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L — GEÇEN Tl 

TBMM G enel Kurulu saat 15.00'te açıldı., 
Belçika'ya gidecek dan : 
Baş'bakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar Baş

bakanlığa, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, 
Dışişleri Balkanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 

kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın ve, 

Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın, 

Brezilya'ya giden Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne kadar 
Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye 
ve Gümrük Balkanı Ahmet Kurtcebe ^Alptemoçin'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Bazı milletvekillerine Başkanlık tezkeresinde be
lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul edildi. 

TBMM Genel Kurulunun 19 Kasım 1985 Salı 
günkü Birleşiminde çalışma süresinin saat 20.00'ye 
kadar uzatılması, 20 - 21 Kasım 1985 Çarşamiba ve 
Perşem'be günkü 'birleşimlerinde sözlü soru görüşme
lerinin ertelenmesi ve çalışma sürelerinin saait 14.00' 
te başlaması, 20.00'de tamamlanmasına dair Danış
ma Kurulu önerisi kalbul edldi. 

Başkanlık Divanında açık bulunan Kâtip Üyeli
ğe ANAP Grubunca aday gösterilen Tokat Millet
vekili Mehmet Zeki Uzun seçildi. 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, kültür 
ırkı 'hayvancılığına dayalı süt işletmelerün© ilişkin 
(6/463) sözlü sorusuna Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakam H. Hüsnü Doğan cevap verdi; soru sahibi de 
cevaba karşı görüşünü açıkladı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, (6/503), 
(6/507), (6/508), (6/511), (6/513), (6/518), (6/519), 

Hatay Milletvekili Abdurrahıman Demirtaş'ın 
(6/473), (6/493), 

Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun (6/488), (6/489) 

Edirne Milletvekilli Seyit Hüsamettin Konukse
verin, (6/498), (6/523), 

İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 
(6/522); 

rANAK ÖZETİ 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izini oldu
ğundan, 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/504), 
(6/509), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/424), 
(6/501), (6/505), (6/506), (6/496), 

İstanbul Milletvekili (Sabit Batumlu'nun (6/411), 
(6/412), (6/413), (6/426), (6/432), (6/433), 

Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın (6/514), (6/515), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/485), (6/486), (6/495), (6/517), 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in (6/434), 
İzmir Milletvekili Durcan Emiıroayer'iin (6/444), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/453), 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/472), 
Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/479), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/491), (6/494), 

(6/521), 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/492), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkah'ın 

(6/500), 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/502), 
Istan'bul Milletvekili İmren ^yfcut'un (6/520); 
Sözlü soru önergeleri, ilgili 'bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al'tunakar'ın 
(6/437), (6/482), 

Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/456), 
Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in (6/462), 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'in 
(6/480), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/471), 
(6/475), (6/476), (6/478), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun (6/477) sözlü soru önergeleri de, tmehi verildi
ğinden; 

Ertelendiler. 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/716) (S. Sayısı : 357) 
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maddeleri üzerindeki görüşmelere! devam olunarak; 
komisyona geri verilen 13 üncü madde hariç, 26 ncı 
maddesine kadar (26 ncı madde dahil) kabul edildi. 

Alınan karar gereğince, 20 Kasım 1985 Çşarşam-
ba günü saat 14.00'te toplanılmak üzere birleşime 
saat 19.50'de son verildi. 

Teklifler 
1. — içel Milletvekili Edip özgenç'in; İllerde Mer

kez İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/278) 
(içişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 19.11.1985) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver ve 2 Ar
kadaşının; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
59 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/279) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkan
lığına geliş tarihi : 19.11.1985) 

3. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın; 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununun Sınıflarla İlgili 
1897 Sayılı Kanunla Değişik 36 ncı Maddesinin Em
niyet Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
Başlığını Taşıyan VII nci ve VIII inoi Kısımlarının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/280) (Plan ve 
(Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.11.1985) 

4. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın; Anka
ra İline Bağlı Nallıhan İlçesinin Cayırhan Bucağında 
Çayırhan Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka-

20 . 11 . 1985 0 : 1 

Başkan 
Başkanveküi 

Arif Ş. Bilgin 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kayseri Samsun 
Mehmet Üner Süleyman Yağcıoğlu 

nun Teklifi (2/281) (İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.11.1985) 

5. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu ve 12 
Arkadaşının; 2809 Saydı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 
28 inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/282) (Millî Eğitim; Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.11.1985) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, yaşam sigortası masraflarının vergi iadesi kapsa
mlına alınacağı hakkındaki beyanına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/770) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18.11.1985) 

2. — istanbul Milletvekili Yılimaz İhsan Hastürk' 
ün, ^AIDS hastalığına ilişkin Sağlık ve Sosyal' Yardim 
Bakanımdan yazılı soru önergesi (7/771) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 18,11.1985) 

II. — GELEN KAĞITLAR 

20.11.1985 Çarşamba 

— 5İ1 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Arif S. Bilgin 

KATİP ÜYELER ; Durmuş Fikri Sağlar (İçel), Sttleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 inci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklatma ya
pılacaktır. Sayın miletvekiUerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(istanbul Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'e ka
dar yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, toplantı yetersayımız var
dır; görüşmelere 'başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bir konuya açıklık getirmek 
istiyorum. 

Bazı arkadaşlarımız gündem dışı konuşma husu
sunda ısrarlı görünüyorlar. Bu bakımdan, şimdi hep 

beraber içtüzüğün, gündem dışı konuşma hakkındaki 
60 inci maddesini okuyalım : 

«Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaruret 
görülen olağanüstü acele hallerde beşer dakikayı geç
memek üzere, Başkanın takdiriyle, en çok üç kişiye 
gündem dışı söz verilebilir» denilmektedir. 

Efendim, 'burada takdir tamamen Başkana 'bı
rakıldığı için, bu ısrar eden arkadaşlarınla bugün de 
söz veremiyorum. 

Arz ederim. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Dünkü 'birleşimde alınan karar gereğince, gün

demin, «Kanun Tasları ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer tşlen> kısmına geçiyoruz. 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada, 
Bir evvelki birleşimde tasarı, 13 üncü maddesi ha

riç, 27 nci maddeye kadar görüşülmüş ve kabul edil
mişti. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 

aşağıdaki mükerrer 354 üncü madde eklenmiştir. 

(1) 357 S. Sayılı Basmayazı 12.11.1985 tarihli 27 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

«işyeri kapatma cezası: 
Mükerrer Madde 354. — Yetkililerce, 353 üncü 

maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgele
rin bir takvim yılı içinde üç defa kullanılmadığının 
veya bulundumılmiadığının tespiti halinde mükellefle
rin işyerleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının kararı 
ile bir haftaya kadar kapatılabilir. Bakanlık bu yet
kisini mahalline devredebilir. 

Kapatma yetkisine ve bu yetkinin mahalline dev
rine 'İlişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakan
lığımca bdMenir. 

Ancak, işyeri kapatma cezasının uygulanabilmesi 
için yukarıdaki fıkrada belirtilen belgelerin kullanıl
madığının veya bulundürulmadığının ikindi defa tes
piti Üzerine mükellefin bir yazı ile uyarılması ve te
kerrürü halinde işyeri kapatma cezası uygulanacağı
nın duyurulmuş olması şarttır. 

Mükellefler hakkında işyeri kapatma cezası uygu
lanmış olması, diğer cezaların uygulanmasına engel 
teşkil etmez.» 

BAŞKAN — Efendim, 27 nci madde üzerinde 
grupları adına, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubun-
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dan Sayın Rıfat Bayazıt'a; şahıslan adına, Sayın 
Türkân Arıkan, Sayın Vural Arıkan ve Sayın Reş/it 
Ülker'e söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah

ramanmaraş) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 357 sıra sayılı kanun tasarısının, 'birinci bölüm, 
27 nci maddesinde gösterilen, «İşyeri kapatma cezası» 
başlıklı mükerrer 354 üncü madde hakkında grubu
muzun görüşlerini arz edeceğim. 

Tasarının okunan madde metninde, mükelleflerin 
işyeri Maliye ve Gümrük Bakanlığının kararıyla bir 
haftaya kadar kapatılabileceği gibi, bakanlığın, bu 
yetkisini mahalline de devredebileceği esası öngörül
müştür. 

Vergi Usul Kanununun 359-360 ncı maddelerin
de, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçla
rında, vergi cezalarından başka, hürriyeti bağlayıcı 
cezalarla birlikte, meslek ve sanatın men'i cezasının 
uygulanması da öngörülmüştür. 

©ir taraftan, meslek ve sanatın men'i cezası adlî 
yargıya 'bırakılırken, diğer taraftan, işyerinin bir haf
taya kadar kapatılması cezasının idarî makamlara ve
rilmesi ve bunların 'takdirine bırakılması, uygulamanın 
bütünlüğü bakımından ve Anayasanın 38 inci madde
si muvacehesinde yerinde görülmemiştir. 

Esasen, anakuralı da ihtiva eden Ceza Kanunu
muzun, umumun sıhhatine, yiyecek ve içecek mad
delerine müteallik cürümleri ihtiva eden (394-401 
inci) maddelerine göre de mahkûmiyet halinde (402 
nci maddeye göre) fiilin işleniş, şekil ve mahiyetine 
göre failin işyerinin 7 günden 6 aya kadar kapa
tılmasına hükmolunacağı öngörülmüştür. Bu madde, 
1983 yılında 2891 sayılı Kanunla tedvin edilmişti. 
Daha sonra arz edeceğim gibi, bir taraftan da, mes
lek ve sanatın men'i cezası, Vergi Usul Kanunlarıyla 
adlî yargıya bırakıldığı ve Ceza Kanunumuzda da 
işyeri kapatılmasına mahkemece hükmolunacağı ön
görüldüğü halde, hukuk kurallarından, Anayasanın 
38 inci maddesindeki ceza ve ceza yerine geçen gü
venlik tedbirlerinin kanunla konulacağı ilkesinden 
uzaklaşdarak, işyeri kapatılması cezasının idarece 
verilmesi, Anayasa ilkelerine ters düşmektedir. Kal
dık!, Türk Ceza Kanununun 402 noi maddesinde, 
kapatılan işyerinin 'bulunduğu mahal hayatî önem 
taşıdığı takdirde, işyerinin kapatılmasına karar veri
lemeyeceği de vurgulanmıştır. 

Burada çok mühim bir konuya temas edeceğim. 
Yarın, Maliye memurları, bir kazada 1 eczane var

sa, bunun kapatılması yoluna giderse, anailkeye ters 
düşer; hayatî ehemmiyeti haiz olan bir yerin kapa
tılması çok tehlikelidir. Bu prensipler esasen daha 
önce halledilmiştir; bu ilkelerden ayrılmak sakınca
lıdır. 

Sayın bakan huzurunuzda tasarının tümü hak
kında izahat verirken, bu kapatma cezalarının, Po-, 
lis Vazife ve Selahiyet Kanununda, Belediye Ceza
ları Kanununda mevcut olduğunu bildirdi. Orada 
vardır; bunu inkâr etmiyoruz, Belediyeler Kanunun
da mevcuttur. Orada, evvela bir tutanak tutulur, tu
tanak fiilî işyerine tebliğ edilir. 'Bu tutanağa karşı 
itirazı vardır. Bu, kapatmadan öncedir. itirazı var
dır; encümen gelir, bunu inceler; şayet adam haklı 
ise, kapatma cezası da verilmez, diğer ceza da veril
mez; haksız ise, o zaman encümen, itirazını redde
der ve 'buna kapatma cezasını verir, men cezasını ve
rir, para cezasını verir. Fakat, akabinde mahkeme
ye müracaat eder; 15 gün içinde de mahkeme bunu 
sonuçlandıırmaya mecburdur. Polis Vazife ve Sela-
hiyet Kanununda da bu prosedür vardır; böyle key
fîlik yoktur* 

Burada getirilen maddede bir keyfîlik getiriliyor 
ve üstelik de, Maliye ve Gümrük Bakanlığına <bu 
hususta uygulamanın bir yönetmelikle düzenlenmesi 
yetkisini veriyor. Bu gi'bi işlerde bunlar yönetmelik
le değil, kanunla düzenlenir. Kanunla düzenlenecek 
bir işi, yönetmelikle düzenlemek çok tehlikelidir. 

'Muhterem arkadaşlarım, yarın Maliye memurları 
bu prosedürü işletecek olurlarsa, seçimler zamanı he
pinizin başı ağrıyacaktır. Bir mahallî teşkilatın ne 
şekilde bunlara alet olacağını geçmişte gördük, bili
riz; ileride de bize göstermeyin. Bu Kanun tasarısı
nın bu maddesini komisyon lütfen geri alsın, incele
sin ve buna bir şekil versin; bu bir inceleme mah
sulü olsun. Esasını incelemeden doğrudan doğruya, 
«filanda vardır» deyip, bu şekilde getirmek çok teh
likelidir. 

Muhterem milletvekilleri, ben, esasen, grubum 
namına, 354 üncü maddenin tasarıdan çıkarılması 
hakkında konuşuyorum ve bununla ilgili önergemizi 
de verdik; bu önergemiz yüce Başkanlığa sunul
muştur. 

önerimizin kalbulünü arz eder, bu vesileyle hepi
nize sonsuz saygılar sunarım. (MDP ve SHPP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurun efendim. 
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TÜRKÂN TURGUT AR1KAN ((Edime) — Sa
yın Başkan, söz sıramı Sayın Vural Arıkan'a bıra
kabilir miyim? 

IBAŞKAN — Tabiî efendim. 
Buyurun Sayın Vural Ankan. 

VURiAlL ARIKAN $zmir) — Sayın Başkan, de
ğerli miietvekilieri; pazartesi günü radyoda, 06.00 ilâ 
07.00 arasında, hayvan sağlığına zararlı yemlerden 
bahsediliyordu ve konuşmacı sürekli olarak, suçlu 
yemlerden bahsediyordu; «suçlu yem, suçlu yem, suç
lu yem...» diye. Onu dinleyince, hatırıma bu kapat
ma cezası geldi,* yani suçlu işletme konusu. 

Vergi sistemlerinde, bazen, (işletmeler mükellefi
yet konusu olabilirler; hatta Katma Değer Vergisi 
Kanununu getirdiğimiz sırada, İstanbul Üniversite
sinden bazı maliye profesörleri (İSalih Şanver de da
hil olmak üzere) işletmecilik esasına göre müessese
nin getirilmesini önerdiler; halbuki biz, mükellef 
esasına göre getirdik. Binaenaleyh, suçu işleyen de 
mükelleftir, cezalandırılacak olan da mükelleftir. 
Mükelleften alacağınız cezayı, onun mal varlığına 
müracaat. etmek suretiyle alabilirsiniz; yoksa, vergi
cilikte, işletmeyi suçlu görmek suretiyle fcepengi aşa
ğı indıiremezsiniz. Neden?.^ Dün de kısmen arz et
meye çalıştım; modern maliye teorisinde, mükel
lefle idare arasındaki menfaat dengesi önemlidir. 
Bakınız; hacizlerde, mükellefin korunacağı söylen
miş; taşınmazlarda, teferruğlar söylenmiş; afet vu
kuunda, terkin söylenmiş ve mal varlığını belirli öl
çüde kaybettiği zaman, vergi ve cezanın terkin edi
leceği hükmü getirilmiş; incelemelerde, işin aksatıl-
maksızın yapılması lazım geldiği söylenmiş; hatta 
aramalarda, mükelleflere maddî ve manevî zarar ve
rilmemesi söylenmiş ve bu ilke getirilmiş, tetkikin, 
işyerlerinde yapılması ilkesi getirilmiş ve nihayet mes
lekî aletlerin haczedilemeyeceği söylenmek suretiyle 
de, meslekî faaliyetin devamı arzulanmış. Bunlar, 
mükellef - Maliye dengesinin korunmasında acaba, 
hep mükellefi mi korumuş Türk vergi sistemi; ver-
ıgi alacağım korumamış mı? Korumuş; her türlü 
(alacağa karşı rüçhanh alacaktır: Alacağını tahsil et
mek için devleti vasıta kılmaz, bizzat yapara İhti
yatî tahakkuk müessesesi vardır, İhtiyatî haciz mües
sesesi vardır, muamelelerin iptali, yani, vergiden ka
çırmak maksadıyla yapılan muamelelerin iptali me
selesi vardır, 

Binaenaleyh, bu tüp dengelenmiş olan bir sistem
de, işletmeyi mükellef addedip, onun kapatılması, 

modern maliye zihniyetiyle alakalı değildir; kaldı-
ki, yapıyla da alakalı değildir, biraz önce değerli 
üstadımız söyledi. 

Şimdi, aynı işlemden 3 ceza alıyoruz; meselâ, ir
saliyeyi bulundurmamaktan veya perakende satış fi
şini kesmemekten... Nedir birincisi? Kaçakçılığa te
şebbüs. Müeyyidesi nedir? 1 aydan 1 yıla kadar ha
pis; aynı zamanda, o süre kadar meslek ve sanat
tan men ve aynı zamanda bunun basına duyurul
ması. Kaçakçılığa teşebbüs cezasının uygulanması 
için koşul nedir? 2 defa bulundurmamak mesele
sidir. Şimdi idare, «(Benim ihtarımdan sonra üçüncü 
defa yaparsa, bir de ben vurayım» diyor; yani bir 
koyundan ilki post çıkartmaya çalışıyor. 2 tespit var
sa, zaten mahkeme buna hükmetmiş ve 1 haftalık 
kapatma değil, hükmettiği miktar kadar meslek ve 
sanattan men cezası veriyor. İkinci ceza, usulsüz
lük cezası. Yıllık miktarı nedir? 2 milyon 500 bin 
lira. Ek madde gelecek; artırımıyla, 25 milyon li
raya kadar da ceza kesebileceksiniz. Mahkeme men 
edecek, siz kapatacaksınız, gerektiği halde 25 mil
yon liraya kadar, ceza vereceksiniz, bir de, bunun 
üstüne üstlük, dükkânı kapayacaksınız! .a. Burada, 
ceza adaleti bakımından da dengenin muhafaza edil
diği söylenemez, 

Bakınız, (bütün dünya bu olayı yani mükellefle 
Maliye arasındaki ilişkiyi nasıl görüyor: Kitabın 269 
ve 280 inci sayfalan Neumafk'a aittir, şu başlığı ta
şır: «Bireylerin özel Sahalarına ve İktisadî Karar 
Hürriyetlerine Yapılan Vergisel Müdahalelerin As-
garîleştirilmesi Prensibi. 

Eğer iktisat düzeni, gerekli olduğu gübi, geniş dev
let ve cemiyet yapısının bir kısmı olarak kabul edi
lirse, o zaman, Ibu yapıya temel teşkil edilen ideolo
jiler ve bunları taşıyan kurumlara göre, bireylerin 
veya toplumun tercih edileceği aşikârdır.» ANAP 
ne diyor? ANAP, «Ben tamamen özel sektörcüyühı» 
diyor. Binaenaleyh, tercihiniz, bireyden ve özel teşeb
büslerden yana olacaktır. Bunun, vergi siyaseti için ne 
demek olduğunu, maliye tarihi, özellikle bütçeye ait 
ve vergi kurumlarına dair tarih ve maliye ilmine ait 
düşünce tarihi öğretir. 

Mutlakıyet zamanında ve herhalde biraz daha az 
bir ölçüde olmasına rağmen, yeni faşist diktatörlük
lerde, bireyin menfaatlerinin, vergi siyasetine ait ka
rarlar ve düzenlemelerde hemen hiç nazarı dikkate 
alınmadığı bilinen bir şeydir. Nerede veriyor bu den
gesizliği?.. Mutlakıyette veriyor ve yeni faşist teori
lerde veriyor. 
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Biraz daha ilerliyorum, orada da şunu söylüyor : 
«Bütün bunlara rağmen, bugün bile mükelleflerin, 
Maliye memurlarının tezvirci hareketlerine karşı ko
runmalarının gerektiği kabul olunmalıdır. Hiçbir mo
dern vergi kanunu, belirli salahiyetler olmadan yürür
lüğe sokulmadığı ve üstelik kesin kanun hükümlerinin 
yorumlanmasında ve uygulanmasında keyfîlik, cehalet 
ve hatta kötü niyet tamamen bertaraf edilemeyeceği 
için, mükelleflerin özel alanlarına, şekil ve ölçüye gö
re, fuzulî müdahaleye engel olmaya çalışmalıdır» di
yor. Modern maliye anlayışı, çağdaş ölçüde bu; ama 
bu hükmü, bu çağdaş ölçüde görebilmek mümkün 
değil. 

Takdir yüce heyetinizindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; önümüzde 12 yasadan oluşan bir 
kanun demeti var ve aslında pek çok kanunun pek 
Çok maddesinde değişiklik yapılmakta. Vergi Usul Ka
nunu da, vergi bakımından, verginin temel yasaların
dan birisi. Bugüne kadarki tatbikatta, Türkiye'de ver
gi reformu komisyonları mevcuttu. Bu komisyon, de
vamlı olarak, vergide yapılacak değişiklikleri tartışı
yor ve mutabık kaldıklarını neşrediyordu. 

Yine bunun yanında, bu tür temel kanunlarda 
değişiklik yapılacağı zaman, bu kanunlar, evvela üni
versitelerin, uzmanların, tatbikatçıların ve halkın bil
gisine sunuluyor, orada tepkiler ve eleştiriler tespit 
edildikten sonra, daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde 
bir kanun yapılıyordu. Ancak, bugün önümüze gel
miş bulunan bu tasarının, herhalde enflasyonun dindi-
rilememesi neticesinde mutlaka alelacele vergi kaynak
ları sağlama gerektiği düşüncesine varılarak getirilmiş 
olduğu gözüküyor 

Bu tasarıyla getirilen işyeri kapatma cezası, Vergi 
Usul Kanununun mükerrer 354 üncü maddesi olarak 
getiriliyor, yani araya sıkıştırılan bir madde oluyor. 
Halbuki, Vergi Usul Kanununun bir sistematiği var; 
bu sistematikte, 400'« yakın madde ve konular birbi
riyle dengeli şekilde konulmuş. Biraz evvel konuşan 
sayın hatiplerin de belirttikleri gibi, burada evvela 
bir vergi kısmı var; vergi kısmının yanında, ceza kıs
mına geçen bölümü var; orada da sıra ile kaçakçılık, 
ağır kusur, usulsüzlük, özel usulsüzlük ve onun da 
arkasında, ceza mahkemelerinde yargılanması gere
ken suçlar var. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız 359 uncu madde ne 
diyor, aynen okuyorum : «Kaçakçılıkta hapis ve mes
lekten men cezası 

Madde 359. — 344 üncü maddenin 1 - 6 ncı bent
lerinde yazılı fiilleri işleyenler hakkında, 345 inci mad
dede yazılı vergi cezalarından ayrı olarak üç aydan 
üç yıla kadar hapis cezası ile, bu kadar müddet, tica
ret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyete hükmo-
lunur. Ayrıca, masraf, hükümlüden sonradan tahsil 
edilmek üzere, keyfiyetin, gazete çıkan yerlerde ga
zete ile, çıkmayan yerlerde mutad vasıtalarla ilan 
edilmesine de hükmolunur.» 

Yine bir sonraki maddede, yani 360 inci maddede 
şöyle diyor : 

«Kaçakçılığa teşebbüsün cezası 
Madde 360. — Hareketleri 358 inci maddeye uyan

lar hakkında bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ve 
bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından 
mahrumiyete hükmolunur. Ayrıca masraf hükümlü
den sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin gazete 
çıkan yerlerde gazete ile, çıkmayan yerlerde mutad 
vasıtalarla ilan edilmesine de hükmolunur.» 

Şimdi, görülüyor ki, Vergi Usul Kanunu, derin 
bir inceleme yaparak, aradaki ince farkları da tespit 
ederek, bazı suçları, bazı hareketleri - yalnız vergi ce
zası, para cezası değil, usulsüzlük cezası değil - ay
rıca, mahkemede yargılanacak bir vergi suçu olarak 
tespit etmiştir. 

Bu getirilen hükmün yarar sağlayacağı düşünülü
yor. Halbuki bunların hepsi, biraz evvel okuduğum 
maddelerde - eğer konuşma süresinde sınırlama ol
masa - ve ifade edebileceğim diğer maddelerde açık 
bir şekilde var. Bu, duygusal bir yaklaşımla, yani, 
«Biz bu cezaları getirirsek çok yararlı olur, daha çok 
vergi tahsil edilir» düşüncesiyle yapılmıştır. Halbuki, 
bunların hepsinin yeri mevcuttur. Eğer onun içeri
sine ithal edilmemişse, ithal edilmeyecek kadar hafif 
fiiller olduğundan dolayı getirilmemiştir. 

Şimdi, burada, idareye verilen bir yetki var; öbür 
tarafta, kapatma ve teşhir cezası, mahkeme kararıyla 
oluyor; bu tasarıdaki hükümle, idare karar alabilecek. 
Bir memlekette kanunları çıkarırken, o memleketin 
sosyo - ekonomik durumunu ve hatta sosyo - politik 
durumunu da nazarı itibara almak lazımdır. Böyle bir 
yetki idareye tanındığı zaman, bundan ne gibi neti
celer ortaya çıkar? Bunları da, kendi ülkemizin, he-
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pimiztin bildiği özel şartlarını göz önünde bulundur
mak suretiyle yapmak lazım gelir. 

Ayrıca, ben de aynı konuya takılıyorum. Anaya
sanın 38 inci maddesinde, «Ceza ve ceza yerine ge
çen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur» de
niyor. 

Bu esas, bu maddede tam olarak yerine getirilme
miştir ve bugün eğer bu maddeyi çıkarırsak, düşüne
mediğimiz kadar büyük hadise ve keyfîliklerle karşı 
karşıya kalabiliriz. Onun için, bu maddenin tasarı 
metninden çıkarılmasını, ben de, benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım gibi, öneriyorum. Zannediyorum 
ki, bu, milletimiz ve halkımız için yerinde bir hare
ket olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Hükümet adına Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı; 

buyurunuz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sorulardan 
sonra söz alabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Sarularldıaın sonra; olunuyor efendim. 
(Buyurun. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Yerimden 
konuşabilir mlilyiım Sayın Başkam? 

BAŞKAN — Kısa olmak üzere, islterseniz yeriniz
den konuşabilirsiniz Sayım Bakanı. 

'Buyurunuz efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTBMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kam, değerli m'Mefivekilleri; konuşmaıma başlama
dan önce, bir mütehassıs nıiltetveMli aırfeadaşıımızın 
getirdiği bir noiu okumak istiyorum: «Herhalde, rad
yo yayınında, suçlu yemidien değil de, ısurçilu yemden 
baıhısodiıllmiş olmak ıgerelkiir» dediler. 

iSurelu yem mikroorganizmalar tarafından 'bozul
muş yem (imiş. Her hakte radyoda «Surçlu yem» 
anlatılırken bir sürçti lisan olmuş ve «(Suçlu yem» 
meselesi ortaya çıkmış. 

Değerli lajrkaıdıaşlaır, gayet tabidir ki, tıercilhimiz 
özel sektörden yanadk ve gayet tabiîdir ki, çalışan ve 
kazanandan yanayız Bunu, hem ıhüikülmöt programı-
mızıda, hem parti programımızda ve Iher vesileyle ifa
de efimdkten çekinmûyoruz. 

'Dürüst çalışan mülkelefe hiçbör dk külfet getiril-
memöktedir; bunu da her vesileyle söylüyoruz. Dü
rüst çalışan, işyerinde kesmesi gereken işletme fişini 
(kasen, ve yaptığı alışverişti belgeleyen mülkelefl'erlie 
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filgÜ endişelerli (burada, neden bu Ikadar çotk dile ge
tiriyoruz; bumu da, anlamak mümkün değildir. Eğer 
bir mükıelılıef, saltıtığı imalın fişini kesiyorsa, aldığı mal 
içun; fatura istiyorsa, yaptığı her alışverişi belgeliyor 
ise, bu getirdiğimiz caydırıcı ceza malddeleri ve cay
dırıcı (hüiküırnlleıllie, Ibu mükellefin ilişkisi nedir ki?. 
Eğer 'bir mükellef, satftıığı mal ille ilgili olıaıralk istetme 
fişi kesmiyor ilse; 'bu, yapılan 'bir incelemede tuta
nak iılte 'bir defa sorara bir kere daha, tespit edSliyorisa 
ve kanun metninde dle açıikça, yazıldığı gibi, 2 defa 
bu tespit yazılı olarak tutanakla; yapıldıktan sonra, 
kendisine yazılı olarak bildiriliyor ye «Ey mükellef, 
bak senin 2 dlefa, işletme cfiKşi kesmediğini tespit ediil'-
mlişltir ve falan falan tarihli 'tuıtanajMaındia da bu açık
ça 'beyan ve İfade edilmektedir. Eğer ıbu yanlışlığı bir 
tere daha, yapair isen, senin; işyerin kapatılabilir» di
yar ilselk, o zaman 'bu mıülkelef (kendisini herhalde 
'bir çekidüzene ısıokmalııdlKr. Stüz, 2 'defa işletme fişini 
kesmiyor d'iye tutanakla tespit edip, yazı ite ikaz et
mişsiniz ve 3 üncü dlefa gittiğinizde, hâlâ bu mü
kellef işletme fişimli kesmemiş... O halde, Maliye ve 
Gümrülk Bakanlığının tespit edeceği ulsuler ve esas
lar çerçevesinde bu işyerini kapatıp, biraz da cay
dırıcı olma, hakkınıa salılilp olalıım. 

'Değerli arkadaşlar,, hepimiz biliyoruz, bir fiil 
tespit edildikten ve oradan sorara da mükellefe bu 
tebliğ edildikten sonra, müıkelefin, yargı organlarına 
başvurup, alınanı karanı durdurma, yargı yoluyla, bu 
işin irdelenmesini istoeme halkları her zaman mev
cuttur. Bu İkan/um, kaldırılan; bir şeyleri, elden alınan 
halklara, hukukları da anlatmamıalktadır; 'ama biz ge-
ne ifade ederek sözlerimizle son yerelim... Dürüst çaj-
lışan, yaptığı alışverişi belgeleyen, Ikazancımıı beyan 
eden, kazancından doğan vergisini zamanında ödeyen 
mükellefe hiçbir ek külfet getirmilyoruç. Borada ge
tirilen bütün büklümler, bütün cayduncı hususlar, bu 
işleri yapmayan, yapmasını bilmeyeni, yapmamakta 
ısrar eden kimseleri, artık, 'buıgünün Tüıtkityesindle ol
ması gereken düzeye getirmek ve mutlaka, ve mutlaka, 
Türkiye'mizde belge 'düzeninin oturmasını sağlamak 
içindir. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Bakan. 

Efendim, madde üzerinde soru sormak isteyeni 
varsa lütfen isimlerini bldirsinler... 

Sayın Barış Can, Sayın Reşit Ülker, Sayın Ba-
yazıt. 

ıSoru ısorma işlemi bitmiştir. 
Şimdi sırasıyla söz veriyorum. 
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ISalyiA 'Barış Canı, «buyuırtutrı. 
H. BARIŞ CAN ıPnıop) — Salyıtı Başkam, sa-

ym balkanın aıçaklamajllaırını dinledük. Cezalandırma 
hükümlerinin hukukta nasıl yer aldığına ilişkin soru-
İa,rımı «onuyorum efendliim. 

Bağlanışız yangı 'kararı olmadan işletmeferii kapat
manın dloğura(bileoeği ve yol açabileceği sakıncalar 
hufaulktoa belidir. Şimdi balkamlık, hapıgi yaisa|yıaı da
yanılarak, çılkaırılacalk yc^tmıeliMle burnu belirleye-
cektiîi? Belediyeleri örtnıek vıertefbiüirllıer; ıgerçli 'beüödiı-
lyeüer <d)e katpaftıyor ama, onların teşkilat yasalarında, 
işyerleıüni hangi fcoşoflllaırta kapataJbilecökleri 'betidir,. 

Şimdi Maliye -Başkanlığı, şu veya, bu sebeple, usul 
hökülmlerij yönündlen bir işyerini ıveya Jşletimeyi kapalt-
tnanMi daıya|nagımıı hangi yasadan aflmakltadır? Bunun 
sonuıçlatn hukukî ıtarlbışmaılara yol aiçaıcaığı için, buı-
nun sonuçları hakkmjda ne dlüçüınlülmektedir? 

Arz öderim. 

(BAŞKAN — Tefekkür ederim^ 
Sayın Ülker, buyurun, 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, bu 
yasa hazırlanırken, Vergi Usul Kanununda ceza mad
deleri vardı; bunların tatbikatı ne olmuştur? Mahkeme
ler ne kadar ceza vermiştir; ne kadar kişi mahkûm edil
miştir; hangi suçlardan mahkûm edilmiştir? Bunların 
bir istatistiği var mıdır ve bu istatistikler incelendik
ten sonra bir yetersizlik görülerek mi bu madde ge
tirilmiştir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bayazıt, buyurun. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu 
ile, 1918 sayılı, Kaçakçılığın Men ve Takibi Hak
kındaki Kanunlarda bazı değişiklikler yapılmış ve li
beral ekonomiye bağlı bulunan ANAP programında 
bu konularla ilgili hürriyeti bağlayıcı cezalar bura
dan kaldırılmış, yalnızlara cezası ile iktifa edilmiş
ti. Acaba bugün böyle bir şeyi düşünüyorlar mı, dü
şünmüyorlar mı? Bir taraftan kapatma cezası getirili
yor, bir taraftan da hürriyeti bağlayıcı cezalar bu ka
nunda kalıyor. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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i MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — «Bağımsız 

I yargı kararı olmadan yer kapatma, işletme kapatma 
I konusu hukukî değildir» dedi Sayın Barış Can ve he-
I men, benim misalini vereceğim, belediyelerin işyeri 
I kapatma konusundaki kanundan bahsettiler. 
I Belediyelerin işyeri kapatma yetkisi vardır, polisin 
I işyeri kapatma yetkisi vardır. Tabiî ki, bu yetkilerini 
I yasadan alırlar. Biz de şu anda bir yasa çıkartma 
I çalışmalarını sürdürmekteyiz; çıkartacağımız da bir 
I kanun maddesidir. O halde, yetkimizi biz de kanun-
I dan almaktayız; hukuka uygunluğu da tartışılmaz

dır. 
I Sayın Reşit Ülker, «Tatbikat ne olmuştur, neden 
I gelmiştir? Zaten mevcut hükümler vardı» dediler. 
I Mevcut hükümler, malumunuz, bu kasa fişi uygu-
I lamasından önce yapılmış hükümlerdir. Kasa fişi 
I vermemekle ilgili hususları kapsamamakta ve daha 
I ziyade, kaçakçılığa teşebbüsle ilgili cezaları ihtiva 
I etmektedir. Biz bu şekilde, bir boşluğu da doldurmuş 
I ve eksikliği tamamlamış oluyoruz. 
I Hürriyeti kısıtlayıcı bir husus değildir. İşyerini 
I açmak, işyerini çalıştırmak, orada ticaret yapmak, 
I kazanç sağlamak herkesin anayasal hakkıdır; ancak 
I yaptığı faaliyeti belgelemek, elde ettiği kazancı doğru 

bir şekilde yazmak ve bu kazancından dolayı vergi 
I vermek de herkesin görevidir. Eğer bir mükellef bu-
I nu bilerek ve isteyerek - kendisi müteaddit defalar 
I ikaz edildiği halde - yapmıyor ise, caydırıcı birtakım 

şeyleri ortaya koymak gerekmektedir. 
Arz ederim efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, benim sorduğum konu bu değil efendim. 
I Hürriyeti bağlayıcı cezalar acaba niçin kaldırılmıyor 
I dediğimize göre; 1918 sayılı ve Türk Parasının Kıy-
I metini Koruma Kanununun hürriyeti kısıtlayıcı, bağ

layıcı cezaları kaldırılırken, onları da zamanı geldi-
I ğinde kaldıracağız, şeklinde ifade etmişlerdi; bunu 
I hatırlatmak istemiştim. Acaba niçin kaldırılmıyor? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Hatırlat-

I manıza teşekkür ederim efendim, sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

I Sorular cevaplandırılmıştır. 
27 nci madde üzerinde verilmiş önergeler var; 

I geliş ve aykırılık sırasına göre okutup, işleme koya-
I cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
357 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci bölüm 27 

I nci maddesinde gösterilen işyeri kapatma cezası baş-
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lıklı mükerrer 354 üncü maddenin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Kadri Altay 
Antalya 

Ferit Melen 
Van 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meeİsi Yüksek Başkanlığına 

Vergi Kanunlarınca Degüişlilklilk Yapılması Hakkın
daki Kanon Talsansıının 27 nci maidldiesinldıe yer alan 
Vergi Usul Kanununun «işyeri kapatma cezası» baş
lıklı mükerrer 354 üncü malddesinin kanunun temel 
yapısına •aykırı, çok sert ve onur 'kırıcı otaması, yetki
nin malhkemeleıre verilimeyip İdareye verilmiş olması, 
keyfî uygulatmalara yol açalbMeeek nitelikte ötonası ne
denleriyle tasarı motelinden çıkarılmasını Öneririz. 

