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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün, son günler

de yapılmaya 'teşebbüs edilen et ithalatının sakıncala
rı konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz da, önceki bir
leşimde izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın «Irak ve 
Iran ile olan komşuluğumuzun coğrafî hususiyetlerim 
konusundaki gündem dışı konuşmasına cevap verdi. 

Balkan, başkanvekili sözcü ve kâtiip üye seçimi
ni yaptığına dair Dilekçe Komisyonu Başkanlığı tez
keresi Genel Kurulun 'bilgisine sunuldu. 

ölüm cezasına hükümlü : 
Ahmet Erhan (3/19), 
Fevzi Işık, 'Mehmet Uçaroğlu ve ibrahim Yalçın 

Arkan (3/323), 
Necdet Sözbir (3/575), 
Hasan Arı (3/497) ve Gürsel Baştaş, (Burhanettin 

Doğan Ve Haydar Yılmaz (3/607) 
Haklarındaki dava dosyalarının geri verilmesine 

dair Başbakanlık 'tezkereleri okundu; Adalet Komlis-
yonunda 'bulunan dosyaların, içtüzüğün 76 ncı mad
desine göre, Hükümete geri verildiği açıklandı. 

istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, banker
lik olaylarının sonuçlarına ilişkin sözlü sorusuna 
(6/122) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem, 

Diyarbakır Milletvekilli Mahmud Altunakar'ın, 
Diyarbakır illinin karayolu sorununa ilişkin sözlü so
rusuna (6/177) Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray, 

Cevap verdiler, soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, airbus uçak
larının alımına ilişkin sözlü sorusuna da (6/170) Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci cevap verdi. 

Ağrı MilletvkeÜli Paşa Sarıoğlu'nun (6/136), 
istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/145), 

(6/147), 
içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/157), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/160), 
istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın (6/169), 
Rize Milletvekilli Fehmi Memişoğiu'nun (6/176), 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in (6/190), 
ıSakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu' 

nun (6/191), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril

diğinden. 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/178), (6/179), (6/180), (6/181), (6/182), (6/183), 

(6/184), (6/185) esa's numaralı sözlü soru önergeleri 
soru sahibinin birden fazla sorusunun gündemde yer 
alması nedeniyle, içtüzüğün 97 nci maddesine göre, 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187) esas 
numaralı sözlü soru önergesi soru sahibi izinli oldu
ğundan, 

İzmir Milletvekili Durcan Emirjbayer'in (6/188) ve 
Rize Milletvekili Turgut Halil Kunter'in (6/189), 
Esas numaralı sözlü soru önergeleri ilgili bakan

lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil

letvekili Ali Döızdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun TekMfi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci Ek) Komisyondan gelmediğinden, görü
şülmesi ertelendi. 

Boğaziçi Üniversitesinin 1979, 1980, 1981 ve I9~82 
Malî Yılları Kesirihesap Kanun Tasarıları (1/301, 
3/437; 1/302, 3/438; 1/303, 3/439; 1/304, 3/130) (S. 
sayısı: 125) ie, 

28 Ocak 1984 Tarihli Ek Protokol ile DeğiştM-
len 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanın
da Üçüncü Şahıslara Karşı Kanunî Sorumluluk Hak
kındaki Sözleşmeyi Tadil Eden Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın (1/464) (S. Sayısı: 127); 

Maddeleri kabul edildi, tümleri açık oya sunul
du; oyların ayrımı sonucunda kabul edildikleri ve 
kanunlaştıkları açıklandı. 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 116 ncı Maddeslinin Değiştirilmesine Dair (1/601) 
(S. Sayısı : 128) ve 

Lütfi Okan'a Vatanî Hizmet Tertibinden Aylrie 
Bağlanması Hakkında (1/546) (S. Sayısı : 129) 

Kanun. tasarıları da görüşmeleri tamamlanarak, 
kabul edildi ve kanunlaştı. 

Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısının (1/498) . 
(S. Sayısı : 130) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi. 

25 Ekim 1984 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Koral 

Kâtüp Üye Kâltip Üye 
Kırklareli Hatay 

Cemal Özbilen M. Murat Sâkmenoğlu 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 10 . 1984 Perşembe 

Raporlar 

\. — Atatürk Üniversitesinin 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Taşanları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildi-
rimlerfinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/288, 
3/479; 1/289, 3/480; 1/290, 3/481; 1/291, 3/482; 1/292, 
3/483; 1/293, 3/126) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tari
hli : 24.10.1984) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Büyük Millet Medisi Üyeliği' ile 
Bağdaşmayan Görev ve îşler Halkkında Kanun Ta
sarısı" ile Manisa Milletvekili Mekin Sarıoğlu ve İs
tanbul Milletvekili A. Memduh Yaşa'nın Aynı Ko
nudaki Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra

poru (1/604, 2/95) (S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 
24,10.1984) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ordu Milleltivekili AH Maznar Haznedar'ın, 

Toplu Konut Fonu'na ilişkin Başbakandan yazılı so
su önergesi (7/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1984) 

2. — Ordu Milletvekili Ali MaZhar Haznedar'ın, 
Destekleme ve Fiyat tstiıkrar Fonu'na ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/225) (Başkanlığa geliş 
tarihi ı 24.10.1984) 

3. —Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ülkemizi ilgilendiren konularda beyanat ver
diği iddia edilen bazı yabancı diplomatlara ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/226) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.10.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — BaşkanyekHi Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat SÖKMEN OĞLU (Hatay), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum, 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz, 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1> — İzmir Milletvekili Mahmut Akkıhç'ın, son 

günlerde Hükümetin izlediği hayvancılık politikasının 
ülke yararı açısından yanlış istikamete yöneldiği ko
nuşundu gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bir arkadaşıma gündem dışı söz ve
receğim. 

Son günlerde Hükümetin izlediği hayvancılık po
litikasının ülke yararı açısından yanlış istikamete yö
neldiği 'konusunda konuşmak üzere, İzmir Milletvekili 
Sayın Mahmut Akkılıç; buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; mületvekilterimizin büyük ço

ğunluğu, kamuoyumuz ve özellikle Doğu Anadolu'da
ki sakin vatandaşlarımız, Türk'iye için hayvancılığın 
ne kadar önem taşıdığını çok mükemmel bir biçimde 
bilmektedirler. Hatta şunu ifade edeyim, yalnız ka
muoyu ve milletvekilleriyle kalmıyor, zaman zaman 
Hükümet üyeleri de hayvancılığın Türkiye için çok 
güvenilir ve mükemmel bir gelir kaynağı ve aynı za-
manıda halkın beslenmesi için vazgeçilmez bir gıda 
maddesi, üretim kaynağı ve Türkiye'nin muhtaç oldu
ğu dövizi sağlayan bir kaynak olduğunu nitelendirdi
ler; ama gel gör ki, Hükümetin bir yıldan beri izle
diği politika hayvancılığı, ön plana çıkarması gere
kirken, maalesef arka plana atmıştır. 
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Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca, «Yeni
den düzenleme» denen ve yeni kararname ile getiri
len uygulamalar Türkiye hayvancılığını baltalamalkta-
dır. 

Ben isterdim ki, bu konuşmayı hayvancılığın çok 
Heri olduğu yörelerin milletvekilli arkadaşlarımdan biri 
yapsın; ama şunu bir kere bilsiınıler ki, ben bütün 
illeri temsil ediyorum. Çünkü ben, hayatımı Türkiye 
hayvancılığına vakfetmiş durumdayım. 

Muhterem arkadaşlar, Tarım Orman ve Köy iş
leri Bakanlığında son yapılan düzenlemelerle hayvan
cılık çeşitli birimler arasında taksim edilmiştir, bun-
dan sonra hayvancılığın geleceği karanlıktır. 

Sayın Başbakan burada olsalardı kendilerinden 
rica edecektim ama, Hükümet üyelerinden istirham 
ediyorum, iletsinler; lütfen sabahleyin saat 09.00'da 
Meclise gelen vatandaşlarımızın suratlarına bir bak
sınlar bakalım. Gelen zavallı insanların yüzde 8Ct'i 
cılız ve eksik beslenmiş; hastalığa mutlaka yakalan
maya müsait insanlar durumuna gelmişlerdir. Yalnız 
hastalığa müsait durum gelmek değil; çoğu kere bu
rada anlattığımız 'gibi, eğer bir ülkenin insanları çocuk 
yaşırtöan İtibaren iyi beslenemezlerse geri zekâlı olur
lar, o ülkede çekişme ilelebet devam eder gider. 

Arkadaşlar, maalesef (geçen gün burada yapılan tar
tışmalar sırasında açıklandığı gibi, bu işin bu şekilde 
yapılmasında- yine bazı egemen güçlerin parmağı vaır-
dır, etkisi vardır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, cevap vermeyin. 

MAHMUT AKIKILIÇ (Devamla) — Arkadaşlar, 
ben burada «gerçeği ifade ediyorum. Eğer bunun aksini 
iddia eden 'bir arkadaşım varsa, lütfen çıksın, beni 
yalanlasın. 

En nihayet bu yanlış uygulamaların sonucu, yıllar
dan beri, önerdiğimiz şeyler istikametinde hareket edil
mezse, gün gelir et ithal etmek durumunda kalırız, de
dik ve maalesef, işte bir haftadan beri Türk kamuoyu
nu İlgilendiren bir konu; Türkiye'de büyük bir hay
vancılık potansiyeli olmasına karşın, «Türkiye'ye et 
ithal edeceğiz» diye Hükümet beyanatta bulunuyor. 
Enteresan bir nokta; Hükümet üyeleri değil, bir sayın 
müsteşar çıkıyor, «Et ithal edeceğim» diyor. Ben sor
mak istiyorum, bu sayın müsteşar hangi balkanımıza 
bağlıdır? 

iMÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANİ 
M. VEHBÎ DÎNÇERLER (:Manbui) — Barbakan 
Yardımcısına... 
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MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Sayın Baş
bakan yardımcısına; biliyorum. Sayın Başbakan Yar
dımcısı konuşmuyorlar, bu konuda beyanat vermiyor
lar; fakat bir müsteşar kalkıyor, bu konuda beyanat 
veriyor ive üstelik büyük konuşuyor, 

Arkadaşlar, bu memlekete et ithal etmek gayet 
tabiî ilkin cazip gelebilir. Çünkü, halkın beslenmesi 
söz konusudur; ama şunu açıklıkla ifade edeyim ki, 
hiçbir yerde Türkiye'den daha ucuz et bulmak müm
kün değildir. Bulurlarsa, bu, ordularını beslemek 
için 20 - 30 yıldan beri ambarlarında depo ettikleri, 
imha etmek üzere bulundukları etlerdir ki, bunları 
Türkiye'ye göndereceklerdir. 

İşte o et ucuzdur. Ben halkıma o eti yedirmek is
temiyorum arkadaşlar ve Sayın Hükümetten de rica 
ediyorum; böyle eti Türkiye'ye' ithal ederek vatan
daşlarımıza yedirmek yoluna gitmesin. Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanı dururken, Sayın Başbakan Yar
dımcısı dururken, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı du
rurken, bir sayın müsteşar çıkıyor beyanat veriyor... 
Niye diğer müsteşarlar hiç bu şekilde beyanat vermi
yor? Bu sayın müsteşar acaba bakandan üstün bir 
bakan mıdır? O zaman ben diyorum ki, işte burada 
da gene egemen güçler hâkim oluyor ve maalesef 
Hükümet üyeleri dururken, bir müsteşar Türkiye'nin 
hayvancılığı ve Türkiye'nin ekonomisi hakkında kal
kıp beyanat veriyor. (HP sıralarından alkışlar). * 

' Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, şunu i gayet 
samimiyetle ve sizi temin etmek üzere söylüyorum 
ki, ben burada politika yapmak için değil, gerçekleri 
size ifade etmek için konuşuyorum. Bir memlekette 
meralar tahrip edilir, hayvan yemi üretilmezse ve 
100 - 200 bin ton mısıra ya da soyaya ihtiyacımız ol
duğu halde, sadece göstermelik olsun diye (Sayın 
Başbakan Yardımcısı, istirham ediyorum, biliyorsu
nuz konuyu) 15 bin ton mısır ithal edilirse, sadece 
bu bir karabiber - tuz misali... 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, toparlayınız efendim 
vaktiniz doldu.. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Hay, hay 
efendim. 

Gayet tabiî hayvancılık bu şekilde geliştirilemez. 
Oysa, 50 milyon koyunumuz, 15 milyon sığırımız, 20 
milyon civarında keçimiz vardır. Dünyanın pek. ;az 
ülkesinde bu kadar hayvan vardır. 

O halde, işin yanlış tarafı şu arkadaşlar: Et ithal 
j edeceğimize, yem maddesini ya Türkiye'de yeterince 
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imal ederiz ya da ithal etmek suretiyle bu memleket
te imal eder ve ondan sonra ihraç ederiz. 

Sayın Hükümet Üyeleri, ben şahit olmadım; ama 
söylenti halinde devam ediyor ve «Bu gibi ithalat 
oyunları bazı firmaları zengin etmek için bir oyun
dur» deniyor. Ben şaihit olmadım; ama kamuoyunda 
bu söylenti halinde dilden dile dolaşmaktadır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bu kadar çamur 
atmaya hiç utanmıyorsunuz; ayıp!.. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, lütfen toparlayın 
efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ayıp! 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Nasıl etmeyelim? 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Arkadaşım, 
sözlerime dikkat et; ben duymadım, ama, söylenti 
devam ediyor diyorum. 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Duyduğunu 
değil, bildiğini getir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
Süreniz doldu Sayın Akkılıç, lütfen toparlayın 

efendim. 

9 MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu ülkede hayvansal üretim ekonomik sınırlar 
içinde mükemmelen yapılabilir; ama yönetim çarpî-
tılır, hayvancılığın girdisi olan maddeler temin edil
mezse, o zaman et ithah durumunda kalınır ki, bu 
da tamamen çarpık yönetim sistemidir. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (HP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Anayasa 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/41) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında komisyondan bir 
istifa tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunaca
ğım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifam 

hakkında. 
Gördüğüm lüzum üzerine Anayasa Komisyonu 

üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgi edinilmesini saygıyla arz ve istirham ede

rim. 
Edip özgenç 

İçel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi (3/608) 
BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerine izin ve

rilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının bir tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı onayı
nıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 25.10.1984 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır, 15 gün 
hastalığı nedeniyle, 18.10.1984 tarihinden itibaren, 

içel Milletvekili Mehmet Kocabaş, 16 gün maze
reti nedeniyle, 24.10.1984 tarihinden itibaren. 

Amasya Milletvekili ismet özarslan, 15 gün ma
zereti nedeniyle, 25.10.1984 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı okutup onayınıza 
sunacağım : 

«Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır, 15 gün 
hastalığı nedeniyle, 18.10.1984 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş, 16 gün ma
zereti nedeniyle, 24.10.1984 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Amasya Milletvekili ismet özarslan, 15 gün ma
zereti nedeniyle 25.10.1984 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV. — SORULA 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alman kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

2. -— İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

4. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Mâliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

5. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

6. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

7. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fiskobirlikin fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Söz
lü Sorular» kısmlna geçiyoruz. 

(6/136), (6/145), (6/157), (6/160), (6/169), (6/176), 
(6/190) esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil is
tendiğinden ertelenmiştir. 

(6/147) esas numaralı sözlü soruya geçiyoruz : 
8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN — Sayin Batumlu?.. Yok. 
Cevaplandıracak Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, süre talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Süre istiyorsunuz; fakat bu sözlü 
sorunun süresi dün bitmiş Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Tekrar 15 gün ek süre istiyoruz. 

BAŞKAN — (6/147) esas numaralı soruyu da, 15 
gün ek mehil istendiği için erteliyoruz. 

VE CEVAPLAR 

(6/178) esas numaralı sözlü soruya geçiyoruz : 
9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, Diyarbakır Kültür Merkez binası inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun ce
vabı (6/178) 

BAŞKAN — Sayın Mataud AUfcunaikar?.. Bura
da. 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Bura
da. 

Soru önergesini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen suallerin Başbakan tarafından 
sözlü cevaplandırılmasına delalet buyurulmasını hür
metlerimle arz ederim. 

ıMahm'ud Alllfeunalkar 
Diyarbakır Milletvekili 

1. Siyasî, içtimaî ve kültürel ehemmiyetine bina
en Konsey idaresi zamanında 1982 yılında 300 000 000 
TL. Jceştif ıbödeffi «KüMr Sarayı ve Sosyal TesMer» 
adıyla ihalesi yapılan Diyarbakır Kültür Merkez bi
nası kaba inşaatı'için harcanan nakit miktar ne ka
dardır? 

2. Yapılan bu harcama hangi bütçeden karşılan
mış olup, halen niçin ikmal faaliyeti durmuştur? 

3. Kamu ile ilgili olarak makamınıza Diyarba
kır Valiliğinden bir müracaat vaki midir? 

4. Vaki ise, müracaat nasıl bir muameleye^ tabi 
tutulmuştur? Binanın ikmal edilerek hizmete açılma
sına mütedair bir tahsis düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan: 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, saym üyeler; bahse konu Diyarbakır Kültür 
Sarayı ve Sosyal Tesisleri, Bakanlığımız tarafından 
projelendirilmiş değildir. Özel idare tarafından za
manında ele alınmış ve karşılığının özel idarece te
min edileceği tahmin edilerek işe başlanmış, bu işin 
o zamanki keşif bedeli olan 300 milyon liranın 270 
milyon lirası bulunmuş, sarf edilmiş; fakat eser mey
dana çıkmadığı gibi, 1984 rayiçleriyle yapılan yeni 
keşifle daha da 563 milyon liraya ihtiyaç olduğu be
lirlenmiştir. 

O itibarla Bakanlığımızca eksik yapılmış bir işten 
dolayı durmuş değil bu inşaat. Üzerinde çalışmalar 
yapıyoruz ama, müsaade ederseniz bir noktayı hatır
latmamda fayda var; hem bu eser için, hem bundan 
sonraki kültür merkezleri için. 
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Kültür merkezleri tabirini kullanıyorum; çünkü 
bazen ilçelerimizde dahi kültür merkeziyle yetinmi
yorlar, kültür sitesinden bahsederek o yola tevessül 
ediyorlar, hatta işi biraz daha iddialı bir şekilde ele 
alıyorlar, kültür sarayı inşaatına tevessül ediyorlar. 
Tabiî bunlar büyüklükleri ve muhtaç oldukları para
lar itibariyle birbirlerinden son derece farklı tesisler
dir. Mütevazisi merkez, ortalaması site; ama görü
yorsunuz, ismindeki iddiaya da bakarsanız, saray... 

Şimdi, Diyarbakır'da arkadaşımızın sormuş oldu
ğu «Kültür Sarayı ve Sosyal Tesisler», sadece kültü
rel faaliyetleri kapsamıyor; çok geniş tutulmuş pro
je, yanlışlık oradan başlıyor, içerisinde normal bir 
kültür merkezinde olması icap eden kısımlardan baş
ka oditoryum, kafeterya, kültürle hiçbir alakası ol
mayan işhanı ve misafirhane... Tabiî böyle kapsamlı, 
büyük bir proje elbette ki Diyarbakır'a yakışır ama, 
ayağınızı yorganınıza göre uzatmak mecburiyetinde 
olduğunuzu unutursanız, işte böyle yarıda kalır. Ya
rıda kalmasıyla da bize tamamlanmamış bir eser mi
ras kalır. Tabiî Devlet olarak, Hükümet olarak eli
mizdeki imkânları kullanarak, icap ederse bu proje
nin bazı kısımlarından da vazgeçmek suretiyle; ama 
behemehal eseri fonksiyonel hale getirmek ve bitir
mek bizim vazifemizdir. Üzerinde çalışıyoruz efen
dim. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibinin ilave edeceği bir husus var mıdır? 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır)'— Evet, 

var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh
terem Başkan, değerli milletvekilleri; tevcih ettiğim 
sual münasebetiyle Sayın Bakanın vermiş oldukları 
izahat için teşekkür ederim. 

