ve dolayısıyla üzerin
de gerekli şekilde çalışmadık; fakat burada 'bu mad
de okunurken merak ettiğim bir iki konuyu dik
katinize arz edeceğim. 

Maddede, arsalara, arazilere asgarî ölçüde birim 
değer tespiti yapılacağı ifade edilmiş. Kim (tarafın
dan? Ma'liye tarafından. Ne zaman? Beyanın yapı
lacağı sürenin başlangıcından en az 6 ay önce ka
rara bağlayacak ve buruları da nereye gönderecek? 
Belediye başkanlıklarına, muhtarlıklara; köy muh
tarlarına, hatta mahalle muhtarlarına, ziraat odala
rına, ticaret odalarına, vesaire. 

Ben şöyle bir hesap ettim - tabiî, hesap adamı
yız - Türkiye'de 44 bin köy var. Bazı köyler, hele 
iki mahalleden ibaret ise, iki (mahalle muhtarlığı. Ger
çi, köyler bir mahalle muhtarlığıdır... İlçeler 700 ci
varında; 'bunlarda 10'ar tane mahale muhtarı olsa, 
7 bin adet ediyor. 61 vilayetimiz var; bizim ilerimi-. 
zin 100'er iane mahallesi var. 

İHSAN NURİ TOPKAİYIA '(Ordu) — 100 ma
halle yok, ne arar?... 

(HİLMİ NAİLBANTOĞUU (Devamla) — Erzu
rum'da 72 mahalle var; ama İstanbul'da belki 280 
mahalle vardır, bilmiyoruz. 60 bini bulduk; dikkat 
edin!... Köy muhtarlıkları, mahalle muhtarlıkları, 
1 700 tane belediye - belediyelerin sayısını tmar ve 
îskâm ve Bayındırlık Bakanlığı bilir - bu kadar çok 
sayı ile, gerek binaların asgarî metrekare birini fiya
tını, gerekse arazi ve arsalların asgarî ölçüde birim 
metrekare değerini - her ilçe, her mahalle için - gös
terir ebatta bir kitap basılacak; bunlar 6 ay öncesin
den karara bağlanacak ve bunlara gönderilecek... 
Bunun için ne kadar para sarf edilecek? Yani ben 
'bunun hesabının yapılmış olduğunu sanmıyorum. 
Her şeyden tasarruf etmemiz igerekirken, bir sürü 
de külfet getiriliyor. 

Sayın bakanım diyecekler ki, «Bu, eskiden de bil
diriliyordu...» Bilmiyorum, bu ebatta dağıtılıyor 
muydu? Sonra, «Muhtar, devlet bunu tespit etmiş; 
mahkemeye de verirsin* diyor. Tabüî kî, o fiyatla
ra razı olmayacak ve bir sürü dava açılacak. Mah-
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kemedeki 6 aydan sonraki davaların sayısını da dü
şünmek gerekii'H 

Bunların hesabı acaba teknokratlar tarafından ya
pıldı mı diye düşündüm ve bu bakımdan konuşma 
ihtiyacını duydum. 

'Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbat-

oğlu. 
Sayın Bayazıt, sual sormak istiyordunuz; buyu

run efendim, 
iRIFAT BAYAZTT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, Anayasanın «Hak arama hürriyeti» başlıklı 
36 ncı maddesinde şöyle bir hüküm var; «Herkes, 
meşru vasıta -ve yollardan faydalanmak suretiyle 
vargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak 
;ddia ve savunma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki dava
ya bakmaktan fcaçınamaz.» 

Şimdi madde, tespitinden sonra mahalle muhtar
larına, ticaret odalarına, ziraat odalarına itiraz hak
kı veriyor; vatandaşa bu hakkı vermiyor. Vatandaşın 
esaisen dava açma hakkı vardır. Sayın bakan, acaba, 
verginin tahakkukundan sonra vatandaşa bir itiraz 
hakiki düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? Aksi hal
de Anayasanın bu maddesi çiğneniyor. Ayrıca bir 
hüküm 'getirecekler mi? 'Bu noktayı öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Balkan. 

'MıALIflYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURiTCEBE ALPTEMOÇİN {Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; bu kanunda birtakım değişik
likleri görüşüyoruz, birtakım eksiklikleri tamamlıyo
ruz, birtakım müphem konulara açıklık getiriyoruz. 

Tabiî ki, vatandaşım İtiraz hakkı vardır. Ancak, 
h'z burada, tespitle ilgili maddeleri düzenliyoruz; 
ıtespiti yapacak komisyonun nasıl kurulacağını, kim
lerden oluşacağını ve hangi süreler içinde tespitleri 
yapacağını ifade ediyoruz; «Yapılan tespitlere, ko
misyon üyesi olan muhtar veya ticaret odası men
subu itiraz edebilir» diyerek hükÜlm de 'koyuyoruz. 