Saygılarımızla. 

Reşit Ülker) 
İstanbul 

SelafaaSMn TaJfllıoğhı 
Yozgat 

Nuri Üzel 
Eskişehirt 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Onural Ş/eref Bözkurt 
Çanakkale 

Kemal Gokçöra 
Bursta 

Şükrü Yülzlbaşıoğlu 
Aflyorrkaralhisar 

Yılmaz Hastoüırk 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet MedMsi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanon tasarısının 27 nci mad

desinin ikinci bendinin aşağıldaki şekİKde değiştüriilrne-
sini arz ve teklif ederiz, 

'27 nci maÜıde ikinci bendi : «Kafpaltma yetkisinin 
ve bu yetkinin mahallime devrine ilişkin usul ve esas
lar kanunla bdirlenir.» 

Enver Özcan 
Tokan 

löimer Kuşhaın 
Kam 

Salim Breft 
Konyaı 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Âşkın Tofctaş, 
İzmiır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ıGörüşülımekıte olıan 357 sıra sayılı Kanun tasa

rısının 27 nci matiJdesinlin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Feyzullah Yıldırır, 
Gaziantep 

iVunal Arıkan 
İzmirt 

Hayrullalh Olca 
Izmiıj 

Mustafa Çonapçıoğlu 
Balıkesir 

Türkân Arıkan 
Edirne 

ha. Vardıal 
Zonguldak 

IBAIŞKAN — Efenldim, Sayın Rıfat Bayazıt ve ar-
kaldaşlan, Sayın Reşit Ülker ve arkadaştan, Sayın 
Feyzullah Yılldırır ve arkadaşlarının vermiş oldukları 
önergeler aynı man'iyeltlte olop, madkieriin tasarı met-
nünden çıkartılmasına dair önergelertilir. Bu bakımidan, 
üçünü beraber oylarınıza sunacağım. 

ISayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BASjKANVB-

KİUÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz, 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
/MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCfîBE AL'PTEMOÇtN (Bursa) — Hayır. 
(BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergelere 

katılmamaktadır, 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Etiiirne) — Sa

yın Balkan, önerge sahipleri a'dına söz işitiyorum efen-
ıdim, 

(BAŞKAN — Buyurun efenldüm. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Eidirae) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; iki örnek vererek, 
önergenin geçerli olduğunu dikkaltlerÜnüze sunmak is
tiyorum, 

Elimde birtakımı bilgiler var, bir haiftiakJan beri top
luyorum; bunliaır, Ankaralda belediyelerin esnafa 
kestiği cezalaırk ilgilidir. Bu cezalar, esnafın kanun-
tila yazılı kurallara uymamasından dolayı kesilmiş. 
Bakıyortsunuz, bir ay 'içinde iki tane ceza kesilmiş; ra
kamlar : 3 000, 1 5O0, 1 500, 1 500, 1 500, 1 500, 1 500, 
1 500, 1 500, 1 500 ve son aylarda 3 OOO'e çıkmış. 
15 günde bir, aylda bir gidiyorlar, yanlış olan şey dü
zeltilmiş olsun olmasın, cezaliaır kesiliyor ve «(Bu ce
zayı biz keselim, sen işini yürüt» deniiyor. Yani, bir 
kere, yasadaki, yapılmaması gereken şey, düzeltöllrne-
miş oluyor. 
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M, bu cezalar ayda bir veyahut onbeş gün-
ıde bir, İki ayda bir kesildiği zaman, bir nevi devlet 
haracı haline geliyor. Üçüncüsü, bunun bir bedeli 
-var; çünkü enflasyonu da etkileyen b'ir fafkMölr ölüyor. 
IBunıu ödeyen kilsi, fiyatına zaını yapıyor; toplum 
Ödüyor, 

IBir başka noktayı dlkkatlıeriinlize sunmafk istiyo
rum. Maddenin içinde «üç defa küllamlmadiğınıo tes
piti» ve son fıkrada da, «ikinci tiefa tespiti üzerine 
yazılı olarak bildirilir» deniyor, 

Tatbikatta, şüpheli alacaklarla ilgili uygulamayı 
yaşamış olan arkadaşlarımız çok iyi bilirler; şüpheli 
alacaklarda 2 defa yazılı olanak bMrdiğiniz zaman, 
bunu, masrafa geçme hakikimiz .dipğaıjdı. Ne- yapardı 
işletmeler? Senenin sonunda, aralık ayı içinde, faraza 
l20 Aralıkla, alacaklı oldukları kişilere b'ir mektup 
yazarlar ve «bunu ödeyin» derlerdi; eritesli gün. bir 
mekltup daha yazarlardı, «bunu da ödeyin» derlerdi 
iki, daha araidan zaman geçmemiş, ödemesine imkân, 
fırsat yok; ama 2 döfa yazılı olarak bildirdiği için, 
şüpheli alacakları masrafa geçerlerdi, vergiyi de öde-
mezlerldi, 

ISImdi biffialda da buna benzer birtakım işlemler 
mulöaflfla yapılacaktır. Yoklamayı yapan -konuyu bi
lenlerin hepsM kaisltiellimiıyorum; ama bu tür uygula
malar multlaka olacaktır- kişi, «Şu beligeyi tujtmaimış-
sm» diyecektir, ertesi gün gene gelecektir, «Bu belge 
Igene yok» diyecek ve onldan sonra bir yazı yazacak
tır; üçüncü gün de, kapatma imkânı doğacaktır, 

ISözîerilml sununla bitirtilyorum : Biraz önce Sayın 
Rjfat Bayazılt, döviz kaçakçılarıyla 'ilgili konuyu ge
tirdi. Gerçekten biz burada dlöviz kaçakçılarım afifelt-
ıtik sayın arkladalşlarım; ama biz ne yaipıyıoruz? ülke
nin eğitim düzeyini de dikkate almadan, esnafa bü
yük külfetler getkliyoruz. O nedenle, konuşmamı şu 
«tözlerle bitirmek Miyotruraı : Küpleri üst üste dtoseler, 
altındakini bir çekişenler, seyreyteyin siz gümbürtüyü. 
Bunu getirldiğiniz zaman, sanıyorum ki, ANAP'm da 
sonu ıolacaktu\ 

Saygılar sunarım. 

|NılHAT AK'PAK (Sakarya) — Demagoji yapı-
ıyonsun« 

(BAŞKAN — Teşekkür eldenim Saıym Türkân Arı-
kaın< 

Efendim, üç önergeyi birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Klabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir, 

(Diğer, önergeyi okütyyorum ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
G'örlüşülimeklte olan kamın tasarısının 27 ncj mad

desinin ikinci bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril-
mesinü arz ve teklülf ederiz, 

(Madde 27 ikinci bent : «Kapatma yetkisinıin ve 
bu yetkünin mahalline devrine ilişkin usul ve esas
lar kanunla: belirlenir.1»; 

Tokat Milletvekili Enver özcan ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu efen

dim? 
IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA

DİR DEMİR ^Komya) •— Katılmıyoruz. 
IBAŞKAN — Saıym Hükülmet?., 

(MALÎYE VE GÜMRÜtK BAKANI AHMET 
KURTCEBE AUPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmııyo-
|ruz« 

IBAŞKAN — Önerge sabipfleri konuşmak isterler 
mi efendim? 

İBuyururı Saıym Özcan. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bu madde, benden önce konuşan değerli 
arkadaşların da belirlediği gibi, aslında, tüm bu ta
sarının özünde, felsefesinide bulunan ve bir nevi, hü
kümetin getinmek istediği fiskal sıkıyönetimin belirti
lerinden bir itanesi, 

INJHAT AKIPAK (Sakarya) — Ne demek o? 

(BAŞKAN — Uütfen müdahale eitmeyeltoı. 
{ENVER ÖZCAN (Devamla) — Bu önergemle ben 

şunıu getirmek işitiyorum : Bu maddenin iklinci ben
dinde, özellikle tabiî bazı küçük işletmeler göz önü
ne alınıyor ve «Bunların kapatılma yetkisini istiyo
rum» derliyor, 

(Hiçbir bağımsız mahkeme karan otoaldan kapat 
ma yeltkiisinii alması zalten anlamsızlık. Onun ötesin 
de, bu yeltkiyi verel'im, iyi; ama hangi hallilerde, han 
gi usul ve esaslara göre kapatacağınızı beliırtmiıyor 
sunuz. Bu önengemde, sadece, çıkmakta olan bu ka 
«unda, usul ve esalslar da belirlenişini diyorum. Bu; 

en azından bir tüzük konusu olabilir; ama aslında bu 
' nun kanun metinlinde belirlenmiş otaaisı gerekir. Han 
gl usul ve esaslara göre, hangi usul ve esalslar uyarın
ca kapatma yetkisi alınıyor; bunu ıbeliıltmek ilstiyo 
ruım, 

Teşekkür ederini, 
(BAŞKAN — Teşekkür elderilm Sayın Özcan, 

'önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul1 edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul ediilmemilstir. 
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,27 nci maddeyi, komisyondan geldiği şekliyle oy
larımıza sunuyorum : Kalbul edenler... Kalbul etme
yenler... Kalbul ©dilmişitlir-

28 imdi malddeyi okultuyorum : 
MADDE 28. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

nun 2995 sayılı Kanunla değişik 358 inci maddesi aşa-
ğıidalki sekide değişItMlmiştir. 

«Kaçakçılığa teşebbüs : 
M'aıdde 358. — 1. 344 üncü maiddeniın 1̂ 6 nu

maralı bentlerinde yazılı fiilileri veya bir hesap dö
nemi iç'inide ayrı tarihilerde en az ilki defa fatura, 
sevk İrsaliyesi, gider pusulası, müstahsil malklbuızu, ser
best meslek malklbuızu, taişıma insaliyesi, yolcu listesi, 
günlük müşteri listesi düzenlememe ve vesikasız mal 
(bulundurma fiilleri, verginin tarhı için kanunid'a belli 
edilen sürenin girmesinden önce meydana çıkarian-
'lar, bu âffierin vergi ziyama neden olup olmayacağı
na bakılmaksızın; 

|2< I3HO0 sayılı Kanun hülklmü gereğince mecbur 
tutuldukları hall'de Ödeme kaydedici cihazları alma
yanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan 
veya 'başkalarının fcullaınmasına müsaade edenler ile 
(bir hesap dönemi içinlde ayrı tarihlerde en az İki defa 
cihazları kullanmamak suretiyle saltıış filşıi vermedik
leri tespit edilenler; 

ı3< (Bu Kanunun 127 nci maddesinin (d) bendi 
uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanlığının özel işaret
li görevlisinin ikazına rağmen araçlarını durdurma
yanlar ve mükerrer 257 nci madldenin verdiği yetkiye 
-dayanılarak çıkartılan yiönetaelik gereğince, Maliye 
ve Gülmrülk Bakanlığı ve Defterdarlıklar ile anlaşma 
yapan maltlbaa işlettaedilerindem muhteviyatı itibariy
le yanıltıcı beliğe basan veya basıp dağıtanlar ile yö-
ndtmelikiüe beliritiilen biMirilm .görevini yerine getirme
yenler; 

Kaçakçılığa' teşebbüs etm'iş sayılırlar.» 
(BAŞKAN — 28 inci madde üzeırlinde söz iste

yen?.» Ytok. 
28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler.., 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sual var Sayın 

'Başkam, 
(BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçildi; özür 

dilerim..* 

28 inci maıddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

29 uncu malddeyi okutuyorum : 
JMADDE 29. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

nun 23165 sayıh Kanunla değişik 361 inci maddesinin 
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üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değ'iş'tülri'lmlişitiır, 
«Yötkili makamı ve memurlar tarafından Kamu 

tdare ve müesseseleri ile gerçek veya tüzelkişilerden 
148 ve 149 uncu m'alddeler gereğince istenilen bilgileri 
çekinme sebebi olmaksızın vermeyenler ile 150 nci 
maldldenin 1 - 3 numaralı bentlerinde yazılı olanlar
dan bahsi geçen malddedekl büld'irme mecburiyetimi 
yerine getirmeyenlere 50 000 liraya kadar para ce
zası hükmiolunur, 

İBAŞKAN — 29 uncu maidde üzerinde söz iste
yen?.. Ycki 

29 uncu maldldeyi oylarımıza sunuyorum : Kaibul 
ddenler... Etmeyenler... Kalbul1 edilmliışftliır. 

130 uncu malddeyi dfcultuyorum : 

jMADDE 30. — 213 sayıllı Vergi Usul Kanunu
nun 371 indi m'aldldesinin birinci fıkrasının 5 numa
ralı bemldi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5, Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi 
ıgeçmüş bulunan vergilerim, ödteenıin geciktiği her ay 
ye kesri için, Ö183 sayılı Kanunun 51 linçi maddesiın-
tde belirtillen nispete uygulanacak gecikme zammı 
loranınlda bir zamla birlikte haiber verimle tarihimdem 
(başlayarak 15 güh içinde Ödenmesi.» 

/BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde stöz iste
yen?., Yok, 

30 uncu malddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Etmeyenler... Mıaldde kalbul edilmiştir. 

ı3ıl imci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 31. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu-

nun 2686 sayılı Kanunla değişik 376 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve 
özel usulsüzlük cezalarında indirme : 

'Maidde 376. — Resen veya ifcmalem tarh edilen 
vergi veya vergi farkını ve aşağıdaki gösterilen in
dirimlerden artakalan kaçakçılık, ağır kusur, kusur, 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef ve
ya vergi siorumllusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden 
'itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine müra
caatla vadesdnlde veya 6183 sayılı Kanunda zikredilen 
nevıi/den teminat göstererek vadenin bitaıesinden iti
baren üç ay içinde Ödeyeceğini bildirirse : 

•1< Kaçakçılık, ağır kusur veya kusur dolayısıyla 
keslem cezanın birinci defada yarısı; 

I2< M'ülfceak'İben kesilen cezaların üçte birli; 
3< Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üç

te biri; 
İndirilir, 
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Mükellef veya sorumlu ödeyeceğini bildirdiği ver
gi ve vergi cezaisi farkını yuk'arılda yazılı süre içimde 
ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hük
münden faydalandırılmaz, 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına taibi olmaksızın 
kepilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.» 

BAİŞKAN — 31 linçi madde üzerinde söz iste
yen?.. 

VURAL ARIKAN (izmk) — Sayın Başkan, so
ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — 31 inci maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler,.. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sual var Sayın 
IBaşkan. (ANAP sıralarından «Oylamaya geçildi» 
sesleri) 

M. TURAN BAYEZlIrr <Kahramanmaraş) — Su
al var Sayın Başkan, oylama bitmedi, oylamayı iptal 
edin efendim; sual esastır. 

IBAŞKAN — iBfendim, söz isteyen var mı diye 
sordum, 

Oylamaya geçmiş bulunuyoruz. Kabul edenler... 
(SHP sıralarından gürültüler) Kabul etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir efendim. '(ANAP sıralarından alkış
lar; SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

32 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Usul hakkında söz 
istiyorum, müsaade eder misiniz? 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Taraf olma
yın Sayın IBaşkan. 

ALÎ İHSAN ELGİN (tçel) — Hiç okutmadan o 
maddeyi de geçin. 

BAŞKAN — Usulsüzlük yoktur efendim; mad
deyi oylamaya geçtikten sonra söz istediniz. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, ba
şınızı öne eğiyorsunuz, glörmüyorsunuz. 

H. (BARİŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, öyle, 
oldubittiye getiremezsiniz; tarafsız olunuz. 

IBAŞKAN — Söz isteyen, soru sormak isteyen 
var mı, diye sordum. Lütfen efendim... (SHP sıra
larından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, «So
ru sormak isteyen var mı?» diye sormadınız, öyle 
oldu bittiye getkemeyeceksiniz, soru sorulacak efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Okuyunuz efendim. (SHP sıralarından sıra ka

paklarına vurmalar) 

I »MADDE 32. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 
I 376 acı maddeden sonra 205 sayılı Kanunla... (SHP 
I sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen,., lütfen... Sayın 
I milletvekilleri, usulsüzlük yok efendim... Lütfen... 
I (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
I Efendim, lütfen... Lütfen müdahale etmeyin... 
I (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
I Efendim, ©.kurnaya devam ediniz. 
I ...• 205 sayılı Kamınla eklenen 'bölümün Ek 4 ün-
I cü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
I tMlmiştk. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vur-
I malar) 
I Uzlaşma takibi mükellef veya cezaya muhatap 
I olanlar için vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliği 
I tarihinden itibaren... (SHP sıralarından sıra kapakla-
I rina vurmalar) 30 gün içinde yapılır.» 

I IBAŞKAN — Efendim, lütfen... İstirham ediyo-
I rum sayın milletvekilleri... Sükuneti ihlal ediyorsu-
I nuz-H Efendim müzakereleri dhlal ediyorsunuz, lüt

fen efendim... (SHP sıralarından sıra kapaklarına 
I vurmalar) 

ALİ İHSAN ELGİN (tçel) — Soru sorulacak... 
I H. BARIŞ CAN (Sinop) — Oradan emir alıyorsu-
I nuz, buradan emir alıyorsunuz... Soru sorulacak efen-
I dim; soruyu sordurun... Siz tarafsızlığınızı Mal edi-
I yorsunuz. 
I IBAŞKAN — Efendim, kimseyi ilzamı etmiyorum, 
I lütfen... (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
I H. BARIŞ CAN (Sinop) — Milletvekili, sorusu-
I nu soracak... Usulsüz davrandınız... Oylama bitmedi; 
I milletvekili, sorusunu soracak, bu husus milletvekili-
I nin en yasal hakkı. 

I ©AS/KAN — Maddeyi Okumaya devam ediniz 
I efendim. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurma

lar) 
DSMET TURHANGIL (Manisa) — Başkanlık gö-

I revini ihlal ediyorsunuz. 
'BAŞKAN — Efendim, lütfen... İstirham ediyo-

I rum... (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Usul hakkında söz 

I istiyorum. 

IBAŞKAN — Efendim, lütfen... Lütfen efendim... 
I (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

[DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
I (İstanbul) — Utanın, utanın... »Dinleyiciler arasında 
I öğrenciler var; utanın... 
I AL* İHSAN ELGİN (tçel) — Siz utanın. 
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BAŞKAM — Lütfen efendim... 'Sayın miHetivekİl-
leri, usulsüzlük yoktur, müzakerelere devam ediyo
ruz; lütfen müsaade edin efendim. (SOP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar) 

E/fendim, lütfen... Müzakereleri ihlal ediyorsunuz. 
Lütfen efendim... (SHP sıralarından sıra kapakları
na vurmalar) Sayın Barış Can, Sayın Gürkan, lütfen 
efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Siz ihlal ediyorsunuz. 
Milletvekilli sorusunu soracak. 

BAŞKAN — Sayın ©arış Can, lütfen efendim... 
Lütfen, istirham ediyorum Sayın Barış Can... (SHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — MilletVekili, sorusu
nu soracak;' en yasal hakkı, 'bu. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Başkanlık görevi
nizi İhlal ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Müzakerelere • devam edeceğiz; lüt
fen sayın taiHelVekiılıleri... (SHP sıralarından «Usul
süzlük yapmayın» isesleri) 

Usulsüzlük yok efendim, lütfen... (SHP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) 

Efendim, müzakereleri ihlal etmeye devam eder
seniz oturuma 'devam edemeyeceğiz. (SHP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) 

VURAL AR3KAN (İzmir) — Sayın Başkan, usul 
hakkında s'öz istiyorum; çünkü usulsüzlük içindesi
niz. 

BAŞKAN — Efendim, usulsüzlüğü kabul etmi
yorum. Bir usulsüzlük yapılmamıştır. Lütfen... '(SHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar; ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, eğer gürültüyü kesmezseniz 
birleşime 10 dakika ara vereceğim. (SHP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar) 

Müzakerelere 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.17 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 
KÂTİP ÜYELER .-Süleyman YağcıoğlU (Samsun), Durmuş Füui Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — 31 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV.— /KANUN TASARI YE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (71716) 1(5. Sayısı : 357) (Devam) 

(BAŞKAN — 3'2 nci maddeyi okutuyorum efen
dim : 

MADDE 32. — 21'3 sayılı Vergi Usul Kanunu
na 376 ncı maddeden sonra 205 sayılı Kanunla ek
lenen bölümün Ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(«Uzlaşma talebi mükellef veya cezaya muhatap 
olanlar için vergi ve ceza İhbarnamesinin tebliği ta
rihinden itilbaren 30 'gün içinde yapılır.» 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 32 nci madde kabul 
edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okulfcuyorum : 

MADDE 33. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
na 376 ncı maddeden sonra 205 sayılı Kanunla ekle
nen bölüme aşağıdaki Ek Tl ve Ek 12 nci maddeler 
eklenmiştir. 
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«Tarhiyat öncesi uzlaşma : 
EK MADDE 11. — Maliye ve Gümrük Bakan

ağı vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergi
lerle kesilecek cezalarda tarhiyat öncesi uzlaşma ya
pılmasına izin verebilir. 

Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tu
tanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açı
lamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş ve
ya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış 
olması halinde mükellefler veya ceza muhatabı olan
lar verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden son
ra uzlaşma talep edemezler. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve usuller 
Yönetmelikte belirtilir.» 

BAŞKAN — Efendim, ek madde 11 üzerinde, 
Miliyetiçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Rı
fat Bayazıt; şahısları adına Sayın Vural Arıkan söz 
istemişlerdir. 

Sayın Bayazıt buyurun efendim. 
IMDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah

ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok muhterem millet
vekilleri; 357 sıra sayılı kanun tasarısının birinci bö
lüm, 33 üncü maddedeki, Vergi Usul Kanununun 
376 ncı maddesinden sonra, 205 sayılı Kanunla ekle
nen bölüme eklenmiş bulunan ek 11 inci madde hak- I 
kında 'grubumuzun görüşlerini arz edeceğim. 

Senelerden beri hayalî ihracat, kamuoyunu meş
gul etmiştir. Hayalî ihracat kesinlikle bir suçtur. Dev
letin, ihracatı artırmak ve teşvik etimek için getir
diği vergi iadesi kötü kullanılmıştır. Bazı kişiler, şir
ketler ve kuruluşların, dışarıya satmadıkları malları 
veya değerleri ihraç ediilmiş gibi gösterip vergi iadesi 
sağladıkları veya bunlara, gösterdikleri yüksek be : 

delin üzerinden vergi iadesi yapıldığı görülmüştür. 
Bunların adedi bir hayli fazladır; ödenen verginin 
miktarı milyarları aşmaktadır; son olarak bazı ga
zetelerde okuduğumuza göre 88 milyarı geçmiştir. 

IBuırada, evrak ve ibracaat belgeleri üzerinde bir 
sahtecilik var ise, hem Türk Ceza Kanununa göre 
sahtecilik suçu ve hem de vergi kanunlarına göre 
hileli vergi kaçakçılığı suçu tekevvün eder. Burada, 
aoalba, hileli vergi iadesi sebebiyle, vergi farkının ta
hakkuku ve cezası için pazarlık mı yapılıyor veya 
yapılmak mı isteniyor? 

(Hayalî ihracatın, yabancı memleketlerde hayalî 
adreslere, hayalî şirketlere, hayalî şahıslara. yapıldı
ğı bazı soruşturmaliardan anlaşılmaktadır. 

Getirilen bu düzenleme, hileli vergi kaçakçılığını 
himaye edip, hukuk Ve ahlâka ve temel kanunlara | 
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aykırı düşmektedir. Bu itibarla, 33 üncü maddeye 
eklenmiş bulunan ek 11 inci maddenin tasarı met
ninden çıkarılması hakkında önergemiz Yüce Baş
kanlığa sunulmuştur. 

önergemizin kabulünü arz eder, hepinize sonsuz 
saygılar sunarım. 

BAŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Buyurun Sayın Ankan. 
VURAL ARÜKA'N '(tzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekileri; ben huzurlarınıza sık sık çıkıp 
sizleri işgal etmek istemiyorum. Bu yüzden, meseleyi, 
suallerle açıklığa kavuşturmak istedim; fakat Sayın 
Başkan başını önüne eğip, Başbakandan başka kim
seyi görmediği için bu olaylar cereyan ediyor. (SHP, 
MDP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Tavuk bile, su içtikten sonra başını kaldırır, Al
lah'a bakarmış. Binaenaleyh, burada Aiah hüviye
tinde olamlar milletveklillerldir; ne Başbakandır, ne de 
Başkanlık Divanıdır. (ANAP sıralarından «Ayıp olu
yor» sesleri) 

IBASKAJN — Sayın Arıkan, lütfen efendim, ko
nuşmanızı yapın. 

VURAL ARIKAN l(Devamla) — Şimdi, mües
seseye geliyorum efendim; özel uzlaşma müessesesi. 
Uzlaşma müessesesi 1960 yilından itibaren ülkemiz
de uygulanır ve bunun mevzuu da, nitelikleri de ta
yin edilirdi. Bunu şimdi size okuyorum : «Resen ve
ya ikmalen tarh edilen vergilerle, bunlara ilişkin ver
gi cezalarının tahakkuk edecek miktarları mevzuun
da idare aşağıda yazılı hususlarda bu bölümde yer 
alan hükümler dairesinde mükellefler veya cezaya 
muhatap olanlarla uzlaşabilir.» 

Tarhiyatta, bu kanunun 1H6, 117, 118 inci mad
delerinde yazılı vergi hataları bulunacaktır. Bunlar 
maddî hatalara taalluk ediyor; bu bir. 

2. Tarhiyatta, bu kanunun 369 uncu maddesin
de yazılı şekillerde yanılma hali mevcut olacaktır. 
Dün de arz ettim; idare yanıltmış olabilir. 

3. Vergi ziyama sebebiyet verilmesinin veya usul
süzlük fiilinin işlenmesinin, mükellef veya ceza mu
hatabı tarafından, kanun hükümlerine gereği kadar 
nüfuz edememekten- ileri gelmiş olması lazımdır; ya
hut da müphem, yoruma müsait ya da kaza mercile
rinin görüş değiştirmiş olması lazımdır. 

Kapatma cezasında tanıdığınız o esnaf ancak bu 
hallerde uzlaşma yapabiliyor, yani, anoak bu halle
rin varlığı halinde uzlaşma yapabiliyor; bunun dışın
daki cezalarda ve vergi aslında uzlaşma, yapılamıyor. 
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20 - 25 senelik uygulama da şunu göstermiştir : 
Rayiç bedel takdirlerinde matrah yüzde 30 nispetine 
kadar indirilmiştir, cezalarda uzlaşma yapılmıştır; 
uygulaması da budur. 

Şimdi, bir hüküm getiriliyor size, deniyor ki, «Ma
liye Bakanlığı izin verebilir.» Kimin talebi üzerine? 
Bu belli değil. Uzlaşmayı yapacak kim? Belli de
ğil. Uzlaşılacak miktar ne? Belli değil. Kaçakçılık ce
zasında mı olacak, hayalî ihracattaki cezalarda mı 
olacak, yoksa normal cezalarda mı olacak? Bu belli 
değil. Âdet üzerine, gene, esas ağırlık yönetmeliklere 
verilmiştir. Ben inceleme safhasında, uzlaşma yapıl
masına karşı değilim, uzlaşma yapılmalıdır; ama bu
nun nitelikleri - başta arz ettiğim kanun hükmünde 
olduğu gibi - bir bir parlamentoda belirlenmelidir. 

Bilir misiniz, uzlaşma müessesesinde, neden bu 
kadar hukukî düzenleme var? Uzlaşma nedir? Bir 
devlet alacağının ortadan kalkmasıdır, ister vergi 
aslı olsun, ister ceza olsun, bir verginin ortadan kal
kabilmesi için de, mutlaka kanunda sebeplerinin be
lirlenmiş olması lazımdır; tıpkı, 2 500 liralık tarhi-
yatların terkin edilebileceğine dair verdiğiniz hüküm
deki gibi. 

Onun için, konuyu yozlaştırmadan bu hükmün 
komisyon tarafından geri çekilmesi yahut da tama
men alınmasını, müstakil bir kanun getirilmesini ve
ya bütün unsurlarının yasada gösterilmesini dilerim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Ek 11 inci madde üzerinde verilmiş önergeler 

vardır, onları okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
357 sıra sayılı kanun tasarısının birinci bölüm 33 

üncü maddesindeki Vergi Usul Kanununun 376 ncı 
maddesinden sonra, 205 sayılı Kanunla eklenen bölü
me eklenmiş bulunan ek 11 inci maddenin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Rıfat Bayazıt Osman Bahadır 

Kahramanmaraş Trabzon 

Ferit Melen Ebubekir Akay 
Van Erzurum 

Haydar Koyuncu Kadri Altay 
Konya Antalya 
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Sayın Başkanlığa 
357 sıra sayılı kanun tasarısında 33'e ek madde, 

11 inci maddenin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Vural Arıkan Salih Güngörmez 

İzmir Kocaeli 

Türkân Arıkan Galip Deniz 
Edirne Gaziantep 

Sabit Batumlu Erdal Durukan 
İstanbul Adana 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Rıfat Bayazıt ve 
arkadaşları ile Sayın Vural Arıkan ve arkadaşları ta
rafından verilen önergelerin mahiyeti aynıdır. Bu 
önergeleri, o yüzden, birlikte işleme koyuyorum. 

Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor mu? . 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Hayır. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı? Yok. 

Efendim, önergeler aynı mahiyette oldukları için 
ikisini beraber oylarınıza sunacağım : önergeleri ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yeterince üye geldi 
Sayın Başkan. , 

BAŞKAN — Efendim, kâtip üyelerimiz ancak 
şimdi verdiler neticeleri. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Say
mada çok dikkatliler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeler kabul edilmemiştir. 
Ek 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-

hul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir 

şey sormama müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzüğümüze göre, 

sayın bakanların bir başka bakan adına oy kullana
bilmeleri için, Başkanlık Divanına, vekâlet belgeleri
nin gelmiş olması lazım. Başkanlık Divanına böyle 
bir vekâlet intikal etmiş midir efendim? 
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BAŞKAN — Oylarda tereddüt hâsıl olursa, iste
riz efendim. 

Teşekkür ederim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tereddüte gerek yok 
elendim. Her halükârda, iki elini kaldıran bir baka
nın yetki belgesinin olması lazım: 

BAŞKAN — Efendim, eğer sayı eksikse, o za
man eibetteki yetki belgelerini isteriz. 

Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Eksik veya fazla 

olması halinde değil efendim her zaman istenmesi la
zım. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kuşhan. 

Efendim,, ek 12 nci maddeyi okutuyorum: 
«Ücretlilere vergi iadesinde uzlaşma 
EK MADDE 12. — 2978 sayılı Ücretlilere Vergi 

ladesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca 
kesilen cezalar uzlaşma mevzuuna dahildir.» 

BAŞKAN — Ek 12 nci madde üzerinde söz iste
yen yar mı? Yok. 

FBRJT MELEN (Van) — Ek 12 nci madde değil, 
33 üncü madde. 

BAŞKAN — Sayın Melen, ek 12 nci madde efen
dim; «Ücretlilere vergi iadesinde uzlaşma» başlıklı. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır efendim... 

BAŞKAN — Efendim, 33 üncü maddenin ek 12 
nci maddesi. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, afe-
dersiniz; kanun yapma tekniğinde, ek maddeler, ka
nunun arkasında ayrıca vardır. Maddelerin içerisine 
ek maddelerin ilave edilmesi çok yeni olduğu için, 
affınıza sığınarak söylüyorum, Başkanlık Divanı da 
bu konuda yanılıyor. Şu anda görüşmekte olduğumuz 
maddenin ikinci şıkkı olarak geçmesi iktiza eder gö
rüşündeyim; ek 12 nci madde değildir efendim. Tu
tanaklara yanlış geçiyor, o bakımdan tasrih ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, ek madde 12 hakkında bir önerge var, 

okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 
357 sıra sayılı kanun tasarısının birinci bölüm, 

33 üncü maddesindeki Vergi Usul Kanununun 376 
ncı maddesinden sonra 205 sayılı Kanunla eklenen 
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bölüme eklenmiş bulunan ek 12 nci maddenin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kadri Altay Rıfat Bay azıt 

Antalya Kahramanmaraş 

Osman Bahadır Haydar Koyuncu 
Trabzon Konya 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) - Katılmıyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN •— Hükümet? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Muhte

rem Başkan, kıymetli milletvekilleri; demin ek 11 
inci madde üzerinde geniş izahat verdim; sabırla din
lediniz, teşekkür ederim. 

Ek 12 nci madde de, Ücretlilere Vergi ladesi Hak
kında Kanunda bir değişiklik yapıyor; ona paralel 
olarak da burada hüküm getiriliyor. Bu getirilen de
ğişiklik, birçok mükellefi de vergi iadesine tabi tutu
yor. Vergi iadesinde bunu pazarlık mevzuu yapmak 
için de ek 12 nci madde getirilmiştir. 

Ben öteden beri derim, gayri ahlâkî, gayri ni
zamî şeyleri pazarlık mevzuu yapmayalım. Hileli fa
turalar getirilecektir, sahte faturalar getirilecektir; pi
yasada fatura satılmaktadır, bunlar toplanacaktır; 
yarın devletin başına büyük bir yük olacaktır. Bu du
rumun önlenmesi için bu maddenin getirilmesine lü
zum yoktur. Normal şekilde vergi iadesi yapılsın; ek 
maddeye ne lüzum var? Ben bunun metinden çıka
rılmasını önerdim. 