Diyarbakır'ın bir kültür merkezine layık olduğu 
hususunda isabetli bir kanaat taşıdıkları, böyle bir 
tespitte bulundukları için yine kendilerine teşekkür 
ederim. Ancak, sadece Diyarbakır'ın bir kültür mer
kezine layık olması şeklindeki temenni, maksadı izah 
etmekten uzaktır. 

Vaktin çok mahdut olması sebebiyle elbette ki 
geniş bir izahata girmenin imkânı yoktur. Kültür mer
kezi Diyarbakır için hakikaten elzemdir. Diyarbakır 
sadece Türkiye tarihine değil, Malezya'dan tutun, 
Avrupa'nın tarihine de ismini yazdırmış; siyasî mih
rakın, kültürel hareketlerin daima merkezi olmuş 
vaziyettedir. 

I
Bugün Diyarbakır'da, görülen bu tarihî ehemmi

yete rağmen, layık olduğu seviyede bir inkişaf görül-
memektedir. Mevcut taş yığınları, tuğla yığınları, gö-

[ rünen binalar tamamen kâzib bir inkişafın tezahürü
dür. Bu binaların zaten yüzde 70'i de resmî daireler
dir. 

Diyarbakır'ın iktisadiyatını belli edecek veya in
kişaf ettirecek herhangi bir kalkınma yoktur. Bunun 
yanı sıra, kültürel yönden de herhangi bir inkişaf ol
mamıştır. Bazı misaller vereceğim : 

Bugün 600 milyonluk Hindistan'ı İngiltere'ye bağ
layan, eskiden olduğu gibi, üzerinde güneş batma
yan Britanya İmparatorluğunun haşmeti değildir ar
kadaşlar; İngiliz kültürü ve İngiliz lisanıdır. 

Eğer bugün Diyarbakır'da yaşayanların yüzde 
70'i Türkçe bilmiyorsa, kabahat onların değil; gel
miş, geçmiş iktidarlarındır. Bu açıdan kültür merke
zini mütalaa etmek lazımdır. 

Ayrıca bir ünlivertsiıte ıkuraloyoır. Okularnı «aımıa-
ımmm topîainldığı bir merkez hailine geliyor; fakat he
nüz doğru dürüslt bir kütüphanesi yokitur, külttür fia-
aıKiyelttarfi yoktum 

Arkadaşlar, kültür nedir? Kısacaı&r, lisan, Ibediî sa>-
I maltlar, taran ve edebiyattır. Bundan tedris edecek, 
I 'bunllaıra tekâmüle itecek, bunlkröa iştlilgall edecek bir 

merkez; saray olsun, Merkez oilsra, odla oltan, eğer 
»böyle (bir imkân ımıevcuit değjilse, hakikaten o memilıe-
ket içlin bitffcakıım duırumılaırı mülahaza efcmıek lazımı 

. geılik. 

Haldülseller tevali eldıiyor. Bu hadislerim içinde iş
te ıbu gelip -geçmiş Hhımailtleni'n büyük bir payı var
dır. El'beltite ki imsafiluyız. Bu i'hmallde Sa'yım Özal Hü-
kümıdtiıni ve ANAP ikltiildaırmı itham etmek niyetlim
de değilim; fakat 1 senelik ioralat devreslinde hiçbir 
yere henüz bir kazma dlathii vuırfmıadaın, sadece eski 
projelerin, eskideni ıikimal ediflmliş blinaılaon tadtanaiıı 
açılış merasimlilerini yarın «İcraaitun İçlimden Programı» 
nida hükümet faailfyöblerinıe mal eder gibi göste'kter-
se, işite buna üzülürüz. Bir senedir şu kültür saaıayrna 

I hiçbir şdkiilde eğilinmıemiiştür. Çok acıldur. 
t 
i Diyarbakır Vaillai ve Valiİfaekiıllinim yanımldaydımı. 
I Bu sualliım münasebetiyle doküman istenildi. Daha 
I o güne kadar (Benimi oradaki -inıtübam) bu kÜMir sta-

rayımım böyle yarım yaimailak kalmış olduğumdan Hü-
I kümöt'in haberi dahi yoktu. 
I Hünmetlerülmle efendim. (HP ve MlDP salarımdan 
' aMkışHar) 
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BAŞKAN — Teşökkiir ederim Sayım Aflltunalkar. 
10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, Diyarbakır İli sağlık sorunlarına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (61179) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İlindeki vakıf eserlerinin muha
faza ve tamirine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/180) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İlinde uygulanan taşlı arazi ıslah 
projesine ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/181) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun 
akar'ın, Diyarbakır İlinin içme suyu sorununa iliş
kin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/182) 

14. —> Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/184) 

16. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'm, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

'BAŞKAN — Sayın AHtuınıakaır'ım dliığer sözlü soru
larını, S^Pnılüzüiı 97 tıdi maddesi gereğince geçıi-
yarumj 

17. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan'başvurularçt ye so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

IBAŞKAIN — (6/187) esas ınumiaralh sözlü soruyu 
da, soru sahibi izM'i olduğu içlim tehir ediyorum. 

(6/1(88) esas numaıraili sözflü soruya geçiyoruz : 
18. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 

Soma Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklarBakantndan sözlü soru önergesi (6/188) 

'BAŞKAN — Sayın Emlsrtoiaıyer?.. Burada. 
-.Bu ısioruyu oevaplaırtdıtracaık- Sayın Bakan?.. Yok. 
Sayın Bakan oknaldığı için erbelenmlişitir. 
ı(6/189) elsas numaralı sözlü soruya geçiyoruz : 
19. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 

çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

BAŞKAN — Sayın Kunter?.. Burada. 
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Bu soruyu cevaplandııaiacak Sayın Balkan?.. Yok. 
Soru eırletemr^tlir. 
(6/191) esas mumaıraih sözlü soruya geçiyoruz : 
20. — Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakal-

lıoğlu'nun, mısır ürünü ithaline ve mısır üreticilerinin 
durumuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'in ce
vabı (6/191) 

BAŞKAN — Sayın Sakaslıoğlu?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Balkan?.. Bura

da! 
Sözlü soru ötaorgesıini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayım Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Salkarya Milletvekili 

I - Dışarıdan döviz ile mısır ithalini üzüntü ile 
karşılıyoruz. 

Toprak Mahsulleri Ofisince ABD^den 168 bin ton 
kuru mısır İstanbul ve İskenderun limanlarına boşal
tılmıştır. 

îç piyasada son haftalarda ıküru mısır 70-80 TL' 
dan alıcı bulurken ithal edilen mısır nedeniyle bu fi
yatlar 40 TL'na kadar düşmüştür. İthal edilen kuru 
mısır ise 60 TL.'ndan alıcı bulmaktadır. Sanayici ku
ru mısır varken yeni hasat yaş olan çiftçinin mısırını 
almak gereğini düşünmemektedir. Bu ahval çiftçimizin 
mağduriyetine sebep olmuştur. 

1. Bu durumda malî sıkıntı içinde bulunan çift
çilerimiz gübre alımı, hasattaki işçi ücretleri ve Zi
raat Bankası ve tarım kredi kooperatifinden ahnış 
olduğu kredileri ödemek için ürettiği ürünü yok pa
hasına satma zoruniuğunda bırakılmış olmuyor mu? 

(2, Bu politika çiftçimizin zararınadır. Tüketici
nin menfaati yerine aracının menıfaatlarma sebep ol
muyor mu? 

3. Dışarıdan döViz ile mısır ithali «çiftçinin eme-
ği-almterini değerlendireceğiz» diyen, iktidarın prog
ramına ters düşmüyor mu? 
Hiç değilse ürünün piyasada eksikliği veya ihtiyaç 

duyuîdmğu dewede ithale yer verilmesi daha uygun 
olmaz mı? 

4. Yurdumuzda üretimi yapılan ürünlerin ihtiyaç 
veya eksikliği olup olmadığı, o bölge teknik ziraat 
müdürlükleri veya ziraat odalarının görüşleri alına
rak değerlendirme ve ona göre i&ıalat yapma prensi-

• bine yer vermeyi istemez misiniz? 
Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
/TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
miMetvekilleri; Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Sa-
kallıoğlu'nun, Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduk
ları, mısır ithali hakkındaki soru önergesine, Sayın 
Başbakan adına cevâp arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum., 

Sayın milletvekilleri, mısır üretiminin talebi kar
şılayamaması sebebiyle gerek yem ve'gerekse nişasta 
ve glikoz fabrikalarının ihtiyacı olan mısırı sağlamak 
maksadıyla Toprak Mahsulleri Ofisince ithalata gidil
mesi zarureti hâsıl olmuşıtuır. 

1982-1983 kampanya döneminde Toprak Mahsul
leri Ofisince 127 bin ton dolaylarında mısır muba
yaası yapılmışken, 1983-984 kampanya dönemlinde 
ancak 63 bin ton mısır mubayaası yapılabilmiştir. Bu
nun sebebi, mısır üretimindeki görülen düşüşten ileri 
gelmektedir. 

Arz ettiğim şekilde, gerek musir kullanan sanayi
lerin hammadde ihtiyacını karşılamak, gerekse komşu 
ülkelerde vaki yem talebini de reafe edebilmek için 
1984 Nisarı ayında 50 bin ton mısır ithal edilmiş ve 
ithal edilen bu miktar kısa zamanda tükenmiştir. 

Bu arada mısır fiyatlarında büyük ölçüde yüksel
me müşahede edilmiştir. Dünya fiyatlarının da üze
rinde seyreden fiyatların et ve yumurta gibi bazı hay--

vansal ürün fiyatlarını etkilediği malumlarıdır. 

Yem fabrikalarının ihtiyacını karşılamak ve piya
sada fiyat istikrarını sağlamak maksadıyla Toprak 
MıaJhsuU'eri Ofisinin ikinci -defa ithalata başvurması 
yeniden hâsıl olmuş, bu itibarla da 160 bin tonluk 
mısır bağlantısı yapılmıştır. Bağlantısı yapılmış olan 
mısırın 60 bin tonluk kısmı limanlarımıza gelmiş bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan da, Ağustos ayı içerisinde Toprak 
Mahsulleri Ofisi 55 Türk Lirası kilogram üzerinden 
mısır alımıyla görevlendirilmiştir. İthal fiyatı ile Top
rak; Mahsulleri Ofisince uygulanan mubayaa fiyatları 
'karşılaştırıldığında, (ki ikisi de 55 lira civarında sey
retmektedir, bazı masraflar" hariç) iki fiyat arasında 
bir dengenin oluşturulduğu açıkça görülecektir.' 

Rutubetli mısırın muhafaza güçlüğü ve alıcıların 
kuru mısırı tercih etmeleri gerçeği karşısında müstah
sili mağdur etmemek için Toprak Mahsulleri Ofisince 
yüksek kapasiteli 13 adet kurutma makinesi getirtile
rek mısır üretim mıntıkalarında faaliyete geçirilmiştir. 

Sonuç olarak şunu arz etmek istiyorum : Toprak 
Mahsulleri Ofisi mısır mübaya fiyatının 55 Türk Li

rası/kilogram, satış fiyatının ise 60 Türk Lirası/kilog
ram olması, (müstahsile mısırını kiloda 60 liraya ka
dar satabilme imkânını sağlamış olmaktadır. 

Mulh'terem milletvekilleri, bu vesileyle Yüce Heye
tinize şunu da arz etmek isterim ki, Hükümetimiz mı
sır üretimine büyük ağırlık; verecektir, önümüzdeki 
ilkbahar aylarından haşlayarak mısırda da kaliteli to
humlara gidilmesi ve böylece çiftçimizin dönüm başı
na, hektar başına daha fazla mahsul alabilmesi için 
gerek tdhüm yönünden,- gerekse destekleme fiyatları 
yönünden gerekli teşvikler sağlanacaktır. 

iBu vesileyle şunu arz etmek isterim ki, Türkiye'de 
hayvancılığın gelişmesinde mısırın büyük rolü ola-
caktıır ve Türkiye'deki bugünkü mevcut mısır üretim 
seviyesi 'Balkan ülkeleri arasında en geridedir. Mısır, 
tarım politikamızda en fazla üzerinde duracağımız 
ürünlerden biririi jteşkil etmektedir. 

Son olarak, uyguladığımız politikanın mısır müs
tahsilini mağdur ettiği, gibi bir görüşü paylaşmadığı
mızı belirtiyor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlı
yorum. (ANAP sıratlarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
(Sayın Sakallıoğlu ilave edeceğiniz bjr husus var mı? 
Buyurun efendim. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Başkan, Büyük Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 
veıdiğÜmiz sözlü soru önergesine Sayın Bakanın ver
diği cevaplar için teşekkür ederim. 

Gerçekten Türkiye'de mısır üretimine ağırlık 
vermek zorunlıığundayız. Bu konu hem sanayi yö
nünden, hem de hayvan besiciliği bakımından büyük 
ehemmiyet arz ttmektedir. 

Sayın Bakanımın kürsüdeki ifadeleriyle halihazır
da 160 bin ton mısırın ithal edildiği kabul ve ikrar 
edilmiştir. Mısırın kâfi miktarda piyasada bulunma
dığı ve bu nedenle de gerek sanayie, gerekse hay
vancılık alanına kâfi gelmediği için bu ithalin ya
pılmak zorunluluğunda kalındığı ifade edilmiştir. 

Oysa ki, Sakarya bölgesinde dahi mısır üretimi 
bu yıl geçen yıllara nazaran çok çok fazladır. Üre
tici bu mısırını ne yapacağını şaşırmış durumdadır. 
Kurutma makinelerinin ve tesislerin bulunmaması 
sebebiyle mısır ürünü küflenmekte ve tarım girdileri 
sebebiyle maliyet unsuru da arttığından çiftçi, bu 
borçlarını ödeyebilmek için 30 lira gibi bir ücret kar
şılığında toptan olarak ürettiği mısırını satmak mec
buriyetinde bırakılmıştır. 

Suallerimizin arasında, hiç değilse mahallî teşki
latlarda gerekli tetkikat yapılmak suretiyle mısır üre-
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timinin ne olduğu, ne düzeyde bulunduğu, fiyatının 
ne olabileceğinin tetkik edilmesi suretiyle mısır ithal 
edilmesinin yararlı olabileceğini ifade etmiştik. Biz 
şu kanaatteyiz ki, bu tetkikat yapılmamıştır. 

13 adet mısır kurutma makinesinin getirilmesi bi
zim için müjdeli bir haberdir; fakat Sayın Bakanı
mın ifade ettiği kurutma makineleri hakkında geniş 
bilgi verilmemiştir. Bu nedenle bu 13 adet kurutma 
makinesinin ne gibi ihtiyaca yeteceği bizim için meç
huldür. Temenni ederiz ki, Bakanlık fiyat istikrar 
politikasını mısır üretimi alanında da ele alsın ve 
mısır üreticilerini mağdur durumda bırakmasın. 

Sayın Balkan, ithal edilen mısırla çiftçinin üretti
ği mısır arasında fiyat farkı bulunmadığım ifade et
tiler. Oysa ki, biraz evvel arz ettiğim gibi, köylü 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176,177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82' 
ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler' kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki kanun teklifi Komisyonda oldu
ğundan erteliyoruz. 

2. ı— Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/498) (S. Sa
yısı : 130) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki Katma Değer Ver
gisi Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bir evvelki birleşimde tasarının tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmış, Yüce Meclis tasarının mad
delerine geçilmesini kabul etmişti. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 in
ci" Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı Bas
mayazı 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına 
eklidir. 

(2) 130 S. Sayılı Basmayazı 24.10.1984 tarihli 
16 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

mısırını 30 liradan vermek zorunluğundâ bırakılmış 
ve bu kadar cüzi bir bedelle satılınca da mağdur va
ziyete düşürülmüştür. 

Sayın Bakan, halihazırda 60 bin ton mısır geldi
ğini ifade buyurdular. Bizim tespitimiz de öyleydi. 
Bundan sonra gelecek olan 100 bin ton mısırın da, 
yeni üretimin yaş olması sebebiyle çiftçiyi ayrıca 
mağdur edeceği açık, ve kesindir. 

0 halde Sayın Bakanlığın, tarım politikasında mı
sır üretimi-politikasını ayarlaması, üretimden önce 
fiyatları tespit etmesi ve üretimi yaygınlaştırması 
gereklidir. Bunu Sayın Bakanımdan da istirham edi
yorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakallıoğlu. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Katma Değer Vergisi Kamum Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Mükellefiyet 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Verginin Konusu 

Verginin konusunu teşkil eden işlemler 
MADDE 1. — Türkiye'de yapılan aşağıdaki iş

lemler Katma Değer Vergisine tabidir : 
1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek 

faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 
2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı, 
3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmet

ler : 
a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara ben

zer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, 
b) Spor - Toto oynanması, piyango tertiplen

mesi {Millî Piyango dahil), at yarışları ve diğer müş
terek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynan
ması, 

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler 
ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı 
sportif faaliyetl-er, maçlar, yarışlar ve yarışmalar ter
tiplenmesi, gösterilmesi, 

d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depola
rında yapılan satışlar, 

e) Boru hattı ile hampetrol, gaz ve bunların 
ürünlerinin taşınmaları, 
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f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde 
belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri, 

g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel ida
relerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil et
tikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, 
her türlü meslekî kuruluşlara ait veya tabi olan veya
hut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesse
seler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara 
ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve 
meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri, 

h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla is
teğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek 
teslim ve hizmetler, 

Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faa
liyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Ver
gisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanu
nunda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret 
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre ta
yin ve tespit edilir. 

Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamla
rın gösterdiği gerek üzerice yapılması, bunları ya
panların hukukî statü ve kişilikleri, Türk ta'biyetinde 
bulunup bulunmamaları, ikametgâh veya işyerlerinin 
yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye' 
de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez 
ve vergilendirmeye mani teşkil etmez. 

İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhan
gi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması ve
ya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, 
özellik taşıması vergilendiımeye tesir etmez. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen
ler grupları adına konuşacaklarsa lütfen yetki belge-
ılerini de göndersinler. Yetki 'belgesi gönderilmemiş 
konuşmaların şahısları adına yapıldığını kabul edece
ğiz. 

1 inci madde üzerinde Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına Sayın Melen konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Melen. 
MDP GRUBU ADINA FERÎT MELEN (Van) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dün Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımız burada izahat verirken, Katma 
Değer Vergisinin, bir harcama vergisi türü olduğunu 
söylediler. Gerçekten hu bir harcama vergisidir ve 
mükelleflerin harcamaları üzerinden; yani yaptıkla
rı masrafları üzerinden alınan bir vergidir. Bu harca
maları mal alırken veyahut bir hizmet alırken yap
tıkları zaman bu vergi doğar. 