Bu tespitlerden sonra itirazlar yapılıp, mahkeme 
tarafından karar kesinleştikten sonra vatandaşa teb- * 
lügalt yapıldığında, gayet tabiîdir ki, vatandaşın iti
raz hakkı her zaman vardır. Biz burada bir değişik
lik getirmiyoruz; dolayısıyla, Anayasanın, ifade edi
len maddesıine aykırı herhangi bir husus yoktur. 

Arz ederim efendim. 
(BAŞKAM — Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
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Sayın Eral, Sayın Kugfaan soru sormak istiyor
lar. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye?^. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, görü

şülmekte olan tasarının 4 üncü maddesinin evvela 
gramer bakımından düzeltilmesi gerekir. Maddenin 
(b) fıkrasında, «Takdir komisyonlarının arsalara ve 
araziye ait asgarî ölçüde birim değer tespitine iliş
kin takdirleri...» dedikten sonra, noktalı virgül kon
ması gerek'ir.ı 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTBMOÇÎN (Puma) — Yeni me
tinde ihiç'bir değişiklik yok, eski metnin aynısı alın
mış. 

SALİM EREL (Konya) — Cümlenin anlamı iti
bariyle böyle bir düzenlemenin yapılması gerekli 

Bu maddede, «Takdir komisyonlarının arsalara 
ve araziye ait asgarî ölçüde birim değer tespitline iliş
iklin takdirleri...») deniliyor. 

•Burada bazı kuruluş ve kurumlara bu bilgi veril
diği faalde, vatandaşlara verilmiyor. Ancak, kabul 
edilmiş olan 1 ve 2 nci maddeler hükümleri gereğin
ce' vatandaşların, vergi (borcundan dolayı teşhir edil
meleri sonucunda hissedecekleri suçluluk duygusu 
yanımda, kişisel suçlamaların da bunu izlemesi ha
linde, vatandaşlara niçin bir isavunma hakiki burada 
tamromıyor? Her ne kadar sayın balkanımız böyle bir 
ifade ile gelmişse de, ben onu bir 'kişisel yorum ola
rak. 'telakki ediyorum. 

'Burada, «Takdir komisyonlarının bu kararlarına 
karşı 'kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, 
teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 15 
gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava aça
bilirler» denirken; «vatandaş» ibaresi buraya niye ya-
zuîmamış? Vatandaşa itiraz etmek hakkı niçin veril-
memişdir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Saşrm Bakun. 

* M'AMYE VE. GÜMRÜK iBAKAtNI AHMET 
KURTCEBE ALPTÖMOÇİN '(Bursa) — Efendim, 
say® mMleüvefcilimizin noktalı vifigülüıne belki pek 
itiraz edemeyeceğimi Eğer anlam daha iyi ortaya 
çıtfayoasa, o**ya Mr noktalı virgül koymak müm
kün. 

Okuyalım i»ter»eaİK 

[ «Takdir komisyonkınının amalara ve araziye ait 
asgarî ölçüde birim değer tespitine ilişkin takdirle
ri genel beyanın yapılacağı sürenin başlangıcından 
en az altı ay önce karara bağlanarak...» Ama bura
ya bir noktalı virgül koymakla cümlenin akışını ve 
manasını bölüyoruz. Burada bir düzeltme yapmamız 
gerekmiyor efendim. 

Ayrıca, bakınız, ı(b) fıkrasının son paragrafı ne 
diyor: «Kesinleşen asgarî 'ölçüde arsa ve arazi birim 
değerleri, ilgili vergi dairelerindei 'belediyelerde ve 

[ muhtarlıklarda uygun bir yere asaittiak suretiyle ge
nel beyan süresince Man edilir.» ,- • 

Bütün merasim yapıldıktan ve bunlar da açıkça 
ilan edildikten sonra vatandaşa vergi ihbarı gelecek. 
Tabiî İki, vatandaşın itiraz etime hadisesi o sürede 
başlayacak. Aksi takdirde, bir şey söyleyeyim sayın 
milletvekilimiz, 1979 senesinde 15 164 297, 1980 sene
sinde V6 711 555 mükeltef Emlak Vergisi beyanında 
ıbulunmuş; şimdi de, diyelim İki, 17 500 000 Emlak 
Vergisi mükellefi var. Bunların her biri tek tek iti
raz etse, bu itirazların içinden, ne mahkemeler, ne 
komisyonlar, ne başka bir merciin çıkması mümkün 
değildir. 