Takdir sizlerindir; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Ek 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Ek 12 nci madde ka
bul edilmiştir. 
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33 üncü maddeyi, kabul ettiğiniz ek 11 ve ek 12 
nci madde ile beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mad
deyi okutmadan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN - Ne usulsüzlük var efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, biraz ön

ce zatı âlinizden cevaplandırmanız için istirhamda 
bulunmuştum; «Başkanlık Divanına intikal etmiş kaç 
tane sayın bakanın yetki belgesi vardır» diye sor
muştum. Lütfedip cevap vermediniz Sayın Başka,-
nım. Deminki madde kabul edildi; ama benim teşriî 
görevim, bana, bunu sorma emri veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, biz, sayımda, sayın 
bakanları tek olarak sayıyoruz. Oyların sayımında 
rakam düşük olursa, o- zaman kendilerinin yetki 
belgesi olup olmadığını sorarız efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ma
demki tek sayıyorsunuz, o halde niye iki ellerini kal
dırıyorlar, sorar mısınız? Demek ki, yetki belgeleri 
olmadan ellerini kaldırıyorlar. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Başkanlık Divanında yetki belgeleri var. 
(Gürültüler) 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Kâtiplikte değil, Başkanlık Divanında 
var. 

BAŞKAN — Efendim, maalesef yok. (SHP sıra
larından alkışlar) 

KATIP ÜYE DURMUŞ FttCRl SAĞLAR (tçel) 
— Sayın Bakan, Başkanlık Divanı bizlerden oluşur. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, Sayın Sağlar... 
HÜSEYİN AVNI GÜLER (İstanbul) — Yeni

den oylama istiyoruz. 
BAŞKAN — 'Biz ona, göre saydırdık efendim. 

Lütfen... 
SALİM EREL (Konya) — Bunların her işleri 

böyle... 
Tarihî bir skandal oldu. 

BAŞKAN — Efendim, 34 üncü maddeyi okutu
yorum : 

MADDE 34. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 2686 sayılı Kanunla değişik 377 nci maddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye beşinci fıkra eklenmiştir. 

«Vergi daireleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın, (II özel idareleriyle belediyeler valilerin) muva-

% 
20 4 U . 1985 0 : 2 

fakatini almadan vergi mahkemelerinin kararları aley
hine Danıştayda temyiz davası açamazlar. 

Ancak; Maliye ve Gümrük Bakanlığı tespit edeceği 
hadlerle sınırlı olmak şartıyla, muvafakat verme yet
kisini Defterdarlıklara devredebilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 35. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 

414 üncü maddeyi müteakip aşağıdaki mükerrer 414 
üncü madde eklenmiştir. 

«Yetki : 
Mükerrer Madde 414. — a) Bu Kanunun 26, 

35 ve 366 nci maddelerinde yer alan tahakkuk fişi 
ile vergi ve ceza ihbarnamelerinin şekli ve ihtiva ede
ceği bilgilerde değişiklik yapmaya ve bunları Vergi 
Dairesi adına tanzim edecek olanları belirlemeye Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı; 

b) Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgarî 
ve azamî miktarları belirtilmiş para ile ödenecek ceza 
miktarlarını on katına, nispî hadleri ise iki katına 
kadar ayrı ayrı artırmaya ve bunları kanunî seviyesine 
indirmeye Bakanlar Kurulu; 

Yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Rıfat Bayazıt; şahısları adına Vural Arıkan söz iste
mişlerdir. 

Sayın Bayazıt, buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah

ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok muhterem millet
vekilleri; 357 sıra sayılı kanun tasarısının birinci bö
lümünde yer alan 35 inci maddesinde, Vergi Usul Ka
nununun 414 üncü maddesini takip eden mükerrer 
414 üncü madde hakkında grubumuzun görüşlerini 
arz edeceğim. 

Burada, Vergi Usul Kanununun 414 üncü maddeyi 
müteakip eklenen, «Yetki» başlıklı mükerrer 414 ün
cü maddenin (b) bendinde yer alan : «Bu kanunda 
yer alan maktu hadler ile asgarî ve azamî miktarları 
belirtilmiş para ile ödenecek ceza miktarlarını on 
katma, nispî hadleri ise iki katına kadar ayrı ayrı 
artırmaya ve bunları kanunî seviyesine indirmeye Ba
kanlar Kurulu; 

Yetkilidir.» hükmü Anayasanın 38 inci maddesi
ne aykırıdır. 
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Anayasamızın 38 inci maddesi, «Ceza ve ceza ye
rine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur» 
hükmünü taşımaktadır. 

Türk Ceza Kanununun 11 inci maddesi de, para 
cezaları arasında saymıştır. 

Bugüne kadar para cezaları, paranın değerini kay
betmesi karşısında 5435 sayılı ve 2970 sayılı kanun
larla ve daha sonra 3192 sayı ve 5.8.1985 tarihli Ka
nunla mislî artırmaya tabi tutulmuştur. Bugüne ka-
darki uygulama: Bu artırmalar Anayasaya uygun 
şekilde kanunla yapılmış ve zaten de Anayasa bunu 
kanuna bırakmıştır, Bakanlar Kurulunun kararına de
ğil. 

Bu kere, böyle bir artırmanın Bakanlar Kurulu
na verilmesi, Anayasanın 38 inci maddesine tamamen 
aykırıdır. Bu itibarla, 35 inci maddedeki Vergi Usul 
Kanununa 414 üncü maddeyi müteakip eklenen «Yet
ki» başlıklı mükerrer 414 üncü maddenin (b) bendi
nin tasarı metninden çıkarılması hakkındaki önerge
miz Yüce Başkanlığa sunulmuştur. 

önergemizin kabulünü arz eder, hepinize sonsuz 
saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Vural Arıkan; buyurun efendim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Anayasamız vergi ödevini tanım
larken, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar
name çıkarma yetkisi vermemiştir. Vergi sahasında 
Bakanlar Kurulu sadece, yukarı ve aşağı sınırlarda 
değişiklik kararı alabilir. Yalnız, bu da lâyü'sel de
ğildir; Anayasa, 73 üncü maddesinde bunu sınırla
mıştır. önce, konuyu tayin etmek suretiyle bir sınır 
getirmiştir, demiştir ki, «Vergi, resim, harç ve ben
zeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve in
dirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde... Bakan
lar Kuruluna yetki verilebilir.» Bunun dışında, ver
giye ilişkin diğer hususlarda Bakanlar Kuruluna yet
ki verebilmek mümkün değildir. Mesela, mükellefi ta
yin edelim; tayin edebilir mi? Bakanlar Kuruluna, 
tayin edelim diye yetki verelim... Anayasayı ihlal et
miş oluruz. Yetki, sadece, istisna, muaflık ve indi
rimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerden ibarettir. 
Bunun dışında, Bakanlar Kurulunun vergi konusun
da yetkili olabilmesi mümkün değildir. Her şeyin par
lamentodan geçmiş olması, yasalarda yerini almış ol
ması gerekir. Nitekim, 1960'lı yıllardan bu yana, Ana
yasa Mahkemesinin kararlarında da bu husus belir
lenmiştir. 

Bunu belirttikten sonra, şimdi geliyorum istenen 
yetkilere. Diyor ki, «Maktu hadleri artırayım.» Mak

tu hadler, biliyorsunuz işte, defter tutma hadleri ve
saire. 

Şimdi, bunun içerisinde maktu hadler var mı? 
Yok. Bunun içinde istisna, muaflık var, indirim ve 
oran var. indirimler malum, oran da malûm... Nite
kim, 1961 Anayasasındaki hüküm ile 1982 Anayasa
sındaki hükmü mukayese ederseniz - 61 inci madde
de yazılıdır - orada hadler sözkonusu idi. Yani, had
ler üzerinde Bakanlar Kuruluna yetki verilebiliyor
du; ama, 1982 Anayasası yapılırken hadler kaldırıl
mış, onun yerine indirim esası getirilmiş, yani indirim
ler üzerinde yetkili kılınma esası gelmiştir. Binaen
aleyh, hadlerin on misline kadar artırılabilmesi 73 ün
cü maddeye bizatihi aykırıdır. 

73 üncü madde, cezaları saymadığına göre, maktu 
cezaların on misli, nispî cezaların iki misli artırılabil
mesi yetkisi de verilemeyecek. Neden verilemeyecek? 
Çünkü, suç ve ceza koyma yetkisi parlamentonun 
münhasır yetkileri arasındadır; tıpkı, cezaları kaldır
ma gibi, af yetkisi gibi. Başka hiçbir merci - istis-
naen, sınırlı olarak Cumhurbaşkanı için sözkonusu-
dur - suç koyamaz, hiçbir merci ceza koyamaz, hiç
bir merci suçluyu da affedemez. Bu yönden de bu 
hüküm, parlamentonun, Büyük Millet Meclisinin yet
kisinin gaspı niteliğini taşımaktadır; bu yönden de 
aykırılık vardır. Sayın Rıfat Bayazıt'ın söylediği gi
bi, Anayasamızda, «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» 
ilkesi de benimsenmiş; o aykırılık var. 

Ben şunu hatırlatmak istiyorum: Ahmet Mithat 
Paşa Meclisi Mebusanın bir an önce kurulmasını ar
zular. Konu, heyeti vekilede konuşulur; derken, şey
hülislam söz alır ve der ki : «Hepiniz ukaladan ve 
umurdidesiniz. Anadolu ve Rumeli'den birtakım ce-
helei etraki toplayıp, onlardan reyi istifsar ve tedbir 
mi edeceksiniz? Her işi âdilâne rüyet ediniz. Eğer 
bir iştibah vuku bulursa fetvai şerife müracaat edi
niz.» 

Şimdi, sayın hükümet de bu tasarıyı getirirken 
diyor k i : Sizler - işte, o fetvada söylenildiği gibi -
elyak değilsiniz; bırakın bana, ben bunu yapayım. 

Saygılar sunarım. (SHP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
35 inci madde üzerinde verilmiş önergeler var, 

okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
357 sıra sayılı Kanun tasarısının birinci bölüm 

35 inci maddesindeki, Vergi Usul Kanununun 414 
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üncü maddeyi müteakip eklenen yetki başlıklı, mü
kerrer 414 üncü maddenin (b) bendinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Rılfat 'Bayazıt Ferit Melen 

Kahramanmaraş Van 
Vecihi Akın Ertüğrul Gökğün ' 

Konya Aydın 
Haydar Koyuncu Kadri Al'tay 

Konya Antalya 
Osman 'Bahadır 

Trabzon 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanun tasa
rısının 35/b maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 
Vural Arıkan Türkân Arıkan 

İzmir Edlirne 
Sabit Batumlu M. Erdal Durukan 

İstanbul Adana 
Mustafa Çorapçıoğlü Haydar Koyuncu 

IBalıkesiır Konya 
BAŞKAN — Verilmiş olan önergelerin her iki

si de aynı mahiyettedir; (b) bendinin metinden çıka
rılmasını istemektedir. 

Önergelere Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KORT ((Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan, 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK ©AKANI AHMET 

KURTGEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

'BAŞKAN — önerge sahipleri konuşmak istiyor
lar mı? İstemiyorlar. 

Verilmiş olan önergeleri müşterek olarak oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 

Sayın bakanlar, lütfen tek ellerinizi kaldırınız. 
{SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Yetki belgesi var önada,; 

İBAŞKAN — Efendim, Anayasanın maddesi çok 
açıktır. Her birleşim için yetki belgesi lüzumuna, 
Başkanlık inanıyor. O 'bakımdan, tek el kaldırılma
sını rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Hayır efendim. 

ADALET ©AKANI M. NECAT ELDEM '(Mar
din) — Yorumluyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler kabul edilme
miştir. 

35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 35 inci madde kabul 
edilmiştir, 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Bakanlar Kurulu üyelerinin katılmadıkları 
oturumlarda oy kullanmak üzere bir bakana yetki 
vermelerine dair 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyo
rum. 

İBAŞKAN — Usulsüzlük nerede efendim? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Anayasanın 96 ncı maddesinin ikinci fıkra
sını yorumlayış tarzınızla ilgili olarak... 

ÖMıER KUŞHAN ı(Kars) — Sayın Başkan, ben 
de usul hakkında söz istiyorum. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Ben de 
usul hakkında söz istiyorum, 

İBAŞKAN — Efendim, Anayasanın 96 ncı mad
desinin ikinci fıkrası şöyle : «Bakanlar Kurulu üye

leri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadık
ları otummlarında -burada, «katılamadıkları oturum
larında» diyor- kendileri yerine oy kullanmak üze
re bir bakana yetki verebilirler.» 

Burada, «katılamadıkları oturum» tabiri oldu
ğuna göre, bu, bugünlkü oturumdur, bogüdkü birle
şimdir; her biriieşilm için değiHdir. Benim düşüncem 
'budlur eteıldlilrn. (SHP ve MOP sıralarından alkış
lar) 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Efendim, 
uısul hakkında söz Myioruım, 

İBAŞKAN — Efendim, yeni İçtöMik düzenletme-
siiride de buna çok güzel açıklık getiriltaiışıtıir zaten, 

ÖMER NECATI CENGİZ (İstanbul) — Usul 
hakkında söz is'tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Usufeüzllülk nerededir efendim? Lüt
fen yerinizden söyleyin, 
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ÖMER NECATİ CENGİZ istanbul) — Efen
dim, Sayın BaşJbakanıımizın da dediği gibi, nasıl kS 
elma ile armut toplanmaz ise, (A) ile (ÎB) nin fikri 
de tek bir kişide toplanamaz; düşüncelerde fark olur. 
.(Gürüi'tüler) 

(BAŞKAN — Efendim, Anayasa maddesi, bana 
göre, çok açıktır, 

ÖMER NECATİ CENGİZ (Manibul) — Efen
dim, Anayasalda o madde olalbilir; ama düşünce ba
kımından yanlıştır. (Gürültüler) 

tBAŞKAN — Efendim, yeni düzenlenmliış olan İç
tüzük bu maddeye göre düzenlenmiştir; müsaade eder
seniz, o maddeyi de okuyayım; dinlerseniz... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yeni düzenlenmiş içtüzük han
gisidir? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Meclise 
gelmeyen tüzük üzerinde konuşuyorsunuz. Gelmedi 
daha... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Niye Başkanlık Di
vanını tesfır altımda bırakıyorsunuz? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Yeni içtüzük var mı ki, onu okusun Sayın 
Başkan?.. 

H. BARIŞ CAN (Sİnıop) — Niye Divana karışı
yorsunuz? (Gürültüler) Niçin 'baskı altında tultmak iş
itiyorsunuz? 

IBAŞKAN — Sayın mflletyekİleri, müsaade buyu
rur musunuz efendilim? Anayasanın maddesine göre 
huzurunuza gelmesi muhtemel olan. (Gürültüler) 

MUSTAFA RÜÇTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Gel
mesi muhtemel olan şey... Belki de çıkmayacak... 

(BAŞKAN — Sayın mlletovekKİeri, müsaade eder 
milsiniz? Efendim, Anayasamın maddesine göre huzu
runuza gelmesi muhtemel olan tüzükte şöyle yorum
lanmış. (Gürültüler) Efendim, müsaade eder misi
niz?.. 

•«Oylamalarda bir bakan yerine oy kullanacak yet
kili bakanın, yerine oy kullandığı bakanın ad ve soya
dını belirtmesi ve yetki belgesini oylamadan önce 
Başkanlığa sunması gerektir. Bu belgede yetkinin ki
me ve hangi 'birleşim veya birleşimler için verildiği 
gösterilir» deniyor. Ben bu 96 acı maddeden 'de bu
nu anlıyorum. 

Saygılarımla efendim. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Daha 

gelmedi ki... 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sayın Başkan, 
tasarıyı kanun yaptın yahu. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Abesle iştigal ediyorsunuz efendim. 

IDEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te-
klirdağ) — Efendim, kaibul edilmemiş içtüzüğe göre iş
lem yapıyorsunuz. 

'BAŞKAN — Efendim, kaibul edilmiş demiyorum; 
kaibul edilmediğini söyledim zaiten baştan. Benim yo
rumum budur. Usul hakkında söz istiyorsanız vere
yim efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz talep ediyorum. 

(BAŞKAN — Efendim, usul hakkında lehte mi, 
aleyhte mi?. 

"ÖMER KUŞHAN (Kars) — Usulün lehinde, 
aleyhinde olmaz efendim, 

'BAŞKAN — Var efendim, usul hakkında lehte, 
aleyhte olur. Ne hususta efendim?.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Muhalefet milletve
kiliyim; lehte konuşaoağım. (SHP saralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

IBAŞKAN — Lehte, buyurun Sayın Kuşhan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, ben de tutumunuz hakkında 
Söz istiyorum. (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. (SHP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
Türküye Büyük Millet Meclisinin üyeleriyiz ve çok 
onurlu, çok ağırbaşlı, kendi yerini, kendi ağırlığını, 
kendi değerini çok iyi bilen bir milleti temsil ediyo
ruz; onurlu, ağırbaşlı ve kendi içinde fıtrî kabiliyeti 
ile kurmuş olduğu, yazılı olmayan sistemler içerisin
de, toplum yapısının gerektirdiği şekilde en ufak sür
tüşmeye meydan vermeden, bütün sorunlarını çok 
rahatlıkla halleden, ihtilafları en az olan bir milleti 
temsil ediyoruz. Binaenaleyh, bizler milletvekilleri ola
rak, hareketlerimizi çok güzel kontrol etmek mecbu
riyetindeyiz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Usulle 
alakalı konuşun. Usulle ne alakası var konuşmam-
zın? 

IBAŞKAN— Efendim lütfen dinleyelim, müdaha
le etmeyin lütfen. Ben dinliyorum efendim, siz de 
dinieyan Dültfen< 
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IÖMOR KUŞHAN pevamla) — Sayın Balkan, 
değerlii milldtlvekiferıi; usulle alakasının ne olldüğunu, 
ben, konuşmamın devamında arz edeceğim. 

(Buıgüme kaidaır vertriiş olduiğuım gör̂ ünltüde, öyle 
zannediyorum 'ki, en büyük boyutlarida savağı, ben, 
bu topluluğun, yani Türkiye Bülytük Millet Mecis'i-
nin, yani milletin temsilcilerimin üzerine en ufak şe
kilde göllge düşmemesi için vıertflimı ve bu savaşa de-
valm ddeeeğim. (SOP sıralarından alkışlar) Hareketle
riniz buna uymadığı takdirlde, balbalm olsanız, yanımız
da değÜl'im< 

(Değerli milletvekilleri, Başkanlık Divanımın biraz 
iönıoe uyigutaimıış ollduğu usule mütedair söz aldım. 
Başkanlık Dîvanı, işlemleri, İçtüzüğe göre yürütaıek 
medburîydtin(de:dk\ Biraz önce uyigulaimıış oldukları 
uisul içtüzüğe uygun değildir; onun için söz aldım. 

ISaiyın Balkanlar Kurulu üyeleri, kendilerine çok 
ısayıgı duymak isltddiğim makamları işgal edenler, çok 
»dikkatli olmak medburtydfcindedirler, sayın milletve
killeri. Mıll'ldtlim huzurumdaldıriar; kimse, bu yüce ça-> 

• »tının altonda, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türk 
Milletini hafife alamaz. (ANAP sıralarından güPüHtlü-
fljer) 

[Elide yeitlkı bellgeali ollmaldam, yötkiliymiş gibi oy 
kullanilmasını; arkasından da, kalkıp, suçu kapaltaıak 
(için, tekrar üzerine gitmek .suretiyle, i(kltSd!ar olmanın 
veya hükümet üyesi olmamın kendülerine sağladığı 
avantajı, Başkanlık Divanı üzerinde bir baskı umsu-
ru olarak kuliammak gibi bir eyleme girilmesini ta-

' «Tamuyla yadırgıyoruz değerlii mMeitivelkilleri. (SHP 
isıralarıındlan alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayım Kuşlhan, usul hakkında efen-
dîm..< 

IÖMEJR KUŞHAN (Devalmla) — Ellbetifceki, bu ça
tı altında bulunan herkes (millıdtlvekiîerinden, Bakam-
l)ar Küruliu üyelerine, Başlbıalkana kaldar herkes) ya
salara, İçtüzüğe uymak medburilydtimdledir. Eğer biz 
ibu mecburiyeti fcenldi iç dünyamızda yeşertmez ve 
'topluma icmal etaeasek, m)üımlk!ün değildir sonucu 
üis'tilhsıal edemeyiz. 

©eğerli rriilldtivdkilleri, Türkiye Büyük • MMelC 
Meclisine konulmuş bir kürsiü vardır. Bu kürsü, mil
let adına yetkiyi kullanan mlMdtlveklillerimMi, söyle
mek istediklerini söylemeleri içim kurulmuş ve hiçbir 
şekilde ambargo kommaiyan bir kürsüdür. Sayın mil-
letlvdkilleri itiyat haline getirmeslimler; söyleyecek 
sözleri varsa, buyursunlar, millerin kürsüsünden söy
lesinler; yerîerinlden laf atarak değil. 

(BAŞKAN — Lütfen Sayın Kuşlhan... 

ÖMER KUŞHAN (Devaimlıa) — Hemen taimam-
lııyorıulm Sayın Baişkanıtn< 

'Başkanlık Dîvanına 'bir önerge takdim ettik; 
llçtlüzükte yeri olmamasına rağmen, verdik; bir de-
marş olm&lsı için verdik -ben bunu ayrıca blaisına da 
duyuracağımı- yellki bellge'si olmadan, yetkisi vaınmuş1 

ıgilbi oy kullanan balkanlar hakkında işlem yapılması
nı telklilf dtimdk üzere verdik. Onu teylden de, biraz 
'önceki düşüncellerimi ifade ötmek için huzurunuzu 
işlgal ettim. 

Hepliınize safygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkıışîar) 

(BAŞKAN — Teşdkkür öderim efendim. 
İBuyurun Sayın Eldem. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mor-

ıdin) — Siayın Başkan, değerli üyeler.. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

lEfenıdılm, izin verirseniz bir konuşalım. 
IÖMIER KUŞHAN (Kars) — Aklığımız gübi satı

yoruz sayın balkan; arkadaşlarınızın yaptıklarının ay
nısını yapıyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Kuşlhan, lüftıfen müldahıalle et
meyim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Biraz evvel, tuituim ve davranışları tenkit 
eden arkaldaşıımız, aynı hareketin içine giriyor. 

'Değerli arkadaşlarımı, şliimld'i konu, Anayasamızın 
96 neı mıalddesinin ikinci fıkrasının yorumuyla ilgili. 
İki senedir yapılaigelen bir uyigul'aima değiştirillrnek js-
ıfienlmeüdtddir. 

lEvvela şunu belirtmek işitiyorum : Dönem başın-
ida hepimliiz, ayrı ayrı, birer vdkâleitniaime veya yetki 
ıbelîgesi -aldına ne derseniz deyiniz- imzalaiyarak Baş
kanlık Divanına takdim etöik. 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Yarii, yıllık mı 
veriyorsunuz? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Bu imzalı belgeler Kanunlar MüldürHüğün-
•dedir, Baişkamlık Dilv,anı zalhmeit edip, oraklan getirtie-
ıbilir. 

iBAŞKAN — Efenldim, önülmidb'diır, şinDdii arz dde-
ceğkn4 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Buralda bulunmaz, yukarıfcia Kanunlar Mü
dürlüğümde (bulunur. 

IDeğerli arikaldaşliarılm, ilki yıDdır aym uıylguliama ya-
pılaıgelmdkitddir< 
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iAJÜt RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Her otu
rum için ayrı ayrı verimesii gerekir sayım bakan.. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

[BAŞKAN — Müsaade ekilin efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Sene başımda veriyoruz. Anayasanın amaç
ladığı huisıus da budur. Ydrüci verilyoruz; bulunmadığı-
mız zaman, bizilm yeltkli verdiğimiz aıfcladiaşlaırımızdan 
herhangi biri, yerimlize oy kullainıyior. (SHP sıraların'-
dlan gürül'tüler) Müsaade buyurun değerli arkadaşla
rımı, mfülsaalde buyurun.., 

Aniaşıiııyoır ki, yetki belgesi konusunda ihtilaf var. 
önerim şu : Başkanlık Divanı dfcurur konuyu tezek
kür eder. Her oturum için, aiyn ayrı yetki mi veril -
ımesi lazım, yoklsa bir defa dönem başında verilen 
iyetki belgeleri yeteri! mildir, değil mildir? Bu hususta 
aldığı kararı getirir, Genel Kurulun tasvibine şunlar. 
Bu karar, bir yerde, İçtüzüğün tadili mahiyetindedir. 

ıMEHMET ÜNER (K'aıy&eri) — Çok geç kalım-
ımadı mı sayın balkan? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) .— Müsaade buyurun, sözülmlü kesmeyin. 

ISayın Başkan, henüz yüce Meclise sunulmamış, 
yüce Mecliste taıtışıllmaımış ve sıaldece komisyonda bu
lunan ve ne sekide yüce Meclise geleceği bilinmeyen 
Ibir içtüzüğün muhtemel bir maddesiinden bahisle 
meseleyi kendine göre yorumlamış ve her oturum için, 
ayrı ayrı yetki belgesi vermemiz gerektiğini söylemiş
tir. 

VEClHl ATAKLI (Şamlıurlfa) — Doğru söyle
miş, 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Tekrar ddüyoruim : Yüce Başkanlık Divanı 
oturur., konuyu tezekkür elder ve umumî heyelte geti
rir; verilecek olan karar neyise, ona uyulur. Burada 
ışıaıhsî görüşlerle, «Benütm göriilşiüm şudur, senin görü
şün bu/dur» diye Icjtüzük düzmlenımez, ayarlanmaz. 

İSalygılarımta arz ediyorum, (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederilm Saiyın Eldem. 
|Efenıd!ilm, balşka söz almak isteyeni var mı? 
(SABİT BATÖMUU (tstamlbul) — Sayın Başkan, 

ısayın bakana bir soru sormak istiifyöruim. Şu anda ki
me vekâlet ettiklerini lütfen söylesinler veya şu anda 
hangi balkanın, hanlgi bakana veklâlet ettiğimi beliıtt-
/sinller örendim. 

IBAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... 
ÖMER NECATİ CENGİZ (fotanjbüi) — Sayın 

ıBaişJklan, söz istiyorum, 

IBAŞKAN — Söz vereceğimi efendüm. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, iki 

yıldır vergi foaçırıyorlaıldı da, yeni yakalandılar. 

(BA'ŞKİA'N — Buyurun Saıym Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AK/BULUT (Er

zincan) — Saiyın Başkan, yüce Meclisin değerli üyele
ri; Anayasamızın 96 ncı maddesi daha evvel Meclis
lerimizde taltlbifcati olmayan bir ulsulü ihdas etmiştir. 
Burada güjdtülen bir amaç vardır; tüm Bakanlar Ku
rulu üyelerimin, islerimin yoğunluğu nedeniyle Meclis
te bulunamaması halinde, bulunamayanların, düğer ar
kadaşlarına vekâlet vermesini ve bu suretle, kendi 
yerlerine, o arkadaşların oıy kullanmasını amaçlamış
tır; Bunu da sınırllaımıştır. Bir bakan, ancak diğer 1 
arkadaşı için oy kullanabilecektir; yani neticede 2 oy 
kullanıma hakkı getiirilmişitir. Amaç budur, maksat 
'budur, 

(Bunun bir dliğer tefsiri de, Bakanlar Kurulu üye
lerimin hepsinin Meclis müzakerelerimde bulunama
yacağı hallerin kalbülüdür. 

Şimdi, yapılan şey nedir? 'Büzler, diğer arkadaişla-
nımıza vekalet veriyoruz, yetki veriyoruz; bulunama
dığımız birleşimlerde bizin yeriimlize oy kullanabilir
isiniz diyoruz. 

ISAL'İM EREL (Konya) — Hepsine mi sayın 'ba
kan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Hepsine veriyoruz efendim, 

VECİHİ ATAKLI (Urfa) — Yanlış anlaşılıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De-
vamffla) — Müsaade buyurun efendin... 

Ben, bütün balkan arkadaşlarıma diyorum ki... 
•MEHMET ÜNER (Kayseri) — 2 oy sahibi olu

nuyor Saiyın Balkan, 
IDEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — Bunun yazılı oltaası da şart değildir 
Anayasaya göre. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De-
'valmla) — Yazılıdır; hejpsli Mecliste vardır. 

ÖMER KUŞHAN (Karis) — O zaman 2 oy kul
lanacaktır sayın balkan. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin lüt
fen, 

İÇİŞLER)! BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Müsaade buyurun, anlatayım, olanları an
latıyorum., 

Meclis Başkanlığıma yazılı olarak da Veriyoruz ve 
biz olmadığımız zaman, isimlerini yazdığımız ve Mec-
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liste olan bütün balkan artoaıdaışlkranız 'bizimi yerimi
ze oy 'kullanır diyoruz. 

VBCİHt ATAKLI (Urfa) — Olmaz sayın ba
kara. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AIKBULUT (De
vamla) — Efendini, müsaade buyurum... Neden ol
maz?., 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ama ilki e M fcal-
dırıyıor sayın balkan. 

IBAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Simidi balkın, bir dakika efendim... Bura
da Başkanlığın dilkikâlt eldeoeği husus şuidur : Benim 
olmadığımı farz edelim ve Başkanlık oy sayacağı za
man, bir balkan 2'ıden fazla ay kullanırsa, o zaman 
müdahale edecektir. 

ISALİM EREL (Konya) — Efendim, iki effioi de 
kaldırıyor. 

BAŞKAN — Efendini, müdaıhale etmeyelim lüt
fen. 
YILMAZ DEMİR (Biledik) — Açıkça k'ilmıin için 

oy kullanıldığı belli ollmuyor. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim lüt

fen. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Kime oy kulla

nıldığı beli olunuyor. 
BAŞKAN — Sayın Üner, lütfen müdahale etme

yin kıonoşımacıya. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Anayasada bir hüküm ydk ki... 
İSALIM EREL (Koruya) — Sayın bakan, Ana-

yasıaida açık bir hüküm olmadığını söylüyorsunuz, za
ten; 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Efendini, müısaaide buyurun, bağırmayın; 
bağırma ile bir notaya varamazsınız ki... Burada ko
nuşacağız değil mi efendim? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Balkan, arka
daş bağırmıyor, yülkısıdk sesle konuşuyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Bakın şiilmldi, burada Anayasanın maksadı 
tahakkuk ediyor; ben vekâlet veriyorum, yetki veri
yorum ve bu ydtiki Meclis Başkanlığındadır; yazılı 
olarak vermişiz yötikiyi ve bunu kullanıyoruz. 

©uraida aksine bir hüküm yoktur ve afcslirae, «Her 
birleşim için hangi balkana yetki verileceği bildirile
cektir» denmiyor. Bu denmediğine göre, bunun aksi
ni siz İddiia ediyorsunuz. 
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SALİM EREL (Konya) — Sayın bakan, suçüs
tü yakalandınız şiiırndi, inkâr etmeye kalkmayınız. 

(BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Sayın Başkan, o halde, içtüzüğün 64 üncü 
maJdldesıinin tatbikini talep ediyorum. Zaten 64 üncü 
malddeye göre konuşuyoruz; bu konuşmalar yapıKdık-
tan sonra, konunun açıklığa kavuşturulmasını, oya 
•sunulmasını ve bu şekilde bir karara bağlanmasını ta-
tep ediyorum* 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. (ANAP sı
ralarından alkışllar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür eldenim. 
ÖMER NECATI CENGİZ (İstanbul) — Sora 

sormak isiiijyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edemiyoruz; bi
liyorsunuz, görüşmelerin bu sırasında soru sorulamı-

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, lehte konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cengiz. 
SABAHATTİN ER YURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, usul hakkında müzakere açıtınız; müsaade 
ödemeniz, ben de sıöz istiyorum; lütfen... 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; bugün sayın bakanları-
ımızın iki ellerini kaldırması sonucu ortaya çıkan bu 
çelişkili durumdan bir iki örnek vermek suretiyle, 
yanlış bir uygulamanın gerçek anlamını açık'lıamaya 
çalışacağım. 

Efendim, bir defa veya her oturumda yetki bel
gesinin verilmesi hususunu, şöyle, birkaç örnekle açık
lamak isterim. 

Bazı oturumlarda, şahit olduğumuz bakanların 
sayısı 23-22'den tek bir bakana kadar düşmektedir. 
Bu esnada yapılacak herhangi bir oylamada, sayın 
tek bakan, bütün bakanların adına oy kullanabile
cek midir? (ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — 2 kişinin oyu... 

ÖMER NECATİ CENGİZ ı(Devamla) — O hal
de, 2 kişinin oyundan sonraki, 22 bakanın yetki bel
gesinin geçersiz olduğunu sayın bakanlarımız söy
lemekte. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — 2 kişinin oy hakkı... 

ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — Evet, 
bir bakanın 2 oy kullanma hakkı varken, 22 tane 
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bakanın oyu, o zaman kullanılmamış oluyor. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin sayın ko
nuşmacıya. 

ÖMER NECATİ CENGİZ '(Devamla) — O ba
kımdan, uygulamanın her ne kadar Anayasada mev
cut bir yeri varsa da uygulanması gerekenle arasın
da bir farklılık mevcuttur. O bakımdan, bu farklılı
ğı da dikkate almak suretiyle, yeni yapılacak tüzük
te değişiklik yapılması iktiza eder, birinci şık ola
rak. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin, 
karşılıklı konuşmayın, 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — 22 kişi aynı anda 
kullandığında, 44 oy olur demek istiyorsunuz; 22 
oy 44 oy demektir. Anlamadılar. 

IBAŞKAIN — Sayın Barış Can, sayın konuşmacı 
kendisi konuşabilir, müdahale etmeyin. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (Devamla) — İkinci 
olarak söylemek istediğim husus şu : Bakanlar, 
baştan aşağı birbirlerine yetki vermektedir. Bugün iki 
bakanın, tesadüfi olarak {A) ile (B) nin, burada mev
cut bulunmadığını varsayalım, o halde bu iki 'ba
kanın oyu, diğer üçüncü bir 'bakan tarafından mı 
kullanılacak? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu hususta da yanlışlık oluyor; birbirlerine oy 
kullanma hususunda yetki veren bakanların ikisi de 
burada olmadığı takdirde, oyların, diğer bir bakan 
tarafından, sanki yetki onun üzerine verilmişcesine 
kullanması, •tarafımızdan bilinmediği için kontrol da 
yapılamadığından yine bir yanlışlığa, bir aksaklığa 
meydan vermektedir. 

Onun için, bu hususlar sakatitır^ önerim : Tek 
bir bakanın oyunu tek bir 'bakan kullanmalı ve bu
nun dışında yapılacak her hareket yanlış kabul edil
melidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Usul hakkındaki müzakereler bitmiştir; 2 aleyhte 

2 lehte konuşma olmuştur. 
SABAHATTİN ERYÖRT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkındaki konuşmalar bit

miştir efendim. 
Efendim, Başkanlığın görüşü belki yanlış an

laşıldı; lütfen dinleyin, tekrar edeceğim. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

khte söz istiyorum, 
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'BAŞKAN — Efendim, 2 arkadaşımız aleyhte, 2 
arkadaşımız lehte konuştular; Sayın Cengiz lehte 
konuştular. 