Değerli arkadaşlarım, 1 inci madde işte bu mal
ları ve hizmetleri gösteriyor. Madde oldukça muğ-1 

| laktır. Ancak hu işten, vergi tatbikatında bulunanlar 
I anlayabilirler. Onun için, izin verirseniz bu maddeyi 
I biraz .açmak istiyorum. 
I Hangi mallar ve hizmetler bu vergi mevzuuna 

girer? Türkiye'de 45 milyon insanın istihlak ettiği 
I 'bütün mallar bu Vergi mevzuuna (girmektedir. Yani 
I sudan, ete, yağa, yumurtaya varıncaya kadar yiyecek 
I maddeleri, iğneden ipliğe varıncaya kadar bütün di-
I ğer maddeler, yakacak maddeleri, ıgiyecek maddeleri, 
I yatırım maddeleri, konfor maddeleri, lüks maddeleri; 
I 45 milyon insanın istihlak edeceği (bütün maddeler 
I 'bu Vergi .mevzuuna girmektedir. Bunlarını dışında 

kalan mahduttur, birkaç istisna vardır. Bu maddeler 
I ister zarurî ihtiyaç maddesi olsun, ister lüks mad-
I desi olsun, isterse konfor maddesi olsun aynı muame

leye tabi olarak bu verginin mevzuuna girmektedirier. 
I Bu verginin mükellefleri ise, yine 45 milyon in

sandır. Verginin tahsili ile mükellef tutulan zümre-
J 1er var. Üreticiden tüketiciye kadar, ithalattan tüke-
I ticiye kadar bir mal el değiştirdikçe bu vergiyi tahsil 
I edip Maliyeye yatıran mükellefler var; ama onlar 
I hakiki mükellef değil. Çünkü, nihaî mükellef müsteh-
I liktir, nihaî mükellef tüketicidir.- Bunlar vergilerini 
I müşterilerden alıp Maliyeye teslim etmekle mükellef

tirler; ama nihaî olarak bunu müstehlikten en son 
I satıcı tahsil edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu müstehlikler, dediğim 
[ gibi, 45 milyon insandır. Bu insanlar arasında Tür

kiye'de alt gelir gruplarına giren insanlar çoktur; 
! yani düşük gelirli insanlar çoktur. Geliri vergi ver

meye müsait olmayan insanlar çoktur. Bilhassa enf
lasyon döneminde taunların sayısı daha çok artmıştır. 
Bugün işçilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin, 

[ esnafımızın, çiftçimizin birçoğu bu zümreye girmek
tedirler. 

Şimdi vergicilikte, her şeyden evvel verginin adil 
olması lazımdır. Vergi, vergi literatüründe, vergi pren-

I siplerinde iktidardan alınır, vergi ödeme gücü olan
dan alınır. Anayasamız da bunu emretmiştir. Ana
yasamız vergiyi şöyle tarif etmiştir: «Devlet masraf
larına herkesin gücü nispetinde iştirak etmesidir.» Şim
di saydığım bu mükellefler, bu müstehlikler arasın
da bu vergiyi rahatlıkla ödeme gücüne sahip olanlar 
var, bu vergiyi biraz sıkılarak ödeme gücüne sahip 

I olanlar var; ama bu vergiyi hiçbir surette ödeme gü-
I cüne sahip olmayan düşük gelirli vatandaşlarımız da 
I vardır. Bunlardan vergi almak evvela adil değil, sonra 

da Anayasamızın bununla ilgili prensibine aykırı 
düşer. Hiçbir medenî memlekette bu durumda olan 

I insanlardan vergi alınmaz, Şimdiye kadar memleke-
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timizde de, bilhassa bu alt gelir gruplarının istihlak 
ettiği maddeler üzerinde belli başlı bir vergi yoktur; 
gider vergisine tabi değillerdir ve bu Kanun tasarısı 
ile ilk defa vergiye tabi tutuluyorlar. 

Dediğim gibi, evvela vergi ve gelir bakımından 
adil değil, Anayasaya ve sosyal adalet ilkelerine aykırı 
düşer, Hiçbir medenî memleket bu vaziyette olan; 
yani ancak geçinebileceği, ayakta durabilecek kadar 
kazancı olan kimseden vergi almaz. Bilhassa mem
leketimiz Anayasası «Sosyal Devlet» ilkesini getir
miştir ve hele sosyal- devlette bu hiçbir zaman vaki 
olmamalıdır. Yani kıt kanaat yaşayacak kadar geliri 
olan bir insanın ekmeğinden,- suyundan, yağından, 
tuzundan vergi almak hakikaten sosyal adalet ilke
siyle ve hatta insanî duygularla bağdaşabilecek bir 
şey değildir. 

Şimdi denilebilir ki, istihlak vergilerinde, vasıtalı 
vergilerde vergi adaletini sağlamak güçtür ve her 
memlekette bunları adaletsiz vergiler arasında sayar
lar. 'Bir bakıma doğrudur ama, tatbikat çoktur diğer 
memleketlerde ve bunların az çok adaletsizliğini gi
derecek tedbirler birçok yerde düşünülmüştür. Bu 
tedbirlerden birisi şudur: Fizikman ayakta durabile
cek kadar kazancı olan bir kimsenin istihlak edeceği 
maddeleri vergi dışında bırakmak... Faraza saydığım 
su, et, tuz, ekmek, un, sebze, hatta bu kişilerin hayvan
larının kullandığı hayvan yemleri ot, saman, tavukları 
için kullandıyan tavuk yemi; madde tasrih etmek 
suretiyle bunlar pekâlâ vengiden istisna edilir. 

Filhakika ihtiyaç maddeleri bunlardan ibaret de
ğildir; ama bizim memlekette düşük gelirli ailelerin, 
hatta birçoğumuzun aile bütçesinde gıda maddeleri
nin nispeti aşağı. - yukarı yüzde 50'nin üzerindedir. 
Başka memleketlerde bunları belki vergiye tabi tutar
lar; faraza Almanya'da, İngiltere'de. Çünkü bu ül
kelerde nüfus başına, aile başına düşen millî gelir ol
dukça yüksektir ve gıda maddelerinin nispeti aile büt
çelerinde yüzde 10-15 civarındadır; ama bizde yüzde 
50'nin üstündedir. Ayakta durabilmek için gıda mad
delerine yüzde 50'nin üstünde harcama yapmaya mah
kûmdur; Binaenaleyh, bundan vergi aldığınız takdir
de, bunun lokmasına da el uzatılacaktır; üç lokma 
yiyecekşe, lokmasının bir kısmını elinden almak de
mektir. Bu gayrî adildir. 

Arz ettiğim gibi, bu adaletsizliği gidermek lazım
dır. Bunun birkaç yolu vardır. Birincisi; bu madde
leri sayarak vergi dışında bırakmak, ikincisi; haklı 
•nispetler talb'ik etmek. Nispet maddeci geldiği zaman 
orada da ifâde edeceğiz. 

I Benim ricam, biraz duygusal olmak lazımdır, bu 
vatandaşlarımızı, bu mükeleflerimizi düşünmek ve 
acımasız hareket etmemek lazımdır. Maalesef ikti
dar bugüne kadar getirdiği iktisadî tedbirlerde bu 
vatandaşlarımızı dikkate almamış ve biraz acımasız 
davranmıştır; zamanlarda olduğu gibi. Bu vergide de 
bu .acımasız davranıştan vazgeçmek lazımdır. 

Bir önergeyle teklif ettik; bu maddeleri vergi dı
şında bırakırsanız, nispeten adaletsizliği gidermek im
kânı elde edilir. 
~ Teşekkür ederim. (ÎMDP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Onural. Şeref 

©ozkurt; buyurun efendim. (HP sıralarından alkış
lar). 

HP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZ-
KURT (Çanakkale) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
(Millet Meclisinin değerli ülyeleri; görüşmekte oldu
ğumuz Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısının, 
belki de en önemli maddelerinden bir tanesini ele 
almış bulunmaktayız. Yurt içinde üretilen her türlü 
malın kapsama dahil edildiği bu madde üzerinde gru
bumuzun düşüncellerini arz etmek istiyorum. 

Değeri! arkadaşlarım, biz inanıyoruz ki, ekono-
mik gelişmenin niceliği kadar niteliği de önem taşır. 

j Ekonomik gelişmenin sağlanmasında üzerinde önem-
j le durulması gereken başlıca husus, halkın tüketim 

eğilimini kısmak değil, aksine, halkın tüketim ola
naklarını sürekli yüksellfonek olmalıdır. Ancak bu yük
seliş, ekonomik dış bağımlılığı, artırıcı bir yönde 

j olmamalıdır. Halkın tüketim olanaklarını yükseltir-
I ken, bunu ulusal ekonomide üretim artışıyla destek

lemek gerekir. 

Herhangi bir toplumda saygınlık gelişmiş ülke
lerin, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere pa
zar temini vesair amaçlarla sürekli enjekte ettikleri 
gösteriş tüketiminin âdeta salgın hale getirilmesiyle 
değil, ancak topluma hizmet anlayışı ve yarısıyla 
sağlanmalıdır. Gelişme sürecindeki bir ülkede tüke
tim eğilimi, herkesin iyi beslenmesi, sağlıklı ve ye-

I terli bir konuta sahip olması, sağlık, eğitim, tat'il ve 
dinlenme olanaklarından yeterince yararlanabimesi 
amaçlarına ve önceliklerine yönelmelidir. 

Sağlıklı ve yayığın tüketim eğilimleri oluştura-
I bilmenin temel yollarından biri, adil ve hakça bir ge-
I lir düzeni oluşturmaktan geçer. Ekonominin büyük-
I lüğü veya büyük olmaması ve olanaklarının kıtlığı 
I hakça gelir dağılanını geciktirmenin bir gerekçesi 
I olarak değerlendirilmemelidir. Ne var ki ve ne üzüntü 
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vericidir ki, bugünkü iktidar bunları gerekçe ve asıl 
yapmaktadır. Memur perişandır, işçi perişandır, es
naf ve sanatkâr perişandır, köylü perişandır, emekli 
perişandır, öte yanda ise, perişan olmayanlar da 
vardır ve acıdır ki, (bu iktidar, bu perişan olmayan
ların rahatlığına daha da rahatlıklar katma yolunda-
dın 

Vergilendirmede kullanılacak araçlar dar ve sa
bit gelirlilerin verigilendirimı'elerindeki adaletsizlik
leri giderecek yönde ve amaçta olmak durumunda
dır. Bu, gelir vergileri için olduğu kadar, gider" 
ya da muamele vergileri için de böyledir. Ekmeği 
fakir de yiyecektir, zengin de yiyecektir. Zengin, mü
kellef sofrasında yarım dilim ekmeği fazla bulup, hat
ta gerektiğinde deniz aşırı ülkelere, taa Amerikalara 
kadar zayıflamak için, rejim yapmak için gidebilir
ken, asgari ücretiyle beş, altı nüfuslu ailesinin sof
rasına katıksız somunu koymayı dahi yapamayacak 
duruma gelen dar gelirlinin ekmeğini aynı gözle gör
memiz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, reel alım .gücünü sürekli 
yitiren dar ve sabit gelirliler için, özellikle Katma 
Değer Vergicinin kapsamına alınan mallar tespit edi
lirken, yukarıdan beri arz etmeye çalıştığımız düşün
cenin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmek
tedir. Oysa, tasarı bu haliyle arz etmeye çalıştığım 
amaçlardan çok uzaktır. 

Yüce Meclisin, arz ettiğimiz hususları dikkate al
masını saygıyla arz ederiz, 

'BlAıŞIKIAN — Teşekkür ederim Sayın Bozfcurt. 
1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? 
AI İ MİAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Şah

sım adına konuşmak istiyorum. 
HAŞJKAN — Buyurun efendim. 
ALÎ MAZHİÂIR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri; fevkalade önemli bir kanunu müzakere etmekte 
olduğumuzun idraki içindeyim. Bu kadar önemli bir 
kanunu müzakere ederken, Kanunun ne getirip ne 
götürüldüğünü ve doğuracağı sonuçları iyi inceleme
miz gerekir kanısındayım. O nedenle, biraz evvel 
okuduğumuz 1 inci maddenin kapsamını hepimiz iz
ledik; aşağı yukarı kundaktaki çocuktan, mezara ka
dar, ölünceye kadar her şey vergi kapsamına alınmış 
vaziyette. Bu kadar geniş kapsamı olan bir kanun 
üzerinde biraz daha detaylı durmanın ve kanunu en-
terprete etmenin yararlı olduğu kanısındayım. 

Bakınız bu Kanun ne getiriyor: Sayın (Maliye Ba
kanı burada kanunu izah ederken, sekiz adet vergi-
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I nin kaldırılmakta olduğunu belirttiler. Hakikaten 
dün bütçe raporundan tetkik ettim, 546,5 milyar lira
lık vergi kaldırılıyor. Buna mukabil, 1983 senesinde 
Devlet istatistik Enstitüsünden almış oldukları biligi-

I lere göre, katma değere etki yapan unsurları nazarı 
dikkate almak suretiyle değerlendirme yapıldığı tafc-

I d'irde, takriben 650 milyar civarında bir vergi geldi
ğini; bunun da bir bölümünün tahsil edilemeyeceği 
ihtimalini gözetirseniz, aşağı yukarı kaldırılan ver-

I giyle konulan vergi arasında eşitlik olduğunu ifade 
ettiler. Ben bu konuda epeyce şüpheliyim; Nedeni ga-

I yet basit. Kanunun gerekçesinden alacağım. 
I Hükümetin sevk etmiş olduğu Kanunun genel 

'gerekçesinde özet olarak diyorİar ki: «Ka'tma Değer 
Vergisi Kanunu Tasarısına göre, nih'aî aşamada mil-

I lî gelirin tüketime ayrılan kısmının vergilendirilmesi 
I hedeflenmiştir» ve alt tarafta iki tane de formül 
I vermişler. Bir tanesi millî geliri ifade ediyor, öbürü 
I de tüketimi ifade ediyor. 

I ÖvVela hemen işaret edeyim; bu formüllerden bi
risi doğruysa, diğeri mutlaka yanlıştır. Ona lütfen 
dikkat etsinler; ikîsinden birinde yanlışlık var. Kat-

I ma Değer Vergisi, çok iyi bildiğiniz gibi, Türkiye'de 
üretilen bütün mal ve hizmetleri kapsamına alıyor. 
Demek ki, ta üreticiden tüketiciye kadar uzanan zin-

I eir içinde yaratılan katma değerlerin tümü bu vergi 
kanununun kapsamı içinde bulunmaktadır ve matrahı 

I da Türkiye'deki tüketimlerin toplamıdır. 

Nedir Türkiyedeki tüketim? Gene 1984 yılında 
Maliye Bakanlığının yıllık ekonomik rapor olarak 

I vermiş olduğu rapordan okuyorum: Bu rapora göre 
1985 yılında Türkiye'nin gayrî safî millî hâsılasının 
23 trilyon 23 milyar olacağı ifade ediliyor ve yine 

I toplam kaynakların -dış kaynakları da katmak sure
tiyle- 23 trilyon 569,'6 milyar olduğu ifade ediliyor. 
Toplam yatırımların 4 trilyon 583,7 milyar olduğu 
yazılı ve buna göre toplam tüketim 18 trilyon 985,9 
mi'îyar Türk Lirası. Yani, 19 trilyon lira, Bu, vergi-

I nin matrahı olacak. Verginin nispeti yüzde 10; bunu 
I nazarı Jtilbare aldığınız takdirde ortaya çıkan rakam 

şü: 1 trilyon 900 milyar Türk Lirası. Sayın Maliye 
(Balkanının ifadesiyle bunun arasında bir mübayenet 
var. Bilmiyorum bunu naisıl izah ederler? Yalnız, 
tespit ettiğim rakamlar bunlar. Bu rakam, yalnız şu 
tüketim rakamından da çıkmıyor; gene kanunun ge
nel gerekçesinde yazılı olan formülü uyguladığınız 
takdirde aynı neticeye varıyorsunuz. Çünkü, orada 
millî gelirden yatırımları çıkarmışlar ve ithalata da 

| uygulandığı için, İthalatla ihracat arasındaki (ihracatı 
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çıkarmak, ithalatı ilave etmek suretiyle) rakamın bu
lunacağını ifade etmişler. Filhakika, doğru; ihracatı 
vergi kapsamı dışında tutuyorlar, buna mukabil yatı
rımlar da vergi indirimine tabi oluyor; o nedenle 
'bunlar millî gelirden çıkarılıyor, iühala'tı kattığınız 
takdirde, tüketim harcamalarını bulmuş oluyorsu
nuz. Ralkam bu; 1 trilyon 900 milyar lira. Kaldırı
lan vergilerin sayısı ise; istihsal Vergisi, İşletme Ver
gisi, İstihlak Vergisi, vesaire olmak üzere sekiz tane 
ve para olarak 546,5 milyar Türk Lirası ortaya çıkı
yor. 

Arz edeceğim husus şu: Bu kanun, 1985 yılında 
•bir bölümü tahsil edilemezse dahi, ilaveten asgarî 1 
trilyonluk vergi getirmektedir. Kanunu bu espri için
de birlikte müzakere etmemiz ve ona göre değerlen
dirmemizde büyük yarar vardır, 

Böyle bjr vengiye İhtiyaç var mıydı? Hemen söyle
yeyim, keşlin dîaıralk varidi. Bunu çsşitoîli arkadaşlarımız 
burada ifade ettiler, Sayın Biatoaira da ifade etti, Ko
misyon Sözeüisü dıe ifade etti, kanunun gereikçtessiinde 
de yazılı; böyle bir vergiye ihJtiilyiaç vardı. Gayrı safî 
mili basıCladan vergi hasılasının oranı da fevkalade 
düşmüştür, yüzde 14te düşmüştür; yüzde 19v3'lieır'dis'n 
yüzde 14'e dürmüştür. O ıhailide onu yükseltmenin de 
zarureti var, bu da mıulhalkJka'k. Faifcalt, bunu bir sıç
rama sekinde değil de, kanımca, kadeımeılıi oilaıralk. 
yapmamın büyük yararı olaaalktı ve daha da uygun 
olacaktı. 

'Bu kamumla ıV|g(Mi dîaıralk ortaya atılan uyguillamıa-
daıki müşküller amasında, özellikle, 'Udi umsuır burada 
dün grupları adıma konuşma/ yapan arkadaşlarımız ta
rafından ifâldıe edildi. Bir tanesi, şu üdii; kanunun uy
gulanmasının pratik oîıaırak 1985 yıllının birimci ayın
dan İtibaren mümkün olamayacağı; ne kontrol me-
kani'zmaısinın, ne de bu kanunum mükellefi cfarak, 
Verginin mükellefi alam vatandaşlar tarafından ka
nunun anlaşılamaması, yeni bir uyıgulliamıa offlmaisı ne
deniyle onların karşılaştıkları müşküller nedenliyle bu
nun mümkün olamayacağını ifade ederek, erteleyelim 
dediler. Birinci unlsur bu idi. 

İkincisi de, yüzde 10 nisipötinün yüksek olduğunu 
vurguladılar. Demlim 'Söylediğim ralkamlaırı nazarı iti-
bare atasaınız ve omun başka türlü bir izamı mevcut 
değil ise, !bu ırakamın yüksek olduğu da yüzde yüz. O 
halde ne yapılabilir; hem uygulama müşkülatımı orta
dan kaüdırmıalk, hem bu kadar ağır vergi yükümü kıs
men tahfif etlmıek üzere acaba ne yapılabilir? Benim 
aJklıma şöyle biır tedbir geliyor; blrniyorum Sayın Ko
misyon, Sayın Hükümet ve sayım arkadaşlaırım ne di
yecek. Ben diyorumı ki, verglMn bMnoi kademe oJa-
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tak, üretimden ta tüketime kadar oton safhasını na
zarı itibare alın; bir hamumadde imıaıladçıya gelecek, 
birimci madde. îmallalöçıya geldiği zaman Katma De
ğer Vergisi olarak yüzde 10 ödeme balbis konusu. 
Oradan toptancıya, sonra perakendeciye, perakende
ciden tüketiciye intlikaıl ediyor. Neticede tüm vergiyi 
alsilımda tüketici ödüyor. Hepsi de,. bidayetitie alırken 
ödedikleri vergiyi sıalttıMaırı zaman aldığı vergiden, 
talhsıil ettÜkleri vergiden mahsup edip Maliyeye ödü
yorlar. Bu kademeleri; itmallatçımın katma değerli, top
tancının kaltma değer!f, peralkenıdediıiKİın.yaraltitığı. kat
ma değeri 'nazarı ütübaıre alır ve perakendecide farzı
muhali bu katoa değenin yüzde 35 seViyesıinde oldu
ğumu düşünürseniz, «ğsr perakendeci safhasını bu dev
renin dışında tutar isek, ortaya çıtaan sonuç şu : Ev
vela yüzde 10 olarak ifade edilmiş olan vergli nispetti 
(Yalfclaışılk ifade ediyorum) yüzde 6,5 seviyesinle iniyor; 
ama bu, kıalldtanıîam vergiye nazaran, demlin söyladiğiiim 
ralkarrilar muvacebesînlde yine de feMkatode yüksek 
bir rakamı ©feşturacalk. 

ikinci husus şu : Hükümetin çeşiitli üfadelbrinde 
beyan etmiş -olduğu huisuis, özelîilkle vergi kionltmollünde 
mevcult teşkÜMım aciz kaldığı hususu. Halkiükaten, geç
miş rakamları şöyle hatınflamaya çalışıyorum; mesela 
1979 •seneiimde Gelir Vergisi mükelleflerinim sadece 
4900 aidedinlin beyannamesi tetkik edilebiîmıiş. Bu, 
1980 - 1981 yıllarında 4 binin de ai'itına düşmüş; tet
kik etime imlkâinı yo'k; mükellef sayısı fazlta olduğu 
zaman bumu tetkik eltime imkânı bugünkü teşkilatla 
mümikün dıeğföl. Ne yapacakilar? Biltgiisıaıyaf sistemine 
geçmeyi düşünüyorlar; oflumllu bir aldım. İnşallah ge
çildiği zamam daha genıiş bir tetiklik ve kontrol imkânı 
'buılunafoMir; ama bugün dalha mevcut değil. Nıe yapa
caklar? Mevcut teşlldillia'tlta biritakım eğittim uıygüliaımaisı 
yapılacak, teşkilat gelişlti'iıilecdk; ama bunJlar zamana 
mültevalkkıf. 