Ayrıca, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Anayasa 
hükmünde yer alan hususlar . değiştiri'lmemektedir; 
vatandaşın itiraz hakkı mevcuttur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Küşfaan, 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, sa
yın bakandan öğrenmek istiyorum: Takdir komis
yonları, şehirlerde, mahallelerde, kasabalarda ve köy
lerde çalışacaktır. Takdir komisyonlarımda - (ifadele
rinden, yasada açıklık olmadığı için burada yapılan 
açıklamalarından anladığım kadarıyla) -- muhtarlar 
üye olarak bulunacaklar veya hatta kendilerime de
ğerlendirmelerle ilgili itiraz olursa, onu bildirecek 
ve muhtarlar vergi birim değerlerini vatandaşın göre
bileceği bir yere asacaktır... Mesela ben Ankara'da 
oturuyorum; benim mahallemde de böyle bir tetkik 
yapıldı, benim evimle igili takdir edİmiş olan mik
tar mahalle muhtarlığına asıldı... 'Benini bundan nasıl 
haberdar olacağımı şu anda (tespit etmem mümkün 
değil. Ondan sonra mulhtara itiraz hakkı yetkisini 
veriyoruz. Muhtar benim yerime itiraz edecek. Ben 
köyde oturmuyorum, Ankara'nın bir mahallesinde 
oturuyorum; benini bir evim var, bir arazim var; 
buna bir vergi takdir edildi ve ona muhtar itiraz 
edecek, ben etmeyeceğimi... 

- - * » -
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Diğer taraftan..B 

'HA'ŞKIAN — Sayın Kuşhan, lütfen sual sekilin
de olsun efeıdim. 

ÖMıBR KUŞHAN dKars) — Sual .şeklinde soru
yorum, en sonunda sorumu soracağım. 

Diğer taraftan, şimdi sayın 'bakanın ifadesinden 
anladığım kadarıyla, ibu tebligat 'yapılacak, ben on
dan sonra itiraz edeceğim; ama yine sayın bakan; 
«Milyonlarca insan itiraz ettiği takdirde mahkeme
ler bu işin altından çıkamayacaktır. Onun için 'biz bu 
toplu İhbarları veya tebliğleri getirdik» diyorlar. 

Şimdi kendilerine soruyorum: Mademki bu kadar 
çok itirazın yapılmasını (ihtimal dahilinde görüyor
lar; bu noktada, acaba Ibu komisyonların büyük bo
yutlarda hatalı tespitler yapacağına (inandıklarından 
mı bu kanaate varıyorlar? IBiriinci sorum hu. 

İkinci aorurn: Vatandaş/un kendisine ait olan, dev
letle kendi arasındaki münasebeti tayin edecek olan 
bu hakikini muhtara veya ilgili daireye vermek, va
tandaşlık haklarına, bir noktada gölge düşürmez mi? 

Üçüncü sorumı: Mevzuatı bu şekilde düzenle
yen yasa tasarısı bu sekilide yasalaştığı takdirde, ile
ride büyük ihtilatlara sebep olacağına veya olmaya
cağına inanıyorlar mı; onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın (Bakan cevap verecek misiniz? Buyurun 

efendim, lütfen kısa cevap verelim. 

MAIJtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇtN '(Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; kanun tasarısının maddeleri 'gö
rüşülürken, tabiî ki tasarının bütününü de gözden ka
çırmamak lazımdır. Kanun tasarısınnı başka mad
deleri nde komisyonların nasıl teşekkül edecekleri 
açıkça ifade edilmiştir. Mesela, ta'sarıda 5 inci mad
de olarak getirilen eski 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 2686 sayılı Kanunla değişik 72 nci madde
sinde, «Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçe
lerde mal müdürünün veya bunlarım tevkil edecek
leri memurların başkanlığı altında ilgili vergi daire
sinin yetkili iki memuru ile, seçilmiş iki üyeden ku
rulur» deniliyor. Biliyorsunuz, bu takdir komisyo
nu, genel takdir komisyonudur. Maddenin devamın
da ise, «Arşlara ait takdir komisyonlarının; beledi-
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ye başkanı veya tevkil edeceği memurun başkanlığı 
altında belediyenin yetkili bir memuru ille tapu sicil 
müdürü veya tevkil edeceği bir memur ve ticaret 
odasınca seçilmiş bir üye ile ilgili mahalle ve kö
yün muhtarından kurulur» deniliyor. 

Şimdi, daha önce bir «Muhtar» ibaresi var iken, 
biz dalha önce yaptığımız değişiklikle ve burada da 
altını çizerek ifade ettiğimiz üzere, hangi mahalle
nin takdiri yapılıyorsa, o mahalle muhtarının komis
yona girmesini önigörmüş bulunuyoruz. 

Ayrıca, daha önce, vergi dairesinden temsilci ge
liyor iken, biz, işi vergi dairesinin de ellinden ala
rak, belediyenin temsilcisini işin içine sokuyoruz 
ve komisyonların mahallî olarak oluşmasına ve o 
yörenin özelliklerine göre, daha doğru, tesir altında 
kalmadan takdirler yapacağına inanıyoruz. 