Efendim, Anayasanın 96 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasında «Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük 
Millet 'Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, ken
dileri yerine oy kullanmak üzere bir bakana yetki 
verebilirler» denmektedir. (SHP sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi ben yetki belgelerini getirttim; bir bakan, 
bütün bakanlara yetki vermiş. Bu bakımdan, «Oy 
kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler» hük
mü var. Başkanlığın görüşü budur. Usul müzakere
leri burada bitmiştir,: 

Gündemimizdeki tasarıya devam ediyoruz. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Usul 

müzakeresi açtınız, müzakereyi devam ettirmeye 
mecbursunuz efendim. 

'BAŞKAN — Efendim, usul müzakereleri 'bura
da 'bitmiştir; gündeme devam ediyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Saym Başkan, üzerinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN .-r Efendim, 36 ncı maddeyi okutuyo
rum. (Gürültüler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, sonucu bağlamadan geçe
mezsiniz; oylayın efendim. »(SHP sıralarından gürül
tüler) 

»BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İÇİŞLERİ BAKAM YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın'Başkan. 
'BAŞKAN — Sayın (bakan, müsaade edin, gün

deme devam edelim efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Efendim, bir talebimiz vardı. 64 üncü 
maddeye ıgöre müzakere açtınız. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Bununla ilgili olarak 2 lehte, 2 aleyhte 
söz verdiniz ve sonuçta İçtüzüğümüz gereğince oy
lamanız gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, gerek görülürse oylanır; 
«Gerek görülürse» diyor efendim. 

İÇİŞLERİ BAKAM YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, 'bunu oya sunmanız gerekir, 
böyle geçemezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, «Gerek görülürse» tabiri 
var; gerek görmüyoruz. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE K 

/. — Bazı Vergi Kanunlarında değişiklik Yapıl- I 
ması Hakkında Kanun \Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (11716) (S. Sayısı •: 357) (Devam) 

BAŞKAN — Gündemimizdeki kanun tasarısının 
görüşmelerine devam ©diyoruz. 

3'6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 36. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

nun 415 inci maddesini takiben aşağıdaki mükerrer 
415 inci madde eklenmiştir. 

Vergi İdaresini Geliştirme Fonu : 
Mükerrer Madde 415. — 1. Vergi Kanunları

nın uygulanması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Ge
lirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtının J 
geliştirilmesi, modernleştirilmesi ve Maliye ve Güm- j 
•rü)k Bakanlığı Personelinin daha etkin ve verimli ça- I 
lıştırılmasını sağlamak gayesiyle Türkiye Cumhuriye- I 
ti Ziraat Bankası nezrimde «Vergi İdaresini Geliştir
me Fonu» kurulmuştur. I 

2. Her yıl tahsil edilen toplam vergi gelirlerinin I 
bir yıl evvelki toplam vergi gelirlerine ulaşıncaya ka- I 
darki kısmının :% 05 ile, 'bir yıl evvelki vergi talisi- I 
latını aşan vergi gelirlerinin % Vi 'bu fonun kayna- 1 
ğını teşkil eder. I 

3. Saymanlıklar her ay tahsil ettikleri toplam 
vergi gelirlerinin; bir evvelki yıl toplam vergi tahsi- , 
lat tutarına ulaşıncaya kadar % 05 (Binde beş) ini, I 
toplam vergi tahsilatının bir evvelki yıl toplam tan- I 
silatlarını aşması halinde, aşan kısmından her ay % I 
1 (yüzde bir) ini tahsil ettikleri ayı takip eden bir 
ay içerisinde doğrudan fona gönderirler. I 

4. Bu fon Gelirler Genel Müdürlüğünce idare ve 
lojman binası yapımı, satın alınması veya kiralan- I 
ması, döşenmesi, otomasyon, eğitim, uygulama ta- I 
nıtma çalışmaları, vergi inceleme ve yoklama faali- I 
yetleri sırasında yapılacak harcamalar ile Maliye ve I 
Gümrük Bakanlığı Personeline (görevleri nedeniyle 
ve daha verimli çalıştırılmalarını sağlamak gayesi ile 
yapılacak ek ödemelerde kullanılır. Bu fondan yapı
lacak harcamalar İ050, 832 ve 2886 sayılı kanunlar
la 233 sayılı Kanun hükmünde kararname hüküm- I 
lerine tabi değildir. 

Bu fonun kullanılma usul ve esasları ile fona iliş- I 
kin diğer usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakarı- I 
lığınca belirlenir ve yürütülür. Denetimi; Başbakan- I 
hk, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştayca be- I 
l'irlenecek birer üyeden meydana gelecek bir komis- I 
yon aracılığı ile yapılır. j 
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>MlSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

(BAŞKAN — 3'6 ncı madde üzerinde söz isteyen? 
RIFAT BAYAZIT ^Kahramanmaraş) — MDP 

Grubu adına söz istiyorum efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Milliyetçi 'Demokrasi Partisi Gru
bu adına Sayın Rıfat Bayazıt ve şahsı adına Sayın 
Türkân Arıkan söz istemişlerdir. 

Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
MDP GRUBU ADINİA RIFAT BAYAZIT (Kah

ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli millet
vekilleri; 357 sıra sayılı kanun tasarısının 36 ncı mad
desinde, Vergi Usul Kanununun 415 inci maddesini 
takiben eklenen mükerrer 415 inci madde hakkında 
grubumun görüşlerini arz edeceğim. 

Tasarının 36 ncı maddesinde, Vergi Usul Ka
nununun 415 inci maddesini takiben eklenen, «Ver
gi İdaresini Geliştirme Fonu» başlıklı mükerrer 415 
inci maddedeki Vergi îdaresini Geliştirme Fonu, 
Anayasanın 160 ve 161 inci maddelerine aykırı düş
mektedir, Anayasa Mahkemesinin bunu teyit eden 
20.6.1971 tarih, 1971/19 esas, 1971/61 karar sayılı 
kararı mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, esasen, devlet memurlarına 
İlişkin konular, tamamen 657 sayılı Devlet Memur
ları Hakkındaki Kanun içinde düzenlenmiştir. Dev
let memurlarına yapılan ve yapılacak olan malî ve 
sosyal, hak ve yardımlar bu kanunda yer almakta
dır. örneğin, 657 sayılı Devlet memurları Hakkın
daki Kanunun 187 nci maddesinden itibaren, sosyal 
haklar ve yardımlar düzenlenmiştir. Sözü geçen bu 
kanunun 193 ve 194 üncü maddelerinde, konut tah
sisi; madde 213'e ek maddelerde iş güçlüğü, iş riski, 
teminindeki güçlük zammı ile. Sayıştay'a hesap ver
mek mecburiyetinde olan saymanlarla, diğer görev
lilerine Ödenen malî sorumluluk tazminatı yer almak
tadır; 1'327 sayılı Kanunla ekienmişitir. Aynı şekilde, 
yine zam ve tazminatlara ilişkin bu maddelerde, tef
tiş mekanizmasında çalışan müfettiş ve denetçi gibi 
elemanlara verilen ilave ödemeler düzenlenmiştir. 
Kaldıki, 1984 tarihinde çıkarılan 241 ve 243 sayılı 
kanun hükmünide kararnamelerde de bu konularla 
ilgili yeni düzenlemeler ve değişiklikler getirilmiştir. 

Hal böyle iken, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu kapsamına giren Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
biirkısım memurları ve elemanlarına; miktarları, öde-
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rne şekli hiçbir şekilde belirlenmeyen imkânlar ta
ranması, Anayasa 'hükümlerine, eşitlik ilkelerine ve 
ilgili kanunlara tamamen aykırı düşer. 

Sayın milletvekilleri, biz, yüce reylerinizle bu 
maddeye iltifat edecek olursak, yarın, en (başta Ada
let Bakanlığı olmak üzere, milyarlarca lira harç tah
sil eden her bakanlığın (mesela Bayındırlık Bakan
lığı 'köprülerden, yollardan geçişten para almaktadır, 
milyarlarca liralık tahsilatı vardır; diğer bakanlıkla
rın da kendilerine göre «gelirleri vardır) ayrı birer fon 
kurmak istemeyi düşünmelerinin yolunu aşmış olmaz 
mıyız? Bu yolu aşmanın, devlet gelirlerini bir yere 
lüzumsuz sarf etaıenin ne kadar zararlı olduğunu 
hepiniz talkdir edersiniz; bu yolu açmayalım. 

(Halbuki, 'Maliye ve Gümrük Bakanlığı personeli 
tamamen, '657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kap
samına 'girmektedir, '657 sayılı Kanun dışında bun
ların özel haklarıyla ilgili bir düzenleme yapmak 
mümkün değildir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci 
maddesinde, «Bu kanunun yürürlüğe 'girmesinden ev
vel -bu çok mühimdir- ve sonra yürürlüğe giren 
teşkilat kanunları ile, diğer 'kanunların bu kanuna ay
kırı hükümleri ve devlet memurlarının hizrnet şart
larını, niteliklerini, atarıma ve yetiştirilmelerini, iler
leme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorum
luluklarını, aylıklarını, Ödeneklerini ve diğer özlük 
işlemlerini düzenleyen hükümler Genel Kadro Kanu
nunun yürürlüğe girdiği ayın son 'gününden itibaren 
yürürlükten kalfcan> demektedir. 

Genel Kadro Kanunu da yürürlüğe girdi; dola
yısıyla, özel hükümler yürürlükten kalkmıştır. 

Görülüyor ki, daha sonra yürürlüğe giren ka
nunlarla, bu maddeyle, 657 «ayılı Devlet 'Memurları 
Kanununun kapsamı dışına çıkmak, memurlar ara
sında farklılık yaratacak düzenlemeler getirmek müm
kün değildir. 

tBurada akla bâkimler, savcılar, üniversite men
supları, askerî personel gelebilir; haklı olarak arka
daşlar bunu idüşünebiMer. Unutmamak 'gerekir ki, 
bunlar, '657 sayılı \Devlet Memurları Kanununun kap
samı dışında 'bulunan, özel kanunlara tabi kamu gö
revlileridir. 

Sonuç olarak, Vergi Usul Kanununun mükerrer 
415 inci maddesiyle Vergi İdaresini Geliştirme Fonu 
kurulması, bu konuda Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı memurlarına ek imkânlar sağlanması; hatta de
netlenmesi, Anayasanın 160 ve 161 inci maddelerine, 
eşitllik ilkelerine aynı zamanda 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun 237 nci maddesine tamamıyla 
aykırı düşmektedir. 

'Muhterem milletvekilleri, bu itibarla, tasarının $6 
nci maddesinde getirilen mükerrer 415 inci madde
nin tasarı metninden çıkarılması hakkındaki önerge
mizi yüce Başkanlığa sunmuş bulunuyoruz, önerge
mizin kabulünü arz eder, hepinize sonsuz saygıları
mı sunarım, teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Buyurun Sayın Türkân Arıkan. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli (milletvekilleri; 'geçen sene Katma 
Değer Vergisi Kanunu çıkarılırken, oraya bir Kat
ma Değer Fonu koymuş idik. Yalnız, bu fonu ko
yarken, yeni bir kanun getirildiği ve uygulamalarda 
bir'talkım aksaklıkların ortaya çıkmaması için böyle 
bir gerekçe 'öngörülmüştü; hatırımda kaldığına göre 
3 yıllık bir süre için konmuştu; konulan miktar da, 
denetim ve yönetim hizmetlerinin yüzde 30'u tuta
rında "ayrılacak bir pay idi. Sanıyorum bu yeterli ol
madı, onun için yenisi getiriliyor. 

Benim o iki konuda itirazım var, temelde, 'bütçe 
sistemi ve «Hâ'küm'iyet milletindir» ilkesi temelden 
zedelenmektedir; bu o iki ilke üzerinde durmak isti
yorum. 

Dün, İçişleri 'Bakanlığının, Han ve Bütçe Komis
yonunda, bütçesi tartışılıyordu; bütçenin toplamına 
baktığımız zaman 363 milyar lira görülüyordu. Hal
buki -ben 'birtakım çalışmalar yaptım- mahallî ida
relere, •belediyelere, il özel idarelerine sağlanan büt
çe dışı 'fonlar 1 trilyon lirayı 'geçiyordu. Aslında, İç
işleri Bakanlığının bütçesi 1 trilyon 363 milyar iken, 
kayıtlarda yalnızca 363 milyar lira olarak gözükü
yordu, yani, 'Meclis denetimi dışında 1 trilyon lira
lık bir fon ortaya çıkıyordu. 

Burada getirilen sistemde de, yine Meclis dene
timi dışına çıkış ve aynı zamanda yeni bir denetim 
usulü ortaya çıkıyor; Başlbakanlık'tan, 'Maliye ve Güm
rük Bakanlığından ve Sayıştaydan birer kişi getirtili
yor. Sanıyorum ki, artık, Meclîsin bu konularda çok 
dikkatli olması gerekiyor. 

Bir konuyu daha günjdeme getirtmek istiyorum. 
Btaajz önce buraidlaj, salyım balkanlarımızın el kajlldır-
traa tapsurüda: yetikilteri tmeSielösi tartışıldı... Ben bir 
inceleme içerisine girdim; 2926 safyılı, Dış Ticaretin 
Düızenlîeınımesli ille ilgili (Kaınonıdia biz 1934 yılında 
Meclis otedk, gümrük vergililerimin artırıHması, indi-
rürnasi, d t rmajtî yükümlülüiklerin, yani fonların mik-
taranm tespit edilmesi, azıtılıp çoğaltılmadı yeHkisd-
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ni Bakanlar Kuruluna vermişiz; ama resmî gazeteleri in
celediğimiz zaman görüyoruz İki, bu yetkiyi Haizine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kıulanmak'taidır ve getrde 
fonta , gerekse gümrük vergilerini istediği gibi lünjdi» 

. rip çıkarmaktadır ya 'da koyup toalıdıımakfcadır. Yanli, 
'bizim verdiğimiz yetki Bakanlar Kuruluna ait olduğu 
hallide, Hazûne ve DJŞ Ticaret Müsteşarı bu yetkiyi 
kuıMaınmalk'taidır; böylece, Meclisin sendiği yetkinin 
dışıma çıkılmış otaafkftaidır. 

Fonlar Ikcraiuisıuınjdâj dikkatinizi şuna çekmek isti
yorum; Ben ajrîık Sajyuşltıaty denetimine öncelik ver
mek gerektiği Ikaınoisınıa linanıyorum. Bu konuda bir 
önlergemiz vardır; yüce Mealisin takldirlerîne sunuyo
rum. 

Saygılar sunanımı, 

(BAŞKAN — Teşekkür ödemim Sayın Arıkan, 
/Bafştkıaı söz ajlmak isteyen; var mı efendlilm?., Yok. 
ıMajdlde üaerinıde verlmiiş önergeler vardır; verlüış 

ve aykırııiık sırasına göre okutup, 'işleme koyacağını, 

TürtkfJye Büyük Mfflet Meclisi Başkanlığına 
357 sıra saıyılı kanun; ta|sarısaıriıim 36 nıcı mafdldeisin-

de, Vergi Usul Kanununun 415 inci (maddesini* taki
ben eklenen «Vergi İdaresini Gellişitiıııme Fonuı» 
başlıklı mükerrer 415 inci maddenin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif edertiız. 

Saygılarımızla. 
Rıfat Bayazaıt Ferit Melen 

Kahramanmaraş Van 

Vecihi Alkın Kaıdri Albay 
(Konya Antalya; 

Osman Bahadır Entuğıruü Gökgıün 
Trabzon Aydın 

Türktöye Büyülk Millet Meclisi Batşlkıajnılığınıaı 
Göriişülmdktıe olan, Bazı Vergi! Kanunlarında 

Değişiklik Yapılması Hakkında, Kanun Tasarısının 
36 ncı malddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen 
mükerrer 415 inci maddemin 4 üncü 'bendinin aşağı
daki ışeklde değiştirilmesijni arz ve teklif ederiz. 

4. Bu > fon Gelirler Genel Müdürlüğünce bina 
yapımı, saitmaüınması veya kiradanması, taşıt, demir-
ıbaş alım», otomasyon, eğitim, uygulama, tanıtma ça-
Ilışmaları gibi hizmetlerin gerektirdiği giderlter ile 
vergi inceleme, yoklama faaliyetleri sırasında yapıla
cak 'harcamalar ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
personeline görevleri nedenliyle ve daha verimli çalış-
trıılmalarını sağlamak gayesiyle yapılacak ek ödeme-

İende ikuianıir. Bu fondan yaıpılaıcak harcaimalar, 
1050, 832 ve 2886 sayılk (kanunlarla 233 say* Ka-
nun Hükmünde Kararnıame hükümlerine tabi değil
dir,. 

Gerekçe ': 
Maddle metnünin daha açık ve anlaşılır bir hale 

getirilmıesi amacıyla tasarınıın 37 nci maddesinin 4 
üncü fıkrasının yenliden dlüzenllenımesii uygun görül
müştür. 

Nihat Türlker Albdlufflah Altıntaş 
Afyonkaırıajhiısarı Afyonfcaıiahilsar 

İsmail Üğdül A ! Topçuoğlu 
[Edirne Kahramanmaraş 

M. Slezali Fekusflu 
Anlkara 

ISaym Baışkajnlığaı 
357 sıra sayılı kanun tasarısında, 36 ncı mad

de, mükerrer madldle 4115 'in son flıkrasınldaj, «den|etimb 
ibaresinden sonraki İbarenin, «Sayıştayca, yapılır» ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederlilz. 

(Saygılarımızla. 
Türkân Arıkan ' Sabi» iBatumlu 

Edirne itıstanJbuI 

Vural Arıkan Fevzi Erdinç 
lîzmir Van 

İhsan Gürbüz Kemal Gökçora 
Hatay Bursa 

BAŞKAN — Efendim, verilmfflş bulunan önerge
leri laıykınlık sıaıajsına göne okultup, işleme koyaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
357 sıra sayılı Kanun Tasarısının 36 ncı madde

sinde, Vergi Usul Kanununun 415 inci maddeyi taki
ben eklenen, «Vergi idaresini Geliştirme Fonu» baş
lıklı mükerrer 415 inci maddenin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt ve ar
kadaşları. 

BAÇKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı 
efendim? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, gerekçemizi biraz evvel kürsüde arz ettim; 
diyeceğim başka bir şey yok efendim. 

BAŞKAN — Arz ettiniz; peki efendim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 36 ncı 
maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 
415 inci maddenin 4 üncü bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

4. Bu fon, Gelirler Genel Müdürlüğünce hina 
yapımı, satın alınması veya kiralanması, taşıt, demir
baş alımı, otomasyon, eğitim, uygulama, tanıtma ça
lışmaları gibi hizmetlerin gerektirdiği giderler ile ver
gi inceleme, yoklama faaliyetleri sırasında yapılacak 
harcamalar ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı perso
neline görevleri nedeniyle ve daha verimli çalıştırıl
malarını sağlamak gayesi ile yapılacak ek ödemelerde 
kullanılır. Bu fondan yapılacak harcamalar 1050, 832 
ve 2886 sayılı kanunlarla 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine tabi değildir. 

GEREKÇE : 
Madde metninin daha açık ve anlaşılır bir hale ge

tirilmesi amacıyla, tasarının 37 nci maddesinin 4 üncü 
fıkrasının yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Afyon Miîtetvekili Nihat Türker 
ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka

tıldıklarını beyan ettiler. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

• Diğer önergeyi okutuyorum : 
I Sayın Başkanlığa 
I 357 sıra sayılı Kanun Tasarısının 36 ncı madde 
I mükerrer madde 415'in son fıkrasında, «denetimi» iba-
I resinden sonraki ibarenin «Sayıştayca yapılır» olarak 
I değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
I Saygılarımızla. 
I Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar-
1 kadaşları. 
I BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
I efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılmıyo-
I ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılmıyorlar. 

önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; fonlar konusunda 
birtakım soru önergeleri veriyorum, zaman zaman 

I bunların cevaplarını da alıyorum. Ancak, aldığım ce
vaplardan birçoğunda şu ibarelere rastlıyorum ve ör
nek olmak üzere bir tanesini okuyorum : 

«Sorularınıza, kurum ve kuruluş bazında ayrıntılı 
cevap verilebilmesi oldukça uzun bir zamana matuf 
çalışmaları gerektirmektedir. Bu durum göz önüne alı
narak, şimdilik mevcut bilgiler verilmiştir.» 

Yani, fonlarda ne olup ne bittiğini kendileri de 
bilmiyorlar. Hani bilgisayar kullanıyorduk, hani bil-

} gisayardan hemen bunları anında tespit edebilirdik?.. 
Demek ki, kontrolü önem taşıyor, yuvarlak rakam-

I lan vermek yeterli olmuyor; kritik birtakım bilgileri 
I alamadıktan sonra, denetimin de hiçbir anlamı kal

mıyor. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

I önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

I 36 ncı maddeyi, kabul etmiş bulunduğunuz öner-
j ge ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 37 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 37. — Bu Kanun ile 213 sayılı Vergi 
| Usul Kanununun 104 üncü maddesinin 3 numaralı 
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bendindeki bir milyon lira, on milyon liraya, 177 nci ' 
maddesinin 1 numaralı bendindeki hadler sırasıyla 
60 000 000 ve 80 000 000 liraya, 2 numaralı bendin
deki had 20 000 000 liraya, 3 numaralı bendindeki had 
60 000 000 liraya, 232 nci maddesinin üçüncü fıkra
sındaki on bin lira, yüz bin liraya, 313 üncü madde
sinin 2 nci fıkrasındaki 5 000 lira 50 000 liraya, 343 
üncü maddesindeki on lira, yüz liraya, yüz lira, iki-
binbeşyüz liraya, 356 nci maddesinin 1 numaralı ben
dindeki 50 kuruş, 100 liraya, 5 lira 5 000 liraya 3 nu

maralı bendindeki ikibuçuk lira, 500 liraya yükseltil
miştir. 

Ayrıca 345 ve mükerrer. 355 inci maddesindeki 
miktarlar 5 kat, 344 üncü maddesinin 8 numaralı bent 
ve mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendin
deki hadler ile aynı kanunun sonunda yer alan usul
süzlük cezalarına ait cetveldeki miktarlar 10 kat ar
tırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

VURAL ARIK AN (İzmir) — Benim sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan, sorunuzu so
runuz efendim. 

VURAL ARIKAN (tzmir) — Hadleri artırırken 
Ölçök olarak ne kullanmışlardır? önce bunu öğren
mek istiyorum; ondan sonra tekrar devam edeceğim. 

BAŞKAN — «Hadleri artırırken ölçek olarak ne 
kullanmışlardır?» diyorlar. 

Buyurun efendim. 
JVIAL1YE. VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; gayet tabiî, hadleri değiştirirken 
piyasada araştırmalar yapılmış, çalışanlarla temas edil
miştir ve belirli birtakım katsayılardan hareket edi
lerek bu teklifler yapılmıştır efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Enflasyon da göz 
önünde bulundurulmuş mudur? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Gayet tabiî, 
enflasyon da göz önünde bulundurulmuştur efendim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Arıkan... 
VURAL ARIKAN (Izmür) — Şimdi, burada, 177 

nci maddenin birinci bendindeki hadler 80 milyona 
yükseliyor. Bir de, bir yetki verdik demin kabul edi
len yeni mükerrer 414 üncü maddeyle, 10 misline ka
dar artırma yetkisi Demek ki, bu haddi hükümet 800 
milyon liraya kadar çıkarabilecek ve siz Türkiye Bü-
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yük Millet Meclisi olarak denetim yetkisine sahip ola
mayacaksınız! 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, bu, soru muydu? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Soru sor
madılar Sayın Başkanım, beyan ettiler; cevap vereme
yiz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Soru sor-
madıysa niye konuşuyor? 

BAŞKAN — Efendim, madde üzeninde verilmiş 
önergeler var; veriliş ve aykırılık sırasına göre okutup, 
işleme koyacağım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Bazı Vergi Ka

nunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının 37 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 37. — Bu Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 104 üncü maddesinin 3 numaralı bendin
deki bir milyon lira, 10 milyon liraya, 177 nci mad-
ıdesinfkı 1 nıumamajlu bendindeki ihlaldiler sırasıyla 
löft 000 0)OQ ive 120 000 OOÛ fcaiya, 2 niuimıaraitı tan-
dinideki had 501 0100 OOO inajya;, 3 tıuttDaıraîı foemdûn-
deki ıhald 1Q0| 0OQ ÜDİOj liraya, 232 nci madkteinfo, 
üçüncü fılkraısttoldaıki om ıbkı liraı yiüiz ıbitı liraya, 313 
üncü majdldielsltain 2 udi fıtoaisım|dafki 5 OOÛ lira, 100 OÛOi 
lliilraya,-343 ülnıdü rnadldes'inıdelki oh lira;, yüz likaya, 
yüz lira, ikibinbeşyüz liraya, 356 nci maddesinin 1 nu
maralı bendindeki 50 kuruş, 100 liraya, 5 lira, 5 000 li
raya, 3 numaralı bendindeki ikibuçuk lira, 500 liraya 
yükseltilmiştir. 

Alyrıica, 345 <vle ımülklerırler 355 inci madldösiiındek'i 
milkftajrlaır 5 kart, 344 üımcü ımadUâsıiııin 8 numaralı 
beıut 'v© mükerrier 347 inci mıaiddösfAıim 1 numaralı ibm-
dindfekU ıha|dler ille ayını ikan/unum sonunda yfer alan 
usulsüzlük cezalapna aıilt detMeldldkÜı m'ilktarlar 10 kat 
artrimış'toır. 

Ünal Alklkalya, ismet Özarislan 
Çamım Amasya 

lökten Tuncay Ahknlet özkam 
Çapjlcır* Çankırı 

Aldbajn TutUcuın 
Amasya 
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Türlkaye Büyük 'Millet Meclisi ©ajanlığına 

GortişüMndcite otan, ıBa|zı Vergi Kanııniamıda 
DeğişükUk Yapılması Hakkında; Kanun Tasaınsının 
37 mel maıddcisitriin; 'birindi fıkrasının aşağıdaki şök'ikie 
deği^tiriîmıesiııi arz ve tâklif öderkz. 

M. Kemal Toğay Nihat Türker 
Ispanltaı Alflyıorikıaınalhisaır 

Aİ Topçuoğlu Damajil Üğdül 
Kahırajmaınımaıraiş 'Edime 

Flalhifc (Saibfuınitş 
Bursa 

Madde 37. — Bu kanun ile 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun ılÛ4 üncü maddâsirun 3 numaralı 
ibemidiiıjdleifci Ibilr miyan itfa;, on miüyon liraya,, 177 ncâ 
maıddlesiıniın 1 ınıum'â allı IbbnldDnjdidki tadiller snınasnyila 
10iq 000 OOP >vö 12la ÛOft OOP lira|ya, 2 numaralı beb> 
dlimıdefci foald 501 000 000 İıta|ya, 3 murnaııai benıdlkıdelki 
faıaıd liOKl OİOOi OfcNOl llinaiyaı, 232 ıtoi maldkileisiindn üçüncü 
fıfenajslıınkMc'i on bin, lira, yüz bin ünaiya, 313 üıılcü 
majddösinin Jklinei fıkrasındaki 5 000 lira, 50 COÛ lira
ya,, 343 üncü 'maddasindeJki on lira, yüz lirasyaj, yüz 
lira, ikibinlböşyüz liraya, 356 ncı maddesinin 1 nıutrnaı-
raiı*end:nddki 50 Odumig 100 linaiya, 5 lira 5 00» liraj-
ıya, 3 numaralı bendinjddki ikibüçulk Jıira 5 CdO liraya 
yüıkseltiîmiştir. 

Gerdkçe :, 
IDdfltler iıufttma ıbofcılmıınkian yüılk ajbım - saıtılm tu-

taılliarına ıgore, birinci sınıf tüccarların belirlendiği 177 
midi mıaiddlaniin 1, 2 ve 3 mumıarai ıbenldleriınıdıe yer alian 
hadlerde, tasarı ile yapılan artırmaların günün eko-
nlomilk şartları dikkate atadığında yetersiz kalacağı 
dü^üniülarek ttetklilfitmlilzklte balirtilbn miıktarlara çıkarıl
ması gerekli görüamüştür. 

BAŞKAN — Şimdi aykırılığa göre okutup, işleme 
koyacağım: 

Çorum Milletvekili Ünal Akkaya ve arkadaşları
nın önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Bazı Vergi 

Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısının 37 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 37. — Bu Kanun ile 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 104 üncü maddesinin 3 numaralı 
bendindeki bir milyon lira on milyon liraya, 177 nci 
maddenin 1 numaralı bendindeki hadler sırasıyla 

100 000 000 ve 120 000 000 liraya; 2 numaralı ben
dindeki had 50 000 000 liraya, 3 numaralı bendindeki 
had 100 000 000 liraya, 232 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki on bin lira, yüz bin liraya, 313 üncü mad
desinin 2 nci fıkrasındaki 5 000 lira 100 000 liraya, 
343 üncü maddesindeki ön lira, yüz liraya, yüz lira, 
ikibinbeşyüz liraya, 356 ncı maddesinin 1 numaralı 
bendindeki 50 kuruş 100 liraya, 5 lira 5 000 liraya, 
3 numaralı bendindeki ikibuçuk lira 500 liraya yük
seltilmiştir. 

Ayrıca, 345 ve mükerrer 355 inci maddesindeki 
miktarlar 5 kat, 344 üncü maddesinin 8 numaralı 
bent ve mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı 
bendindeki hadler ile aynı kanunun sonunda yer alan 
usulsüzlük cezalarına ait cetveldeki miktarlar 10 kat 
artırılmıştır 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önergeye 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KtLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) -*• Hayır. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen var mı efendim? 
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Ben konuşmak is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; aslında, verilmiş olan 
önergeler arasında çok küçük bir fark vardır. Her 
iki önergede de, 177 nci maddenin birinci ve ikinci 
fıkralarındaki hadler aynıdır; hatta üçüncü fıkrasın
daki had de aynıdır. Aradaki fark, sadece 313 üncü 
maddenin ikinci fıkrası ile ilgilidir. 

313 üncü maddenin ikinci fıkrası ne der? «Değe
ri 5 000 lirayı aşmayan peştemallıklar ile, işletmede 
kullanılan ve değeri 5 000 lirayı aşmayan alet, edevat, 
mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulma
yarak, doğrudan doğruya gider yazılabilir.» 

İşte, Vergi Usul Yasasında belirtilen bu 5 000 li
ralık miktar, yeni yasada 50 000 liraya çıkartılmış. 
Ben, bu miktarın 100 000 liraya çıkartılmasını tek
lif etmiş idim. Her iki önergedeki fark dâ budur. 

Bunu 100 0000 liraya çıkartmanın şöyle faydası 
vardır. Alet, edevat, demirbaş alan bir kimse, ra
kamları küçük tuttuğunuz takdirde, neticeye varabil
mek için, almış olduğu fatura veya belgeleri parça 
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parça almaktadır, örneğin, dört adet koltuk aldı ise, 
buna tek fatura almayıp, miktarları düşük tutmak 
suretiyle, her koltuk için ayrı fatura almaktadır. Böy
le bir duruma meydan vermemek için bu miktarın 
100 000 liraya çıkartılmasını teklif etmiştim. Takdir 
yüce Meclisindir. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkaya. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: önergeyi ka

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

M SEYF1 OKTAY (Ankara) — Efendim, bir 
usul tartışması yapıldı biraz önce ve belli bir sonuca 
bağladınız; siz, kendi görüşünüzü de belirterek bir 
uygulamayı ortaya koydunuz; «böyle uygulayacağız» 
dediniz, ama Bakanlar Kurulu üyeleri halen oy ver
meye devam ediyorlar. 

BAŞKAN — Biz uygulamamızı ve sayma işlemini 
kendimize göre yapıyoruz. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Yetki belgeleri 
var mı; yani sizin belirttiğiniz esaslara uygun olarak? 

BAŞKAN — Var efendim; var da, benim belirtti
ğim esaslara uygun değil. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
İsparta Milletvekili Mustafa Kemal Toğay ve ar

kadaşlarının önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 37 
nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 37. — Bu kanun ile 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 104 üncü maddesinin 3 numaralı 
bendindeki bir milyon lira on milyon liraya, 177 nci 
maddesinin 1 numaralı bendindeki hadler sırasıyla 
100 000 000 ve 120 000 000 liraya, 2 numaralı ben
dindeki had 50 000 000 liraya, 3 numaralı bendindeki 
had 100 000 000 liraya, 232 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki on bin lira yüz bin liraya, 313 üncü 
maddesinin 2 nci fıkrasındaki 5 000 lira 50 000 li
raya, 343 üncü maddesindeki on lira yüz liraya, yüz 
lira ikibinbeşyüz liraya, 356 nci maddesinin 1 numa
ralı bendindeki 50 kuruş 100 liraya, 5 lira 5 000 liraya, 
3 numaralı bendindeki ikibuçuk lira, 500 liraya yük
seltilmiştir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak iste
yen var mı? 

NİHAT TÜRKER (Afyon) — önergeyi geri alı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
37 nci maddeyi, kabul edilmiş olan önerge doğ

rultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 38. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 
Geçici 11 inci maddeyi takiben aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

«Geçici Madde 12. — 4.1.1961 gün ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesi
nin bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre, 
takdir edilen asgarî ölçüde arsa metrekare birim de
ğerleri ile ilgili olarak dava açma ve açılan davalara 
cevap verme konusunda Maliye ve Gümrük Bakan
lığına bağlı vergi dairelerine mevdu görev ve yetkiler 
devam eder; kesinleşen değerler bu vergi dairelerince, 
takdir komisyonu kararları ve varsa yargı mercii 
kararları ile birlikte ilgili belediyelere derhal bil
dirilir. Emlak Vergisi Kanununun uygulanmasında, 
altıncı genel !beyan döneminin ibaşlayaoağı yıla kadar 
kesinleşen bu değerler geçerli olur. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci mad
desinin bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine 
göre kurulan takdir komisyonlarının asgarî ölçüde 
arsa metrekare birim değer tespitine ilişkin görev 
ve yetkileri 1 Mart 1986 tarihine kadar, bu değerler
le ilgili olarak açılacak davalarla ilgili görev ve yet
kileri söz konusu davalar sonuçlanıncaya kadar de
vam eder. 