O hailde, bu durulm muvacehesinde yapılacak şey, 
Hiç değilse mükellef adedini azaltana yollunla gi'tmek-
tlir. Demıîn söyîemliiş olduğum perakenideci safhasın
dan bunu kaldırırsanız, o takdirde rnıülkelMetr sade
ce ve sadece imallatçı artı toptancı olacak. Katoa De
ğer Vergisinin mükellefi1, imalatçı artı 'toptancı olarak 
gözükmektedir. Buma ilaveten bazı özel şeyler var; 
mesela Ikirailar da Kaltma Değer Vergisi kapsamma 
aliınımış. 

BAŞKAN — Sayım Haznedar, süreniz döldü efen
dim, toplayın 'lütfen. 

ALİ MAZHAR HAZİNEDAR (Devamk) — Bi-
füiriyorum Sayım Başkanım. 
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Burulardan dolayı bür miktar artabilir; ama herhal
de beldi milyon olaralk ifaidb edilen rakam o;n binler
le ifade- edilir seviyeye inecekltir. O takdirde bunun 
kontrol Jm'kâını basMeşeoektir. 

Gene, kanunun gerekçesinde bunun .mahzuru ola
rak bdllirttiıîen husus ışu : Diyorlar kıi, eğer böyle yapı-
tfırsa; perakendeci safha bu slîsltıerdin duşumda tutulursa, 
o takdirde imalat ve toptancı safhasındaki kaltoa de
ğenlerim perakended safihaya intöikal (dönesi bahis ko
nusu dlur, o da vergi dışı kalır, binaenaleyh vergi 
tahsili imkânsız halle gelir. Amıâ bunun da üzerinde 
durduğunuz zarnan, hadisemin pek (böyle olamayacağı 
Ikemdüliğinden ortaya çikıyor. Çüınlkü, o talkdıiırde n'İhaî 
mükellef olan perakenldedide kâr ~ miktarı artaca'kltır. 
Kâr arttığı zaman, o tiakkllirfde de Gelir Vergisi bakı
mımdan geme vergli ziyaı bahis konusu olmayacaktır; 
çünlkü aynı vergiyi Geülir Verglîsi olarak tahsil etae 
ıknlkâm doğaaakltıır. 

Ayrıca bk başka hususu arz edeyim : Bütün bu 
manzum da ortadan kaldırmak üzere, b'iz diyoruz M, 
(Bu konuda bir de önerge takdim edeceğiz) peraken
deci safihası ilk uygulamada uygulama dişi bırakı'lsın. 
Böylelikle kontrol kolaylaşır ve ağır vergi yükü niis-
peten azalmış olur. Bu konuya, perakendeci safihası
na teşmlili hususu Bakanlar Kuruluna bırakılsın, Ba
kanlar Kurulunun uygun göreceği bir tarihte bu konu 
perakendeci esnafa da teşmili edilsin. Ancak, bu ta
rih asgarî 1.1.1986 olsun. 

Beni dimlddiğinfiz için Yüce Mee'ıiise saygılarımı 
sunuyorum, ifieşdkkür edenim, 

FASKAN — Teşdkkür ederim Sayım Hazinedar. 
Madde üzerinde konuşimlalk isteyen başlka mlilelöve-

kii olmadığından, ıdeğiş'ilklk önergelerine gediyoruz. 
önergeleri geHliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mdllılet Meclisti Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 130 sıra sayıilı Katma Değer 

Vergisi Kanun Tasarısının 1 inci maddesînlin (d) fık
rasında müzayede ısaloimlanmda yapılan satışlar bu 
'kanunun mevzuu (içerisine alİHimıştır. 

Aşağıda yazılı gerdkçelerie maddenin metnine aşa
ğıdaki ilaıveniin yapıHmasımı arz ve tdkllif ederfiz. 

Ruşan Işın Kâzılm ipek 
Sivas Amasya 

Edip Özgen© Muzaffer Yıldırım 
içel Kayseırli 

Ömer Kuşhan 
Kars 

İlave metin : 
'(icra yoluytla yapılan satışlar hariç) 
Gerdkçe : 
Borcunu Ödeme güçlüğü içine düşmüş bir vatan

daşın mal ve eşyaları icra yoluyla müzayede' salo
nunda satılmışsa vergiye tabi olacak ama aynı şahıs 
aynı mallarını sokakta birine saltana imkânını bulsa 
vergi kapsamı dışımda kalacaktır. 

Bu durumda müzayede salonunda satış yapıldığın
da mal vergi miilktao 'kadar ucuz satılacağından vatan
daş vergi nederiiyle halbsız bir durumlla karşılaşacak
tır, 

Türküye Büyük Millet M'eclisli Başkanlığına 
Görüşülmdkte dîan 130 Sıra Sayılı K]ataa Değer 

Vergisi Kanununun 1 imdi maddesine aşağıdaki fık
ranın ilave ©dilmesini arz ve teklif ederiz. 

Edip özgenç Ruşan Işın 
içe! Sivas 

Muzaffer Yılldıırum Ömer Kuşhan 
(Kayseri Kaırs 

IKâzım Ipdk 
Amasya '• 

'Madde 1.—• 
Fıkra (i) : Vergiye tabi bir işlem sözkonusu ol

madığı hailde düzenlediği fatura ve benzeri vesikalar
da Katana Değer Vergisinin gösteritaesli halinde bu 
llşlemilen 

Türkiye Büyüik 'MHet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Katma Değer VörgSisU Kanun 

Tasarısının 1 inci maddesinin 1 numaralı bendimin 
sonuna pararitez içende aşağıdaki ibarenin ekllenmesi-
mli arz ve teklif ederiz. 

Eklenecek ibare : (Su, un, dkraek, et, yağ, yumur
ta, sebze, odun, kömür hariç) 

Ferit IMelen Mustafa Murat Soklmienoğlu 
Van Haltay 

(îstaiai Şengün Rüfat Bayazıt 
Denizlili Kahrarnanırnaraş 

N; Nadi Mimaroğlu Mustafa Çorapçı'oğlu 
(Siirt Balıkesir 

Fetınli lîslmıyelli 
Balıkescr 

Türkiye Büyük Mffidt Meclisli Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin 1 

inci bendine; 
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«Zorunlu tüketim maları hariç» ibaresinin ve; 1 
Maddemin sonuna; I 

«Zoruırau tüketim malarının neler olduğunu Ba- I 
kan<Iar Kurulu tespüt eder» ibaresinin eklenmesini arz I 
edebiz, I 

Onura! Şeref IBozÖcuırlt M. Hayrl Osmantooğhı I 
ÇanalkkaHie Gazliaınltep I 
ISaliim Breli Cemal özdemir I 

Konya Tokat I 
«Muzaffer Yıldırımı I 

'Kayseri I 

BAŞKAN — Önergelerin dkunıması işlemi bitmiş- I 

önergeler üzerindelkii îşlernim'izi bir defa daha ha- I 
tırlaltıyoırum. I 

önerge okunduktan sonra, «eatmül olarak kamus- I 
yonia ve Hükümdte kaltılljp, kaitılkrıadığıını soruyoruz. I 
Hükümet ve komisyon önergeye katılıyorsa, önerge I 
sahibinin ayrıca bir açıiküaıma yapmasına ihtiyaç kal- I 
mamakltadıır. Bu nedenle, Hükümet ve komisyon ka>- I 
tataaıdıgı talkdirde toklar açıklama halkkı doğmakta- I 
dır. Ondan sonra dıa önergeyi oylaitıyoruz. I 

Şimdi önergelerii tek'tek Okutmak suretiyle işlem I 
yapacağız, I 

Son önerıgeyi De'kırar okuftuyorum : I 
Türklilye Büyük Müet Meclisli Başkanlığına I 

Görüş^Jmıekjte ©lan taşanının 1 incü maddesinin * 1 I 
îndi bendine; I 

«Zorunlu tüketim rnialllaırı hariç» ilbarösiınfin ve; I 
Maddenin sonuna; I 
«Zorunlu tükettim malarının neler olduğunu Ba- I 

klanlar Kurulu tespt eder» JbareslMn eMenmesM arz I 
eldeniz- I 

Çanakkale Milletvekilli Onuıral Şeref Bozkurt ve I 
arkadaşları I 

BAŞKAN — Bu okuduğumuz önergeye Kom'is- I 
yon katılıyor mu?.. I 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AIİAATTİN FIRAT (Muş) —. Ra'titnıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? I 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL I 

ARIKAN (îzmür) — KaMImııyoruz. I 
BAŞKAN — önerge saMpÖıerMden önergesini açık- I 

dalmak içlin konuşmak isteyen var mı? t 
ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendlim, önergern'iz açılktır ve esasen kamuoyunda da I 
açık bir şekillide tartışıüan bir konuya taalluk etmek- I 
«edik, o 'itibarla huzuru içgal etmeyeceğim, oylanma- I 
sim talep ediyorum, | 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınızla sunuyorum : Kaibul edenler... 
Kaıbuft ötimeyeriler... önerge kaibul edimemiştlir. 

2 ndi önergeyi okutuyorum : 
• Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
GörüşüÜmeklte olan Katma Değer Vergisi Tasa-

rıısınıın 1 inoi maddesinin 1 numaralı bendinin sonuna 
paranltez içinde aşağıdaki ibarenin ektenmesini arz 
ve '-teklif ederiz. 

Eklenecek ibare : (Su, un, ekmek, et, yağ, yumur-
tta, sebze, odun, kömür hariç) 

Van Milletvekili Ferit Melen ve arkadaşları 
(BAŞKAN —- Bu önergeye Komisyon katılayor 

mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Hükümdt?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (îzrniir) — Kaölmıyoruzj 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden önergelerini 

açıklamak lislteyen var mı? 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizi) — Ben açMayaca-

ğum Sayın Başkan. 
iBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizfli) — Sayın Başkan, 

Yüce MeoMn değerli üyeleri; çok kapsamlı bir ver
giyi uygulamaya koyarken, memleketin içinde bulun
duğu şartları! düşünmek gerekir feanı&ıındayız. özel
likle bu şarlar iç'imdle esnaf söz konusu ise, özelikle 
işçi, memur söz konusu ise, çiftçi ve emekli söz ko
nusu 'ise, bu konuya ağırlık vermele gerekir ve bu 
konuda gertMmek iiStenen vergi yükünün azaHltUllma-
sı, bu gruba sahip çıktığını ifade eden Meclis grubu
na düşer diye düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakımız, geçinme endeksle
rinde ve toptan eşya endeksleründe gıda maddeleri 
Olarak ağırlık nedir; toptan eşya fiyat endeksinde, bu 
endelksin takriben yüzde 62 ağMığmı gıda maddeleri 
ve yemler teştkifl etmektedir. Ankara geçünıme eridek-
sinde de bu takriben yüzde 58 - 60 suvarımdadır ve 
istanbul geçinme endeksinde de .ajağı yukarı aynı 
ağırlık vardır. . ' ^ 

Simidi görüşmekte olduğumuz kanun tasamsı bü
tün mail ve hüzmetHeri kapsadığına göre ve sanıyorum 
Metisimiz' içinde özelikle iki grup tarafından defa-
'ten ffifade ediîdiğü gibi, büyük bir kMe, ciddî bfc ya-
şaım sıkıntısında iken, çok büyük bir kMe yüzde 50'ye 
varan enflasyon hızının etkisi a t ada çırpınmakta 
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iken, biz onun suyuna da vergi gevriyoruz, ekmeğime 
de vergi getirm'dk istiyoruz ve onun sdbzesü'me de ver
gi getirmek işitiyoruz, 'bütçesinden zorlukla ayırdığı 
odun, kömlür harcamalarına da vergi getıiırmek isıti-
yoruz, 

Bu vergimin uygulanldığı diğer ülkelerde; size "ör
nek de vereceğim, israil'de, Kore'de, Holanida\ia ve 
ifade edeyim, İngiltere'de bu zarurî ihtiyaç maddeleri 
için sıfır vergi oranı uygulanmaktadır. İngiltere gibi 
bir ülkede uygulanan sıfır vergi. oranımın aılltıınlda ya
tan maksat açıktır. Saltıcı, alıcıdan Katma Değer Ver
gisi1 tahsil etmeyecek; fakat kendisimin ödediği Katma 
Değer Vergfeini maliyeden geri 'istteyeMleoefctir. 

Gerçi önergemizde bu saydığım su, ekmek, un, et, 
yağ, yumurta, sebze, oldun ve kömıüır maddeleridim' 
muaf tütullma'sı, istisna edilmesi önerJimekte İlse de, 
Sayım Hükümete ve Sayım Komisyona sıfır vergi İs
tisnasını da burada şifahi olarak öneriyorum. Böyle
likle, gerektiğimde bu maddelere de vergi oranı uygu
lama İmkânına sahip oldblMer; fakat memltdkdtin şu 
anda İçinde bulunduğu ve çok büyük bir kütlemin ha
kikaten yaşam »ıkıntısı çektiği bir dönemde, Saıyrn 
Hükümet geliniz, bir cemıi'ldde bulunun diyorum. Bu, 
ötokomtrölu zöddlemeyecdlcltir. Sizin sahip çıktığımız 
ortadiıreğe nefes allma imkânı verim, ve bu öner/İyi lült-
fen kabuâ edin diyorum. 

Saygılar sunuyorum. (MDP ve HP sıralarımdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Şengün. 
iSayım. mililetvdkliilari, önergelerim veriliş zamanry-

la ilgili bir hususu açıklamak istiyorum1. «Kanunun 
görüşülmeslime başladıktan Sonra verilecek önergeler
de en az 5 üyenin imza'sı bulunmadıkça önerge iş
leme konuılamıaz» denmektedir. Tüzüğümüzde. An
cak, kanunun görüşülmıesim'e başlandıktan sionım öner
ge verilebilir, fakat önergeler tdk tek .işleme tafb'i tu
tulmaya başlandıktan sonra; yani önergeler okunmaya 
başlandıktan somra önerge, kabul edilemez. Bu, fiilen 
mülmlkün değüldir; çünkü önergeler geliş sırasına gö-
ıre tasnif edillm'ektddfir, bu tasnif mümkün ollmıaz. İklim-\ 
dîsi, tetkik edilemiez. Üçüncüsü, aykırılık derecesi ta
yın edifcmiez. O- açıdan Sayım Bilâl Şişman, Sayım, 
ibrahim Urall, Sayım Kadir Narin, Sayıln Besim Gö- , 
çerim veridiği önerge Tüzüğe aykırı olduğu içim iş
lem© koymuyorum. 

Bu. önerge ile ilgili' işlem tamamlanmıştır. 
, Şimdi, Sayın Ferit M'elen ve arkadaşlarınım öner

gesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
dûmeyenler... öinenge kabulı edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum : 
Türkiye Büyük Mülldt Meclîsi Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan 130 Sura Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununum 1 imci maddesine aşağıdaki fık
danım ilave ediılmöslM arz ve teklif ederiz. 

, İçel Milletvekilli Edip özgenç ve arkadaşları 
«ıMadda 1.— 
Fıkra (i) : Vergiye talblî bir işlem sözlkonusu ol

madığı halde düzenilddiği fatura ve benzeri vesikalar
da Katma Değer Vergisinin gösterilmesi hallinde bu 
işlemler» 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
ımu?.̂  

PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞİKANVE-
KİÎLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizi) — Ka-
tıılmıyoruz, 

BAŞKAN — Hükümıdt?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
Buyurum ©fendim. 
Süreniz 5 dakikadır.. 

• RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkam, değerli 
millldtvdkilteri; Hükümetin, muhalefetim gdtürdiği öner
gelere hep relt oevalbı vermeye alıştığı içim, konulması 
gereken bir maddeye de yine ret celbavını verdiğini 
nayretlîo gördük. 

Tasarınım 8 imci maddesinin 2 ndi fıkrası tetkik 
edildiğimde görülecektir ki, bu fıkra aynen şöyle de
mektedir : «Vergiye taibi bir işlem söz konusu olma
dığı veya Katma Değer Vergisini fatura veya ben
zeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı hal-
ıde; düzenlddliğü bu tür vesikalarda Katma Değer Ver
gisi gösterenler, bu vergiyi Ödemekle mükellef tirler.» 
Fıkra, bu vergi mlükdlefiydtliğime aldığı bfo kişiyi ka-
inıunun kapsamıma almak işitemiyor. Kanun kapsamı
na girmesi gerekir ki, mükellefiyet tesîs edıimiş ol-
ısiumı 

önergemiz gayet açıktır; mlükfciöfiıyeibliıkte nazara 
aiınmıış olan bir husulsün kanun kapsamıma da gir
mesi yasa gereğidir. 

iBen, Sayın Komisyon ve Sayım Hülkülmetim, 8 imci 
maddenîin 2 ndi fıkrasında yapılmasını istddliğimiiz 
değişliklklerle 'ilgili önergemizi tekrar gözden geçir
dikten sonra fikiıril'erinli açıklamaliarında yarar görüyo-
ırurriı 

iSaygıllarıimlla. (HP sıralarımdan alkışlar) 
BAiŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işın. 
Önergeyi oylarımızla sunuyorum ; Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 130 S. Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kainini Taısarısıniın 1 indi maddecinin (d) fıflc-
raisında müzayede salonlarımda yapılan satıhlar bu 
(kanunun mevzuu içerüsiine almmıştür. 

Aşağıldakİ yazılı gerekçeleıHe maddeniin metnime 
aşağıdaki laven'in yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve arkadaşları 
îtava metim : 
(tora yolluyla yapılan satışlar hariç) 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 

miu? 
PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Kaltılflmıyoırsunuz-
Mükülmet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (îzmlr) — Katflmtyoruz. 
vBASKAN — önerge sahirilerinden, buyurum Sa

yım -işim. 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 

ırtillieitveikffleri; hiçbir kimse icra yoluyla salh'ip oldu
ğu birtakım eşyalarının müzayede salcılarımda satıl
masına rıza göstermez. Müzayede salonlarında satış
lar, fcisjiriin laândli irade Ve isteği doğrultusunda oluyor 
3se, buna bir sözümüz yoktur; amia ülkemlizde bu çar
pık ekomomlİk düzen içerîsliride yüzlerce kikinin eşya 
ve malıları, ev eşyadan icra marifetiyle müzayede sa
lonlarına götürülüp, burada satimaktadıır. 