Komisyonların hata yapacaklarına inanmam veya 
öyle bir noktadan hareket ederek buralarda ifadelerde 
bulunmam veya kanun tasarısı metnini kaleme al
mam, pek tabiî ki, mümkün değildir; sayın millet
vekili lütfen bundan müsterih olsunlar. Eğer komis
yonlar arsa ve araziye ait değerleri tespit ediyor
larsa, bu komisyonlar; «Valinin başkanlığı altında 
defterdar, Tarım Orman ve Köyiş'leri Bakanlığı il 
müdürü ile il merkezlerindeki ticaret ve ziraat oda
larından seçilmiş birer üyeden kurulur» diye ifade 
ederek, ıgene orada, mahallî idareye ve mahallî yö-
neticelere ağırlık veren bir komisyonun kurulmasını 
ifade ediyoruz. 

IDeğerli milletvekilleri, burada değişiklikler ko
nuşulmaktadır; kanunun diğer maddeleri, Anayasa 
maddeleri, hiçbir şekilde değiştirilmemektedir. 

Arz ederim elfendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Şimdi, değerli arkadaşlarıım, maddeyi komisyon

dan. geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde komisyondan 
geldiği şekliyle kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 

Gündemdeki konulan sırasıyla görüşmek için 
19 Kasım 1985 Salı ıgünü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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BAŞKANLIĞIN GBNEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZDÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (l) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
DESÖYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu-
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savurana Tesislerinde meydana 
geldiği İddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt CanverHn, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatmm yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
<6/517) (1) 

V6. — Adana MMetvekli Cüneyt Oapıver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
BaikanKKÎan sözlü soru önergesi (6/424) 

17. — İstanbul iMiiötveküli Saibit (Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ülişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

118. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarmca sözlü soruya çevrilmiştir^ 



19. — İstanbul Milletvekili Sabit Batuımüü'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

20. — İstanbul MMeüvekili Sabit Baturnllu'num, (Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

21. — İstanbul !MİIel!veikii Hüseyin Avni Gülerin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

212. — 'İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğlitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

23. — Diyarbakır Milfettvekili iMahmud Ailtunakar' 
m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

'24. — İzmir 'Milfetfvekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir - Güaelbahçe'die tapu ve ruhsat alnımadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen 'bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

26. — Çorum MiMetvekiili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

27. —Siirt Milletvekili Rıza Telkin 'in, Siirt İffine 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın-
dıflik ve İskân Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/462) 

28. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 
kaldırılış nedenine ilişkiin Tarım Orman ve Köyiş'lerî 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/463) 

29. — Aydın Mifflletvek'ilii Ertuğrul Gökgün'ün, 
kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/470) 

30. — Aydm Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
05/471) 

31. -r- Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He
kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 
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j 32. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
I in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana-
J şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
I ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/473) 
I 33. — Aydm Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be-
I si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
I krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın-
| dan sözlü soru önergesi (6/475) 
I 34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sai-
j gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş-
I kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/476) 
35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

I oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
I taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı-
I rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka-
I nından sözlü som önergesi (6/477) 

36. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
I yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/478) 
37. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si-

I vas Hindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
I nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz-
I lü soru önergesi (6/479) 
I 38. — Kahramanmaraş MilletvekSli Mehmet Turan 

Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Mafamud Altunakar* 
I in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
I Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 
I 40. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İran 
I İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
I İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro-

I jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
j nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
I çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/486) 
1 43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
j oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
j ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 



44. — Haitay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yılkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdtüv 
îüğünce alınan tedbirlere ffişlkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

45. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya -
Ereğli Ovasındaki sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/491) 

46. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

47. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Kiöyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

48. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun,: enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

50. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemliz arasındaki 
baza sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

51. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in, Edirne Çimento Ealbrîkası inşaatının dur
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

52. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

53. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, is
tanbul - Sarııyier Karalkolumdialkli bir tecavüz iddiası 
hakkımda Eımnilyet Amirinin yaptığı açıMamaya Mş-
(kin İçişleri Balkanlından sözlü soru önergesi (6/501) 

54. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıfkııyönetîm Kanunu gereğince haklarında dava açı

lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne İade edememesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözü soru önengeöi (6/502) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMtSYONLARDiAN GELEN DÎÖER İSLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ille Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

X 2. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yılları Kesinheşjap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 
1/158, 3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayısı : 
354) (Dağıtma tarihi : 27.9.1985) 

X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

- Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357) (Dağıt
ma taritii: 4.11.1985) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disipllin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun. Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
<Ş5. SayiBi: 33ıl ve 331*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri : 30.5.1985; 4.11.1985) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal 
Cumhuriyeti Arasında 2 Kasım 1984 Tarihinde İm
zalanan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal 'İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/639) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 
5.11.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