BAŞKAN — Efendim, 38 inci maddeye bağlı ge
çici 12 nci madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Sayın Rıfat Bayazıt, bu madde üzerinde mi ko
nuşmak istiyorsunuz? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş)— Sayın 
Başkan, geçici 14 ve 15 inci maddeler hakkında ko
nuşacaktım; fakat komisyon geri aldığı için sonraya 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın İhsan Tombuş?.. Yok. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
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Geçici 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 13 üncü maddeyi okutuyorum : 

Geçici Madde 13. — Vergi Usul Kanununun 177 
nci maddesinde yer alan ve bu Kanunla artırılan had
ler, önceki yılların hadlerine bağlı olmaksızın 1986 
yılında tutulacak defterler için de uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var 
mı efendim? 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Soru sormak isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Maddede, «Önceki 
yılların hadlerine bağlı olmaksızın 1986 yılında tutu
lacak defterler için de uygulanır» denmektedir. Yani 
60 veya 80 milyonluk had, 1986 yılında tutulacak def
terlere de uygulanacak. Diyelim ki, mükellef 1984 yı
lında bilanço esasına girmiş, 1985 yılında da bilanço 
esasına göre defter tutmuş... Şimdi, siz onları işletme 
defterine mi çeviriyorsunuz? Yani amaç bu mu? De
mek ki, bu madde geçmiş yıllara şamil bir madde 
oluyor. Sayın bakan bu konuda bir açıklama yapar
larsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; diyelim ki, 1985 yılında defter 
tutan bir mükellef 19 milyon 800 bin limitini aşmış, 
mesela 25 veya 35 milyonluk bir ciro yapmış. Eğer 
bu kanun tasarısı kabul edilmez veya bu değişiklik 
yapılmaz ise, birinci sınıf defter tutmaya mecbur; ya
ni 3 tane defter tutacak; ama bu kanun tasarısında 
deniliyor ki, bu haddi eğer geçen yıl aşmış ise, bu ka
nun çıktığında da limitlerin altında kalıyor ise, birin
ci sınıf defter tutmak mecburiyetinde değildir, gene 
işletme defteri tutabilir. 

Sorunun ikinci bölümünde ise; «Daha önce birin
ci sınıf defter tutma mecburiyetine sahip ve hâlâ birin
ci sınıf defter tutuyor ise ne olacak?» denilmektedir. 

Birinci sınıf defter tutmadan, işletme defterine 
geçmenin usulü vardır. Belirli bir süre eğer bu had
lerin altında kalıyor ise, işletme defteri tutmaya dö
nebilir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tasarının 38 inci maddesine bağlı geçici 13 üncü 

maddesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
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Geçici 13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, yine 38 inci maddeye bağlı olan geçici 
14 ve 15 indi maddeler, yeminli malî müşavirlere ait 
maddelerdir. Bu maddeler, komisyonun geri çekmiş 
olduğu 13 üncü maddenin ek maddeleriyle ilişkilidir. 
Bu hususta komisyonun bir mütalaası var mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, daha önce geri aldığımız 13 üncü maddenin 
ek 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca yeniden 
görüşülmektedir. Bu iki maddenin de, geri aldığımız 
o maddelerle beraber görüşülmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 38 inci maddeye bağlı, ge
çici 14 ve 15 inci maddenin görüşmeleri ertelenmiş
tir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili 

Değişiklikler 
MADDE 39. — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 ta

rih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak 
millî piyango bileti satanlar, yukarıdaki şartlarla sı
nırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır. Bu muaf
lığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle ödenen 
vergiye şümulü yoktur.» 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 39 uncu madde kabul edil
miştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 40. — 193 sayılı Kanunun 31.12.1982 

tarih ve 2772 sayılı Kanunla değişik 18 inci madde
si aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«Serbest meslek kazançlarında : 

Madde 18. — Müellif, mütercim, heykeltıraş, hat
tat, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların ka
nunî mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bi
limsel araştırma ve [incelemeleri, röportaj, karikatür, 
fotoğraf, film, Video foand, radyo ve televizyon senar
yo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, radyo, te
levizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, resim, 
heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını 
satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını de-
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vir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde 
ettikleri hâsılat Gelir Vergisinden müstesnadır. ı 

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suret
lerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve üc- I 
retler istisnaya dahildik. I 

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edil- I 
mesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil I 
etmez. J 

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kamı- j 
nun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle öde- I 
neoek vergiye şümulü yoktur.» I 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde MÖP Gru
bu ladma Sayın Melen şahısları adına Sayın Reşit 
Ülker ve Sayın Vural Artkan söz işitiyorlar. 

Sayın Melen, buyurun efendim. I 

iMDP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) — 
Sayın IBaşIkan, .değerli arkadaşlarım; bu madde ile, I 
teülf kazançları, genişletilerek tamamen vergiden mu- I 
af tutulmuştur. Bu maddeyi, aslında bu tasarının ge
tirdiği en iyi maddelerden birisi saymak lazım. Fi
kir eserlerinin vergiden muaif tutulması elbette, mem
leketin fikriyat sahasında ilerlemesine yardım ede
cektir. 

Yalnız, evvelce 900 bin liralık telif kazançları 
vergiden muaf idi, şimdi ise tamamen muaf tutu
yoruz. Fakat bir taraftan telif kazançlarını vergi
den muaf tutarken, bir taraftan da stopaj yolu ile 
alınan vergilere, sonundaki fıkra ile «Bu muafiye
tin şümulü yok» diyerek, stopaj yolu ile vergilendi
rilen kazançları muafiyetin dışında tutuyoruz. Bu, 
aslında hiç mantığa uymayan bir şeydir; bir kazancı 
hem vergiden muaf tutuyorsunuz, hem de arkasın
dan stopaj yolu ile kesintiye tabi tutuyorsunuz. 

'Bir defa, metin iyi izah edilmemiştir; metni baş
ka bir şekilde de izah etmek mümkündür. Bunu ben 
şuna benzettim : ©ir havuzda, «ıBalık avlamak ya
saktır» diyorsunuz; ama kanaldan geçenleri yakalar
sanız, buna cevaz veriyorsunuz demektir. Bir nevi 
bu olaya benzeyen bir hadisedir. Neyse o tarafı, ni
hayet tatmin bakımından bir eksikliktir, ona sadece 
işaret etmekle iktifa ediyorum. 

Bu istisnayı koyarken, 'küçükleri niye vergiye ta
bi tutuyoruz? Yani, bu istisnayı koyarken, büyük 
telif kazançlarını vergiden müstesna tutarken, evvel
ce 900 bin liralık muafiyet olduğu için, 900 bin lira
ya kadar olan telif kazançlarını, bu defa, stopaj I 
yolu ile vergiye tabi tutuyoruz. Yani, büyüğünü ver
giden istisna ediyoruz, küçüğünü vergiye tabi tutu
yoruz; bunda bir mantıksızlık vardır. Bunu bir I 
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misal ile arz edeyim : Bir kitap yazıyorsunuz. Bunu 
kendi hesabınıza bastırıp satar, milyonlar kazanırsa
nız vergiye tabi değil. Kitap yazıyorsunuz; ama pa
ranız yoktur, telif hakkını bir matbaacıya devreder
seniz, stopaja tabidir, vergi vereceksiniz. 

Şimdiye kadar yazılan makaleler, 900 bin lirayı 
bir yılda dolduruncaya kadar vergiye tabi değildi; 
ama bu defa, bir gazeteye yazıldığı için, stopaja ta
bi tutulacağından, vergiye tabidir. 

Ben bunu pek mantıkî bulmadım; gerekçesini ve 
sebebini de anlayamadım. Zaten «istisnaî» diyorsu
nuz; hepsini birden istisna edelim, mesele bitsin. 

Bu hususta izahat rica ediyorum; acaba bunun 
gerekçesi ne : Hem vergiden muaf, hem de başka bir 
yolla tahsil edilirse vergiye tabi? 

Teşekkür ederim. (JMDP sıralarından alkışlar) 

©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEİMOÇİN ((Bursa) — Sayın Baş
kan, şahsı adına konuşacak sayın üyeden önce söz 
alabilir miyim? 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; sayın konuşmacı, önce vergiden 
muaf tutup, ondan sonra da, alınacak bir başka ver
ginin, bu muaflık şümulü içinde olmamasının man
tığa pek uygun olmadığını ve benzeri uygulamaların 
da bulunmadığını ifade buyurdular. 

Şimdi, efendim, bu sayılan faaliyetleri yapan ser
best meslek erbabı, belidi bir muafiyet sınırının üs
tüne çıktıktan sonra, kazançlarını -eğer başka ka
zançları var ise- bunlarla da birleştirmek ve Gelir 
Vergisindeki limitlere de bakmak suretiyle vergiye 
ta'bi tutuyor idi. Bu uygulamada pek çok aksaklık
lar, pek çok problemler olmaktaydı. 

Daha önce takdim konuşmamda da arz ettiğim 
gibi, bazı meselelere 'basitlik getirmeyi düşündük ve 
dedik ki : Bu faaliyetleri yapan serbest meslek erba
bı, böyle, istisnaların dışına çıkmamak, istisnalar için
de kalmak için özel gayretler, çeşitli ça'balar içinde 
olmasın, kazancını şu veya bu şekilde saklamasın, 
kamufle etmesin, göğsünü gere gere • kazancını or
taya koysun. Kazandığı zaman da bu kazancı vergile
meyelim mi? Vergileyelim. Nasıl vergileyelim? Bu
nu stopaj yoluyla vergileyelim. Dolayısıyla, burada, 
müstesna olduğunu söyledikten sonra bunların, ser
best meslek kazançları istisnasının, ödenecek vergi
ye şümulü yoktur, diye de açıklık kazandırıyoruz. 
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Benzeri uygulamalara birçok yerde rastlamak müm
kün. 

Biraz önce tartıştığımız ve kabul ettiğimiz, millî 
piyango bileti satanlarla ilgili maddede de şöyle de
niliyor : «... Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici 
olarak millî piyango bileti satanlar, yukarıdaki şart
larla sınırlı olmaksızın Gelir Vergisinden muaftır.» 
Ne demek? Yani defter tutmayacak, gelirini beyan 
etmeyecek vesaire. Madde devam ediyor : «... Bu 
muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle 
ödenen vergiye şümulü yoktur.» Yani o gezici millî 
piyango bayii, bileti aldığı yerde stopajını ödeye
cek. Ben onun defter tutmasını, beyanname verme
sini vesairesini ortadan kaldırıyorum; ama stopaj 
alacağım diyorum. Nerede alacağım? Kaynakta ala
cağım. 

Benzeri uygulamalar 'başka kanunların başka mad
delerinde de var. Mesela bir küçük çiftçi muaflığı 
hududu vardır. Bu küçük çiftçi muaflığında da, kü
çük çiftçilerin vergiden muaf tutulduğunu söyler; 
ama sonunda da «Küçük çiftçi muaflığının bu Kanu-
Mıun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif sureciyle öde
necek vergiye şümulü yoktur» der. Yani, ben, kü
çük çiftçinin defter tutmasını ihtiyarî bir bale geti
riyorum, beyan vermesini ihtiyarî bir hale getiriyo
rum; ama ziraî ürününü satarken, stopaj dediğimiz 
vergisini ödemesini öngörüyorum. Dolayısıyla, 'bu 
muafiyetin, stopaj ödemekle bir ilgisi olmadığını ifa
de ediyorum. Vergi tekniği yönünden herhangi bir 
yanlışlık yok; varılmak istenen nokta da budur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, sayın 

bakandan bir soru sorabilir miyim? 

'BAŞKAN — Konuşmalar bitsin de, ondan son
ra efendim. 

'Buyurun Sayın Reş'iıt Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; Sayın Melen'in de ifade ettikleri 
gibi, bu madde, bu yasalar demeti içerisinde önemli 
bir madde ve ileriye dönük gözüküyor, bir yenilik 
getiriyor gözüküyor; fikir eserlerini Gelir Vergisin
den istisna tutuyor. 

Memleketimizin ekonomik durumu içerisinde fi
kir hayatının, basın ve kitapçılık sektörü dahil olmak 
üzere, büyük bir kriz geçirdiğini hepimiz görüyoruz; 
bunu gazetecilikte de, kitap sektöründe de görüyoruz. 
Kâğıt fiyatları alıp yürümüş... Genellikle bir devlet 
yardımı yok... Bizim durumumuzda olan ülkelerde 

devamlı devlet yardımı yapıldığı halde, bizim ülke
mizde bunlar yapılmıyor. Bu arada böyle bir madde
nin getirilmesi fikir hayatına bir katkı olabilir; belki 
de öbür tarafa, kâğıt ve diğer malzeme bakımından 
bir başlangıç da teşkil edebilir. Burada başlanılan ha
reketle, öbür tarafa da bu anlayış sirayet eder ümi
dini taşıyoruz. 

Ancak burada, Sayın Melen'in söyledikleri gibi, 
ben de aynı noktaya takılıyorum : «Serbest meslek 
kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü madde
si uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü 
yoktur» deniyor. Yani daha evvel bu istisna haddi 
fikir eserlerinde 300 bin lira idi, sonra 900 bin liraya 
çıktı. Demek ki 900 bin liradan hiç vergi alınmıyor
du; 900 bin liradan sonra vergiye tabi oluyordu. 

Şimdi, 94 üncü maddeye baktığımız zaman görü
yoruz ki, - yanlış anlamıyorsam - yüzde 25 tevkifat 
yapılacak. Her ne kadar son fıkrada, «Bakanlar Ku
rulu bu maddede yer alan tevkifat nispetini her bir 
bentte yer alan ödemeler için ayrı ayrı sıfıra kadar 
indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle 
yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki tam ve dar 
mükellefler için farklı oranlar tespit edilmek sure
tiyle kullanılabilir» denmesine rağmen, yani önce 
yüzde 25'i kesecek, yahut «yüzde 25 keser» diye ya
zacak yasa, ondan sonra da bu son fıkradaki yetkiyi 
- bilmiyorum doğru mu anlıyorum - kullanmak sure
tiyle sıfıra kadar indirebilecek; ama iner mi, inmez 
mi? 

Şimdi, dönelim bugünkü hale : Bugün 900 bin lira 
muaf olduğuna göre, bu muafiyet kaldırılıp, öbür tür
lü bir tedbir de getirilmediği takdirde, 900 bin lira
dan yüzde 25 üzerinden 225 bin lira vergi alınacak 
demektir. Yani böylelikle, çok küçük telif kazançları 
da, Sayın Melen'in de temas ettikleri gibi, eğer bu 
son fıkra iyi bir şekilde kullanılmazsa, vergiye tabi 
tutulmuş olacak. Yani bir taraftan, hepsi vergiden 
muaf diye ifade ediyoruz, öbür taraftan da vergiye 
tabi tutuyoruz. 

«Vergiden muaftır» dendiği zaman, vergi alınma
yacak anlamını taşır. Buradaki ifade, bana göre de, 
kanun tekniğine aykırıdır; çünkü, herhangi bir va
tandaşımız bunu eline alıp okuduğu zaman, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi vergiden istisna etmiş» diye
cek; esas hükmü okuyacak, «94 üncü madde müstes
nada;, dediği zaman da, yanında müşavirler bulun
ması lazım gelecek; biz Mecliste bulunduk, şöyle ol-

< du, böyle oldu diye anlatmak gerekecek. 
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Bu maddeyi komisyon geriye alıp, «Vergiden müs
tesnadır» ibaresini daha iyi nasıl ifade edecekse, o 
şekilde düzenlesin. Benim şu anda aklıma gelmiyor; 
ama başka bir ifade tarzı bulunabilir. Bir defa, ka
nun tekniği bakımından orası eksiktir. Bunun uygu
laması da, son fıkraya göre, «sıfıra kadar indirmeye» 
dendiğine göre, ben derim ki... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Yüz
de 10 olacaktır. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Burada Sayın Baş
bakan, «Yüzde 10 olacaktır» diye buyuruyorlar. Yüz
de 10 olduğu zaman bile, bugün 900 bin lira telif 
ücreti alan kimse, 90 bin lira vergi vermek durumun
da olacak. 

Onun için, «Tam ve dar mükellefler için farklı 
oranlar tespit edilmek suretiyle kullanılabilir» ibare
siyle, yetkinize istinaden, gene de sizin uygun bir kıs
mı muafiyet içinde tutmanız lazım gelir diye düşü
nüyorum. Ben böyle anlıyorum; acaba sayın komis
yonumuz da böyle mi anlıyorlar? Maddeyi geri çe
kerek, «vergiden muaftır» ibaresini metinden çıkar
tıp, onun yerine.- yarın, vatandaş, kanunu eline al
dığı zaman, sade vatandaş olarak yanılmaması için -
daha iyi bir ibare tespit edebilirler mi? 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ülker. 
Sayın Arıkan, buyurunuz efendim. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; benden önce konuşan iki arkada
şım konuyu açıkladı. Şu haliyle serbest meslek ka-
zançlarındaki istisna kaldırılmış oluyor. İstisnalar ara
sında yazıyoruz; ama arkadan diyoruz ki, «tezkifata 
tabi» 

Çıkacak yasaya göre tevkif at yüzde 25 nispetin-
dedir. Halbuki bundan önce 900 bin liraya kadar olan 
istisna miktarından hiç vergi alınmıyordu. Sayın Baş
bakanın ifade buyurdukları gibi, eğer yüzde 10 nis
petinde ise, 90 bin lira ödeyecektir; yüzde 25 ise 200 
küsur bin lira ödeyecektir; yine, hükümetin yüzde 
oranını 50'ye çıkarma yetkisi olduğuna göre, bu du
rumda 450 bin lira ödeyecektir. Yani her halükârda, 
sıfırlanmadığı müddetçe, vergi vardır. 

O yüzden yapılmak lazım gelen istisnayı, belirli bir 
hadde tutmaktır. İstisna 900 bin liradır. Yanılmıyor
sam, hatırladığıma göre, Saym Başbakanımız bir top
lantıda, Sayın Çetin Altan'm bir sorusu üzerine, «4 
milyon liraya kadar istisna getireceğiz» demişler idi. 
Binaenaleyh, 18 inci maddede istisna hükmünü kesin, 
devamlı, belirli bir miktarda tespit edip, sürekli ve j 
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devamlı olarak yapmak lazımdır. Tevkifat hükmünde 
de, fazlasının tevkifata tabi olacağını tespit etmek 
lazımdır. Böylece sistem, hem kendi içinde düzeni 
korumuş olur, hem istisna verildiği anlaşılır, hem de 
teşvik edilmiş olunur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde sual sormak isteyen var mı? 
Sayın Melen ve Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, şunu öğ

renmek istiyorum : Stopaj yoluyla, tevkifat yoluyla 
telif kazançlarından alınacak vergiden hiç olmazsa 
900 bin liralık, eskiden mevcut olan, muafiyeti mu
hafaza edemezler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa

yın bakandan şunu öğrenmek istiyorum : Maddede 
«video band» tabiri geçmektedir. Her ne kadar yu
karıda, sanat eserleri söz konusu edilmekte ise de, vi
deo bantlarla piyasaya sürülen sanat eserleri de bü
yük boyutlarda paralar kazanmaktadır. Video bant 
da bu kapsama alındığı takdirde, çok büyük boyut
larda gelir sağlayacak olan ve günümüzde çok büyük 
boyutlarda satış piyasası olan bir kaynak kapatılmış 
ve dolayısıyla da oradan alınacak vergi ihmal edilmiş 
olmayacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Başka soru var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; müsaade ederseniz cevaplarıma 
video bantla ilgili sualle başlayayım. 

Şimdi bakınız. «Müellif, mütercim, heykeltraş, hat
tat, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların ka
nunî mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilim
sel araştırma ve incelemeleri, röportaj, karikatür, fo
toğraf, film, video bant, radyo ve televizyon senaryo 
ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, radyo, televiz
yon ve videoda yayınlamak veya kitap, resim, heykel 
ve nota halindeki eserleriyle ihtira beratlarını satmak 
veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve tem
lik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hâsı
lat Gelir Vergisinden müstesnadır.» 

Şimdi, değerli arkadaşlar, burada açık açık anla
tılıyor : Bir bilimsel araştırma olması lazım, bir sa
nat niteliği taşıması lazım veyahut bir araştırmanın 
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meyveleri olması lazım ki, Gelir Vergisinden müstes
na olabilsin. 

Şimdi, biz burada «film» diyoruz. Film yapabili
yor ve bunu biz de kabul edebiliyoruz; ama film şek
linde değil de, video bandı şeklinde, araştırmalarını, 
incelemelerini belgelendireblliyorsa eğer bu sanatkâr, 
niye bunu burada yazmayalım? Eğer, film yapan bir 
sanatkâr, eserini sinemada gösterebiliyorsa, video ban
dı olarak hazırlanan bir şeyin de televizyonda göste-
rilebilme imkânını vermek lazım. Burada bahsettiği
miz şey, piyasada satılan video bantlar değil; ama bir 
sanat niteliği olan, bir araştırma neticesinde ortaya 
çıkan bir eserdir., 

Değerli arkadaşlar, tabiî burada yüzde 25 haddi 
var. Bu, Bakanlar Kurulunun kullanacağı maksimum 
limiti ifade etmektedir. Gene, kanunun takdiminde 
ifade ettiğim gibi, değişik faaliyet kollarında uygula
nacak stopaj yüzdeleri farklı olacaktır. Bu maddeyle 
uygulanması öngörülen, düşünülen miktar da yüzde 
25 değil, yüzde lO'dur; ama değişen koşullar çerçe
vesinde, hükümetimiz bu yüzdeyi artırabilir de, azal
tabilir de. Nitekim, geçtiğimiz dönemde bazı stopaj 
tahsilatlarının yüzdelerinin azaltıldığına şahit olmu
şuzdur. Mesela, menkul değer kazançlarından alınan 
stopaj yüzde 20 iken, geçtiğimiz dönem içinde yüzde 

• 10'a düşürülmüş, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi 
de yüzde 15 iken, yüzde 3'e düşürülmüş ve bugün 
yüzde 10 ve yüzde 3 değerleri uygulanmaktadır. Bu 
bakımdan bu hususa bir açıklık getirmek istedim. 

Sayın üyeler, madde metnini okurken bazı arka
daşların bir tereddütü oldu; onu gidermeye çalışa
yım : Eserlerini gazete, dergi, radyo, televizyon ve 
videoda yayınlıyor veya kitap, resim, heykel ve nota 
halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satıyor veya 
bunlar üzerindeki haklarını devrediyor. Yani, eğer bir 
araştırmacı, bir sanatkâr, bir roman yazarı bir kitap 
yazdı ise, bu kitabın yayın hakkını devrediyor ise, 
buradan elde edeceği kazanç da, gene, Gelir Vergisin
den müstesnadır. 

Bunu huzurlarınızda açıklığa kavuşturmak istedim; 
arz ederim. j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, madde üzerinde verilmiş bir önerge var; 

okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

357 sıra sayılı Kanun Tasarısının 40 inci madde
sinin son fıkrasına aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

«Ancak 4 000 000 liray.a kadar olan hasılat tevki-
fata tabi değildir.» 

Vural Arıkan Sabit Batumlu 
izmir İstanbul 

Kemal Gökçora M. Erdal Durukan 
Bursa Adana 

Türkân Arıkan 
Edirne 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu bu öner
geye? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN -r- önerge sahibi konuşmak ister mi 
efendim? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; beş yıllık planda bir 
madde var idi; o madde de, «Kitap yazımı, dağıtımı 
ve basımı teşvik edilecek» deniliyordu. 

Benden daha önce söz almış olan konuşmacılar, 
telif haklarının bu madde ile tamamen teşvik edil
mediğini belirtmişlerdi. 

Acaba, hükümet, «Düşünmeyin, nasıl olsa biz si
zin yerinize düşünüyoruz» mu diyor? Acaba hükü
met, «kitap yazmayın, kitaba ne gerek var» mı diyor? 
Doğrusu merak etmeye başladım. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

çift elini kaldıranları uyarınız yine. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — Efendim onlar tek saysınlar, biz çift kal
dıralım da... 

BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım. 

sürekli olarak usulle ilgili söz almak zorunda kalıyo
ruz. Bir usul uygulamanız var; bakanlar hâlâ bu uy
gulamaya aykırı davranıyor. Ne gibi işlem düşünü
yorsunuz? 
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BAŞKAN — Efendim, ben kimsenin elini zorla | 
indiremem ve zorla kaldıramam. İstirham ediyorum... I 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Uyarınız efendim. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, I 

Başkanlığın tutumuna. I 
M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın- Başkan, 

oy kullanıyorlar. 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın tutumuna lüt

fen müdahale etmeyin, istirham ediyorum. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkanım, yanlış bir yorumla anayasal 
hakkımı vermem kimseye. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, 40 inci maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kab.ul edenler... Kabul etmeyenler... 
40 inci madde kabul edilmiştir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sizlere örnekleriyle 
anlatayım. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Otur yerine, senden 
mi öğreneceğiz? 

BAŞKAN'— Sayın milletvekilleri, lütfen karşılık
lı konuşmayalım, müzakereleri ihlal etmeyelim efen
dim. (Gürültüler) 

Sayın Aküzüm, Sayın Aküzüm, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yanlış... 17 kişi çift 

el kaldırarak 34 oldu, 7 kişi yok. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Hesap meselesi... 
H .BARIŞ CAN (Sinop) — Bakanlar Kurulu sı

ralarından 12 kişi oy kullanıyor, 24 kişi oy kullanmış 
oluyor; matematik!.. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, lütfen efendim... 
41 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 41. — 193 sayılı Kanuna aşağıdaki mü
kerrer 20 nci madde eklenmiştir. | 

«Eğitim, öğretim ve sağlık hizmet işletmelerinde ka
zanç istisnası : 

Mükerrer Madde 20. — Okul, kreş ve spor tesis
leri ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 
yatak) kapasitesinden az olmamak üzere, yurt ve sağ
lık tesislerinin (huzurevleri dahil) işletilmesinden elde 
edilen kazançlar, ilgili bakanlığın görüşü alınmak su
retiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği 
usul ve esaslar dahilinde 5 yıl süreyle Gelir Vergisin- I 
den müstesna tutulurlar. İstisna, kuruluşların faaliye
te geçtiği tarihten itibaren başlar.» 

BAŞKAN — Efendim, 41 inci madde üzerinde I 
söz isteyen var mı? I 

Sayın Türkân Arıkan, buyurun efendim. j 
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TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; zaman zaman hep eleş
tiri yaptığım için üzülüyordum. Şimdi, gerçekten tas
vip ettiğim bir madde geldi. Bu açıdan tasvip ediyo
rum. Yalnız bir küçücük... (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Doğruya doğru, eğriye eğri; biz böyleyiz... 
Yalnız, bir küçük nokta var : «... 50 yatak kapa

sitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesisle
rinin...» deniyor. Acaba, bu kapasiteyi biraz daha 
düşürmek mümkün olabilir mi? Gerek yurt sorunu, 
gerek sağlık sorunu gerçekten önemli boyutlarda. 

Takdir sizlerindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yaşa, grup adına mı efendim, 

şahsınız adına mı? 
AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) .— Şahsım 

adına konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 20 nci madde ile ilgili 
biraz değişik bir görüş arz etmek istiyorum; bu gö
rüşümün popüler olmadığını, pek de tasvip görme
yeceğini bilerek söz almış bulunuyorum. Onun için 
de, grup adına değil, şahsım adına söz aldım. 

Şimdi, ülkede okul, kreş, spor tesisi ve hastane 
gibi, aslında amme hizmeti gören müesseselerin açıl
masını teşvik etmek, bu yatırımları cesaretlendirmek 
mutlaka gerekli olan bir husustur. Bımun için de 
prensip, - zannediyorum başka yerler için de geçerli -
bunlar için yapılan yatırımların vergiden muaf tutul
ması ve bu yatırımların muafiyetini sağlamak için de, 
teberruların vergi dışı tutulmasıdır. Çünkü, bu mua
fiyetin arkasında, sözkonusu müesseselerin, hizmetle
rini menfaat gütmeden sunacakları faraziyesi yer al
maktadır. Eğer bu müesseseler kâr için çalışıyorlarsa, 
yani birer kâr müessesesi halinde işletiliyorlarsa, bu 
müesseselere vergi muafiyeti tanımanın hiçbir anla
mı yoktur. Çünkü, mektep işleten kişiyle, bakkal dük
kânı işleten kişi arasında bir fark kalmaz; bu kişiye 
verilen muafiyet, kendisi için bir fayda gütmemesi 
halinde sözkonusu olabilir. Eğer bunu böyle yapmaz
sak, birçok kaynaklar başka yatırım sahalarına aka
cağına, bu yatırım sahalarına akar. 

Diyeceksiniz ki, «bununla mektep yapılır, hasta
ne yapılır...» Fakat, o mektep ve hastane, paralı mek
tep ve paralı hastane olacak ve kâr amacı güden ki
şilerin kâr getiren işletmeleri olacak. 
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Tekrar ediyorum: Kamu sektöründe görülen bu 
faaliyetler, özel sektör tarafından yapılması, teşvik 
edilmesi gereken bir husustur; fakat bu ikame, an
cak, özel sektörün, kamu sektörü gibi çalışması ha
linde müdafaa edilebilir. Teoride de böyledir, bütün 
dünyada da uygulama böyledir; ancak menfaat güt
meyen bu tip müesseseler vergi istisnasından fayda
lanabilir. Eğer bu müesseseler kazanç sağlıyorlarsa, 
bunları mutlaka vergilendirmek gerekir; çünkü, ka
nunun biraz sonraki maddelerinde göreceksiniz, bu 
tip müesseselere yapılan bağışlar da vergiden istisna 
ediliyor; hem bağışı vergiden istisna ediyoruz, hem 
faaliyetlerinin sonucunda sağlanacak kazancı istisna 
ediyoruz. Zannediyorum, dünyada emsali olmayan 
bir durum yaratıyoruz ve kaynakların dağıtılmasında 
fevkalade irrasyonel bir imkân açmış oluyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 

SALtM EREL (Konya) — Sayın Başkan, soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Bakanın söz istemi var, ondan son
ra sorular kısmına geçince sorunuzu sorarsınız. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; tartışmakta olduğumuz yasa ta
sarısının bu maddesinde, memleketin büyük problem
lerinden başlıcalarını teşkil eden, okul, sağlık tesis
leri ve spor tesisleri noksanlığını gidermek ve devle
tin sırtında olan bu yükü biraz da kamuya yaymak, 
bu konuda yatırım yapabilecek kişi ve kuruluşları 
yatırım yapmaya teşvik edecek ve hatta bunları işlet
mek üzere teşvik edecek birtakım hükümler getiril
mektedir. 

Biraz önce bir konuşmacının ifade ettiği gibi, ha
kikaten, dünyada pek az benzeri olan, memleketimiz
de ilk defa başlatılan bir uygulamadır. Müteakip mad
delerde göreceğimiz üzere, okul, sağlık tesisleri ve 
spor tesisleri yapmak durumunda olan mükellefle
rin bu iş için yapacağı yatırımları ve verecekleri ba
ğışları, istisnasız, vergiden düşme imkânını getirmek
teyiz. 

Ayrıca, burada biraz önce mükerrer 20 nci mad
dede de okuduğumuz gibi, eğer kuruluşlar böylesine 
tesisleri işletmek durumunda olurlarsa, kalkınmada 
öncelikli yörelerde 10 yıl, diğer yörelerde de 5 yıl, 
bu kuruluşların kazançlarının vergiden müstesna ol
duğunu ifade ediyoruz. Bu ve bundan sonra tartışa
cağımız maddelerle hükümetimizin bir taraftan sağlık 
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tesisleri, spor tesisleri ve eğitim tesisleri üzerindeki 
hassasiyeti, diğer taraftan da kalkınmada öncelikli 
yörelere verdiği önemi bir kere daha vurgulamış ol
maktayız. 

Arz ederim. . 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, soru sormak isteyen arkadaşlar?.. 
Sayın Salim Erel, Sayın Vural Arıkau, Sayın Fe

rit Melen. 
Başka soru sormak isteyen var mı efendim? 
Buyurun Sayın Erel. 
SALtM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu 

madde ile ilgili olarak sayın bakanımdan iki husus 
hakkında bilgi talep edeceğim. 

BAŞKAN — Sual soracaksınız efendim. 

SALtM EREL (Konya) — Sayın Başkan, geçen
lerde kabul ettiğimiz bir kanun ile, özel öğretim Ku
rumları Kanununun 5 inci maddesi değiştirilerek, ya
bancı uyrukluların da Türkiye'de okul açabilecekle
rini kabul ettik. Böyle bir okul açılmasındaki amaç, 
hükümet gerekçesinde, turizm gelirlerini artırıcı bir 
husus olarak arz ediliyordu. 

Bu espri içerisinde, yabancıların açmış oldukları 
okulların da Gelir Vergisinden muaf olması hükümet
çe düşünülüyor .mu? Bir... 

ikincisi; Türkiye'de, okul, kreş gibi, özel kişiler 
tarafından açılan tesisler, çoğunluk ve tamamıyla kâr 
amacıyla yapılır. Bugün çeşitli özel dershaneler var
dır; yılda, hatta 8 ayda 400-500 bin lira para alı
yor. Bunlar her ne kadar öğretici kurumlar ise de, te
melinde kâr amacı yatmaktadır. Bunların vergi dışı 
bırakılması acaba eşitlik ilkesi ile bağdaşır mı, bağ
daşmaz mı? 

Bu sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Buyurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (tzmir) — Sayın Başkan, söz-
konusu bir kazanç istisnası. Konu. belli, süre belli; 
5 veya 10 yıl. Burada bir kılçık var, diyor ki, «ilgili 

bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Güm
rük Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar dahi
linde...» 

Bu usul ve esaslar neyi içeriyor veya neyi içere
cektir, ne düşünüyorlar?.. Çünkü, istisnadır; tüm faa
liyeti yapmakta diğer istisnalar da mevcut. Gördüğü
nüz gibi, biraz önce 18 inci maddede istisnası okun
du. «Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği 
usul ve esaslara göre» dendiğine göre, bunlarda bir 
ayrıcalık yapılacak, öyle zannediyorum. Ayrıcalık ya-
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pılacaksa, o zaman Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
yetkili olmaması lazım, Bakanlar Kurulunun yetkili 
olması lazım. 

öğrenmek istediğim, sormak istediğim bu efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. • 
Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Van) — Efendim, okul ve has

taneler için Gelir Vergisi Kanununda muafiyetler ge
tiriliyor. Bundan, hiç şüphesiz memnun oluyoruz. Yal
nız bunlar, aynı zamanda ağır bir şekilde Katma De
ğer Vergisine tabidir. Bu hususta ne düşünüyorlar; 
bunlar için de bir muafiyet getirecekler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; burada Sayın Arıkan'ın suali özet
lenirse yani kılçık var mı, yok mu hususu : Kılçık 
yok' efendim. 

Bunun dışında Katma Değer Vergisi istisnası yok 
tabiî. Katma Değer Vergisi hadisesi bir başka olay, 
burada istisnası getirilen vergi, bir başka olaydır; ka
rıştırmamak lazımdır. 

FERİT MELEN (Van) — Ben, hükümetin görü
şünü öğrenmek istiyorum. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Arz et
tim efendim; Katma Değer Vergisi ile ilgili olarak, 
Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri geçerlidir. 
Buradaki istisna ayrıdır; o kanun çerçevesinde ayrıca 
bakılması lazım gelir. 

Özel öğretim kurumları için, tabiî ki, istisna geti
rilmemiştir, bu kanuna dahildirler. 