Yine kanundaki b'ir çarpıklık burada da göze çar
pıyor. Eğer hermamigli bîr vatandaş evimde bulunan bâr 
halısını, bir buzdolabını Veya bir televizyonunu alır 
sokağa çıkar herhangi bir şahsa satar ise, kanun kap
samına gıırmiyor. Eğer bu şahsin miatları haczedilmek 
suretiyle müzayede salonlarına götürülüp satılıyor ise, 
'iradesi dışımda olan bir satıştır ve buraida vergiye tabi 
ifcu'üu'hıyoır. 

•Belki Sayın Hükümet diyecektir ki, bu vergiyi 
aka Ödüyor. A t a ödüyor, ama aılucı da vergi öde
yeceği mialın fiyatını oradaki açık artırmada o nis
pette düŞük tutuyor ve burada vatandaşın haksızlığa 
üğraldıığı bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Ya so
kaklardaki satışlar da kanun kapsamına girmeli veya
hut da irade dışında yapılacak olan satışların bu ka
nun kapsamımdan çıkartılması genelkir. Müzayede sa
lonlarına her zaman milyonluk tarihî eser gitimliyor; 
vatandaşın eMinldekü yatağınla, yorganınla kadaır güdetı-
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ter vardır ve bunların satışları vardır. Bu nedende, bu 
hususun buradâf açıkça belirtilmesinde fayda vardır. 
Ancak, mükellef iyötılikte eŞitlk böyle sağlanmış ola-
ibifo, 

ıSaygukrıımPja. 
IBAŞKAN — Teşeklkür ederim Saym Işın. 
önergeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önierge kabul ed'imemliştir. 
1 indi maddeyi okunduğu sekiliyle oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edi'miştir. 

2 mci maddeyti okutuyorum : 
Teslim : 
MADDE 2. — 1. Teslim, bir mal1 üzerindeki 

tasarruf hakkının mıalük veya omun adına haıreket 
ederilerce, alıcıya veya adına hareket edenlere dev-
tfedilmesldir. Bir malın allıcı veya onun adına hareket 
bdenierin gösterdiği yere veya kişilere tevdi teslim 
bükmlüridedkv Mallın a taya veya önün adına hare-
iket edenlere gönderilmesi halimde, mailin nakliyesinin 
başlatılması veya nakliyeci Veya sürücüye tevdi edi'l-
mesi de mail' teslimlidir. 

it Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki ve
ya daha fazla kimse tarafından zincirleme âk'it ya-
pıltmak suretiyle, malım bu arada eli değiştirmeden doğ
amdan Sonuncu kişiye devredilmesi hailinde, aradaki 
safhaların her biri ayrı bir teslimdir. 

3. (Su, elektrik, gaz, ıisıitima, soğulttoa ve benzeri 
sekilerdeki dağıtımlar da mal teslimidir. 

4. Dökümbü ve tali maddelerin geri verilmesinin 
multajt olduğu hallerde teslim bunların dışında kalan 
şeyler İtibariyle yapılmış sayıkr. Buraların yerime aynı 
cinls ve mahiyette döküntü ve talli maddelerin geri 
veriîmıeslride de aynı hüküm uygulanır. 

5. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. 

(BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. 2 nci madde üzerinde söz isteyen yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenfler... 
Etmeyenler... Madde fcalbull edilÜmtişitlİT.. 

3 üncü maddeyi okultuyorum : 
Teşdim sayılan faaller : 
MADDE 3. — Aşağıdaki' haller teslim sayıilir : 
a) Vergiye tabi mallarım her .'ne suretle olursa 

ölsün, vertgiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla İşlet
meden çekimesi, vergiye talbi maların işletme per
soneline ücret, pilim, iikrainiiiye, hediye, teberru gibi 
namlarla verUmesii, 
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<b) Vergiye telbi maların, üfetiillip tedbiri vergiden 
istiîsna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa 
dlsun kullknıillma'sı veya sarfı, 

c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapıilan satışlar
da zlilyedlliğin devri, 

>d) Almortölsimana Halbli ilktîsaidî kıymetlerin işletme
de külllanıflmıak üzere imal veya inşa ddimesi halinde, 
Vergi Usul1 Kanunu hükümlerine göre bu kıytmdtlferin 
aktife alıınmıası veya kullanılmaya başlanması. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz islteyen-
ler?.. Söz lislteyen yok. 

Maidfleyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde fca'bull <ediîmlişt!ir. 

4 ündü maiddeyi okutuyorum : 
'Hizmet : 
MADDE 4. — 1. Hizmet, tesim ve teslim sa

yılan haler 'jile mail ithalatı dışında balan işlemlerdir. 
Bu işlıemller; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana 

getirmek, İmali eitaııelk, onarmak, temizlemek, muha
faza dönek, hazırlamak, değerîenıdirm'ek, kiralamak, 
bir şeyi yapmamayı taahhüt dtmdk gibi, şdkilerde ger-
çdkleşebifllir. 

2. Biır hizmetlin karşılığımın bir mal teslimi veya 
diğer bir hizmet dlmasjı hallinde bunların her biri ayrı 
işlem olup, hizmet veya teslim hülküimılerlinıe göre ay
rı ayrı vergilendirilirler, 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen
ler?.. 'Madde üzerinde siöz 'ilslteydn yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul ddlfonliştlin 

5 indi maddeyi okutuyorum : 
Huzmeli: 'sayıllan • hailler : 
MADDE 5. — Vergiye tabi bir hteımetten, istetme 

salhM«in, işletme personelinin veya diğer şahuslaırun 
karşıilılk'sız yararkn!dırtma!sı hizmet sayıliır. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

5 inci maıddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenlıer... Etmeyenler... Maldde kalbul edlllrnlişieiır. 

6 ncı maıddeyi okultuyorum : 
İşlemlerin Türkiye'de yapılması : 
MADDE 6. — İşlemlerin Türkiye'de yapılmasit : 
a) iMalkrun teslim alnında Türkıyelde bülunma-

SMM, 
b) Hüzmdtin Türkiyelde yapıfflmiai&ını, değerlendi-

riiîmes'ini veya. hizmetten Türkiye'dle faydafaıiltmalsı-
nı, (değerlendirme Gel'ir Vergisi Kanununun 7 neft 
malddesÜne ıgöre ıtaıytiu olunur), 

'ifade eder. 

I BAŞKAN — 6 ncı maldde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenfer... 
Etmeyenler... Kalbul edltaisjtiir. 

7 indi maddeyi okutuyorum : 
Uluskranaisı itaşıimai isteri : 
MADDE 7. — Türkiye ile yabancı ülkeler ara-

sraılda yapıilan ıtaşırnaoıilılk ile tramsıilt taşıma işlferönlde, 
bıizmdtiin iç parkura isabet eden kıismı Türkiye'de ya-
pııîmış ısayıllıır. 

BAŞKAN — 7 nc'i maldde üzerinde söz Mıeyen?.. 
Yok. 

Malddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmîşjtlir. 

8 İndi mla'ddeyi okultuyorum : 

İKÎNOÎ BÖLÜM 
•Mükellef ve Vergi 'Sorumlusu 

Mükellef : 
MADDE 8. — 1. Kaltlma Değer Vergicinin Mü-

keiHefii : 
a) Mal tesltiımıi ve hizmet ifası hallerimde bu iş

leri yapanlar, 
ıb) 'İthalatta mail ve hlizmdt İthal ddenler, 
e) Transit taşımallarda gümrük veya geçiş işle

mine muhatap olanlar, 
id) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve 

televizyon kurumları, 
e) Spor - Toto, piyango (Mlilılî Piyango dahil) 

ve benzeri oyunlar da oyunların teşkilat müdürlükle
ri, 

f) At yanışları ve diğer rniüşterek balhiis ve talih 
loyunikraılda bunları tertlipleyenler, 

g) 1 inci maddenin 3 üncü fıtoralsıraıin (c) 'betnld'i-
ne giren hallerde bunları tertipleyenler veya gösteren
ler, 

h) Gelir VeırgM Kanununun 70 nei maıddesiinde 
belirtilen mal' ve hakları kiraya verenler, 

ı) isteğe bağlı mükellefiydtlte talepte bulunam-
lıardır. 

2. Vergiye talbi bir işilem s'öz konusu offlmaiduğı 
veya ka'tma değer vergis'irii fatura veya benzerli vesi
kalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halidte; düzen
lediği bu tür vesikalarda katma değer vergisii gösıte-

I renler, bu vergiyi ödemekle mükelltefıtirfer. Bu husus 
kanuna göre borçlu oMukkrı vergi tultarmdan daıha 
yüksek bir mıebilağı gösteren mükellefler için de ge: 

çerlidlır. 
^BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

I Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul ederiter... 
Etmeyenler... Kabul ediitm'işltjiır. 

9 uncu ımiaddeyi okutuyorum : 
Vergfr sorumlusu : 
MADDE 9. — Mükellefin Türküye Çin'de ikamet

gâhımın, işyerinin, kanunî merkezî ve iş merkezinin 
bulunmaması halterinde ve gerekli görülen diğer hal
terde Maılıiye ve Gümrülk BaKanhığı, vergi aliacağnnın 
emniyet atana alınması amacıyla, vergiye tabi istem
lere taraf olanları veya diğer ilgili bir şahsı verginin 
ödenmesinden s'orumlu tutabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etraıeyenfter... 'Kabul edilmii'şitlk. 
10 uncu ımaddeyli okutuyorum: : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Vergiyi! Doğuran Olay 

VergÜyi doğuraın olayın meydana geHmesî : 
MADDE 10. — Vergiyi Doğuran Olay : 
a) 'Mal teslimi ve bizımet ifası halterinde, malın 

'tesllimi veya hizmetin yapıllması, 
b) 'Malım tesliminden veya hizme'tiîn yapılmasın

dan önce falrura veya benzeri belgeler verilmesli haüç-
rirtde, bu bölgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak 
'üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenienoıesıi, 

c) iRıisım küsıim mail tesfîiımt veya bizanet yapıl
ması mutald olan veya bu hususlarda mutabık kalı
nan hallerde, her bir kısmım teslimi veya bir kısım 
hizmetin yapıllması, 

d) Komiîsiyonıculıar vasıtasıyla veya konsinyasyom 
suretüyle yapılan satışlarda, ma'Iarın alıcıya teslimi, 

e) Malın alıcıya veya onun adına haıeket «ten
der© gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlan
ması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii, 

f) Alm'oritismana tabi menkul veya gayrimen
kul maların istetmede kullanılmak üzere imal veya 
inşa edlmesii halinlde, Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre bu kıymetlerim aktlMe alınması veya kul-
kmıilmaya başlanması, 

*g) Su, elektrik, gaz, nsıltma, soğulfcma ve benzeri 
enerji dağıtım veya kullanımlarımda bunDarın bedel-
terinlin tahakkuk dMrilimesi, 

h) Kiraya verme ikilemlerinde kullanıma terke-
dilmesi, 

ı) 'fthalıaltita, Gümrük Kanununa göre gümrük 
venglîsıi ödeme mükdteffyetinim başlaması, gümrük 
vergisine tabi olımayan işlemlerde ise fili itöhalün ya-

pilmıasıı, 

j) • İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş mer
kezli Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı 
ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ite 
(transit taşımacılılkta gümrülk toaittımdan geçitoesli, 

Anında meydana gelüır. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı? Yok. 
Maiddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Eömeyenfer... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 

İKtNCt KISIM 
istisnalar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
îhracat İstisnası 

Mal ve hizmet ihracatı : 
MADDE 11. — 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler 

vergiden müstesnadır : 
a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hiz

metler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hiz-
metter, 

b) Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın 
alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi, 

2. Bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları 
tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok?. 

Bu madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 130 Sıra Sayılı Katma Değer 

VergM Kanununun 11 inci maddesinin (b) bendi
nim aşağıidalki şekilde değisjtirilimıesiini arz ve teklif ede
riz, 

(Kâzım İpek Muzaffer Yıltiıırım 
ASmaısya Kayseri 

Rüşan Işın Edip özgene 
Sivas . İçel 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Maidde 11. — 
(!b) : Türkiye'de ikâmet etmeyen yolcuların satın 

alarak Türkiye dışıma götürdükleri malların teshini 
aranda Kaitma Değer Vergici tahslil edilir. Ancak güm
rükten malın .çıkışı anında fatura veya belgenin ib
razında tahsili edliten Kaitma Değer Vergisi iade olü-
nur.st 
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BAîŞKiAN — Bu önergeye Kom&ıyon kaltıikyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Ka/tAyanız efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (tamir) — Kaltılhyoruz. (Afaşlaır) 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Sayın 
Başkan, müsaade edersetiifc konuşmak istiyorum? 

BAŞKAN — Hayır efendim, konuşma gerekme 
yor. önerge kabul edilldliğine göre, önerge yeterlli olu
yor demektir. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katıtaaktadur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. (Alllbşjlaır) 
11 indi maddeyi bu değişik sekiliyle oylarınıza su

nuyorum : Kalbud edenler... Etmeyenler... Madde bu 
değişik şekliyle kabul edimişlfe 

12 indi maddeyi okutuyorum : 
İhracat tesllimıi ve yurt dıışında'kli müşteriler için 

yapılan hizmetler : 

MADDE 12. — 1. 'Bir fcesimlin ihracat tesliilmli 
sayiaibİmes'i ipin aşağudalki şartlar yerine ge*İ>riilmfiş 
ö5maWır : 

a) Teslim yuılt dii'şımdalki bir müşteriye yapılma
lıdır : 

b) Teslim konusu mal Türkiye Cumtorilyötli güm
rük haltftından geçerek bir dış ülkeye va'sıl olmıaîidır. 
Tesilim Ikonuisu malın ihraç edilmeden önce yurt dı-
şındaikü alıcı adına hareket eden yurt içindeki firma
lar veya bizzat alıcı tarafından işilenmıesıi veya herhan
gi bur sekide değerlendirilmesi durumu deği#rmez. 

2. Yurt diişıınıdalfci müşteri talbliri; ikamdtlgâhı, iş
yeri, kanunî ve iş merkezli yurt dışımda olan alıcılar 
ile yurt İçinde bulunan bir firmanın yurt dışımda ken
di adınla müstalkillen faaliyet gösıteren şubelerini' ifade 
eder. Bir hizmıetin yurt dıışıındakli müfteriler için ya
pıttan hizmet sayıılialbiillmıesİ için aşağıdaki şarlar yeri
me geMImîış olmalıdır., * 

a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için ya
pılmış dteaılîdır. 

b) tımıail olunan, işlenen veya değerlenen mal bir 
dış mıemfekete ihraç edil'm'iş olmalı veya hlizmetlten 
yurt dışımda faydailantftaalıdıır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş olan bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

! Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 
Görüşülmekte olan 130 Sıra Sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası
nın (b) bendinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini, 
maddeden (imal olunan, işlenen veya değerlenen mal 
bir dış memlekete ihraç olunmalı veya) çıkartılmasını 
ve teklif ederiz. 

Madde 12.— 
Fıkra 2 — b : Hizmetten yurt dışında faydalanıl-

malıdır. 
GEREKÇE : Hizmetin yurt dışında yapılmasını 

belir'tmek için (imal olunan, işlenen veya değerlenen 
bir mal bir dış memlekete ihraç edilmiş olmalı) ifa
desi hizmet kavramıyla bağdaşmamaktadır. Bu ifade 
maddenin birindi fıkrasında ihracat teslimine ilişiklin 
bulunmaktadır. Bu cümlenin fıkradan çıkartılması 
maksada yeter ve kargaşaya yer verilmemiş olur. 

Kâzım İpek Ediip özgenç 
I Amasya İçel 

Muzaffer Yıldırım Ömer Kuşban 
Kayseri Kars 

Günseli özkaya 
I İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

I BAŞKAN — Hükümet bu önergeye katılıyor mu?. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

" ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz. 
I BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

'katılmaktadır. 

I önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

j Maddeyi, bu önerge ile değiştirilmiş şekliyle oyla-
I rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Madde, bu değişik şekliyle (kabul edilmiştir. 

I 13 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
I Deniz, Hava ve Demiryolu Araçları İstisnası 
I Araçlara ilişkin istisna : 
I MADDE 13. — Aşağıdaki teslim ve hizmetler 
I vergiden müstesnadır : 
I a) (Deniz, bava ve demiryolu taşıma araçlarının, 
I yüzer tesis ve araçların inşası, tadil, onarım ve 
I bakımına ilişkin teslim ve hizmetler, 

ı 
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' b) 'Deniz ve bava taşıma araçları için liman ve 
hava meydanları işletmeleri tarafından yapılan hiz
metler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var 
mı?. Yok. . - • ' - - . . 

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

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Taşımacılık İstisnası 

Transit taşımacılık : 
MADDE 14. — 1. Transit ye Türkiye ile ya-

'bancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma iş
leri vergüden müstesnadır. 

2. Bu istisna, ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş 
merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, ilgili 
ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Bilmeyenler... Ka'bul edilmiştlir. 

15 inoi maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diplomatik İstisnalar 

MADDE 15. — 1. Aşağıdaki teslim ve hizmet
ler vergiden müstesnadır: 

a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletle
rin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konso
losluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip 
mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, 

|b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi mua
fiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve 'bunların 
mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, 

2. !Bu istisnaların uygulamasına ilişkin usu! ve 
esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarları 
tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz İsteyen?. 
Yok. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İthalat İstisnası 

MADDE 16. — 1. Aşağıdaki teslim ve hizmet
ler vergiden müstesnadır: 

a) Bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna 
edilen mal ve hizmetlerin ithali, 

I b) Gümrük Kanununun 7 neti maddesinin 3, 4, 
5, 6, 7 numaralı bentleri ile 8, 9, 10, 12, 13, İ19 ve 132 
ncd maddelerinde yazılı olup Gümrük Vergisinden 
muaf ve müstesna olarak ithal edilen eşyanın mezkûr 
maddelerindeki kayıt ve şartlarla ithali, 

. c) Transit, aktarma, gümrük antreposu, geçici 
I depo, gümrük sahası, serbest bölge rejimlerinıin uy-
I guladıkları mal ve hizmetler, 

I 2. Gümrük Kanununun 132 nci maddesine göre 
geri gelen eşya dışarıda bir ameliyeye tabi tutulduğu 
veya aslî kısmına bir ilave yapıldığı takdirde eşyanın 

I kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 130 Sıra Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu Tasarısının 16 ncı maddesine aşağı
daki yazılı fıkranın ilave edilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Muzaffer Yıldıran Ömer Kuşhan 
Kayseri Kars 

I Ruşan Işın Edip Özgenç 
Sivas İçel 

Kâzım İpek 
Amasya 

Madde 16.— 
Fıkra : 3. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımı

zın ve kamu görevlilerinin belli bir süre sonra yurt 
I içine dönüşlerinde beraberinde getirdikleri nakliha-
I ne ve ev eşyaları, bu istisnaya tabi değildir. 

GEREKÇE 
Yurt dışında bulunan 'kamu görevlileriyle, çalı-

I şan vatandaşların yurda dönüşlerinde getirmeye 'hak 
I kazandıkları naklihane ve ev eşyaları gümrük vergi

sinden istisna edilmiştir. Kanunun bu maddesiyle de 
I Katma Değer Vergisinden (istisna edilecek olursa, 

yurda dönüş yapanların getirdikleri her türlü ev eş
yası vergiye tabi tutulmazken, aynı eşyaları yurt içe-

I risinden alan vatandaşlarımız vergiye taibi tutulacak
tır. Bu da haksız bir vergilendirmeyi doğuracağı gi
bi, yurt dışından mal ve eşya getirmeyi özendire-

I cek, böylece yurt ûçi üretimine karşı haksız rekabet -
yaratacaktır. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
[ mu?. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 8Ö2EÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (izmir) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahibi bir açıklamada bulu

nacak mı?. 