Değerli arkadaşlar, biz, bu kuruluşların tabiî ki, 
kazanç sağlayacaklarını öngörüyoruz. Düşününüz; bir 
kuruluş, kalkıp yatırım yapıyor veya bir kuruluş, böy
le bir işletmeyi çalıştırmaya soyunuyor... Niçin yapar 
bu işi? Para kazanmak için yapar. Biz, bu tesislerin 
yapılmasını teşvik etmek için ve bu tesislerin mo
dern usullerle işletilmesi için bu hükmü getiriyoruz 
ve diyoruz ki, eğer siz, günün koşullarına göre yatı
rımlar yaparsanız veya yapılmış yatırımları işletirse
niz, biz, sizin kazançlarınızı vergiden istisna edeceğiz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var, okutuyo

rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı, Bazı Vergi Ka

nunlarında, Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının 41 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Bu kuruluşların kalkınmada öncelikli yörelerde 

kurulması halinde bunlardan elde edilecek kazanç
lar yukarıdaki şartlar dahilinde 10 yıl süreyle Gelir 
Vergisinden: müstesna tutulur.» 

Gerekçe : 
Eklenmesini istediğimiz hüküm, Hükümetin tek

lifinde aynen yer almış olmasına rağmen, Komisyon
ca kabul edilen metinde sehven yer almamıştır. Birin
ci fıkrayı tamamlayacak nitelikte olan bu hükmün 
metinde yer alması zorunlu görülmüştür. 

Eyüp Aşık Mahmut Karabulut 
Trabzon Sivas 

Saffet Sakarya Metin Gürdere 
Çankırı Tokat 

Şaban Küçükoğlu Süleyman Yağcıoğlu 
Kastamonu Samsun 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 41 inci maddesinin 

metninden, «okul ve kreş» sözcüklerinin çıkarılması 
gereğini arz ve teklif ederiz. 

Enver özcan Barış Can 
Tokat Sinop • 

Aşkın Toktaş Mustafa Kani Bürke 
İzmir Denizli 

Besim Göçer 
Çorum 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup, işleme koyacağım : 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 41 inci maddesinin 

metninden «okul ve kreş» sözcüklerinin çıkarılması ge
reğini arz ve teklif ederiz. 

Tokat Milletvekili Enver özcan ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 
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BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENVER ÖZCAN — (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; önergemde, bu maddeden «okul ve kreş» 
sözcüklerinin çıkarılmasını teklif ediyorum. Gerekçe
si şöyle: Değerli üyeler, biliyorsunuz, her ne kadar, 
ülkemizin, okul konusunda vatandaşlarımızın katkısı
na ihtiyacı oluyor ve halen var ise de, büyük kent
lerde ve şimdi zaten özellikle üniversite gençliğinin 
sayısal açıdan çoğalması sonucu tüm büyük şehirler
de bir özel okul ve dershane enflasyonu başladı. Bu 
kurumlar, hele hükümetin bu okullardaki fiyatları da 
serbest bırakmasından sonra, - çocuğu olan herkesin 
yaşadığı gibi - çok fahiş fiyatlarla, resmen eğitim ti
careti yapmaktadırlar ve basından da izlemiş oldu
ğunuz gibi, son zamanlarda gerçekten fahiş denilebi
lecek düzeylerde kazançlar sağlamaktadırlar. 

Biz bu önergeyle okul yapımının teşvikine karşı 
değiliz. Ancak şöyle denilebilirdi: Okul, kreş, sağlık 
tesisi gibi tesisleri yapacak olanların yaptığı yatırım
lar, belli bir süre içinde vergiden muaftır. Ama, bu
ramda o denilmiyor. Burada, elde edilen bir kazancın, 
hem de günümüzdeki şartlarda çok tatlı bir kazancın, 
vergiden muaf olması öngörülüyor. Eğer, «Kazanç
larını yeniden yatırıma, okul yapımına, benzeri tesis
lerin yapımına hasrederler ise vergiden muaf tutulur» 
denilseydi, alkışlardık ve ülke gerçeklerine uyardı; 
ama hayır... 

Yani, bir yandan biz asgarî ücretten vergi alıyo
ruz. Neden? Çünkü bir kaçançtır, mutlaka bir vergi 
alınması gerekir diyoruz; ya da küçük esnafa, belge 
vereceksin, vergi vereceksin, vergi kaçaklarım önleye
ceğiz diye bu tasarıda bir nevi terörist maddeler ge
tiriyoruz; ama öte yandan, çok tatlı bir kazancın, eği
timi ticaret metaı haline getirmiş olan bir alanda çok 
tatlı bir kazancın 5 yıl süreyle vergiden muaf olma
sını, vergiden muaf tutulmasını istiyoruz... Bunu an
lamak mümkün değil. 

Bir dereceye kadar şu da yapılabilirdi: «Vergi
den muafiyet, gerice kalmış yörelerde yapılacak olan 
tesislerin işletmesine ve kazançlarına uygulanacaktır» 
denilseydi, o da belki bir yere kadar kabul edilebi
lirdi. Çünkü, devletin malî olanakları kısıtlı olduğu 
için, özel sektörü bu yönle teşvik etmek ve gerçek
ten ihtiyacı olan yörelere, özel sektörün, sağlık te
sisleri, okul, kreş gibi tesisleri kurmasını teşvik et
mek için böyle bir ibare konulabilirdi, o kabul edile
bilirdi; ama herkes takdir eder ki, bu madde daha 
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j çok büyük kentlerde çok tatlı kazançlara neden ola
caktır. Bir yandan, damla damla, devlete vergi topla-
yayım derken, öbür taraftan, sermaye açısından ola
nakları geniş olanlara devletin imkânlarını kepçe kep
çe sermiş oluyoruz. 

Bu okullaşma, yani kazançlardan 5 yıl süreyle ver
gi istisnası tanıma, bir yerde millî eğitime bir başka 
açıdan da zarar verecektir; bunu bugün bile görüyo
ruz : Millî eğitimin en" iyi okullarındaki, Anadolu ve 
fen liselerindeki en iyi öğretmenlerini bugün özel okul
lar, hükümetin verdiği maaşın 4 misli parayı vere
rek millî eğitimden çekmektedir. Neden çekmekte
dir, neden çekebilmektedir? Demek ki, çok tatlı bir 
kazanç metaı oluyor bu; bu nedenle çekmektedir. 

Hepimizin takdir ettiği gibi, bütün bu gerçekler 
ortadayken, gün ışığındayken, bu tasarıya ısrarla okul 
ve kreş konusundaki bu maddeyi koymakla hükümet 
acaba burada açıkça söylemediği bir şeyi mi gerçek
leştirmek istiyor? 

BAŞKAN — Sayın özcan, toparlayın efendim; 
süreniz doldu. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Millî eğitimi çok 
rahat bir şekilde idare edebilmek için mi bu konulu
yor? Yani, okulları özel sektöre devretmek, millî eği
timi özel sektöre devretmek; dolayısıyla okulsuz bir 
millî eğitimi daha iyi idare edebilmek için mi bu 
madde konulmuştur? 

Saygıyla arz ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Efendim önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı, Bazı Vergi 
Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının 41 inci maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve arkadaşları 
«Bu kuruluşların kalkınmada öncelikli yörelerde 

kurulması halinde bunlardan elde edilecek kazançlar 
yukarıdaki şartlar dahilinde 10 yıl süre ile Gelir Ver
gisinden müstesna tutulur.» 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet, önergeye 
katılıyor, mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLl FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılı
yoruz. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa> — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi umumî heyetçe kabul edilmiş 
olan önerge ile beraber oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 41 inci madde ka
bul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum-: 
MADDE 42. — 193 sayılı Kanunun 23 üncü mad

desinin 31.12.1981 tarih ve 2574 sayılı Kanunla de
ğişik 9 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, maddeye aşağıdaki 13, 14 ve 15 inci bentler ek
lenmiştir. 

«9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabri
kalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre ba
rındırılması gereken memurlarla müstahdemlere ko
nut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve 
suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mül
kiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2'yi aşmayan ko
nutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi sure
tiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2'yi 
aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için 
bu istisna hükmü uygulanmaz);» 

«13. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik 
kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul 
ve yetim aylıkları;» 

«14. Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunma
yan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalı
şan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde 
ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücret
ler;» 

«15. Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran iş
yerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 
iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsa
bakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu ama
tör sporculara ödenen ücretler. (Asgarî ücretin iki 
katını aşmamak kaydıyla,)» 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

VURAL ARKAN (izmir) — Soru soracağım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (izmir) — «Kanunî ve iş mer

kezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi 
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işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işvere
nin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden 
döviz olarak ödediği ücretler» deniyor. 

Şimdi, bir dar mükellef tasavvur ediniz (bu bir ta
rihte isviçre Havayolları dolayısıyla olmuştur ama, 
itiraz olmuştur) bir dar mükelleflerin yanında yaban
cılar çalışıyor, yerliler çalışıyor. Şimdi, madde ayı
nın yapmadığına göre, hem yabancıların döviz üze
rinden aldıkları, hem de yerlilerin döviz üzerinden 

f 
aldıkları ücretler, vergi dışında kalıyor. Bu ayırıma 
neden zaruret gördünüz? Döviz girdi diye mi, yoksa 
başka bir zaruret mi var? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; müsaade ederseniz maddeyi bir 
kere daha beraber okuyalım: «Kanunî ve iş merkezi 
Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işve
renlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin, 
Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden dö
viz olarak ödediği ücretler» muaftır diyoruz. 

Şimdi bir mükellef, bir yabancı firma yurt dışın
da para kazanmış, bu kazandığı para ile, Türkiyemiz-
de çalıştırdığı kimseye para, ödüyor. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz bir zamanlar 
Orta Doğu'da ticaret merkezi Lübnan'dı; daha sonra 
ticaret merkezi Kıbrıs ve Atina üzerine kaydı. An
cak, bu ülkelerde de bu tür kazançlar vergilendirildiği 
için, uluslararası sahada faaliyet gösteren kuruluşlar, 
bu ülkelerdeki mümessilliklerini kapatmaya ve oralar
dan uzaklaşmaya başladılar. Şimdi biz, Türkiye'de ka
zanılmamış, Türkiye dışından döviz olarak getiril
miş olan bu kazançların vergi dışı bırakılması husu
sunu getirmek suretiyle, Türkiyemizde bir irtibat bü
rosu kurmak veyahut faaliyet göstermek durumunda 
olan kuruluşlara bir cazibe daha, getirmekteyiz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, madde üzerinde verilmiş olan bir öner

ge vardır, okutuyorum : 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanunun 42 nci 

maddesine 16 nci bent olarak aşağıdaki ilavenin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 
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16. Kıdem tazminatına hak kazanmış ücretlile
rin, kıdem tazminatlarını 100 metrekareyi aşmayan 
konutlara tahsisi halinde Gelir Vergisinden muaftır. 

Turan Bayezit Tülay Öney 
Kahramanmaraş İstanbul 

Enver özcan Şeyhmus Bahçeci 
Tokat Diyarbakır 

Isa Vardal Cahit Tutum 
Zonguldak Balıkesir 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılmıyo
ruz, Kıdem tazminatı zaten vergi dışıdır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahiplerinden ko
nuşmak isteyen var mı? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

42 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

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

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 43. — 193 sayılı Kanunun 31.12.1981 ta

rih ve 2574 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi
nin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Kazaî veya idarî kararlara dayanılarak ta
nıklara, bilirkişilere ve resmî arabuluculara bu sıfat
ları dolayısıyla ödenen ve yıllık tutarı 360 000 lirayı 
aşmayan ücretler;» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 44. — 193 sayılı Kanunun 25 inci mad

desinin sonuna aşağıdaki 10 numaralı bent eklenmiş
tir. 

«10. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik 
kurumları tarafından ödenen emekli, dul, yetim ve 
evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduat, sü
relerini doldurmamış bulunanlarla, dul ve yetimleri
ne toptan ödenen tazminat ve yardımlar.^ 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

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

45 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 45. — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 ta

rih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İndirim hadleri : 
Madde 31. — Gerçek ücretlerin vergilendirilme

sinde aşağıdaki indirimler uygulanır. 
1. Özel indirim: Günde (200), ayda (6 000), yıl

da (72 000) liradır. 

Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını 15 katı
na kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınma pla
nı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen 
sektörler ile kalkınmada öncelikli bölgelerde fiilen 
çalışanların ücretleri için farklı özel indirim tutarları 
tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir. 

2. Sakatlık indirimi: Çalışma gücünün asgarî 
•% 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci 
derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hiz
met erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kay
betmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sa
kat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indirimlerin
den faydalanırlar. 

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının; 
— Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 
— İkinci derece sakatlar için dört katı, 
— Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. 
Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirim

ler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretin
den indirilir. 

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya 
ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak 
bir yönetmelik ile tespit edilir. 

Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının herbirinin ger
çek usulde tespit edilen ücret gelirine bu maddede 
yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygula
nır.» 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Bahriye Üçok; 
şahısları adına Sayın Onural Şeref Bozkurt ve Sa
yın İsmail Sanman söz istemişlerdir. 

SHP Grubu adına Sayın Bahriye Üçok; buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) 
— Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri; 2.4.1985 
tarihinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inr 
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ci maddesinde değişiklik yapılması hakkında bir yasa 
teklif etmiş, sakatlık indiriminin, aile reisi için sap
tanan özel indirim tutarının birinci derece sakatlar 
için 8 katı, ikinci derece sakatlar için 4 katı, üçüncü 
derece sakatlar için de 2 katı olaraık değiştirilmesini 
istemiştim. 

Yedi ay önce verdiğim bu yasa önerimin görüşül
mesini beklerken, öğrendim ki, hükümet, 12 adet ta
sarıyı bir paket halinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 
göndermiş ve uzun süre bekletilen benim teklifim ay
nen, hükümet ve komisyon tarafından benimsenmiş; 
yani birinci derece sakatlardan 8 katı, ikinci derece 
sakatlardan 4 katı, üçüncü derece sakatlardan 2 katı 
vergi indirimi önerilmiş. 

Buna çok sevindiğimi ifade etmek isterim. Ancak, 
bilinen usule, Meclisimizin teamülüne göre, her yasa, 
kendi içinde ve ayrı olarak düzenlenir; bu husus, 
bildiğim kadarıyla İçtüzüğün de amir hükmüdür. Oy
sa burada, 12 adet kanunun bir paket haline getiril
miş olduğunu görüyoruz. Bu ise, teamülü kenara it
mek, yok farzetmek, hiçe saymak anlamını taşıdığı 
gibi, böylesine usul dışı, eksik ve sakat görüşme yön
teminin sonucu, benim ve benim gibi başka millet
vekili arkadaşlarımın - sanıyorum ki vardır - hükü
metten çok önce düşünüp, emek vererek hazırladık
ları ve aylarca önce yüce Meclise sundukları yasa 
teklifleri de ele alınmama ve dolayısıyla değerlendi
rilmeme bahtsızlığı ile karşı karşıya bırakılmıştır. Eğer 
bu yasa teklifleri, içtüzüğün ya da teamülün öngör
düğü usule uyularak getirilmiş olsaydı, hem millet
vekillerinin emekleri kenara itilmemiş olurdu hem de 
içine düşülen kusurlu, sakıncalı tutum meydana gel
memiş, olumlu ile olumsuz teklif ve tasarılar bir ka
ba konulmak ve aynı potada eritilmek gibi bir yol iz
lenmemiş olurdu. 

Sayın milletvekilleri, benim bu yasa önerim, vergi 
paketinden ayrı olarak Genel Kurula gelseydi, yine 
hiç zaman kaybedilmez, aynı günde çıkardı. 

Dileğim odur ki, bundan böyle, bu tür uygulama
lardan kaçınalım ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
sayın üye arkadaşlarımın 6 gün 6 gece sarfettikleri 

"insanüstü gayretlerle, çok bilinmeyenli bu problem
lere açıklık getirme çabalarını daha geniş bir zaman 
içinde, aceleye getirmeden görüşelim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üçok. 
Sayın Onural Şeref Bozkurt, buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bir toplumda, 
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insanların bir bölümü gönlünce yaşarken, büyük bir 
çoğunluğun güç bela karnını doyurabilir ve hatta 
doyuramaz durumda olması, hiçbir çağdaş ekonomi 
ve çağdaş devlet anlayışının onaylamadığı, onayla
mayacağı toplumsal bir kötülüktür. Bunun bilincin
de olan çağdaş devletler, temel yasalarında ve doğal 
olarak da vergi yasalarında, bu dengesizliklerin gide
rilmesine çalışırlar. 

Ülkemizde de gelir dağılımı, son yıllarda giderek 
artan ölçüde bozulmaktadır. Bu gerçek, ne yazık ki, 
maaş ve ücret geliri elde edenlerle, tarımsal gelir sa
hipleri, küçük esnaf ve zanaatkarlar aleyhine; ama 
kâr ve faiz geliri elde edenlerin lehine olmaktadır; 
hele, mevcut siyasal iktidarın uyguladığı istikrar prog
ramı, bu durumu daha da artırıcı bir etki ortaya çı
karmaktadır. Bu gelişme, doğrusu, toplumsal barış 
açısından dikkatli bir değerlendirmeyi zorunlu kıl
maktadır. 

Unutulmamalıdır, fedakârlıkların bir üst sımrı ol
duğu gibi, sefaletin de bir ait sınırı vardır. Bu sınır
lar zorlanmamalıdır; aksine, daha adil, dengeli ve 
hakça bir gelir dağılımı yaratmak için gerekli önlem
ler mutlaka, ama mutlaka alınmalıdır. 

Bu önlemlerin alınabileceği sahalardan birisi de 
vergi düzenlemeleridir. Bu nedenle, görüşmekte oldu-' 
ğumuz 45 inci maddeyle ilgili olarak, asgarî ücretin 
vergi dışı kalmasını sağlayacak bir değişiklik öner
gesini Başkanlığa sunmuş bulunuyoruz. Sosyal dev
let anlayışının önemli araçlarından ve göstergelerin
den birisi olan asgarî ücret, işçinin ve ailesinin yaşa
yabilmek için zorunlu giderlerini, en alt düzeyde de 
olsa, sağlaması gereken bir ücrettir. Ülkemizde asga
rî ücretin bu amacı sağlamaktan son derece uzak 
olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Günümüzde as
garî ücret, tabiri caizse, sefaleti simgelemektedir. 
Sefalet ücreti haline dönüşen asgarî ücretten, Ana
yasamızın öngördüğü ödeme gücünü ihtiva etmeme
si nedeniyle Gelir Vergisi alınamaz, alınmarhalıdır. 
ödeme gücü kavramı, yaşamsal giderlerin üstündeki 
gelirler için sözkonusudur. Oysa uygulamada, o ka
dar olmasa, o düzeye ulaşmasa, erişmese bile, teori-

• 
de asgarî ücret ancak yaşamsal giderler kadardır ve 
bu nedenle de vergi dışı kalmalıdır, işçinin ve ailesi
nin yaşama hakkı ile doğrudan ilgisi ve bu nedenle 
de her şeyden önce insanî ve toplumsal niteliği de 
göz önüne alınarak, asgarî ücreti vergi dışı bırakacak 
olan değişiklik önergemize kayıtsız kalınamayacağını 
ummak isterim. 

öte yandan, biraz sonra yüce Genel Kurula arz 
edilecek olan değişiklik önergemiz ikinci bir faydayı 
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daha sağlayacaktır. Bu tasarının 64 üncü maddesiyle 
yeniden düzenlenmekte olan Gelir Vergisi esas tari
fesinde, ilk basamak olan 3 milyon Türk Lirasına 
kadar olan matraha seyyanen yüzde 25 oranında Ge
lir Vergisi tatbik edilmesi öngörüldüğünden, bugün
kü ortalama ücret düzeyi de göz önüne alınarak 
asgarî ücretin üstünde olmakla beraber, 3 milyonun 
altındaki ve yüksek sayılamayacak gelir dilimleri için 
de nispî bir iyüeştirme sağlanmış olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Bağımsızlar 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Sayın İsmail Saruhan; buyurun efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; bu madde hizmet erbabı için 
vergi indirimini düzenlemektedir; bunu sakat insan
larımız için sevindirici olarak görüyorum. Ancak, ül
kemizde çok sayıda olan sakata iş temin etmedeki 
güçlükleri de biliyoruz. Ne var ki, bu sakat insanla
rımızın kendi nam ve hesabına çalışanları, yani ken
di adına işyeri açmış olanları, bu vergi indiriminden 
yararlanamamaktadır. Oysa, kendi adına işyeri açabi
lecek bu sakat insanlarımıza da, ücretliler gibi, sa
kattık derecelerine göre vergi indirimi sağlanmalıdır. 
Benim temennim odur ki, muhterem komisyon bu 
maddeyi geri alarak, serbest işyeri açmak isteyenle
rin teşvik edilmesi bakımından, kendi ekmeğini ken
disinin kazanacağı şekle getirerek, vergi yükünü azal
tacak bir sistemin sağlanması amacıyla yeniden dü
zenlesin. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Efendim, madde üzerinde başka söz isteyen var 

mı? Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler var; veriliş ve 

aykırılık sırasına göre okutup, işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan ıtaisarınm 45 inci maddesiniiın 

bir numaralı 'bendinin aşağıdaki biçimde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 45. — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 ta
rih ve 2361 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıda
ki 'biçimde değiştirilmiştir. 

İndirim hadleri: 

Madde 31. — Gerçek ücretlerin vergıüendiriilme-
sinde aşağıdaki indirimler uygulanır. 

1. özel indirim : Günlük, aylık ve yılık asgarî 
Ücret tutarından günlük, aylık ve yıllık genel indirim 

miktarları düşüldükten sonra kalan 'kısmın tümü ay
rıca indirilir. 

Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarını 10 katına-
kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınmada ön
celikli yörelerde fiilen çalışanlarm ücretleri İçin fark
lı özel indirim tu'tarları tespit edilmek suretiyle de 
kullanılabilir.» 

Onural Şeref Bozikurt 
Çanakkale 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

•Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Sabit Baturnlu 
istanbul 

Cemal özdemir 
Tokat 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Davut Abacıgül 
Balıkesir 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 45 inci maddesinin 

sakatlık indirimi 'bendindeki indirim tutarlarınım; Bi
rinci derece sakatlar için 10 kat, 

ikinci derece sakatlar için 6 kat, 

Üçüncü derece sakatlar için 3 kat. 
Olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Enver özcan 
Tokat 

Salim Erel 
Koinya 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Mustafa Kani Bürke 
Denlizli 

BAŞKAN — Efendim, aykırılık sırasına göre 
okutup, işleme koyacağım : 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 
arkadaşlarının önergesi; 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 45 inci maddesinin 

1 numaralı bendinin aşağıdaki biçimde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 
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Madde 45A — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 ta
rih ve 2361 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıda
ki biçimde değiştirilmiştir. 

İndirim^ hadleri : 
Madde 31. — Gerçek ücretlerin vergilendirilme

sinde aşağıdaki indirimler uygulanır. 
1. özel indirim : Günlük, aylık ve yıllık asgarî 

ücret tutarından günlük, aylık ve yıllık genel indi
rim miktarları düşüldükten sonra kalan kısmın tümü 
ayrıca indirilir. 

Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını 10 katı
na kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınmada 
öncelikli yörelerde fiilen çalışanların ücretleri için 
farklı özel indirim 'tutarları tespit "edilmek suretiyle 
de kullanılabilir. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KtLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
önerge sahibi konuşmak istiyor mu?. 
Buyurunuz efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Savın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; halen yapı
lan uygulamaya nazaran, gerçek ücretlerdeki vergi
lendirme, 7 200 lira genel indirimden istifade etmek
tedir. Ayrıca, yine halihazırdaki uygulamaya naza
ran, 54 bin liralık bir özel indirim Öngörülımüştür ve 
gerçek ücretler, 7 200 liralık 'genel indirimden, 54 
'bin liralık özel indirimden istifade etmek suretiyle, 
toplam 61 200 liralık bir indirime masfrar durumda
dırlar. 

Bizim, önergemizde belirlemeye çalıştığımız hu
sus özetle şöyledir : Asgarî ücret günlük, aylık ya da 
yıllık alınsın. Ben, yüce Meclise, aylığı esas almak 
suretiyle arzda bulunacağım. Aylık asgarî ücret bugün 
41 400 liradır. 41 400 liranın, genel1 indirim! çıkarıl
dıktan sonra kalan bakiye kısmı, özel indirim olarak 
tatbik edilecek ve bu suretle asgarî ücretliler tümüy
le, almış oldukları asgarî ücretten dolayı Gelir Ver
gisi kapsamı dışında kalacaklardır. 

öte yandan, yasanın tümü üzerinde yapılan gö
rüşmelerde konuşan arkadaşlarımızın vurguladıkları 
üzere, müzakerelerimizin devanı etmesi hailinde önü
müze gelecek 64 üncü maddede esas vergi tarifesi 
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saptanırken, 3 milyon liraya kadar olan gelirler"yüz
de 25 oranında; ama seyyanen, Gelir Vergisine tabi 
tutulmaktadırlar. 3 milyon liralık bir gelir, ayda 250 
bin liraya tekabül eder. Bugünkü ücret ortalaması, 
bilindiği üzere, bu 250 bin liralık aylık ücret geliri
nin çok altında seyretmektedir. Bu getirilen taşlarıyla 
öngörülen düzenlemenin gerçekleşmesi halinde, 
ayda 250 bin lira alan bir ücretli ile, ayda 50 bin lira 
alan bir ücretli aynı nispet üzerinden vergilendirile
cek ve ilk başta sanki bir adaleti teessüs ettirmeye 
çalışır gibi gözüküyor isek de, grubun kendi iç ya
pısı içerisinde nispî bir adaletsizliği de uygulamaya 
sokmuş olacağız. 

Bizim önergemiz kabul edilecek olursa, o takdir
de, düşük gelir düzeyinde olanlar, 3 milyon liraya 
kadar ulaşamayan gelirlerde, asgarî ücretin tekabül 
ettiği miktardaki gelir matrahı vergi dışı kaldığın
dan dolayı, o nispette bir ferahlama, onlar lehine bir 
iyileştirıme temin edilmiş olacaktır. 

Yüce Meclisim önergemize kayıtsız kalmayacağı 
düşüncesiyle saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 45 inci maddesinin, 

«•Sakatlık İndirimi» bendindeki indirim tutarlarının; 
Birinci derece sakatlar için 10 kat, 
İkinci dereoe sakatlar için 6 kat, 
Üçüncü derece, sakatlar için 3 kat olaralk değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Tokat Milletvekilli Enver özcan ve 'arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKtLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

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

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister mi 
efendim?. 

(ENVER ÖZCAN (Tokat) _ Hayır efendim, 
önergem gayet açıktır. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 
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45 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Soru soracağım 
.efendim. 

JSAŞKAN — Efendim, önergelerden önce sor
manız lazımdı; zamanı geçti 'biliyorsunuz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bazen öyle uygula
nıyor, 'bazen öbür türlü. 

BAŞKAN — 45 inci maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 46. — 193 sayılı Kanunun 31.12.1980 ta

rihli ve 2361 sayılı Kanunla değişen İkinci Kısım Se
kizinci Bölüm (Yatırım indirimi) Bk 2 nci maddesi
nin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yer alan 
en az yatırım tutarları ile ilgili 20.000.000,— Liralık 
tutar 40.000.000,— liraya, 10.000.000,— liralık tutar 
20.000.000,— liraya yükseltilmiş, aynı fıkranın 5 ve 
6 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
maddenin sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkra hük
mü eklenmliş ve Bk 4 üncü maddesinin 2 ve 3 üncü 
fıkralarında yer alan «Yatırım İndirimi Belgesi» iba
resi «Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi» 
olarak değiştirilmiştir. 

«5. Yatırıma başlamadan önce Devlet Planla
ma Teşkilatına 'başvurularak gerekli bilgi ve 'belge
lerin tevdi edilmiş ve yukarıda 'belirtilen şartların mev
cudiyeti tasdik edilerek, Yatırmı Teşvik ve Yatınm 
İndirimi Belgesi verilmiş olmalıdır. 

Araştırma, plan ve proje masrafları ile arazi te
mini 'için yapılan giderler hariç olmak üzere, yatırım
la ilgili her türlü harcamalar yatırıma başlandığım gös
terir.» 

«6. Yatırım, tasdik edilmiş 'bulunan şartlar ve 
süreler dâhilinde yapılmış olmalıdır. 

Tasdik edilen şartlarda meydana gelecek değişik
liklerin ve sürelerde doğabilecek gecikmelerin vu
kuundan itibaren bir ay içinde Devlet Planlama Teş
kilatına bildirilmesi ve onayının alınması şarttır. Dev
let Planlama Teşkilatı, iktisadî veya teknik zaruret
lerle veya mücbir sebeplerden ileri gelen değişiklik ve 
gecikmeleri kabul edebilir. 

Müracaatın zamanında yapılmaması veya deği
şiklik ve gecikmelerin kabul edilmemesi halinde, ev
velce yapılan tasdik hükümsüz addolunur. 

'Devlet Planlama Teşkilatı, yukarıdaki şartlar çer
çevesinde vereceği Yatırım Teşvik ve Yatırım İndiri
mi Belgesinin bir örneğini Maliye ve Gümrük Bakan-
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lığına gönderir. Yatınım Teşvik ve Yatırım İndirimi 
Belgesindeki vize ve iptaller de ayrıca bildirilir.» 

«Yatırım İndiriminden yararlanma şartları ve uy
gulama esaslarına ilişkin diğer hususlar Devlet Plan
lama Teşkilatının görüşü alınmak suretiyle Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenir.» 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Sayın 
Melen. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — So
ru sormak istiyordum Sayın 'Başkan. 

'BAŞKAN — Bir dakika, önce söz isteyenleri tes
pit edelim Sayın Arıkan. 

Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Sayın Melen, şahsınız adına mı, yoksa grup adı

na mı söz istiyorsunuz? 
FERİT MELEN ı(Van) — Grup adına efendim. 
'BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

M'DP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir görüşü 
zabıtlara geçirmek üzere söz almış 'bulunuyorum. 
Çünkü Ibu nevi konuşmaları arkadaşlarımız birçok 
maddede yapıyorlar; ama iktidar partisinin görüşü, 
sanıyorum 'bizimkinden 'farklı. O sebeple netice 'ha
sıl olmuyor; ama zapta geçirilmesinde de şu fayda 
vardır: Bir yerde vatandaşlar Anayasa Mahkemesi
ne müracaat ettikleri zaman bunlardan faydalana
bilirler; çünkü bizim kanaatimize göre, getirilen hü
kümlerden bir kısmı, maalesef Anayasa ile bağdaşa
cak halde değildir. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Arıkan arkadaşım 
da, birkaç madde önce burada konuşulurken bun
ları arz etmişti. Bir defa, Anayasamıza 'göre, vergi 
kanunla konur. Bu konuda Anayasamızın 73 üncü 
maddesi sarihtir ve «Vergi kanunla konur, kanunla 
değiştirilir, kanunla kaldırılır» der. 

Bir verginin temel unsurları kanunla konacağına 
göre, kanunda behemahal şu mevzuların yer alması 
lazımdır: 'Bir defa, verginin mevzuu nedir; verginin 
mükellefi ve verginin sorumlusu kinidir, kim ödeye
cektir; verginin matrahı nedir ve nasıl tayin edilir; 
verginin nispeti, muafiyeti, istisnaları ve indirimler 
neler olacaktır; verginin ödeme zamanı ve zamana
şımı nedir? Bütün bunlar, vergilerin temel unsurla
rıdır ve bunların behemahal kanunda yer alması la
zımdır. Şimdi, getirilen vergi tasarılarında bu husus
ların bir kısmının ya hükümete veyahut da Maliye 
Bakanlığına bırakıldığını görüyoruz. 

'Değerii arkadaşlarım, bunlar açıkça Anayasaya 
ters düşen ve Anayasaya aykırı olan hükümlerdir. 
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Anayasamız, «kanunla» demiştir. Kanunları, yasa- I 
ma organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ya
par. Anayasa, ıbir maddesinde de, «Yasama organı 
yetkilerini kimseye devredemez» demiştir. 

Bu hükümler ortada liken, ibu şekilde pervasızca, 
bütün vergi kanunlarıyla, diğer kanunlarda hüküme
te veyahut 'bakanlığa ye'tki verilmesi ya da bunların 
tanziminin yönetmeliklere bırakı'llması, bence Ana
yasayı hiçe saymak ve hatta Anayasayı yok farz 
etmek olur. 'Bu konuyu, aşağı yukarı, hu Meclise 
haşladığımızdan 'beri hükümetin getirdiği 'bütün ka
nunlarda görmekteyiz Anlaşılan, 'bu hiır zihniyet me
selesidir. Yani, demokrasiye, Anayasaya inanmak 
lazım ve ibu Meclisin yetkilerinin Anayasa ile hudut
lu olduğunu bilmek lazım. Filvaki, hu Meclis mil
leti temsil eder; ama milletin bize verdiğ: hu yetki, 
ancak Anayasa hudutları içerisinde kullanılabilir. I 
Yoksa, pervasızca, «Ben milleti temsil ediyorum. Çı
kardığım kanunlar, kanundur ve herkes buna riayet I 
etmeye medburdur» diyemez. Çünkü, Anayasamız 
birçok organlar tayin etmiştir; millet iradesini kul
lanmak üzere Meclis vardır; hükümet vardır; Cum
hurbaşkanlığı vardır; Anayasa Mahkemesi vardır ve 
kaza organları vardır. Bütün 'bunların tümü, Anaya
sada belirlenen, ayrı ayrı yetkilere sahip organlardır; 
bu yetkilerin hepsini hükümet kullanamaz veya hü
kümet, kendisine devredilmesini isteyemez. 

Bu görüşleri zapta geçsin diye arz ettim. Ayrıca 
hu mevzuda Ibir 'önerge de verdik; kalbul buyurulur-
sa, şüphesiz, yerinde (bir karar alınimış ölür. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Soru sormak isteyen arkadaşların isimlerini ya

zıyoruz : I 
Sayın Bayazıt, Sayın Barış Can, Sayın Türkân 

Arıkan. • . s 

Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. I 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT 'BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, 45 inci madde, 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 
tarih ve 23Ö1 sayılı Kanunla değişik 3'1 inci madde
sini tekrar değiştiriyor. 

Sayın hakandan rica ediyorum : 3'1 inci madde 
Balkanlar Kuruluna (böyle bir yetki vermiş değil; 
acaba bu zarureti nereden duydular? Anayasanın 
73 üncü maddesinde, «Bakanlar Kuruluna bu yetki 
verilebilir» diyor ama, ben yine de bunun açıklan
masını rica ediyorum. I 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Barış Can, buyurunuz efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEIBE AUPTEMOÇfN (Bursa) — Sualiniz 
46 ncı madde ile mi ilgili efendim? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — 45 inci 
madde ile efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇfN ,(Bursa) — 45 inci 
madde geçti efendim; 46 ncı maddeyi görüşüyoruz. 
46 ncı maddede (ben öyle 'bir şey göremiyorum da, 
onun için sordum. 

BAŞKAN — Evet, 'buyurun Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN '(Sinop) — Sayın Başkan, görüş

tüğümüz 46 ncı maddenin yatırım miktarlarında ar
tışlar görülüyor. Yatırım tutarlarında, 20 miyon, 40 
milyon liraya; 10 milyon ise 20 milyon liraya yük
seltiliyor. 

Maliye Bakanlığı, daha doğrusu hükümet, iki yıl 
önce, yatırım indirimlerini yüzde 100'e kadar artır
maya yetki veren hir yasayı yüce Meclisten geçir
mişti; o gün biz ıbunu aldatmaca olarak 'görmüştük; 
gerice kalmış yörelerimizde yapılan yatırımlar için 
yüzde 100'e kadar yatırım indirimini artırmayı içe
ren yetki verilmişti. Ben de, Sayın Melen gibi Ana
yasanın ilgili maddesine aykırı buluyorum; ama geç
miştir. 

Soruma sayın 'bakan şu anda cevap vermeyebilir. 
Sorum : Bu yetkinin alındığından bugüne kadar, ya
tırım indirimi uygulamasından 'faydalanan firmaların 
sayısı nedir? Bunların yatırım yaptıkları yöreler, ge
rice kalmış yöreler midir; sayısı kaçtır? 

Bu arada, ilgisi olmak bakımlından 45 inci mad
deye ister istemez dönmem gerekiyor. Yine asgarî 
ücret 'gündeme geldiğinde, o maddede genel indiri
min kalktığını görüyoruz, özel indirim hadleri, tabiî, 
asgarî ücrete göre ayarlanmış; o zaman da yine •hü
kümete, indirim hadlerini 10 katına kadar artırma 
yetkisi verilmişti ve (böylelikle birtakımı düşük gelir
lerin hu yolla vergi dışı kalacağı hükümet tarafından 
'belirtilmişti. Bu iki yıl zarfında özel indirim hadle
rinde hir artırma yapıldığını 'bilmiyoruz; bu konuda 
bilgi almak istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurun efndimı. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, iki soru sormak istiyorum. Birinci so-
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rum : 1984 ve 1985 yıllarında bilfiil yararlanılan ya
tırım indirimi tutarı global olarak nedir? 

ikinci sorum : 1984 ve 1985 yıllarında bilfiil ya
rarlanılan yatırım indiriminin vergi gelirleri içindeki 
yüzdesi nedir? 

Eğer sayın bakanın yanında şu anda bu bilgiler 
yoksa, yazılı olarak da cevap verebilirler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE AUPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bu tasarıda asgarî yatı
rım 'hadlerinin artırılmış olduğunu görüyoruz. Daha 
önce 'Bakanlar Kuruluna verilmiş olan yetki, ayrıca, 
durmaktadır. 

Raikamsal suallere, ısoru sahiplerinin de suallerini 
tevcih ederlerken anlayışla ifade buyurdukları gibi, 
yazılı olarak cevap vereceğim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Efendim, madde üzerinde verilmiş önergeler var, 

veriliş ve aykırılık sırasına göre okutup işleme koya
cağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Vergi Kanunlarında Değişik-

. lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 46 ncı 
maddesinin 6 numaralı bendinin sonundaki : (Yatı
rım indiriminden yararlanma şartları ve uygulama 
esaslarına ilişkin diğer hususlar, Devlet Planlama 
Teşkilatının görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca belirlenir) cümlesinin metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. ' 

Ferit Melen tsmail Şengün 
Van Denizli 

Rıfat Bayazıt Fenni tslimyeli 
Kahramanmaraş Balıkesir 

Ahmet Sarp Osman Bahadır 
Diyarbakır Trabzon 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Gerekçe : 
Anayasamızın 73 üncü maddesi vergi, resim, harç 

ve benzeri malî yükümlülüklerin kanunla konulaca
ğım ve kanunla değiştirilebileceğini amirdir. Vergi ve 
resimler kanunla konulacağına göre mükellefiyete, 
istisnalara ve muafiyete ilişkin esasların da kanunda 
yer alması gerekir. Bu yetkilerin bir kısmının Maliye 
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ve Gümrük Bakanlığına devredilmesini, Anayasamı
zın sözü edilen hükmüyle bağdaştırmak mümkün de
ğildir. 

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

sının 46 ncı maddesiyle düzenlenen 193 sayılı Kanu
nun tkinci Kısım Sekizinci Bölüm (Yatırım İndirimi) 
Ek 2 nci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu M. Kemal Toğay 
Zonguldak İsparta 

Recep Kaya A. Cengiz Dağyar 
Bilecik Antalya 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

«Yatırım indiriminden yararlanma şartları ve uy
gulama esasları ile diğer hususlar Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığınca müştereken, belirlenir.» 

Gerekçe: 
Yatırım indirimi uygulamasının, Maliye ve Güm

rük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca bir
likte yapılması hususunda düzenleme yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Tekrar okutup işleme koyacağım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Vergi Kanunlarında Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 46 ncı 
maddesinin 6 numaralı bendinin sonundaki : (Yatı
rım indiriminden yararlanma şartlan ve uygulama ' 
esaslarına ilişkin diğer hususlar Devlet Planlama Teş
kilatının görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenir) cümlesinin metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Van Milletvekili 
Ferit Melen 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 

efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister mi 
efendim. Yok-
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önergeyi oylarımza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanun Tasarı
sının 46 ncı maddesiyle düzenlenen 193 sayılı Kanu
nun İkinci Kısım, Sekizinci Bölüm (Yatırım İndirimi) 
Ek 2 nci maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Milletvekili 
Pertev Aşçıoğlu 
ve arkadaşları 

«Yatırım indiriminden yararlanma şartları ve uy
gulama esasları ile diğer hususlar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğınca müştereken belirlenir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önergeye? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

46 hcı maddeyi, kabul edilen değişiklik önergesiy
le beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 47. — 193 sayılı Kanuna aşağıdaki mü

kerrer 39 uncu madde eklenmiştir. 
«Ticarî kazancın tespitinde indirilecek gelirler : 
MÜKERRER MADDE 39. — Ticarî işletmeye 

dahil olup iratları vergiden müstesna bulunan men
kul kıymetlerin iratları, kurumlardan elde edilen Ku
rumlar Vergisine tabi tutulmuş veya üzerinden vergi 
tevkifatı yapılmış kâr payları ile hazine bonosu ve 
Devlet tahvil faizleri ticarî kazançtan indirilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Bu
yurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; ticarî kazancın tespitinde indiri
lecek gelirler, Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan 
bir değişiklikle yakından alakalıdır. O da iş ortaklığı 
müessesesidir. 

İş ortaklığı müessesesi, özel finans kurumlarını teş
vik etmek için getirilmiştir. Bu müessese de, onlara 

iştirak edenlerin Gelir Vergisi ödememeleri için ge
tirilmektedir. Vakıa budur. 

iş ortaklığı şöyle tanımlanıyor : Bir kurumla, bir 
gerçek kişi veya kolektif şirket ortaklık yaparsa, Ku
rumlar Vergisine tabi tutuluyor. Fark yüzde 6 nispe
tinde. Sonra ne oluyor? Sonra, «Ona dahil olan kolek
tif şirket de, bu gelirleri üzerinden bir şey ödemesin» 
diyor; ama zavallı memurdan alıyor, zavallı esnafın 
dükkânını kapıyorsunuz. 

Bir hikâye anlatacağım : 1950 yılında Siyasal Bil
giler Fakültesinde okurken, Sayın Fethi Çelikbaş ho
camızdan kart alıp Meclise giriyorduk. Bir gün Sağlık 
Bakanlığı bütçesi konuşuluyordu; rahmetli Eskişehir 
Milletvekili Emin Sazak kalktı, «dinlemiyorlar» dedi 
Başkana. Başkan çan çaldı, «dinleyiniz» dedi. Sonra 
bir önerge verdi Emin Sazak; önerge de reddedildi; 
«Dinlemiyorlar ki, bu yüzden de reddederler» dedi. 

Onun için Sayın Başbakanımızın, maliyecilerimi
zin, bu konu üzerinde çok ciddî olarak durması la
zım. Bu ne vergi adaletine sığar, ne vergi ahlakına 
sığar ve ne de mükellefler arasında ayrım yapmaya 
sığar... 

Dikkatinizi çekerim değerli arkadaşlarım. (SHP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Efendim, başka söz isteyen?.. Yok. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Bir ufak * 
açıklama yapabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Kısaysa, yerinizden buyurun efen
dim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; Kurumlar Vergisi bölümünde gö
receğiz : Kurumlar Vergisi miktarı değiştirilmek ve 
stopaj müessesesi getirilmek suretiyle, Kurumlar Ver
gisinden kazanç sağlayacak bir mükellefin kazancının 
orada vergilendirilmesi esası getirilmiştir. 

Şimdi, faizlerden elde edilen gelirlerin de stopaj 
yoluyla vergilendirilmesi esası getirilmiştir, tahvillerden 
elde edilen kazançların da stopaj yoluyla vergilendi
rilmesi esası getirilmiştir. Şimdi, biz bu stopaj mües
sesesini böylesine iyice tarif edip yaygınlaştırdıktan 
sonra, bu getirdiğimiz madde ile, mükerrer vergilen
dirmenin önüne geçiyoruz. Siz bir yerden bir ka
zanç alıyorsunuz, diyelim ki, bir kuruma ortaksınız, 
hisse senetleriniz var; sizin hisse senetlerinize isabet 
eden kâr payınız yüzde 46 olarak orada stopajla ver
gilendirildi. Şimdi, sizin bu kazancınızın tekrar, öteki 
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kazançlarınız arasına katılıp, bir kere daha vergilen
dirilmesine engel olmak için getirilmiş bir husustur. 
Bilakis, vergi adaletine tam uygun bir maddedir ve 
mükerrer vergilendirmeyi önlemek için getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sual sormak isti

yorum. 
BAŞKAN — Başka sual sormak isteyen var mı 

efendim? 
Sayın Arıkan ve Sayın Yaşa sual sormak istiyor

lar. 
Buyurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Yani, Sayın Ba
kan, bir kolektif şirketin veya bir ferdî teşebbüsün 
bir kuruma yaptığı iştiraki, yani adi bir iş ortaklığı 
iştirakinden elde edilen geliri, İştirak kazancı olarak 
mı mütalaa ediyorlar? Çünkü iştirak kazançları vergi 
dışıdır. Neden? Yüzde 46 alacaksınız, yüzde 46'sı ver
giye gidiyor. Yani sayın bakanın mütalaasını esas ala
cak olursak, o yüzde 6 nispetinde fark alacak. İştirak 
eden kişi gelirini ortaya koyuyor. Bu bakımdan sor
mak istediğim; iştirak kazancı olarak mı mütalaa edi
yorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yaşa. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul)" — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; mükerrer vergi olayı
nın doğabilmesi için, aynı matrah üzerinde iki ver
ginin olması lazım. Kurum kazancıyla, temettü, aynı 
matrah mıdır? Bu bir. 

İkincisi : Kurumlar Vergisi aldığı için temettüü 
muaf tutan bir ülke tanıyorlar mı? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; biraz önce ifade ettiğim gibi, Ku
rumlar Vergisi bölümüne geldiğimizde, Kurumlar Ver
gisi nispetinin yüzde 40 değil, yüzde 46 olarak değiş
tirilmek istendiğini göreceğiz; tasarımızda bu var. Ne
den yüzde 46 almak istiyoruz? Daha önce de ifade 
etmeye çalışmıştım; bu birleştirme hadleri, vesaireler 
vardı; gerek faiz kazançlarında, gerek kurumlardaki 
iştirakler nedeniyle elde edilen kazançlarda bir birleş
tirme haddi vardı ve bu haddin dışında kalmak için 
mükellefler çeşitli yollara başvuruyorlardı. O 3 mil
yon limitinin dışında kalabilmek için, hisse senetleri-
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ni, bazen kendi üstüne, yakınları üstüne veya başka
ları üstüne gösteriyor; elde edilen kazançlar hep 3 mil
yonun altında kalıyor ve bir türlü birleştirilip vergi-
lenemiyordu. Dolayısıyla, biz dedik ki, ister, kendisi, 
«Ben bütün hisselere sahibim» desin, ister onbeş ki
şiye bölsün, ne yaparsa yapsın, biz, Kurumlar Ver
gisini yüzde 46 yapalım, kaynağında vergilendirelim 
ve böyle çeşitli çare aramalara ihtiyaç kalmasın. Bu
na benzer mülahazayı, faiz gelirleriyle ilgili olarak 
ifade etmiştim. Bankada, eğer bu birleştirme limitinin 
üzerine çıkacak şekilde faiz geliri elde edecek kadar 
parası olan bir insan var ise, genellikle bu paraları 2, 
3, 4, 5'e bölmek suretiyle birleştirme limitleri dışın
da bırakmaya çalışacak demiş ve bu düşüncede olan 
kimselerin mevcudiyetinden bahsetmiştim. Bir taraf
tan, memleketimizde, kavranamayan ve vergilendirile-
meyen kazançlardan bahsedelim, öbür taraftan da, 
bu anlattıklarımızı «laf» diye geçiştirelim... Bu müm
kün değildir. 

Değerli arkadaşlar, o halde biz, elde edilen kazanç
ların kaynakta tevkifat yapılmak suretiyle vergilen
dirilmesi esasını getirmekteyiz. Şimdi, siz, bu tevki
fat esasını, stopaj esasını getirdiğiniz zaman, müker
rer bir vergilemeye engel olmak için, bu konuda elde 
ettiğiniz kazancınızı, tabiî ki, ticarî kazancınız dışın
da saymak mecburiyetindesiniz; çünkü, o kazanç da
ha önce, kaynağında, stopajla vergilendirilmiştir. Eğer 
bu hususa biraz dikkat buyurursak, maddenin, mü
kerrer vergilendirmeyi önlemek için getirilmiş olduğu
nu, kavranamayan ve alınamayan vergileri, kavrana
bilir ve alınabilir hale getirmeyi amaçladığını hep be
raber müşahede edeceğiz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 47 nci madde kabul edil
miştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 48. — 193 sayılı Kanunun 40 inci mad

desinin 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla deği
şik 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«5. İşletmeye dahil olup işte kullanılan taşıtla
rın giderleri (bu taşıtların aynı zamanda zatî veya 
ailevî ihtiyaçlar için de kullanılması halinde giderle
rinin yarısı); 

BAŞKAN — Efendim, 48 inci madde üzerinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hil-
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mi Nalbantoğlu; şahsı adına ise Sayın Vural Arıkan 
söz istemişlerdir. 

Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
SHP GRUBU ADINA HtLMt NALBANT

OĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu 49 uncu maddede, «İşletmeye dahil olup işte 
kullanılan taşıtların giderleri» denilmektedir. Ne ola
cak bu giderler? Herhalde vergi matrahından düşüle
cek. Plan ve Bütçe Komisyonundaydım, şimdi gel
dim, bu husus gözüme çarptı. Maddenin devamında, 
«bu taşıtların aynı zamanda zatî veya ailevî ihtiyaç
lar için de kullanılması halinde giderlerinin yarısı» 
denilmektedir ki, bu da vergi matrahından düşülecek 
herhalde, öyle anlaşılıyor. 

Taşıtların aynı zamanda zatî veya ailevî ihtiyaç
lar için kullanıldığı zaman giderlerinin yarısının ver
gi matrahından düşüleceği konusu, sanırım eski ya
sada da var; ancak, o eski yasada yapıldığı zaman, 
kimbilir, bizim iş sahibi kişi veya ailelerin böyle 
zatî veya ailevî ihtiyaçları için kullanacağı herhalde 
bir tane vasıtası olur diye düşünülmüştür. Şimdi bu 
yeni yasayı yapıyoruz. Bunun için ben derim ki, bu
rada, «Bu taşıtların aynı zamanda zatî veya ailevî ih
tiyaçlar için kullanılması halinde, 1 tanesinin mas
raflarının * yarısı vergi matrahından düşer» demek 
lazımdır. Zira, televizyondaki «Dallas» filminde ol
duğu gibi, her ailenin, - maazallah diyeceksiniz - 12 
yaşından büyük çocuğunun altında bir araba var. 
Bugünlerde Türkiye'de de böyle bir ailenin oğlunun 
başka, kızının ba$ka, babasının başka, annesinin baş
ka arabası olmaya başladı; şükür... 

ÖMER FERRUH İLTER '(İstanbul) — Memle
ket kalkmıyor... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Mem
leket kalkmıyor; ama sosyal adalet ilkesini yerine 
getirebilmek ve ortadireğe bir şeyler yapabilmek 
için vergiye de ihtiyaç vardır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda biraz evvel Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesi görüşülür
ken, sayın bakanın ağzından, «para bulamıyoruz' gib* 
sözler çıktı. Demek ki, memlekette yatırım yapabil
mek, bu yatırımları hızlandırabilmek için para lazım
dır. Bu maddeye, biraz evvel bahsettiğim gibi, üç beş 
tane aile de olsa, üçyüz, beşyüz aile de olsa, ortadire-
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ğin Mıine olarak, «... Bu taşitlardan 1 tanesi» bu 
ibaresini koyalım; diğerleri yine... 

BURHAN CAHİT GÜNDÜZ (İzmir) — Tama
mı düşmesin, yansım alalım. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bunın 
yarısını niye alıyorsunuz? 

Netice itibariyle, üç beş tane arabası olan bir aile, 
bütün arabaların masrafını niye vergi matrahından 
düşsün?.. 

Bunu önermek için söz aldım. Beni dinlediğiniz 
için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ
lu. 

Sayın Arıkan, buyurun efendim. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; ben değişikliğe karşı değilim. 
Yalnız, bir saptama yapmak istiyorum. Çünkü bu 
hüküm, 1950 yılından itibaren Gelir Vergisi siste
minde uygulanmıştır; yani mükellef işinde kullandığı 
otosunu aynı zamanda özel işlerinde de kullanırsa, 
masraflarının yarısını vergi matrahından düşer. 

Bu getirilen değişiklikten önceki durumun nasd 
olduğunu merak ettim ve kanunu açtım, baktım; 
beşinci bent, 2361 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi 
ile değişmiş; yani, «İşletmeye dahil olup sadece işte kul
lanılan taşıtların amortismanları ile giderlerinin ta
mamı» hükmü değişmiş. O tarihte mevcut bulunan 
hükümette Sayın Başbakanımız Başbakan yardımcısı; 
Kaya Erdem ise Maliye Bakanı olarak görevdeydiler; 
Şimdiki Maliye bürokratları, o tarihte de aynı idi. 
O tarihte bu zarureti görmüşler, beş sene sonra bu 
değişikliği yapıyorlar. O yüzden, bugün getirilen ka
nunları da Sayın Başbakanımız nasıl olsa bir süre 
sonra değiştirir diye teselli buluyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

48 inci madde üzerinde verilmiş üç önerge var
dır. Verilmiş ve aykırılık derecelerine göre okutup, 
işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 S. Sayılı Yasanın 48 inci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«5. İşletmeye dahil olup işte kullanılan binek 
otoların giderleri (bu taşıtların aynı zamanda zatî ve-
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ya ailevî ihtiyaçlar için de kullanılması halinde gi
derlerin yarısı)» 

Seyhmus Bahçeci Turan Bayezit 
Diyarbakır Kahramanmaraş 

Tülay öney Isa Vardal 
İstanbul " Zonguldak 

Enver özcan Cahit Tutum 
Tokat Balıkesir 

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

sının çerçeve 48 inci maddesi ile düzenlenen 193 sa
yılı Kanunun 40 mcı maddesine aşağıdaki 8 numa-
maralı bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlü M. Kemal Togay 
Zonguldak İsparta 

A. Cengiz Dağyar Recep Kaya 
Antalya Bilecik 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

«8. — Işverenlerce, sendikalar Kanunu hüküm
lerine göre sendikalara ödenen aidatlar (Şu kadar ki; 
ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere öde
nen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz).» 

Gerekçe : 
Bu düzenleme ile işverenlerce, işveren sendikala

rına ödenen aidatların kazancın tespitinde gider ola
rak nazara alınması öngörülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 48 inci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«İşletmeye dahil olup işte kullanılan taşıtların bi
rinin gideri (bu taşıtların aym zamanda zatî veya 
ailevî ihtiyaçlar için de kullanılması halinde giderleri
nin yarısı) 

Hilmi Nalbantoğlu Enver özcan 
Erzurum Tokat 

Bilal Şişman Ayhan Fırat 
İstanbul . Malatya 

Banş Can 
Sinop 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu önergeleri 
aykırılık durumuna göre tekrar okutup, işleme ko
yacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı yasanın 48 in

ci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

«5. İşletmeye dahil olup işte kullanılan binek 
otolarının giderleri (bu taşıtların aym zamanda zatî 
ve ailevî ihtiyaçlar içinde kullanılması halinde gider
lerinin* yarısı)» 

Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Hayır. 

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 48 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«İşletmeye dahil olup işte kullanılan taşıtların 
bîrinin giderleri (bu taşıtların aynı zamanda zatî ve
ya ailevî ihtiyaçlar için de kullanılması halinde gider
lerinin yarısı)» 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve arka
daşları. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Hayır. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak ister mi 

efendim? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Biraz 

önce konuştum. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

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

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarı
sının çerçeve 48 inci maddesi ile düzenlenen 193 sa-
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yılı Kanunun 40 inci maddesine aşağıdaki 8 numara
lı bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«8. tşverenlerce, Sendikalar Kanunu hüküm
lerine göre sendikalara ödenen aidatlar (Şu kadar 
ki; ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere 
ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşa
maz)». 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka
daşları. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir, 

48 inci maddeyi, kabul edilmiş olan önerge doğ
rultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

(49 uncu malddeyi dkultüyoruım : 
IMADDE 49. — 193 sayılı Kanunun 46 ncı mald-

idesinin 24,12.(1980 tarlih Ve 23ı611 sayılı KamnurDla değüşlk 
iklincı, 311,112.1981 tarih ve '2574 sayılTKanunla değişik 
üçüncü Meralarında yer alan safî taanç tutarları bir 
kalt arftırıtaınşltır. 

IBAŞKAN — 49 uncu maldde üzeriinlde «töz isteyen 
sayın üye?.. Yok< 

49 uncu madldeyi oylarımıza 'sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... 49 uncu madlde kalbul edil
miştir. 

50 inci madldeyi ofcutlulytoruım : 
MADDE 50. — 193 sayılı Kanunun 51 inci mald-

deısimn 8 numaralı bendi aşağıldaki şekilde değişıtiril-
ımliş)tii'< 

'«18. Tavasisu't işi yapanlar (PTT Acenfcalaırı ile 
ıdayılbaışılar ıhariç)»; 

IBAŞKAN — 50 inci maldde üzerinde söz isteyen?.. 
Yolk. 

IH. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, soru 
ısonmaik iıstliyorüinu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Barış Can. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Slayın Başkan, yasa
lar hazırlanırken tanıimlar bölümünde bazı tarifler ya
pıyoruz. Gerçi bu sorumuz da sadece bir talbliri öğren-
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I m'eklten İbareHitür; o anlamda soruyorum Sajyın Baş-
I kan. 
I Tavassut yapanların tajm kapsamının sayın balkan 
I tarafından açıklanmasını 'işitiyorum. 
I Ayrıca, yenli bir talbir var; «dayıibaişlar» dbyiıminin, 
I mesleğinin -Şalhısen ilk defa duyuyorum- önemi ne-
I 'dir ki, özel bir bölüm olanak konmuş/tur? Bunun ver-
I gi yasaları içindeki önemini öğrenmek 'işitiyorum. 
I rreşdkJkHlr ederini. 
I BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Can. 
j fBuyurun ISaym Balkan. 
I MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMIOÇİN (BurSa) — Efendim, 
I iavaislsult işli yapanlar; bultün koımlilsyon işleriyle uğra-
I şan, arabuluculuk işi yapan kimseler... PTT acenüele-
I ri, açık... Dayılbaşılar da, işçi bulup, özellikle tarım 
I işçisi bulup, bu işçileri getiren kiimıselerfdir. 
I IPTT acenltelefimi geltirmemJiıziıı nedeni şu : Şim-
I di birçok küçük yerlerde PTT acentesi olarak kah-
I veleri, kalh'vehanelerli ancak göravlendirefbiliiyoruz. Bu 
I k'albjyelhlaınieler de defter faitmalk. Gelir Vergİisıi mükel-
I lef i oîmalk istemedikterlnlden, PTT acentesi olmak iıs-
I ıtlömlilylonlar; PTT acentesi bulmak güçlüğü çeıkiiyor. 
I Bu bakımdan, bunlları hariç tutuyoruz; böylece, o k'ü-
I cücük yerdeki kahvehane veya bakkal da PTT acen-
I 'tesi olabilme imkânına kavuşuyor. 
I Aıız ederini, 
I IBAŞKAN — Tefekkür öderim Sayın Bakan. 
I 50 inci maddeyi' oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmeyenler... Kalbul eldifaişitir. 
I 51 inci malddeyi oku'tuyorulm : 

IMADDE 51. — 193 sayılı Kanunun 1.5.Iİ981 ta-
I rih Ve 2454 sayılı 'Kanunla değişik 53 üncü madldesi-
I ndn son fıkrasına aşalğıldalki hlükü'm eklenimişifeir. 
I \«Şu kaldar ki; saltış hâisıllaltlarının tamamı üzerin-
I den tevkif suretiyle Gelir Vergisi alınmış olan çdlftçi-
I 1er, yıllık satış hâısılaltları tutarına balkılimaıklsızın di-
I gedikleri takdirde götürü gider usulüne geçebilirler.» 

IBAŞKAN — Maldde üzerinde söz isteyen?.,, 

FERİtT MELEN (Van) — Sayın Başkan, söz is-
I 'tiyorum* 
I IBAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 

FERİT MELEN '(Van) — Sayın Başkan, değerli 
I arkadaşlarım; bizde vengi yükü -bazılarına göre- ağır 
I 'değildir, denfiyor; ama iben o kanaatte değilm. Nis-
I pet olarak vergi yükü, bugün millî 'gelirin yüzde 15 -
I 16'sı olarak görülüyor; fakat bu hesaba fon yoluyla 
I 'fialhısil edilen ve vergi mahiyetinde olan fonlar ithal 
| edilirse, mahallî idare 'hisseleri Mhal edilirse, hatffia 
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bazı iktisadî devlet teşekküllerinin üreltitülkleri temel 
maddelere gereğinden fazla olarak yapılan zaımlar it
hal edilirse, vergi nispeti, millî gelirin yüzde 20'sline 
yaklaşır. Millî geliri 1000 doların altında olan bir 
memlekette de bu, ağır bir yengi nispetidir. O sebep
ten dolayı bu Üddiaya ben katılmıyorum. 

Büzde ekS'lk olan şey, vengi yükünün dağılışının 
aidi olmayışıdır. Vergi yükü bence normalidir; daha 
fazla yüklemeye sebep ve mahal yoktur; ama dağı
lışımda aldaileti sağlamak lazım. 

IBu gdtiirilen kanunda, maalesef bu hususta her
hangi bir şey yok'tur; vergi yükünün dağılışını bila
kis daha aJdaleltsiz İhale getirmeklttedir. îşte, Getir Ver
gisinden mÜterakk'iyeliJi kaldırıyoruz, toplamayı kal-
dırıyoruz,, şalhlsî gelirler üzerinden gereği kaklar indi
rim yapmıyoruz, kürüm kazançlarından ve menkul 
semayelerden elide edilen iratları ithal eltmiyoruz, 
aynı nispette bir vergiye tajbi tutuyoruz; bu suretle, 
(bence, vergi adaietısizliğirti biraz daha artırmış olu
yoruz. 

Gelir *vergiısinin ilk ihdası zamanında, Türkiye'de 
okur yazar sayısı, toplaim nüfusun yüzde 20 - 25Unden 
fazla değildi; bugün ise, Allah'a şükür, okur yazar sa
yısı yüzde 60'ın üzerine çıkmıştır ve bu sayı süratle 
de artıyor. O vakilt, «Defter tutamazkr, beyanname 
veremezler» diye belirli bir zütare götürü verigli usu
lüne talbi tutuldu. Bugün Türkiye'de bunların sayısı, 
gerçek gelir üzerinden verdiye talbi tutulanların sayısı 
kaldardır, yani, 1 milyona yakın, götürü gider vergisi 
mükellefi vardır. Simidi, bunlardan alacağımız verginin 
matrahı 225 bin lira ildi Bu eıik/tar, gelen tasarı ile 
500 bin liraya çıkarılıyor; bu matrah üzerinden vergi 
alınacaktır. Bunların içerisinde bu kazancı bir ayda 
sağlayanlar çoğunluktadır. Binaenaleyh, Türkiye'de 
vergiyi aldlil şekilde tevzi etmek üstiyörsak, bence, bu- | 
nun zamanı gelmiştir, evivela 'bunu yapalım. Eğer Tür
kiye'de vergi adaletini sağlamak istiyorsak, bu 1 mil
yon kişiyi gerçek gelir üzerinden vergiye tabi tutmak 
lazımdır. Görüyorum ki, hükümet, bu defa da bunidan I 
'kaçınmıştır. Enflasyon dolayısıyla fiyatlarda İki üç j 
»ene içinde yüzde 10O\len fazla artış olduğu halde, 
thiülküimet, nihayet bunların matrahlarını bir katına 
çıkarmakla yetinmiştir, 

(Değerli arkadaşlarıtm, bunların arasında bir de 
küçük çiftçiler varjdır. Küçük çiftçleriin defter tut
ması, tabiî, söz konusu değiMir; ama bunların- bü
yüklerine Gelir Vergisi Kanunu hükümlerince def-
Der tultlturulmuiştu; bu, İki amaçla yaptırılıyordu : tiki, 
tarıma muhasebeyi sokmak, düğeri de tlicaretü ve zira

atçılığı bir arakla yapan büyük çiftçilere defter tut
mak mecburiyeti getirerek, gelirlerinin gerçek kazanç 
üzeninden vergiye talbi tutulması esasını koymak ildi. 
Bu iki işli blir arakla yapanların, hakikaten, sadece t i 
carî kazancını kontrol etmek şöyle dunsun, bunları 
vergiye talbi tutmazsanız, bunlara defter tutltuaımazsa-
nız, bunların ziraî kazancını da, ticarî kazancını da 
kontrol etmeniz: imkânsız hale gelir, 

IŞfömldi bakıyorum, burada da bir vüsat var. Alda- . 
nalda, Aykkılda, şurada, burada birçok kimseler var; 
ıbunflarm hem tarım arazisi vardır, pamuk ekerler; 
hem de iplik fabrikaları vardır, orada pamuğu işler
ler. Bunlar, bilhassa tarımdan elide ettiği mahsulü 
fabrikasında işlediği zaman, istediği şekilde, istediği 
ımal'Iye'tlSe değerlenldiriyorlar. Yüksek bir değertendlk-
me yaktığı takdirde, bırakın 2Jiraî kazancını, ticarî ka
zancım dahi vergiden kaçırma imkâmnı buluyor. Bu 
nedenle, bilhassa büyük çiftçilere böyle bir mecburi
yet konmuştu; ama görüyorum ki, hükümet, diğer 
büyük mükellefler gibi, bunları da koruma yoluna 
gitmeyi kendi politikasına uygun buluyor. 

Aslında, tümü üzerinde grubumuz aldına konuşan 
arkaidaşıınızın beMtüği gibi ve bizim de muhalefet 
şerhim'izde belirttiğimiz giilb'i, bu tasan, yüksek ka
zançlıların vergisini indiriyor, düşük kazançlıların 
vergisini yükseltiyor; bu, böyle bir tasarıdır. 
. (Teşekkür ederim. (ICMDP sıralarından alkışlar) 

»AŞKAN — Teşekkür ederilm Sayan Melen. 
51 inci maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul' 

edenler... Etmeyenler... 51 inci madde kabul edilmiş
tir, 

512 nci maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 52. — 193 sayılı Kanunun 57 nci «nad

idesinin 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla de
ğişik 11 numaralı bendi aşağıdaki sekilide değiştiril
miştir. • 

I«Iİ!İ. Itşleftlmeye dahil ollup, aynı zamamda zatî ve
ya ailevî ihtiyaçlar içm de kullanılan taşıtların amor
tismanlarının tamamı ile giderlerinin yarısı.» 

/BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sa
yın Arıkam. 

İBaşka söz isteyen var mı eferidtaı? Yok. 
İBuyurun Sayın Arıkan, 
TÜRKAN TURGUT ARKAN {Edirne) — Sa

yın Başjfcan, değeri mıüleUvekileri; son yıllarda, işlet
melere dahil edilen taşıtların sayısında büyük bir ar
tış olmuştur ve bunları o işletmenin belirli düzeydeki 
yöneticileri, işletmenim mütesjelbblMeri kullanmakta-
Idırlar. Buraya getirilen maddeyle, zaltî ve ailevî ihlti-
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yaçlar için kutlanılan taşıtların gMerleriniin yarısı, 
masraf olarak düşülebilecektir. Yani, bir yönetici, iş
letmenin .kaydında bulunan bir aralba ile güneyde ta-

; tiie gidecek; tatile giderken kullandığı lastiklerin ve 
kullandığı benzinin yansını masraftan düşebilecektir. 

iBiraız önce asgarî ücretin vergi dışı tutoulllrnaisı ko
nusundaki önergeleri reddettik -40 bin lira alan ki
şiler için- biraz önce, buna benzer birtakım madde-
leri reddettik; alma burada çok büyülk bir şey getiri
yoruz. Hiç değilse, bu maddede birtakım 'sınıri'ama-
îar koymak gerekir, 

(Sayın özal Hükümeti şunu işitiyor : Bilirsiniz, üç 
maymun vardır; birisinin gözü kapalı, birisinin ağzı 
kapalı, diğerinin de kulakları kapalıdır... Myor ki, 
milletvekilleri konuşmasın; istiyor ki, milletvekilleri 
eksiklikleri görmesin; istiyor ki, mMtetveMllerİ söyle
nilen bu eksiklikleri duymasın; ama haksızlığı görün
ce, ister istemez duyuyoruz; ister istemez görüyoruz; 
haksızlığı görünce ister istemez söylüyoruz. 

ISaygılanmlia. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ari(kan. 
ıBuyurun Sayın Can, soru sormak isitemüışltüniz. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Saiym Başkan,' yeni 

getirilen bu vergi paketi, aslımda, Öteden beri, çeliş
ki olarak yakaladığım bir konudur. Sistem burada 
biraz değiştiriılmiış; ama yine şeklini aynen muhafaza 
ediyor. Demek 'k)i, ciddî olarak gözden geçirilmemiş 
Bu söylediğ'ım şey, ıbiraız önce verilen önergeyle, 'az 
'bir değişiklikle, tasarıda 48 inci madde olarak yerini 
aldı : «İşletmeye dalhil olup, aynı zamanda zaftî veya 
alilevî ihtiyaçlar için de kullanılan taşıtların amortis-
manîarının tamamı ile gederlerinin yarısı.» öteden 
beri bu çelişki devam edip gelmekte iken ve teknis
yenlerin de bunu bilmeleri gerekirken, bunun kıstası 
nediir?.. 48 inci madde kalbul edildiğine ve işletme
ye dahil olup işte kullanılan taşıtların giderlerine be
lirli bir muafiyet de getirildiğine göre bir aracın, de
netimi olmayan bir vergi siısiteüiihde işletmede kullia-. 
nılıp kullanılttnaldığının öteden beri gelen kıstası ne
dir? 