Buyurun (Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
vermiş olduğumuz önerge çok açık olmasına rağmen 
bazı konuları vurgulamak için huzurunuzu işgal edi
yorum. 

Değerli Komisyon ve değerli Hükümet temsilcisi 
«Katılmıyoruz» dediler ama; şöyle bir dönüp geçmiş
te uygulanan şeylere bakar veya Türkiye'de bugüne 
kadar kullanılan mallardan ne kadarının yurt dışın
dan getirildiğini değerlendirmeye tabi tutar isek, yurt 
dışında üç kuruşluk döviz sağlayabilsin veya gelece
ğini garanti etsin diye göndermiş olduğumuz veya 
kendi istekleriyle giden vatandaşlarımız orada yap
tıkları çalışmalardan sonra elde ettikleri paranın 
büyük bir kısmını, kesin dönüş yaparken kendi mem
leketimizde kullanacakları ev eşyasına ve 'benzeri şey
lere harcamak mecburiyetinde kaldıklarını görürüz. 

Bu bugüne kadar dışardan gelen malın daha iti
bar görmesi eğiliminden kaynaklanıyor idi. Ama (bun
dan sonra istiyoruz ki, o getirilen malların gümrük 
muafiyetinden istifade etmesi gibi bu kimselerin yurt 
dışından döndükten sonra Türkiye'de alacakları mal
ların da onlar için cazip hale getirilmesi sağlansın 
ve dolayısıyla uzun süre yurt dışında kalarak çalışan 
bu vatandaşlarımız, istikballerini temin için yapmış 
oldukları tasarruflarını böyle bir harcamaya tabi tut
masınlar. 

önergemiz bu mealde ddi, bu düşünceyi gerçekleş
tirmek içindi. Değerli oylarınızla kabul ederseniz, 
önergeyi veren arkadaşlarınız olarak, büyük |bir hiz
met vermiş olacağınız kanaatini taşıyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını 

beyan etti. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kalbul edilmemiştir. 
16 ncı maddeyi yazılı olduğu şekilde oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 

Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar 
MADDE 17. — 1. Kültür ve Eğitim Amacı Ta

şıyan istisnalar : 
Genel-ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, 

belediyeler, köyler, 'bunların teşkil ettikleri birlikler, 
üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla 
kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sen
dikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emek
li ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı der
nekler ve Balkanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakıfların; 

ıa) ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, 
ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptikları teslim ve 
hizmetleri, 

b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, oku
ma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek 
veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim 
faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri, 

2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar : 
a) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların has

tane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, 
sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus 
bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji (bahçeleri, park
lar ile veteriner, bakteriyolojıi, seroloji ve distofajin 
.laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiş
tirme yurtlan, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, 
parasız fukara aşevleri, düşkünevleri. ve yetimhane
leri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri ku
ruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri, 

b) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara be
delsiz olarak yapılan teslimler ile ifa edilen hizmetler, 

3. Askerî Amaç Taşıyan İsitismalar : 
a) Askerî fabrika, tersane ve atölyelerin kuru

luş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hiz
metler, 

b) Harp silah, araç, teçhizat, makine, cühaız ve 
sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımla
rında kullanılacak yedek parçaların Millî Savunma 
Bakanlığı', Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlü
ğüne teslimi, 

4. Diğer istisnalar : 
a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf 

esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler, 
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b) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf 
olan küçük çiftçiler tarafından yapılan teslim ve hiz
metler, 

c) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci ve Kurum
lar Vergisi Kanununun 37 ve 39 uncu maddelerinde 
belirtilen işlemler, 

d) İktisadî işletmelere dahil olmayan gayrimen-
kullerin kiralanması işlemleri, 

e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kap
samına giren işlemler, 

f) Darphane ve Damga Matbaası tarafından ya
pılan teslim ve hizmetler, 

g) Külçe altın, döviz, para, damga pulu, hisse 
senedi ve tahvil teslimleri, 

h) Ziraî sulama amaçlı su teslimleri. 
ıBAŞKAN — 17 nci madde üzerinde Halkçı Par

ti Gruıbu adıma 'Sayın Gökçen; buyuru'n efendim. 
HP GRÖBU ADINA MEHMET KEMAL GÖK-

OORA >(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 'görüşülmekte olan 130 sıra sayılı Katma De
ğer Vergisi Kanun Tasarısının 6 ncı bölümünün 17 
nci maddesinin birinci fıkrasına «tarımsal amaçlı 
kooperatifler» ibaresinin ilave edilmesini arz ve tek
lif etmiş 'bulunuyoruz. 

'Bilindiği gibi, kırsal alanda yaşayan yurttaşları
mız fert başına gelir bakımından nasiplerini milî 
gelirden en düşük düzeyde almaktadırlar. Bu da 
kentlere göçü etkilemektedir. Bu kesimde yaşayan 
çiftçi yurttaşlarımızın yaşadıkları kırsal alandaki 
gelişmeler için en önemli araçlardan (bir tanesi de 
kuşkusuz tarımsal kooperatiflerdir. Tanmsal koope
ratiflerin çiftçilerimize yardımı teknik girdilerin tü
münü ucuza, yerinde, zamanında ve kaliteli olarak 
sağlanmasının temini cihetinde ve özellikle gelişme
sini arzuladığımız tanmsal pazarlama konusunda ge
rekli teşviki, desteği görme durumundadır. Bu ba
kımdan, önergemizde belirttiğimiz «tarımsal amaçlı 
kooperatifler» İbaresinin 17 nci maddeye ilavesini ya
radı buluyoruz. 

Türkiye'de bugün tarımsal amaçlı onhin tarım
sal kooperatif vardır. Fakat 'bunların çok az sayı
daki kuruluşları pazarlama ağırlıklı veya çok yönlü 
başarılı durumdadır. Eğer Katma Değer Vergisi bu 
kooperatiflerden alınacak olursa, olumsuz faktörler 
arasında sayılabilir. Anayasamız ilgili maddelerinde 
de öngördüğü gibi, çok amaçlı tanmsal çiftçi koo
peratiflerinin 'gelişmesi için bu kuruluşlara sadece 
kuruluş ve organizasyon, (bakımından yardım kâfi 
değildir, malî kaynak bakımından da gerekli deste
ğin sağlanması zaruridir. 

I Biz teklifi bu kanı ile huzurunuza getirmiş bu-
j lunuyorüz. Eğer Katma Değer Vergisinden tanmsal 

amaçlı kooperatifler istisna edilirse, yerinde bir teş
vik faktörü olacaktır, gelişmesini özlediğimiz bu ke
simden, bu kooperatiflerden bu vergi alınacak olur
sa, bu da menfi bir faktör olarak rol oynayacaktır. 

I Sayın Hükümet ve Komisyon bu önerimize ka
tılırsa, Genel Kurul da kabul ederse, tarımsal amaçlı 
kooperatiflerin 17 nci maddede sayılan istisnalar 
arasına dahi edilmesi çok yararlı olacaktır. 

I Saygılanmla. i(PP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
L Grupları adına başka söz isteyen sayın üye var 

mı? Yok. 
I Şahsı adına Sayın Kaşıkçı, buyurun efendim, 

NUH MEHMET KAŞIKÇI ((Kayseri) — Sayın 
I Başkan, muhterem üyeler; 17 nci maddenin (d) fık-
I rasında bir açıklık yoktur. Bu (d) fıkrasında geçen 
I «iktisadî işletmeler» tabiri ile ne kastedildiği anla-
I şılmıyor. 

I Gayrimenkullerden mesken olanların kanunun 
I şümulüne girmediği açıkça belli. İktisadî işletmelere 
I dahil olmayan gayrimenkuUerin kiralanması işlem-
I teri bu verginin şümulüne girmektedir. «İktisadî iş-
I letmeler» tabirinden ne anlaşılıyor? Bir ticarî şir-
I ketin envanterine kayıtlı gayrimenkul tabiri mi an-
I laşılıyor, yoksa işyeri olarak kullanılan, kiraya veri-
I len bir yer mi anlaşılıyor? Bir dükkânı olup da ki-
I raya veren kişi bu kanunun şümulüne girecek mi 
I veya 'bir işhanı olan kişi kiraya verdiğinde bu kanu-
I nun şümulüne girecek mi? Gayrimenkulun evsafı de-
I ğil de kiraya veren kişinin veya kurumun kişiliği mi 
I burada rol oynayacak? Bu konunun açıklanması ge-
I rekir. Bu açıklamadan sonra mutmain olmazsak bir 
I değişiklik önergemiz var. Bunun da işleme konul-
I masını rica edeceğim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaşıkçı. 
I 1'7 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
I var mı? 

I 'Sayın Melen, buyurun efendim. 
I FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkanım, de-
I ğerli arkadaşlar; telif kazançlan umumiyetle vergiler-
I de himaye edilir, istisna edilir. Gelir Vergisinde de 
I bunlar için istisna vardır. Fakat, burada bir İstisna 
I getirilmemiştir; müelliflerin teslimatı, telif haklan--. 
I nm satılması vergiye tabidir. Bu hususta Komisyon 
I ne düşünüyor? Böyle bir istisna getirilmesinde sani-
I yorum ki, fayda var. 
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'İkincisi; küçük çiftçilerle seyyar satıcılar bu ver- I 
giden muaf tutulmuşlardır. Seyyar satıcılar ve sey
yar sanatkârlar; bunların 'bir kısmı için belki hima
ye düşünülebilir; ama korkarını ki bunlar sabit iş
yerinde ticaret yapan veya sanat yapan insanlarla I 
rekabet ederler, haksız rekabet yapmış olurlar ve I 
satıcıların bir kısmını seyyar hale getirmiş oluruz. I 
(Bu önemli bir noktadır, bu husus 'başka vergilerde 
de £öz konusu olmuştur, şikâyetler olmuştur. Bu 
vergiden sonra hu şikâyetler büsbütün artacaktır. I 
Birçok malı dükkânlarda satma yerine ,seyyar sa- I 
tıcılar eliyle sattırma yoluna gideceklerdir. I 

(Küçük çiftçilere gelince; çiftçilerin bir kısmının 
teslimatı vergiye tabi ve bir kısmının teslimatı vergi
ye tabi olmayınca, korkarım ki, piyasada ziraî mah
sûllerin çift fiyatı olacaktır. Vergiye tabi çiftçi tes- I 
limatını yüzde 10 ilave ederek satacaktır, ötekisi yüz
de 10 eksiğine satacaktır. Piyasa hangi fiyat üzerin
de takarrür eder bunu bilmem; ama bilhassa sınaî 
mahsullerde, pamukta, tütünde vesairede büyük fark 
yapar. Toprak 'Mahsulleri Ofisinin alışlarında fark 
yapar, birisinden aldığı zaman vergisiz, ötekinden 
aldığı zaman vergili, ©ir gayri meşru rekabet doğur
ması ihtimali vardır. 

(Bir ikinci nokta: Küçük çiftçinin teslimatı ver
giye tabi değildir. Halbuki küçük çiftçinin birçok 
(girdileri olacaktır; gübresini, tohumunu, makinesini I 
dışarıdan alacaktır ve bunlar için vergi verecektir. 
Şimdi bunun teslimatını vergiden muaf tutunca bu I 
vergileri küçük çiftçinin sırtında bırakmış oluruz. 
Yani, bu muafiyet bu hallerde küçük çiftçinin le
hinde değil, aleyhinde işleyecektir. Bu noktayı da 
dikkatinize arz ederim. 

'Saygılarımla. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın Melen. 
17 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? I 
İMALÎYE VE. GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARlKAN (İzmir) — Bir açıklama yapmak için söz 
istiyorum. I 

BAŞKAN /Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARBKA'N (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; iktisadî işletmelere dahil olmayan gayrimen
kullerin kiralanması işlemlerinin vazıh, açı'k olma
dığı bir arkadaşımız tarafından ortaya atıldı. İkti
sadî işletme terimi, biliyorsunuz Türk vergi sistemi
ne girmiştir ve Vergi Usul Kanununda, «iktisadî iş- 1 
letmelere dahil gayrimenkuller» tanımı vardır. Bunun I 
anlamı şudur : J 
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1. İlgili bilanço esasına göre defter tutuyorsa, 
gayrimenkulleri onun aktifinde kayıtlı ise, onların 
kiralanması Katma Değer Vergisine tabi olacak. 
özel mülkte bulunan gayrimenkullerin kiralanması 
vergi kapsamı dışında kalacak. 

ı2. 'İlgili işletme hesabı esasına göre defter tu
tuyorsa ne olacak? Çünkü bu esasa göre defter tu
tan mükelleflerde gayrimenkullerin aktifleştirilmesi 
mümkün değildir; ama kendisi o gayrimenkulu kul
lanıyorsa, mesela diyelim bir han var ve bu hanı
nın yarısından fazlasını kullanıyorsa, o da iktisadî 
işletme sayılır ve onun kiralanması da vergiye tabi 
olur. Yoksa özel mülkte bulunan bir dükkânın ki
ralanması, bir evin kiralanması vergiye tabi değil
dir. 

Telif kazançları istisnası niye getirilmedi soru
suna gelince: «Gelir Vergisi Kanunumuzda bu var
dır. Katma Değer Vergisi Kanununda bu yoktur» 
denildi. İlk nazarda doğru gibi görünüyor. Biliyor
sunuz Gelir Vergisi şahsî bir vergidir, o yüzden ge
nelde yansıtılması da mümkün değildir. Telif ka
zançları istisnası getirilmiştir. Ama Katma Değer 
Vergisinin bünyesinde bunu getirmeye gerek yok
tur. 

Diyelem ki, Sayın Çetin ATtan yeni bir romanını 
bitirdi, telif hakkını Hürriyet Gazetesine 1 milyona 
satıyor. Yüzde 10 ilavesiyle 1 100 000 liraya almış 
'olacak Hürriyet Gazetesi. Onu kitap haline getire
cek satacak. Sattığı üzerinden hesaplanan vergiler
den de ödediği 100 bin lirayı mahsup edecek. O 
yüzden telif kazançları istisnasının yasada yer alma
sı, Gelir Vergisinden ayrı bir nitelik taşıdığı içindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
17 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
(Bu madde üzerine verilmiş önergeleri' önce geliş 

sırasına göre okutuyorum : 
Türkiye Büyük Mİlet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 130 Sıra Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu Tasarısının Altıncı Bölümünün 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasına «tarımsal amaçlı koo
peratifler» deyiminin ilave edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mehmet Kemal Gökçora Onural Şeref Bözkurt 
IBursa Çanakkale 

Yılmaz Demir Mehmet Azizoğlu 
(Bilecik Bursa 

Ömer Kuşhan 
Kars 
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Gerekçe : 
17 nci maddemin birinci fıkrasına tarımsal amaç

lı kooperatiflerim (ilave edilmesi; ülkemizin tarımsal 
amaçlı kooperatiflerin geK t̂irülmıesiöde, ifa edecek
leri hizmetlerin inkişaf etmesinde ve çak düşük se
viyede olan tanımsal altyapı (tesislerini yapmaya on
ları teşvik etmede Ibüiyülk ölçüde katkılar sağlamış 
olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan .130 sıra sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanunu Tasarısının 17 nci maddesinin 4 ün
cü fıkrasının «Diğer istisnalar» (h) bendine «kamu 
kuruluşları, tarımis'al kooperatifler ve çiftçi birlikle
rince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler» deyimle-
ıtinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Kemal Gökçora Onural Şeref Bozkurt •• 
IBursa Çanakkale 

-Yılmaz Demir Ömer Kuşhan 
Bilecik Kars 

Mehmet Azizoğhı 
Bursa 

Gerekçe: 17 nci maddenin 4 üncü fıkrasının (h) 
bendine «Kamu kuruluşları, tarımsaî kooperatifler 
ve çifitçü birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hiz-
mötleriniö inkişaf etmesine imkân sağlamış olacak
tır. Diğer yönden sulama hizmetleriyle arazi ıslahı 
hizmetlerinin ayrı ayrı düşünülmesi de mümkün de
ğildir; birlikte planlanıp, projelenerek uygulanması 
gerekir. 

Türkiye Büyük Millet MedKM Başkanlığına 
Katma Değer VerigM Kanun Tasarısının madde 

17/4 (d) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ediyoruz. 

d!) Ticarî Şirketlerin iktisadi işletmelerine dahil 
olmayan gayrimenkulleıiin kiralanması istemleri 

Nuh Mehmet Kaşıkçı { Mehmet Umur Akarca 
Kayseri Muğla 

• Alı Rıfia AtaSever Ali Babaoğlu 
Teöcirdağ Nevşehir 

Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Sivas 

Türkiye Büyük MMlet Meclisli Başkanlığına 
- Katma Değer Vergisinin Msnalarla igilt 17 nd 
maddesinin 4 üncü bendine ek olarak (i) fıkrasını 
«gülbre, ot, saman, yem ve yem yapmak üzere kul-
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lanıüan bilûmum yem hammaddelerinin teslimi» sek
ilinde öneririz. 

Ertuğrul Gökgün r Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Aydın Hatay 

îslmail Şengüh Ferit Melen 
Denizli Van 

Ayhan Sakallıoğlu A l Mazhlar Haznedar 
Sakarya Ordu 

BAŞKAN — Önergeleri şimdi de aykırıiufc sıra
sına göre teker teker ele alıp işleme ta'bi tutuyo
ruz. 

1 inci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan .130 sıra sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu Tasarıısıoıin Altıncı Bölümünün 17 
nci maddesinin btirinci fıkrasına «tarımsal amaçlı 
kooperatiflere deyiminin ilave edilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN —Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Evet efendim, kalühyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKİAN (izmir) — Katılıyoruz efendlim. 

'BAŞKAN — Koıriisyon Ve Hükümet bu öner
geye katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabut edenler.a 
Etmeyenler... önerge kalbul edilmiştir. 

Bu önergedeki, «... Kamu menfaatine yararlı der-
neküeofden sonra virgül koyuyoruz, \ sonra önerge 
ile kahul edilen ibarejyi oraya dahi ediyoruz. 

Diğer önergeye .geçiyoruz: 
Türkiye Büyük Millet MecM Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 130 sıra sayüı 'Katma Değer 
Vergisi Kanun Tasarısının 17 nci maddesinin 4 ün
cü Merasının, «Diğer istüsöialar» (h) bendine «kamu 
kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birlikle
rince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler» deyimleri
nin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz,, 

Bursa Milletvekili (Mehmet Kemal Gökçora ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — Bu önergeye Kom&yon katılıyor 
mu? -
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ AYÇAN ÇAKIROÖÜLLARI (Denizli) — Ka
tılıyoruz efendliım. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

AJR1KAN (îzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Kondisyon ve Hükümetin katıl

dığı bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kalbul edilmiştir.. 

Kalbul edilen fıkrayı tekrar okutuyorum: 
«h) Ziraî sulama amaçlı su teslimleri, kamu ku

ruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince 
yapılan arazi ıslahına ait hizmetler» 

BAŞKAN— İlgili bent, bu önenge ile. bu şekli 
'almış oluyort 

Diğer önergeyi ctatuyorum: 
Türküye Büyülk Milet Meclisi Başkanlığına 

Kaltma Değer Vergisi Kanun Tasarısının Mad
de 17/4 (d) fıkrasının aşağıdaki şakulde değiştirilme
sini teklif ediyoruz. 

d) Ticarî şirketlerin iktisadî işletmelerine dahil 
olmayan gayrimaenkullerin kiralanması işlemleri. 

Kayseri Milletvekili Nuh Mehmet Kaşıkçı ve ar
kadaşları. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLİ AYÇAN ÇAKIROÖÜLLARI (Denü'zli) — 
Efendim önergeyi açıklasınlar. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi açıklasınlar di
ye Komisyonun bir istekte bulunması mümkün de
ğil. Bu açılk bulmadığınız sekiyle katılıyor musunuz, 
katılmıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim^ 

IBAŞKAN — Hükülmet?... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (Izrriir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önıergeyli venenin sorumluluğudur 

açık veya kapah yazmak, önergemin bu şekline siz 
ktatıfcuıyorsunuız. 

önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır, 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — öner

gemi açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN — önerge üzerimde açıklama yapmak 

istiyorsunuz. Şimdi Genel Kurul meseleyi çözecek
tir. 

Buyurun Sayın Kaşıkçı, 
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I NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler, bu fıkra bu şekilde kal
dığa takdirde, uygulamada büyük güçlükler ortaya 

I çıkacaktır. Bir sokakta, ttir cadde üzerinde kiralan
mış İM dükkân düşünelim. Bu dükkânlardan biri ik
tisadî işletmeye dahil bir şahıs veya şirketin malı, 
diğeri iktisadî işletmeye dahil olmayan bir şahsın 
malı 'ise, iktisadî işletmeye dahil olan mülkte oturan 
dıükân sahibi yüzdle 10 fazla para ödeyecektir; ver
giye dahil edüecek'tir, vergji'nin şümulüne girecektir. 

Burada önemi olan hizmettir. Burada hizmetler 
ve mal vergîlendürilmdktedir. Görülen hizmet aynı, 
mal aynı, dükkân aynı, sadece sahibinin iktisadî iş-

I letmesine daıhtil olup olmaması yönünden bu kiracı
ların değişik şekillerde mütalaa edilmesi; birlinin ver
ginin şümullünün dışımda kalması, bininin vergi şü
mulü içinde kalması vergi adaletine sığmaz. 

Onun dışında, uygulamada da büyük güçlük ola-
I çaktır. Mal sahipleriyle kiracılar arasında zaten» ihtî-
I laflar bir hayli fazla, yeni ihtilaflara yol açacaktır. 
I Ben senin dükkânında oturuyorum, iktisadî işletme-
I nıe dahil aflmeyeydin, ben bu vergiyi vermiyorum, 
I sökünde davalara konu teşkil edecektir. Kaldı ki, 
J şirketlerin dışında gayrimenkullerinii iktisadî işletme

lerine, bilançolarına dahil eden şahıslar pek azdır ve
ya yoktur diydbiliriz., Bu hüklmlü ticarî şirketler şek-

I line getirirsek, bir şirket bünyesi içerisinde, bir şir
ketin malında oturan kişi bilir ki, bu verginin şümu-
lündedir; şahıs kiracısı olan kişi bilir kî, bu verginin 
şümulünün dışındadır., 

I Biz, maddeyi düzeltmezsek, getirdiğimiz kanunla 
kiracı ve kiralayan arasında yenü bir ihtilaf, mahke
melere de yeni bir külfet getirmiş olacağız. Ayrıca 
Maliyeye de bir yük getireceğiz: Bir dükkân, bir iş-

I yeri, bunu kuraya veren kişinin işletmesine dahil mi-
I dir, değil mlidir diye bir inceleme konusu ortaya çı-
I kaçaktır, bir laraşltırma mevzuu ortaya çıkacaktır ve 
I Maliye ile mükellefler arasında da bir ihtilaf konu

su hâsıl olacaktır., 
Vergünin tahsili, verginün yekûnu üzerinde iki 

I ibarenin 'büyük bir farklılık getireceğini zannetmflyo-
I mim, uygulamada büyük kolaylık getirecektir. Bir 
I şirketse, gayrimenkul şirketin defterinde kayıtlı ise, 
I bu gayrimenkulun kanunun şümulüne girdiği anla

şılacaktır; şahıs malı ise, girmediği anlaşılacaktır. Bu» 
I bakımdan, «ticarî şirketler» ibaresinin ilavesinde fay-
I da görüyorum, aksu takdirde yeni bir ihtilaf, kira-
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cı - kiralayan arasında yeni bir dava konusu, mü
kellefle Maliye arasımda yeni bir anlaştmazUk söz 
konusu olacaktır^ 

Bunun dışıınida, verlgüriin tahsilinde de (daha ön
ce mükellefler konusunda oylanıp kabul edilen ver
ginin), bir güçlük söz konusu. Ticarî kiralanan yer
ler, hepimizin ıbildliği gibi yüzde 25 stopaja talbidir. 
©ir ticarî işletme kiralayan bir kiracı, kirayı öder
ken yüzde 25'inti stopaja tabi tutup vergi daireleri
ne yatırmaktadır. Bu Kanunun mükellefi kiralayan 
olduğu içlin, kiralayan, kiracıdan yüzde 10'u tahsil 
edecek, o da alyrıca Devlet dairesine gidecek aynı 
vezneye yaturacaık, yerii bir makbuz kepilecek, yeni 
bir tahakkuk yapılacak, işlem ilki sefer tazelenecek, 
yenilenecek. 

Mükellefin kiracı olması halinde, stopajı yatırır
ken vergiyi de beraberinde yatıracağı içlin'işlem iki 
sefer istenilmeyecektir. Vergi dalires'ine hem kiracı, 
hem Kiralayan ayrıca gitmeyecektir. Bununla, Ma
liyenin, mükelleflerden sonra gelen «Mükellefler ve 
vergi sorumlusu» maddesine istinaden bür genel teb
liğle veyahut yönetmeliğe konulacak bir * maddeyle 
düzenlenmesi, sorumlusunun «Ikiracı» şekline getiril
mesi ve verginin iki ayrı kişi tarafından ayrı ayrı ya
tırılmayıp, bir ktişi tarafından yatırılması, Maliyenin 
işinin yarı yarıya düşürülmesi, mükellefin de işinin 
kolaylaştırılması mümkün olacaktır. 

Bugün, kiracı - kiralayan arasındaki ihtilaflar 
hepimizin malumu. MukavetelerdeM hülklüimlerde de 
açıklık yoktur, madde açık şekliyle geçmediği tak
dirde, kiracı - kiralayan arasında blir dolu ihtilaflar 
çıkacaktır, mahkemelerde bir dolu ihtilaflar çıkacak
tır, mükellefle Maliye arasında ihtilaf doğacaktır; bü
tün bu ihtilaflara rağmen de Maliyenin büyük bir 
kazancı olmiaıyacakltır. Çünkü, bilançosunda, iktisa
dî işletmesinde gayrimenkulunu gösteren şahıs yok 
denilecek kadar azdır. Yolk denilecek kadar az olan 
istisna 'için kanun hüUdmıü getirmek bence çok yersiz 
olur. 

Hepinizi saygı ile selamlarını. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaşıkçı. 
Sayın Kaşıkçı, Komisyonun ve Hükümetin katıl

madığı önergesini açıklamıştır. 
Şimdi bu önergeyi loylarınıza sunacağım: öner

geyi kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... önerge ka
bul edilmemişti^ 
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Bundan sonraki önergeyi okutuyorum: 
Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kaltma Değer Vergisinin istisnalarla ilgilli 17 nci 
maddesinin 4 üncü bendine ek olarak (i) fıkrasını 
«gübre, ot, saman, yem ve yem yapmak üzere kul
lanılan bilumum yem hammaddelerinin teslimi» şek
linde öneririz. 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgtin ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Kottriisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN BMIROĞLU (Malatya) — Kaltılmıyoruz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTtN FIRAT (Muş) — Bir daha okunsun 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi bir daha okuttuyorum. 
(Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün ve arka

daşlarının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komtisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTtN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
•BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (femir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hükü

met ikatılmamıştır. 
Önerge salhUbli, bir açıklamada bulunacak mısınız 

efendim? 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydım) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökgün. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; malumları olduğu üzere küçük çift
çiler sattıkları maldan Katma Değer Vergisi talep ede
meyecekler; ancak kendi faaliyetleri ile ilgili olarak 
girdilerine kaydetmiş oldukları ot, saman, yem ve 
yem maddeleri için satın aldıkları yerlerde vergi 
ödeyecekler.; Bunu da mahsup edemeyecekleri için 
üzerlerinde kalacaktır. Büyük biir çiftçi kitlesini il-
ıgiilend'iren ibu konuda kolaylık olmak üzere.Sayın Ko
misyon ve sayın milletvelkilleriniin müzaheret göster
melerini istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bu önergeye Komisyon ve Hükümet katılma

mıştır. önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.^ Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 
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17 nci maddeyi kabul ddilen önergelerin degiş-
tindliği Şekilde oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etJmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okultuyorum: 

YEDİNCİ BÖLÜM 
İstisnadan Vazgeçme ve İstisnaların Sınırı 

Isltidadlen vazgeçme:' 
MADDE 1. — Vergiden listfisna edilen işlemleri 

yapanlar dliledikleri takldindle ilgil'i vergi dairesine 
yazılı olarak müracaatta bulunarak bu işlemleri do
layısıyla vergiye tabi tutulmalarını taleb edebilirler. 
Bu talebin mükellefin istisnaya dahil olan işlemleri
nin tamamını kapsaması şarttır. 

2. Ancak 17 nci maddenin bininci ye ilkincd fık
raları ile üçüncü fıknasıinan (a) ve dördüncü fıkra
sının (a), (b) ve (b) bentlerinde yazılı istüsnalar hak-
Ikimda yukarıdaki birindi fılkra hükmü uygulanmaz. 

3. İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, 
vergi daireslince, vergi mükellefiyetleri talep tarihin-
dlen itibaren tes'is olunur. Bu şlekÜld'e mükellef olan
lar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. 
Mükellefler üç yıllık sürenlîn bitiminıden önce mü
kellefiyetten çılkma talebinde bulunmadıkları tak
dirde mülkellefiyelt yeniden üç yıl süre ile uzatılmış 
sayılır. 

(BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. 18 inci madde üzerinde söz isteyen yok. 

Bir önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 130 sıra sayılı Katına Değer 
Vergisi Kanun Tasarısının 18 inci maddesinin 2 nci 
fıkrasında bulunan ve 17 nci maddenin 4 üncü fık
rasının (a) ve 'ı(b) bendinde yazılı istisnalar hakkın-
dalki «birinci fıkra hükmü uygulanmaz» cümlesinde 
(a) ve (b) bendinin çıkartılmasını ve fıkranın aşağı-
jdafci şekilde düzeltülmösini arz ve teklif ederiz. 

«MADDE 18. — Fıkra 2. — Ancak 17 nci mad
denin birinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü fıkranın 
(a) ve dördüncü fıkranın (e) bentlerinde yazılı istis
nalar hakkında yukarıdaki birinci fıkra hükmü uygu
lanmaz» 

Gerekçe : 
17 nci» maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi, 

Küçülk ÇMçi Gelir Vergisi Kanununa göne, küçük 
çiftçi muaflığı şartlarını taşımasına nağmen, dilerse 
ve menfaati o yönde olursa Ka'fcma Değer Vergisinden 
de istisna olmakta, vazgeçme hakkını tanımakta yarar 
vardır. 

Eğer, Gelir Vergisi Kanununa göre muaflıktan 
çıkar, mükellefiyet tesis ederse, Katma Değer Vergi
sinden de istisna olmaktan kurtulur gibi bir düşüncey
le, vazgeçme hakkını tanımamak haksızlık olur. Çün
kü, bir kanunun tanıdığı bir hakkı diğer bir kanunla 
zîorlayarak ontadan kaldırmak yasa mantığı ile bağ
daşmaz. 

Küçük çiftçi, belki yapacağı ek yatırımlanla istis
nadan vazgeçmeyi düşünmüş olabilir, bu da işletme
nin büyümesine ve arzulanıyorsa Gelir Vergisi Ka
nunu açısından da muafiyetten mükellefiyete geçme
sine fırsat sağlar. 

Kâzım İpek Ruşan Işın 
Amasya Sivas 

Muzaffer Yıldırım Edip Özgenç 
Kiayserii içel 

Ömer Kuşhan 
Kars 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAH VE BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI-

KAN (İzmir) — Katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet ka

tılıyorlar. , 
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler., önerge kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi, kabul edilen bu önenge ile değiş

tirilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum î Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde bu önerge yö
nünde kabul edilmiştir. 

il 9 uncu maddeyi okutuyorum : 
İstisnaların sınırı 
MADDE 19. — 1. Diğer kanunlardaki vergi mu

aflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçer
sizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafi
yetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu 
Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. 

2. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste

yen?.. Söz isteyen yok. 
19 uncu maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 19 uncu 
madde kabul edilmiştir. 
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20 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Matrah, Nispet ve İndirim 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Matrah 

Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah : 
'MADDE 20. — 1. Teslim ve hizmet işlemlerinde 

matrah, bu işlemlerin karşılığım teşkil eden bedeldir. 
2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine 

hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenler
den bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun 
alınan veya hunlarca borçlanılan para, mal ve diğer 
suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen men
faat, hizmet ve değerler toplalmını ifade eder. 

3. Mükellefin vergiye tabi faaliyetlerinde kullana
cağı amortismana tabi menkul veya gayrimenkul mal
ların imali veya inşası işlemlerinde matrah bunların 
Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen değerleridir. 

4. Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler 
ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet 
'bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olu
nur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez. 

IBAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Söz isteyen yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... 20 nci madde kabul edil
miştir. 

;21 inci maddeyi okutuyorum' : 
İthalatta matrah 
MADDE 21. — İthalatta verginin matrahı aşağıda 

gösterilen unsurların toplamıdır : 
a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas 

olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre 
alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf ol
ması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CİF) 
değeri, bunun bell'i olmadığı hallerde malın gümrük
çe tespit edilecek değeri, 

b) İthalat sırasında, ödenen her türlü vergi, resim, 
harç ve paylar, 

c) Fiilî ithalata kadar yapılan diğer giderler ve 
Ödemeler ile mal' bedeli üzerinden hesaplanan fiyat 
farkı, kur farkı gibi ödemeler. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Söz isteyen yok. 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 21 inci madde kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Uluslararası yük ve yolcu taşımalarında matrah : 
MADDE 22. — İkametgâhı, kanunî merkezi ve iş 

merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yaban
cı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile 
transit taşımacılıkta şahıs ve ton başına kilometre iti
bariyle yurt içi emsalleri göz önüne alınmak suretiyle 
matrah tespitine Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetki
lidir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 22 nci madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Özel matrah şekilleri 
MADDE 23. — özel matrah şekilleri şunlardır : 
a) Spor - Toto oyununda ve Millî Piyango da

hil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katıl
ma bedeli, 

b) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih 
oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma karşılığın
da alınan bedel ile 'bunların icra edildiği mahallere 
giriş karşılığında alman bedel, 

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler 
ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı spor
tif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar ter
tiplenmesi ve gösterilmesinde bunların icra edildiği 
mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile bu ma
hallerde yapılan teslim ve hizmetlerin bedeli, 

d) Gümrük depolarında ve müzayede salonla
rında yapılan satışlarda kesin satış bedeli. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 23 üncü madde kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
Matraha dahil olan unsurlar 
MADDE 24. — Aşağıda yazılı unsurlar matraha 

dahildir : 
#.) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı ta

rafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma gi
derleri, 

b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve ben
zeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon 
karşlığı gibi unsurlar, 

c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli 
gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her 
türlü menfaat, hizmet ve değerler. 
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BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenelr... 
Kabul etmeyenler... 24 üncü madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 
Matraha dahil olmayan unsurlar 
MADDE 25. — Aşağıda yazılı unsurlar matraha 

dahil değildir : 
a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve ben

zeri vesikalarda gösterilen ticarî teamüllere uygun 
miktardaki Iskontolar, 

b) Hesaplanan katma değer vergisi. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... 
Etmeyenler... 25 inci madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Döviz ile yapılan işlemler 
MADDE 26, — Bedelin döviz ile hesaplanması 

halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana gel
diği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevri
lir. Cari kuru belli olmayan dövizlerin Tüfk parasına 
çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı 'belirler. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 26 ncı madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. 
Emsal bedeli ve emsal ücreti 
MADDE 27. — 1. Bedeli bulunmayan veya bi

linmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet 
gibi paradan başka değerler olması halinde, matrah 
işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal üc
retidir. 

2. Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine 
göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün 
mükellefçe haklı bir seibeple açıklanmadığı hallerde 
de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti 
esas alınır, 

3. Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Ka
nunu hükümlerine göre tespit olunur. 

4. Katma Değer Vergisi uygulaması bakımından 
emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel 
giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması 
mecburidir, 

5. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek 
teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizme
tin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük ola
maz. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 27 nci madde kabul edlimiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Nispet 

Nispet 
MADDE 28. — Katma Değer Vergisinin nispeti 

vergiye tabi her işlem için % 10'dur. 
BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen

ler?.. Söz isteyen yok. 
Bu madde üzerinde önergeler vardır; okutuyo

rum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 130 sıra sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanun Tasarısının 28 inci maddesine aşağı-
laki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Selahattin Taflıoğlu Ruşan Işın 
Yozgat Sivas 

Ömer Kuşhan Kâzım İpek 
Kars Amasya 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Madde 28. — Kalkınmada öncelikli yörelerde uy
gulanacak Katma Değer Vergisi nispeti, kanunla tes
pit edilen Katma Değer Vergisi nispetinin yüze 50'si 
oranında uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 130 sıra sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanun Tasarısının 28 inci maddesinin aşa
ğıda belirtildiği şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Onura! Şeref Bozkurt Muzaffer Yıldırım 
Çanakkale Kayseri 

Ömer Kuşhan Salih Alcan 
Kars Tekirdağ 

Ruşan Işın ' Özer Gürbüz 
Sivas Sinop 

Madde 28. — Katma Değer Vergisinin nispeti 
zorunlu gıda maddeleri için yüzde 3, diğer madde 
ve işlemler için yüzde 10, lüks tüketim malları için 
yüzde 30'dur, 
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Bakanlar Kurulu zorunlu gıda maddelerini ve 
lüks tüketim gıda maddelerinin ve lüks tüketim mal
larının neler olduğunu tespit eder. 

Gerekçe : Tasarıda Katma Değer Vergisi nispeti 
yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Enflasyonun yüksek 
düzeyde seyrettiği, Hükümetin dahi 1985 yılı için 
yüzde 25 olarak belirlediği oran karşısında yüzde 
10 vergi fiyatlara daha yüksek oranda yansıyacaktır. 
Dar ve sabit gelirlilerin korunması bu değişiklikle 
sağlanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 28 inci maddesine, 

«Bakanlar Kurulu bu nispeti temel gıda maddeleri 
için sıfıra kadar indirmeye yetkilidir» ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Pertev Aşçıoğlu 
Çanakkale Zonguldak 

Ahmet Şevket Gedik Muzaffer Yıldırım 
Adana Kayseri 

İsmail Şengün 
Denizli 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi önerge
leri aykırılık sırasına göre teker teker okutup işleme 
alacağım. 

Aykırılık sırasına göre ilk önergeyi okutuyorum: 
Madde 28. — Katma Değer Vergisinin nispeti 

zorunlu gıda maddeleri için yüzde 3, diğer madde 
ve işlemler için yüzde 10, lüks tüketim malları için 
yüzde 30'dur. 

Bakanlar Kurulu zorunlu gıda maddelerinin ve 
lüks tüketim mallarının neler olduğunu tespit eder. 

Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 
arkadaşları. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahipleri bir açıklamada bu

lunacak mı? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Evet Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sevk ettiğimiz 
öneriyle zorunlu gıda maddeleri için bu nispetin, ya
ni Katma Değer Vergisi nispetinin yüzde 3 olarak 

saptanmasını, diğer madde ve işlemler için genelde 
yüzde 10, lüks tüketim malları için ise, yüzde 30 ol
masını teklif etmiş bulunmaktayız. 