ISonra, bu maddede, «AmoMısmanlarının tamamı 
ile giderlerinin yarıısı» deniyor. Netlice itibariyle, 
almortisman, geçici anlamda fon olarak düışünülelbi-
l'ir; ama sonuçta, kâr - zarar hesa'bı ilişkiisirfde zara
ra aktarılmaktadır. Niye amortismanın tatmamı da; 
giderlerin yarıısı?.. Sağlıklı bir yapıyı teknisyenler na
sıl düşünmüşler; bunun gerekçesi, ölçüsü nedir, nasıl 
tespit ediyorlar?., işletmeye dalhil 'bir aracın özel 'iş
lerde kullanılıp kullanılmadığınım tespitimi kim yapı

yor; hangi belgelerle yapıyor? Niçin, amortismanla
rın tamamı da, giderlerin yarısı?., 

'Biraz önce bu iki madde birleştirilebilirdi ve yıl
lardan beri devam edip gelen ve inceleme elemanla
rının da hep böyle elde kırmızı kalemle uğraşıp dur
dukları bu şeye ıson verilebilirdi. Bu teknik bir açık
lama. Buna nilye böyle gerek duyulmuştur? Bunu 
öğrenmek istedim. 

(Saygılar ısunarını, 
'BAŞKAN — Teşelklkür ederim Sayın Can. 
IBuyurun Sayın Balkan, 

IMALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTBMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; biraz önce kalbul ettliği-
miz madde ile şimdiki madde hakikaten birbirlerine 
çdk benziyor, hemen hemen ayni şeyler; alma eğer 
dikkatle bakacak olursanız, bir 'tanesi 193 saydı Ka
nunun 40 inci maddesiyle ilgli, bir tanesi de aynı ka
nunun 57 nci maddesiyle ilgili; bir tanesli ticarî ka
zançlarla İlgili, bir tanesi ziraî kazançlarla ilgili. Bir 
tanesinin madde düzenlemesinde, sadece giderlerle il
gili -dalha önce kaleme alınmış olduğu içlin- düzenleme 
yapılmış; ötekinde de, madde düzenlemesi, hem gi
der, hem amortismanı ele almış olduğu için, burada 
da hem amortismanı hem de gideri müştereken kale
me atmak medburiyetitndeyiz. Değerli arkadaşlar, mad
deleri tenkit ederken, maddelerin bütününe balkıma
mızda büyük fayda varH 

l&ayın milMMekİllerii, bu ilki madde eskilden de böy
le imiş; ama sonra, bunu düzeltelim diye yapılan de
ğişiklik. birçok karışıklıklara sebep otoıuş. Şilmd'i, de
mişiz ki, biz : İşletmeye dalhil olup, bu işte kullanı
lan taşıt güderlerinin taimaımı düşülür; alma sonra bak
mışız, inceleme damanı gelmiş, demiş ki, «Karde
şim, sen bunu hiç özel işinde kullandın mı?» Kul
lanmamış olması mümkün değil... Bu adam evine gi
decek, bu adam belki de evine gıldeüken pazara uğ
rayacak, öteberi alacak, mutlaka 'özel işinde kullana
cak. «Vay, sen misin özel işinde kuEanan, o halde 
senlin vergiden düştüğün bu masrafları ben masraf 
kabul etmem» deyip; hemen bir tutanak, ondan son
ra usulsüzlük cezası vesaire, bir sürü pürüzler ol
muş* 

IŞîmldii biz peşin olarak diyoruz ki, işletmelerdeki 
araçlar özel işlerde de kullanılabilir. Eğer özel işte 
kullanılıyorsa, ben bunumla ilgili masrafların yanışını 
kabul ederini, çünkü yarısı o işletme için kullanılmak
tadır, yarısını da masraf olarak kalbul etmem diyo
rum. 

— 564 — 



T. B. M. M. B : 31 

İNiye giderlerin yâosı kalbulediliiytor da, amortis- I 
manianın tamamı kalbul ediiyör? Çünkü, amortisman, 
aktifte gözüken, masraf olarak yazialbilen bir husus. 
Biz bumı satoverdiğîmiz zaman da, bu satıştan ekte 
Edilecek kâr öbür tarafta gözükecek. Dolaylıyla, 
alraoritiîsmamîarm tamamı; ama giderlerin yari'Sinım 
Ikalbul edilmesi hususunu getirtmiş bulunuyoruz. Her-
Ihamgi bir karışıklık yok. Eskli kanun maddelerimin dü
zenlemeleri, geliş sırasıyla yapıldığı için, karışık giibi 
geliyor; ama aslında birbiriyle çelüşklHü bir husus yok; 
bilakis iki maddeyi birbirinin paralelinle «getirmiş olu
yoruz, 

Arz ederim ertemdim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Şaıyın Bakan. 
5(2 nfdi mafdldeiyli oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Madde kaibul editoiş-
*ir«... •• 1 

53 ündü maddeyi okuttuyorum : # . 
MADDE 53. — 193 sayılı Kanunun 24.1 £.1980 

tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişlik 61 inci madde- j 
alinin üçündü fıkrasının 5 numaralı benıdü aşağıdaki şe-
Iklde değişttiriîm'işlJir.. 

ıf5.. (BiNirkişiIere, resmî aralbuluculam, eksperlere, 
spor hakemlerinle ve her türlü yaraşma jürisi üyele
rine Ödenen veya sağlanan para, ayın ve menifaıatler;» 

IBA$KAN — Makide üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kalbul etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir, 
Efendim, kalbul buyurduğunuz 53 ündü madde

den sonra 54 üncü madde olarak kanuna yemi bir 
(maldde ilave edilmesine ilişkin bir önerge verilmiçltir, 
okultuyorum •: 

Türkiye Büyük Millet Medlsi Başkanlığına 
IGörüışüImeklte olan 357 sıra sayılı kanun tasarısı

na 53 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
54 ündü maddenin eklenmeslini ve takip eden madde 
numaralarının buna göre dülzelltitaesimi arz ve teklif 
öderzi, 

IBülerat Akarcalı Pertev Aşçıoğlü 
ItstanlbuV Zonguldak 

Al'tan Kalvak Adnan Tutkun 
ıtstanlbul Amasya . 

Leyla Yenüıaıy fKöseoğlu 
'llstambul 

(Madde 54. — 193 sayılı Kamunun 63 ündü mad-
deslmin birindi fıkrasının 3 numaralı bendi aşağıdaki 
şeklîde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki 4 numaralı 
bent eklenm'işltir, 

«3< IMükelîefin şatoma, eşine ve küçük çocukla 
rma ait hayat, ölüm, kaza, mastaibk, sakatlık, işsizlik, 
amalık, doğum ve taMl gibi şalhıs Sigortaları için hiz
met erlbabı taralımdan' Ödenen primler (Sigortanın 
Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'yle bulunan bir 
sigorta şirlk t̂i nezdimde akdedilmiş olması ve sigor
ta priminin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerin-' 
den, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına hiz
met erbabı hissesi olarak hesaplaman prim veya akla
tın aylık tutarını aşmaması şartıyla.),» 

«4, 'Sendikalar Kanunu hükümlerinle göre sendi
kalara ödenen aiidajlflar (Şu kadar İki, aidatı mödendiğIL-
nün tevsik ediiıtaâsli şaıfHbır).» 

Gerekçe : 
'Bu talşari'nııln 48 indi maddesinle ilüşklim olarak ve-

riıleh blir önerge De Âşveremilerce sendikalara ödenen 
alidaltîann işverenlerin kazancının tespitinde gider ola
rak nazara ahnmıaisı hususu öngörülmüş ve önerge 
kabul efditoişltii. Aynı düzenlemenin işçİer tarafımdan 
ödenen sendika a'M'a'tları içtin de yapoHmasa verginin 
eşiltllği ülkesine uygun olacaktır. 

Bu önerge ile ücrdtüliler tarafımdan ödenen özeffl 
şahıs slilgortfca prirnııleriylie işçii senldiklaltoma' ödemen sen
dika aidalüanmım üoreftıin vergü maltrfıaııran tayinlinde 
gider olarak nazara atatması konusunda düzenleme 
yapirnaktadır. 

(BAŞKAN — Kiamâsıyon bu önergeye fcaltılıyor mü 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BA§KANVE-
KtiLl FAHRETTİN KÜRT (Trabzon) — Ka/tolfiyo-
ıruz Satyın Baışfcanum. 

BAŞKAN — Karriiısyıon önergeye kaMııyor, O hal
de, bunu bir maldde olarak kalbul1 ediyoruz. 

(Madde üzerinde söz isltayen var mu efendim? 
(FERİT MELEN (Van) — Kılsa olaraik yerlimden 

arz eleteceğim, 
BAŞKAN•—. Buyurun. 

FERİT MEUEN (Vaın) — Bu, tasamda yer alan 
bir husus değildir! Bunun ayrıca 'bir kamun «eJkÜÜ̂i ola
rak gdtirMmesi lazıımdrr. Bu şekliyle bir önerge ite ila
ve edilmesi sanıyorum ki, Idtıüzüğe aykırı düşer. 

IMADİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Yüc© Mec
lis her karnındaki de&iışikiîiği yapabilir. 

IBAŞKAN — Eferidte, komisyon kalbul' edimce, 
Baışkamhkfta bumu yenli bir maldde olarak kalbul etftü-
ği için, mia/dde üzerimde müzakere açıyorum. 

Madlde üzerimde söz isteyen var m efendim? 
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(M. NURÎ ÜZEL CEaKkSşdbfior) — Önerıge sahiplerin
den birinin maddeyi biraz daha açmaları uygun olur. 
Lultlfen izah öderler mi? 

'BAŞKAN — Önerge sahlipierinden birihin konuş-
mıaısa .rntülmJkfüirı degl; çütokti... 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Vazıh bir hale 
gejtirsümîer. 

ENVER ÖZCAN (Tokalt) — Efendim, o zamanı 
fbiırtM cılksın da, nedir bu nıadlde, açalkffiaısıınlar. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın, Tutam, 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Balkan, lç-
flüz^ümüzlde, utallümtüzfe iflglifli maal'âsıef bir açıklık 
yoik; falkalt komisyon veya foükümlet «Ibaıtıhıyorum» de-
dlktoen sonra, netslne kati'lidjğtnü, netfine katolmadıgiM' 
(bilmediğimiz içte, el kaHdlınip ka»rtniaftnia(klto güçltük 
çieklIyoruZi 

IBIAŞK1AN — Efenldim, majddte üzerindiekli müza-
ıkerîöyii onlun için açıyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıfcdir) — Tamam, o ayn < 
tolir tnaldde mi Sayın Başkan? 

'BAŞKAN — Evet, ayrı bir maldlde olarak tekif 
ödüyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Taırftıışmakta ol-
iduguimıuz komıuiyîa ilgili ınlüdlir Sayım Başikan? 

BAŞKAN — Evet efendim. Komisyon kajbui ekilin
ce, mıalddle o$aralk, üzerimde mlüzalkere açııyoruz. 

IBu maldde üzerimde bomisyoin da, hiülkiülmielt de söz 
aılalbifc 

IMEHMET ABDURREZAK CEYLAN (İSilirt) — 
Saıyın Başlkan, fcorriisyonlda 2 kişi var; tarnlLsyon na-
sil 'karar aılıalbilir? 

IBAŞKAN — Komisyon tamamldu" eförtdlim. 
KRTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Komlilsyo-

nıun diğer üyeleri nerede?.. 
BAŞKAN — Tömlsıildilsi var efienldÜlm. 
IKamiiısyon komı'şimak Jslöiyorsa buyursun, izahat 

•versin afenidim. 
'PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KJtLlt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sapn Baş
kanım, daha önce fcalbul etütigitmjiz 48 toci maldldledle iş-
Vertertîerin Sosyal Sigortalara veya sendikalara öde-
ıdilkfleri primlerini Vergöldeo ilsittilsna tultmuşltiuik. Burada 
'da, işçilere bu hak tan«nak!tadıır; doilaynsııyla, verilen 
ıbu önergejyıte, kanunun büitlünfltügü göz önüne al*na-
ralk, 48 inci m'alddeyle 54 ündü ma/dde arasımidla bir pa-
ralelli'k ve biMhlük sağlanmalctaJdır. 

IBu bakımdan, verilen önerge yeni bir miaidlde ola-
ıraık araya ilave eldİmlipr. 

Arz etfbrim. I 
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CAHİT TUTUM (Bahlkbsir) — Sayın Balkan,' 
lîzin verir misiniz? 

İBAŞKİAN — Ma'didte üzerinfde mü söz Mfilyor&unuz? 
CAHİT TUTUM (Baılı'k-dsİr) — Evet Saıyın Baş« 

ikanııim, yterimldlan arz edebilir rriiiy/üm? 
İBAŞKİAN. — Kusa ise, yerinfaden arz edebilirsiiı-

nîz, 

CAHİT TUTUM (Baktair) — Şimdli, fcofmîiisiyıon, 
bu öniergeye, «•kaltıiliııyoruim» deldi. Komisyonun, «jfca-
tıl'ıyiomıim» diydblmiesli için Klolmiilsiyoınıuın burada ek-
ıserSyeftlinin oıîlmlaisı lazıimldıır. Klolmıiişylon, kenJdlMniin ka
bul eitltüğİ bir mötMe baglıfdır; eğer faıflflh bîr görüş 
orifcaya çıkbıışlsa klomlîsiyon toplanır karar verir; başka 
şekilde, «tkıalfiiıyiomım» diyielmlez; böyle bir ulsul de îç-
«üzlüğümözlde yokltlu/r. Kblmlîsyon Başka'nı veya töm-
«Üldbi buna yötlklii değMid'ir. 

•BAŞKAN — Btaadütn, k'oımlisıyionuin dkjsferüıyieftinin 
olup ölmaıdiiğıinı araiyallum. Eğer kömlilayonıuın efkjaeriyeıti 
varsa... (SHP sıralaranldan «Arayın» Sê llefi) 

IKoımıîsıyon üyeleri lldüfen ellteririi kalldirsıolar efen-
!dkn4 

IMEHMET ABDURRBZAK OEYLIAN (Sliflt) — 
Yoikltiıır Saıyra -Başlkan, 

H. BARIŞ CAN (Siniop) — 3 kiiisi var. 
SALJM EREL (Ktonya) — Sayın Başkan, raısge-

lıe veriden parmak kallklma'z. 
İM. NURİ ÜZEL (Bslkiî ehlir) — Sayın Başlkan, 

IKotmi'sdyion üyösi otaayan da paıtmak kaHdırıyor. Uült-
îan dikk'alt ıbuiyuruln. 

IBAŞKAN — Elenldim', buramda ktomiJs)ylonuo ekse
riyetti yolk. (Gürültlüleır) (SHP sırata'nldan alkışllar) O 
hailde, koimiisiyon malddeyii al'&rn, Bekraır görii!ş(slün ra
por halinde uimiuimî heydte sunsun efienldüm. 

(PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KtUl FAHRETTİN KURT (Tralbzon) — Bmyiuırldtu-
ğu-nıuz gUbi yaıpalüim Sayım Basklan. 

BNVER ÖZCAN (Tokat) — 21 kişi olması la
zımı, 

tfUHAN AŞKIN (Bursa) — Kotmlilstyon 14 kişliıyle 
IJopılaınıaJbiilUir. 

"BAŞKAN — Madde komolsylona verilmfişlfcir. (Gü-
rülllJüler) 
' 54 HfiadU malddeyi toikultuŷ rulm' : 

IMAODE 54. — 193 sayılı Kanufton 70 inci mad-
ıddsiniin birinsdi fılkrasınım 24.12J1980 tarih ve 236ıl sa-
ynlı Kanuınlla değişte 5 nıuimaralı benldi Ü)e 19.2.1963 
tarih ve 202 sayıık Kanunla degişİc 8 numaralı bendi 
ve aynı maddenin iıki'nci ve üçüncü ftkralan aşağıdaki 
şiekÜlda dıeg|i^iriîllmi#r. 
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l«5< Arama, işllelfeme ve im%az haklaırı» ve rufa-
saıtkn, ihtira beratta (İhtira beratının muciteri veya 
Hûamunî miirasçılan tarafından kiralanmasandan doğan 
ıkaızançüar, seıtoeisJt meslek kazancıdır.), alameti farika, 
ımarlka, ticaret unvanı/ her tüıti tefcriik reste, desen, 
model, pılan İle simama ve televizyon fii'Hmılıeırö, ses ve 
ıgjöritotlü hamtlara, sanayi vıe ticaret ve tifflftı atelano-
da eldle ediitais. biır ttecriütbeıyıe aiilt 'bibilerle gMÜ b'ir 
formül veya bir imalat usulü üzerimdekli . Mlanirna 
halklkıı veya. kullanıma imtiyazı gibi haklar (Bu halkların 
tall'anıiliması tipin gerek! malzeme vıe teçhlizait bedel-
Ieni âe gayrmııerikull sermaye iradı saıyühr.);» 
. «8. (Motorlu nakil ve cer vaısaltatat, her türlü 

rmotorlıu araç, makürae ve tesisat ile bunların dkfenltii» 
'teri.* 

^Yukarıda yazılı m'a'Mar ve halklar tücarî veya zi
ra! bir işleitimjeye dahil bulunduğu takdirde buruların 
iraitlan tlicarî veya ziraî kazancım tespitline mlülteaffik 
Ihüklilmllere göre hesaplanır.» 

«Tüecaaflara ait dlsia dahi, işteüm©ye dahil bullıun-
mayan gayrJm«nkülfeılBe halklar halMkmda bu bölürn-
tietki hükümler uygulanır.» 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isiteyem?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kara) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum, 
IBASKAN — Buyurun, 
/ÖMER KUSHAN (Kars) — Sayın Balkan, bi

raz önce verilmiş olan önerge bir madde ilavesii Me 
. ilgilMiir. Yani, prosedür ikmal editaıeden Başkanlık 
Dîvanına takdim edilmiş olduğu ve komisyonun ek-

aeriyetii buralda mevcut bulunmadığı Başkanlık Di
vanınca tespit edildiği için, bu madde ilave edileme-
ylecektiir; dolayısıyla da, onu takip eden maddeler 
(kanunlaştığı takdirde, bu maddelerin numarasını fa
lan değiştirtmek, ayrıca bir prosedürü işletmek mec-
burlyetini doğuracaktır, 

(BAŞKAN — Ona göre değiştiririz efendim. 
!H. BARI§ ÇAN (Sinop) — Çalışma saatti bitmek 

üzere Sayın Balkan/ -
IBASKAN — Bvet, 2 dakükamız var efendim. 
(Söz iislteyen var mı efendim? Yok. 
fMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
(Efendim, bir hususu belirterek birleşimi kapata

cağım. 
Sayın Vural Arıtkan'ın konuşmalarında -ben hep-

isini zaptedememi^tim, zalbrtlan getirtttilm- şahsıma bir 
ısaltatşıma: var. 

lEfenldim, kişi başkasını kendisi gibi bildrmiş. İs
ter Sayın Barbakan, ister balkanlar, isterse yüce Mec
lisin sayın üyeleri, bence hepsi aynı saygıya değer 
insanlardır; hepsine aynı saygıyı besliyorum ve Sayın 
Vural Arrkan'a üzünlüülerimi huzurunuzda arz ediyo
rum. (Alkışlar) 

Çalışma süremüz dolmuştur, 
Gündemdeki konuları sırasıyla görülmek için 21 

Kasım 1985 Penşeıribe günü saat 14.00^e toplanmak 
üzere biırleşimi kapaltiyorum, 

Kapanma Saati : 20.00 
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VL — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I pılan ödemelere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç-
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' Uk ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 

in, Türk Sporunu Teşvik Fonuna ve bu fondan ya- (7/733)r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, MMÎ Eğitim Gençlik ve Spor ©akanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için ıgereğini saygılarımla arz ederim. 

Türikân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Tür'k sporunu teşvik fonunda, 16.10.1984 - 31.10.1985 tarihleri arasında, toplanan kaynakların 

tutarı ayrı ayrı nedir? 

a) Birikmiş kupon gelirlerinden 

b) Müşterek bahis 'hâsılatından 

c) Faiz gelirlerinden 

Soru 2. Aynı tarihler arasında, fondan yapılan ödemeler, aşağıdaki cetvele göre ayrı ayrı nedir? 

(Köy ve semt spor 
a) 'Mahallî idarenin adı tesis sayısı Toplam ödeme tutarı 

b) Yardımda bulunulan sporcu sayısı 
Bunlara yapılan ödeme tutan 
ödül verilen sporcu sayısı 
Bunlara yapılan ödeme tutarı 

c) Yurt dışından getirilen öğretmen uzman, 
lanıtrenör sayısı 
Bunlara yapılan harcama tutarı 

d) Eğitilmek üzere yurt dışına gönderilen sporcu 
sayısı 
©unlara yapılan ödeme tutarı 

e) Kitle sporunun geliştirilmesi için geliştirilen 
Spor ve kamp merkezlerinin sayısi 
Bu merkezlerden yararlananların sayısı 

• Bunlara yapılan ödeme tutarı 

f) ©akan tarafından uygun görülerek katkıda 
bulunulan alanlar ve konular 
Bunlara yapılan ödeme tutan.' 
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T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 'Spor 

Bakanlığı 
özel 

Sayı : 431.37/4137 

Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

19.11.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 5 Kasım 1985 gün ve Genel Sekreterlik 7-733-4665/18071 sayılı yazmız. 
ligi yazınızda belirtilen, Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan'm Türk Sporunu Teşvik Fonu ile ilgili 

sorularına hazırlanan cevaplar Ek'te sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 

Cevap 1. Türk Sporunu Teşvik Fonunda 6)10.1984 - 31.10.1985 tarihleri arasında toplanan kaynakların 
dökümü : 

a) (Birikmiş Kupon Gelirleri 
b) Müşterek Bahis Hâsılatı 
ç) Akaryakıt Tüketim Fonu 
d) Faiz Gelirleri 

TOPLAM GELİRLER 

649 628 059,— TL. 
57 747 816 — TL. 

762'377 848,— TL. 
131 215 307— TL. 

f 600 969 070,— TL 

Cevap 2. Aynı tarihler arasında fondan yapılan ödemelerin harcama alanları, mahallî idareler itiba
riyle dökümü : 

Cevap 2/a. 

Mahallî idarenin adı 

1. Boks Federasyonu 

2. Beden Terbiyesi Trabzon 11 Müdürlüğü 

3. 'Beden Terbiyesi Yozgat 11 Müdürlüğü 
4. Beden Terbiyesi Gaziantep H Müdürlüğü 

5. 'Beden Terbiyesi Bursa 11 Müdürlüğü 

6. Gençlik Beden Eğitim ve Okul Spor Hizmet
leri Genel Müdürlüğü' 

Kiöy ve semt spor 
tesis 'sayısı 

İsveç Stok'hölm Boks Tur
nuvasına katılacak Boks 
Millî Takım harcamaları 
için. 

1 

1 
'*' . 
1' 

Güney Kore Spor Uzmanı 
Yoon Pillku'nun harcama
ları için. 

Toplam ödeme tutarı 
TL. 

1 000 000 

95 000 000 

8 000 000 
10 000 000 

15 000 000 

524 625 
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Mahallî idarenin adı 

7. Türk Güreş Vakfı 

8. Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Der
neği 

9. Gençlik Beden Eğitimi ve Okul1 Spor Hizmet
leri Genel Müdürlüğü 

10. Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmet
leri Genel'Müdürlüğü 

11. 'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

12. Kayak Federasyon Başkanlığına 

13. Gaziantep ti Özel İdare Müdürlüğüne 
14. Edirne Belediye Başkanlığı 

15. Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmet
leri Genel Müdürlüğü 

16. Söğüt Belediye Başkanlığına 

17. Dr. Rasiım Adasal Sporcu Sağlık Merkezîne 

18. Beden Terbiyesi Sürt ti Müdürlüğü 

19. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

20. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

21. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

22. Beden Terbiyesi Gaziantep ti 'Müdürlüğüne 

23. Beden Terbiyesi Manisa ti 'Müdürlüğü 

24. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

25. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

26. Eğitim Araçları ve Donatım Daire Başkanlığı 

27. Galatasaray Kulübü 

Köy ve sem* spor 
teste sayısı 

Güreş sporunun 'geliştiril
mesi için katkı 

Dünya Spor Yazarları 48 
inci Kongresi için 

3100 adet Branda çanta 
alımı için 

Okul 'spor faaliyetleri 

Federasyonlar ve Amatör 
Kulüpler için 

Pilot kayak merkezleri 
için 

Spor tesisleri için 

'Kırkpınar güreş alanı tri
bün inşaatı 
9 unou Dünyâ*'Üniversite
ler Hentbol Şampiyonası 
için 

Sporcu kamp ve eğitim 
merkezi için 
Diş ünitesi için 

Siirt Stadı için 

Amerika Coloroda Springs 
kentinde Gençler Dünya 
Serbest ve Greko - Romen 
Güreş Şampiyonası için 

Yelken Federasyonu için 

İtici güç (Kurs seminer, 
kamp, gıda, sağlık) 

Spor salonu için 

Salihli Stadyumu için 

'Personelin lisan eğitimi 
için 

Federasyonlar için 

Sportif kitaplar için foto
kopi makinesi 

Amatiör ve genç sportif 
faaliyetlerine katkıda bu
lunmak için '(Borç olarak) 

570 -—-

Toplam ödeme tutarı 
TL, 

35 000 000 

10 000 000 

3 500 000 

150 697 500 

150 000 000 

25 000 000 
70 000 000 

30 000 000 

9.000 000 

15 000 000 
4 000 000 

20 000 000 

17 000 000 

23 500 000 

25 000 000 

10 000 000 

20 000 000 

2 000 000 

40 000 000 

3 300 000 

25 000 000 
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Mahalli idarenin adı 

28. Galatasaray Kulübü 

29. 'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

30. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

31. Beden Terbiyesi Malatya 11 Müdürlüğü 

32. Beden Terbiyesi Genel 'Müdürlüğü 

Köy ve semt spor 
ttsar sayısı1 

Amatör ve genç sportif 
faaliyetlerine katkıda bu
lunmak için <Borç olarak) 

Federasyonlar için 

Okçuluk Federasyonu için 

inönü 'Stadına ek tribün 
inşaatı için 

Monitör ve antrenör kitap
ların basımı için 

b) Yardımda bulunulan sporcu sayısı (Ferdi ola
rak) 
— Sporculara yapılan ödeme tutan 
— ödül verilen sporcu sayısı 

c) Yurt dışından getirilen öğretmen, uzman, ant
renör sayısı 
— Bunlara yapılan 'harcama tutarı 

d) Eğitilmek üzere yurt dışına gönderilen sporcu 
sayısı. 

e) (Kitle sporunun geliştirilmesi için geliştirilen spor 
ve kamp merkezleri için. 

Yok 
25 000 000,— TL. 
Yok 

524 625,— TL. 

Yok 

32 000 000,-- TL. 

Toplam Ödeme tutan 
TL. 

15 000 000 
60 000 000 
10 000 000 

35 000 000 

4 500 000 
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2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Baş
tabibine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/748) 

Türkiye tBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Davut Ab'acıgil 

Balıkesir 

Balıkesir Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi 
Baştabibinin, emrinde çalışan 'bir personele yakışma
yacak davranışlarda bulunduğu, İzmir'de münteşir 
bir gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. 

Aynı 'Baştabibin davranışlarının devam ettiği ve 
gerek personel, gerekse şehirde infial yarattığı haber 
alınmaktadır. 

1. Baştabip hakkında, müfettişlerinizce, soruştur
ma yaptırdınız mı? 

2. Hadisenin gerçek payı nedir, açıklar mısınız? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 19.11:1985 

Sayı : SİG<K-Ö13 3-İ27/12460-063011 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 11 Kasım 1985 tarih ve K.K.D.B. 7/748-

4751/18213 sayılı yazınız. 
Balıkesir Milfle'Üveki'li Sayın Davut Abacıgirin ta

rafımdan cevaplandırılması talebi ile Başkanlığınıza 
sunmuş bulunduğu, Sosyal Sigortalar Kurumu Ba
lıkesir 'Hastanesi Baştabibi ile ilgili Yazılı Soru öner
gesi Baikanlığımca incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Balıkesir Hastanesi es
ki Baştabibi Op. Dr. Hikmet Ergin'in, basına da in
tikal ©den, Devlet Memuriyeti davranışları ile bağ
daşmayan hal ve hareketleri, kurum müfettişleri ta
rafından soruşturulmuş ve düzenlenen 17.5.1985 ta
rih ve 4 sayılı Teftiş Raporu, Kurum Merkez Disip
lin Komisyonuna intikal ettirilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Mer
kez Disiplin Komisyonunda yapılan incelemede; 

20 4 11 . 1985 O: 2 

'«Sosyal Sigortalar Kurumu Balıkesir Hastanesi 
İBaştalbilbi iken istifaen görevinden ayrılmış bulunan . 
Op. Dr. Hikmet Ergin'in, göreve başladığı tarihten 
itibaren Odacı Türkân Kocabıyık'a saçlarını yıka
ması için su döktürdüğü, ilaveten ileri seviyede bazı 
ahlak dışı tutum ve davranışlar içerisine girdiği, du
rumun müstahdem tarafından adlî mercilere intikal 
ettirilmesi üzerine adıgeçenin isteği dışında baskı ile 
nörolojik muayeneden geçirterek akli dengesinin bo
zuk olduğuna dair rapor temin etmeye çalıştığı, 

Öte yandan anılan Hastanede vuku bulan sözko-
nusu hadisenin bir süre yöredeki basın organlarına 
haber malzemesi olurken diğer taraftan Baştabip Op. 
Dr. Hilkmet Engin'in, bilinçli olarak basın organla
rına demeçler vererek Kurum Personel Yönetmelisi
ne aykırı davranışlar içerisine girdiği gibi kurum iti
barının zedelenmesine de sebebiyet verdiği sabit ol- -
makla adıgeçenin istifaen kurumdan ayrılmış bulun
ması sebebiyle Personel Yönetmeliğinin 114 üncü 
maddesi delaletiyle 1009 uncu maddesinin (i) fıkrası 
gereğince Aylıktan Kesme Cezası ile cezalandırılma
sı gerektiği hususunun siciline işlenmesine, 

Ayrıca disiplin suçu olarak görülen eylemlerine 
ek olarak mevzuata aykırı bir ışefcilde öğle tatilinde 
özel muayenehanesinde hasta kabul eden ve diğer 
hekimlerinde bu tür davranışlarına göz yumduğu ken
di beyanı ile de sabit olan ilgilinin bir daha Kurum
da (hiçbir şekilde görev verilmemesi ve tayini cihetine 
gidilmemesi gerektiğine, anılan Kurulun 26.6.1985 
tarihli toplantısında, 1985/73 sayı ile karar verilmiş
tir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Mer
kez Disiplin Kurulunun sözkonusu kararı Genel Mü
dürlükçe işleme konularak, gereği yapılmıştır. 

Kurum Hastanelerinde, benzer olayların meydana 
gelmemesi, idarî kadrolar ile sağlık personelinin Ka
nunî görevlerinin en iyi şekilde yapmalarının temini , 
bakımından gerekli tedbirler S.S.K. Genel Müdür
lüğünce alınmakla birlikte Bakanlığımızca da zaman 
zaman denetim işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

(Bilgilerine arz ederim. 
'Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

• ^ » 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

31 İNCİ BİRLEŞİM 

20 . 11 . 1985 Çarşamba 

Saat : 14.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikrti Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızla?" savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başlbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başlbakandan sözdü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Camver'in, Ada
na - İncirJıik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

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

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

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

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

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapümadığına 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 Başlbakandan 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. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

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

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

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

14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başlbakandan 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) 

1*6. — Adana Milletvekilli Cüneyt Caraver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Ballcanındaıı sözlü soru önergesi (6/424) 

.17. — İstanbul IMüetveMli Salbit ©atuımlu'nun* uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarmca sözlü soruya çevrilmiştir,: 
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19. — İstanbul Milletvekili Salbit Batumilu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin-Başbakandan sözlü soru öner
gesi <6/432) 

20. — İstanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nurı, Hü-
kümetkı para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

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

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

23. — Diyarbakır MMöCvekili Maıhmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devleıt tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

24. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir - Güzellbahçe'd© tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bîr kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve Mân 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 'Milletvekili Ali Ayhan Çeün'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

27. — (Siirt 'Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

28. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

29. — 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) 

30. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
m, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

31. — 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) 

32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

33. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

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

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

36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bîr gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

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

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

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Ylükisdköğretitm Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

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



43. — İlzımfir Milletvekili Hüseyin AiyÜemir'ıiın, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

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

45. — Konya Milletvekili Salim BreTim, ımüıtJeaıh-
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

46. — Erzurum MüMivefoli Hilmi Nal»baııltoğlllu, 

nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

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

48. — Edirne Milletvekilli Seyit Hütomettin Ko-
nuksever'in, Edirne Çimento Ealbrikası inşaatının dur
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

49. — Edimıe Milİejttvekli Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

J50. — Aklana Mile/tvekilıi Cüneyt Camvertn, îs-. 
taobuA - Sarıyer Katfakofluınıdakİ bir tecavüz iddiası 
hakkunlda Emniyet Amirlinin yaptığı açıklamaya iliş
kin içişleri Bakanınldaın sözflü soru önergesi (6/501) 

,51. — Hakkâri iMlil'leıtov-eflcilİji Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kamunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
nle iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sozllü soru önergesi (6/502) 

52. — İsltanfbıü MMötvefc'illi İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

53. — Konya MiMetvek'il Salilm Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/52,1) 

54. — lısltanlbül Milteltvekili Feridun Ş/ak'ir öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 
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55. — Edime MitleilMekili Seyit Hütsaimeititin Ko
nuksever'in, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

36. — Diiyaıfbakiır MilettVekMi Kadir Narincin, Ta
nım - İş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır IBöl-
ge Ziraî Araşftırima Enstitüsü Müessese Müdürlü tara-
£ rndan doVülldiüğlü 'iddiasına ilişkin Tarraı Orman ve 
(Köyişfleri Bakanımdan sözlü soru (önergesi (6/524) 

57. — Konya Milletvekili Saıbrii Immak'ın, ibür ka
mu görevlsinin laiklik alieylhiinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü soru önerge
mi 1(6/525) 

58. — Manisa Milletvekili AbkJuiah Çakırefe'nin, 
Zongulldak Kömür Ülfetim, Bölgesindeki 'işçi ve üre-
Itiim açığıma ilişklim Devlet 'Bakamımldan sözlü soru öner
gesi 1(16/526) 

59. — Manıbufl Mlltitlvtelküli Reşilt ÜJker%, AİDS 
hastalığına kaırşı alınan önlemlere iliışkkı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanınldan soztöü soru önergesi (6/527) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1, — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile 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. — Devtlet Hava Meydandan İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yılları KesirJhesap 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 tariM: 4.11.1985) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman.Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kânun Teklifli ile Gaziantep Milletvekili Mus-



tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teiklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 33ıl ve 33!'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri : 30.5.1985; 4414985) 

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 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/639) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 
5.11.1985) 

6. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Kara'a ve 
5 Arkadaşının, 2908 Sayılı Kanunun 34 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı : 
363) (Dağıtma tarihi: 14.11.1985) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin Merkezinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı : 364) (Dağıt
ma tarihi : 15.11.1985) 