1 inci maddenin görüşülmesi esnasında bu deği
şiklik önerimizin gerekçelerini genel anlamda arz et
miştik. Bu suretle, eğer değişiklik önergemiz kabule 
iktiran ederse, o takdirde özellikle dar ve sabit ge
lirlilerin yaşam şartlarının daha da kolaylaştırılması 
açısından br kolaylık temin etmiş olacağız. Bu ha- • 
liyle kalırsa, yani fiks yüzde 10 uygulanacak olursa, 
1 inci maddenin görüşülmesi esnasında, özellikle zo
runlu gıda maddeleri için takdim etmiş olduğumuz 
istisna hükmünün hiç olmazsa belli bir oranda ver
gilendirilmesi suretiyle fayda sağlamış olacağımız 
kanaatindeyim. 

Önergemizin tasvip görmesini arz eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Bu önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamış

tır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
Madde 28. — Kalkınmada öncelikli yörelerde uy

gulanacak Katma Değer Vergisi nispeti, kanunla tes
pit edilen Katma Değer Vergisi nispetinin yüzde 
50'si oranında uygulanır. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKAN-

VEKÎLÎ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hüküme+ katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI AHMET KURTCEBE ALP-

TEMOÇÎN (Bursa) — Hayır, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. 
Bu önerge hakkında bir açıklamada bulunacaklar 

mı önerge shaipleri? 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — önerge yeterince açık

tır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyonun ve Hükümetin katıl

madığı bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

28 inci maddedeki önergeler demin izah ettiğim 
şekliyle gerek geliş sırasına göre, gerek aykırılık sı
rasına göre işleme tabi olduğu için ve bu işlem baş
lamış olduğundan yanlış olarak verilmiş olan öner-
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geyi işleme koyamıyorum. Çünkü bütün önergeleri 
yeniden düzenlemek gerekecek. 31 inci madde zanne
dilerek 28 inci madde üzerinde bir önerge verilmiş 
bunu işleme koymuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Bakanlar Kurulu bu nispeti temel gıda maddeleri 

için «0» sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 
İbaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 

arkadaşları. 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI AHMET KURTCEBE ALP-

TEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hükü
met katılıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim, biraz 

evvel okumadığınız önerge 31 inci madde ile ilgili 
olduğundan 28 inci maddede tabiî ki işleme konma
yacaktır; fakat en azından lütfedip okur musunuz, 
altındaki imzaları ortaya koyar mısınız? 

BAŞKAN — Okutma işlemin bir parçası, okut
tuktan sonra Komisyona önergeye katılıyor musunuz 
diye sormam gerekiyor. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Muameleye koy
mazsınız efendim. 

BAŞKAN — Muameleye koymanın bir parçası 
okutma. Mümkün değil, çünkü diğer önergeleri et
kiliyor. Diğer önergeler aykırılık sırasına göre bir 
kısmı kabul edildi, bir kısmı reddedildi; o açıdan 
yanlış verilmiş bir önergenin... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
sadece bilgi bakanından efendim. . 

BAŞKAN — Efendim, anlıyorum amacınızı. Yan
lış verilmiş bir önergenin yahut geç gelmiş bir öner
genin..., 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Efendim, en ön
ce gelen önerge bu. 

BAŞKAN — Bir yanlışlık olmuş. Teşekkür ede
rim. 

Sayın Komisyon Başkanı son kabul edilen öner
geyi ayrı bir fıkra olarak değil, fıkranın devamı ola
rak maddeye monte edeceğiz. Sizce uygun mudur? 
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i PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Uygun efendim. 

I BAŞKAN — 28 inci maddeyi kabul edilen öner
gelerdeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka-

I bul edenler... Etmeyenler... 28 inci madde bu değişik 
I şekliyle kabul edilmiştir. 
I 29 uncu maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
I İndirim 
I Vergi indirimi 
I MADDE 29. — 1. Mükellefler, yaptıkları ver-
I giye tabi işlemler üzerindea hesaplanan katma değer 
I vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, 
I faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indi-
I rebilirler : 
I a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler do-
I layısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri 
I vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, 
I b) İthal oiunan mal ve hizmetler dolayısıyla 
I ödenen katma değer vergisi 
I 2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek kat-
I ma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye talbi iş-
I lemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi 
I toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark son-
I ra'ki dönemlere devrolunur, iade edilmez. 
I 3. Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi indirimi 
I uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mü-
I kerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeye-
I cek şekilde, bu Kanunun anailkelerine uygun olarak 
I gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzen-
I lemeye yetkilidir. 

I BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz iste-
I yen?.. Yok. 
I Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., 
I Kabul etmeyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

I 30 uncu maddeyi okutuyorum. 
I İndirilemeyecek katma değer vergisi 
I MADDE 30. — Aşağıdaki vergiler mükellefin 
I vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma 
I değer vergisinden indirilemez : 
I a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna 
I edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile 
i ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hiz-
I metlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer ver-
I gisi, 
I 'b) İşletmeye ait 'binek otomobillerinin alış vesi-
I kalarında gösterilen katma değer vergisi, 
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c) Zayi ohu malların alış vesikalarında gösteri- I 
len katma değer vergisi, 

d) Gelir ve Kurumla' Vergisi kanunlarına göre 
kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler 
dolayısıyla ödenen katma değer vergisi. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş olan bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 130 sıra sayılı Katma De

ğer Vergisi Kanun Tasarısının 30 uncu maddesi
nin (c) fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Muzaffer Yıldırım Onural Şeref Bozkurt 
Kayseri Çanakkale. 

-Ömer Kuşhan Kâzım ipek 
Kars Amasya 

Edip özgenç 
İçel 

GEREKÇE 
Zayi olan mal iki şekilde meydana gelebilir. Ya 

mal bir daha hiçbir surette kullanılmayacak veya 
fayda sağlayamayacak duruma gelmiştir, (elemanın 
çürümesi, nakliye anında kaza ile mal zayi olması 
veya tabiî afetler nedeniyle işletmeye dahil malların 
zayi olması gibi) Ya da,haksız surette üçüncü şah
sın eline geçmiştir (çalınma gibi) Bu iki halin mev
cut olması halinde bu malların alışında ödenen kat
ma değer vergisinin indirilmemesi için, bu vergi siste-. 
minin mantığı içinde neden gerekli görülmüştür, an
laşılamamıştır. 

Eğer zayi sebepleri tevsik edilebiliyorsa, işletme 
sahibini nihaî tüketici gibi addedip, üzerinde vergi 
yükü bırakmak, bu verginin maksadını aşacağı dü
şüncesindeyiz. Fıkranın madde metninden çıkarılma
sında yarar vardır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi okundu. Bu ' 
önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI AHMET KURTCEBE ALP-

TEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahipleri bir açıklamada bu

lunacaklar mı? 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür-

kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
130 sıra sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Tasa
rısının 30 uncu maddesini biraz önce okunan öner
gemiz doğrultusunda değiştirilmesini önerdik. Maale
sef Komisyon ve Hükümet bu değişiklik önergesine 
katılmadı. Aslında katılmalarında çok büyük yarar 
olacak idi. 

Değerli milletvekilleri, 'bir esnaf düşününüz ki, İs
tanbul'a gitti ve züccaçiye malzemesi satın aldı, cam 
eşya; getirirken bir kazaya uğradı ve cam eşyası pi
yasaya sürülemeyecek ve elle tutulamayacak hale-
geidi. Ondan sonra siz, bundan almış olduğunuz Kat
ma Değer Vergisini hâlâ ondan tahsili cihetine gide
ceksiniz. Diğer taraftan bazı malzemeler vardır ki, 
bunları kullanabilmek için özelliklerinin kaybolma
mış olması gerekir, çürüme, bozukna ve benzeri hal
lerde olduğu gibi. Bunların da mutlaka nazarı itiba-
re alınmasında büyük yarar vardır düşüncesinden 
hareket ederek biz bu önergeyi vermiştik. Eğer bu 
önerge kabul edilmiş olsaydı, kanunun uygulanması 
esnasında bu şekilde vuku bulacak olaylarda birçok 
esnafın, büyük zararlara baliğ olacak ve bu durum
lardan sonra bir de Katma Değer Vergisi mükellefi 
şeklinde mütlaa edilerek ikinci bfr yük sırtına bin
memiş olacak idi. 

Değerli millet vekilleri, özellikle istirham ediyo
ruz ve.diyoruz ki, önergeye her ne kadar Komisyon 
ve Hükümet katılmıyor ist de, sizler açıklamaya ça
lıştığım gerekçe ve olabilecek sonuçlar nedeniyle bu 
maddeye bizim istediğimiz şeklin verilmesinde yar
dımcı oluruz. 

Teşekkürler ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önerge

sini Sayın Kuşhan Yüce Meclise açıkladılar. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

30 uncu maddeyi yazılı olduğu şekilde oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum. 
Amortismana tabi iktisadî kıymetlere ait indirim 
MADDE 31. — 1. Amortismana tabi iktisadî 

kıymetlerin katma değer vergisi, bunların aktife gir
diği veya kullanılmaya başlandığı vergilendirme dö-
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neminden itibaren, 5 yıl içinde ve beş eşit miktarda 
bu bölümdeki esaslar dairesinde indirim konusu ya
pılır. 

2. Yatırımların teşviki amacıyla sektör veya mal 
grupları itibariyle Bakanlar Kurulu, bu süreleri azalt
maya yetkilidir. Ancak, bu iktisadî kıymetlerin en 
az beş yıl işletmede kullanılması şarttır. Bu iktisadî 
kıymetlerin beş yıldan daha kısa bir süre içinde sa
tılması, işletmeden çekilmesi, işletme dışı amaçlarla 
kullanılmaya başlanılması halinde indirim konusu ya
pılan vergi düzeltilir. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde konuşmak 
isteyen?.. Yok. 

Bu madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon).— 
Sayın Başkan önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
31 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge de yok. 
Maddeyi yazılı olduğu şekliyle oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
İstisna edilmiş işlemlerde indirim 
MADDE 32. — Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 in

ci maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulu
nan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gös
terilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi 
işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Ver
gisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut ol
maması veya hesaplanan verginin indirilecek vergi
den az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer 
Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edi
lecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olu
nur. 

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

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

33 üncü maddeyi 'okutuyorum. 
Kısmî Vergi indirimi 
MADDE 33. — 1. Bu Kanuna göre indirim 

hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı, tanınmayan 
işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve ben
zeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin 
ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden 
kısmı indirim konusu yapılır, 
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I 2. Kısmî vergi indirimine ilişkin usul ve esasları 
tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

I BAŞKAN — 33 üncü madde .üzerinde söz iste-
I yen var mı? Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler...; 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 34 üncü maddeyi okutuyorum. 
I İndirimin belgelendirilmesi 
I MADDE 34. — 1. Yurt içinden sağlanan veya 
I ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Ver-
I gisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük 
I makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesika-
I 1ar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirile

bilir. 
I 2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri ve-
I sikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen iş-
I temlerde vergi indiriminin nasıl belgelend irileceği Ma-
I liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur. 

I BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz isteyen 
I var mı? Yök. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 35 inci maddeyi okutuyorum. 
I Matrah ve indirim miktarlarının değişmesi 
I MADDE 35. — Malların iade edilmesi, işlemin 
I gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair se-
I heplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, 
I vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar 
I için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan 
I mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişik-
I ligin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku-
I bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olu-
I nân malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu gi-
I rişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi 
I şarttır. 
I BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz iste-
I yen?.. Yök. 
I 35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
I edenler... Etmeyenler... 35 inci madde kabul edilmiş-
I tir. 
I 36 nci maddeyi okutuyorum. 

Yetki 
I MADDE 36. — Bakanlar Kurulu indirim hakkını 
I kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koy-
I maya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal ve-
I ya hizmetleri belirlemeye yetkilidir. 
I BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz iste-
| yen?.. Yök. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Verginin Tarhı ve Ödenmesi 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Vergilendirme Usulleri 

Gerçek usulde vergilendirme 
MADDE 34. — Aksine hüküm bulunmadıkça 

mükellefler gerçek usulde vergilendirilirler. 
BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz iste

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

Etmeyenler... 37 nci madde kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum, 
Götürü usulde vergilendirme 
MADDE 38. — 1. Gelir Vergisi Kanununa göre 

kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve ser
best meslek .erba'bı ile, kazançlara götürü gider usu
lüne göre tespit edilen çiftçiler götürü usulde vergi
lendirilirler. 

2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazarfçları gö
türü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek 
erbabının. Katma Değer Vergisi, her türlü mal ve 
hizmet alışları ile giderleri toplamına % 13 oranının 
uygulanması suretiyle bulunacak miktardan, alış ve 
giderlerine ait belgelerde gösterilen Katma Değer 
Vergisinin indirilmesi suretiyle hesaplanır. 

3. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları gö
türü gider usulüne göre tespit edilen çiftçilerin Katma 
Değer Vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre tespit 
edilen safi kazançları üzerinden hesaplanır. 

4. Götürü usule tabi Katma Değer Vergisi mü
kelleflerinin yıllık Katma Değer Vergisi, Gelir Ver
gisi Kanununa göre götürü olarak belirlenen safi ka
zançlarının % lO'undan az olamaz. 

'BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Melen. 
İFERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlar; teknik bir noktaya temas etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Burada üç türlü mükelle
fiyet getirilmiştir. Birincisi, mükellefler vergilerini 
»beyan esasına göre hesap edip Maliyeye yatıracaklar
dır, ikincisi, götürü esası üzerinden, yani Gelir Ver
gisinde götürü vergiye tabi olanların Katma Değer 
Vergileri götürü olarak hesap edilerek ödenecektir. 
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Üçüncü getirilen hüküm ise, telafi edici vergi siste
midir. Bu on yıl için muvakkaten tatbik edilecek bir 
sistemdir. 

Bu hükümlere, ilk yıllarda Katma Değer Vergi
sini kademeli olarak tatbik etmek için belki ihtiyaç 
vardır; ama bunlar Katma Değer Vergisinin sistemi
ni bozmaktadır. Yani Katma Değer Vergisi, bir sis
temi olduğu gibi tatbik ederseniz başarılı olabilir; 
tatbik ötmezseniz korkarım ki bu yüzden büyük ba
şarısızlığa uğrar. Bu nevi götürü usûldeki mükellef
lerin sayısı 500. bin kadar olacaktır. Beyan usulüne 
göre vergi verecekler de, aşağı yukarı 400 bin olarak 
ifade edilmiştir; ama nihayet o civardadır. 

Üretimden tüketime kadar el değiştirdikçe zincir
leme olarak her satıcı aldığı fiyatla sattığı fiyat ara
sındaki fark üzerinden Katma Değer Vergisi ödeye
cek ve nihaî mükellef olan müstehlikten Katma De
ğer Vergisi tam olarak alınacaktır. 

Burada bu devreye giren mükelleflerin hepsi as
lında mükellef değildir. Çünkü vergiyi alıp birbirle
rine devredeceklerdir ki, ta tüketiciye kadar. Bun
lara vergi dilinde daha çok «zorunlu» denir. Çün
kü vergiyi ödeyen kendileri değildirler, aracıdırlar; 
ama tasarıda «mükellef» denmiştir. Belki Ödeme ile 
mükellef oldukları için bu tabir kullanılmıştır. 

Burada götürü usulle teklif edilince bu zincir bir 
yerde kopmaktadır; üreticiden toptancıya, toptancıdan 
perakendeciye intikal eder. Perakendeciyi götürü ola
rak teklif ederseniz bu zincir orada kopmaktadır. Bu 
perakendeci veyahut başka vaziyette olan mükellef 
vergisini, yani tüketiciden alınması lazım gelen ver-
kiyi intikal ettiremeyecek, kendi sırtında kalacaktır. 
Halbuki hakikî mükellef tüketicidir; fakat hakikî mü
kellef yerine vergiyi götürü usul olarak ödeyen kim
se yüklenecektir. Fiyat mekanizması ile bunu intikal, 

. ettirir mi, ettirmez mi bu rekabete tabidir. Bu şe
kilde bir defa burada zincir bozulmaktadır. Katma 
Değer Vergisinin sistemi zedelenmektedir. 

İkincisi, 'piyasada müşteri bakımından, tüketici 
bakımından yanyana iki mükellef var,- iki satıcı var. 
Birisinden alışveriş yaparsa, o mükellef Gelir Ver
gisini ve Katma Değer Vergisini beyan üzerinden öde* 
diği için faturasına yüzde 10 Katma Değer Vergisini 
ekleyecek ve müşteriye verecektir. Onun yanındaki 
satıcı götürü usulle vergiye tabi ise, bu satıcı müşte
risine Katma Değer Vergicini intikal ettirmeyecektir 
tafbiî; ama fiyat mekanizması içinde intikal ettirebilir 
mi, ettiremez mi?. Olalbilir; fakat fiilen ettiremeyecek-
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tir. Bu durumda müşteri bakımından katma değer 
vergisi satıcı, katma değer vergisiz satıcı diye yan 
yana iki tane satıcı bulunacaktır.' Müşteri hangisi
ne gider; tabiî daha ucuzunu tercih ettiği için, Katma 
Değer Vergisini beyan usulüyle ödeyen mükellefler 
aleyhine bir vaziyet doğabilir. Sayın Komisyon söz
cüsü izahatında «bu vergi bitaraf vergidir» dediler; 
ama tatbikatta bitaraf kalınmıyor. Dediğim gibi, ver
gi mekanizması normal işlemediği için tarafsız ka
lınmıyor. ister istemez piyasada bir fiyat anarşisi ve 
mükellef bakımından bir vergi adaletsizliği doğmuş 
olacaktır. 

Üçüncü nokta; Katma Değer Vergisi mekanizma
sına böyle bir sistem girince, arızî bir mükellefiyet 
usulü girince, verginin murakabesi de imkânsız hale 
gelecektir. Maalesef bugün Gelir Vergisi murakabe
sinde başarısız olunmasının sebebi bilhassa budur. 
Bütün mükellefler defter tutma mecburiyetinde ol
madığı için bir kısmı defter tutarak, bir kısmı defter 
tutmayarak mükellefiyete tabi olduğu içlin vergi mu
rakabesi layıkıyla yapılamamaktadır. Gelir Vergisin
de olduğu gibi, burada bu zaaf daha çok büyüye
cektir. 

Bu sebeple ben başka bir teklif ileri süremiyorum, 
bu anda «Bunları da beyan usulüne tabi tutun» diye
miyorum; ama hakikaten toptan -Gelir Vergis/i dahil-
bunları da beyan usulüyle vergiye tabi tutarsak, hem 
Gelir Vergisi mekanizması işler, vergi adaletsizliği or
tadan kalkar, piyasada çift fiyat teşekkülüne sebep 
olan aritil ortadan kalkar ve hem de vergi muraka
besi layıkıyla işler. 

Sayın arkadaşlar, dediğim gibi, bir sistem dcsik 
olarak getirilince başarısızlığa sdbep oluyor. Gelir 
Vergisi evvela Meclise 1946 yıllarında tam bir Gelir 
Vergisi olarak sunulmuştu; fakat o vakit Meclis bir 
Esnaf Vergisi ihdas etti, esnafı o vergi dışında bıraktı, 
ziraî kazançları vergi mevzuuna almadı. Bilahara Es
naf Vergisi kaldırılarak götürü vergi sistemi getiril
di; fakat o yüzden Gelir Vergisi bugüne kadar tam 
randıman veremedi, işleyemedi, hâlâ aksamaktadır. 
Korkuyorum, bu vergi de bu yüzden tam olarak iş
lemeyecek, başarısızlığa sebep olacak, adaletsizliğe 
ve fiyat kargaşalığına sebep olacaktır. 

Bunu bir teklif olarak ileri sürmüyorum, zapta 
geçmesi için arz ettim. Durum maalesef böyledir. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen, 
38 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. 

Yok. 

38 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 38 inci madde kabul 
edilmiştir. 

. 39 uncu maddeyi okutuyorum : 

IKINCI BÖLÜM 
Vergilendirme Dönemi VÖ Beyan Esası 

Vergilendirme dönemi : 
MADDE 39. — 1. Katma Değer Vergisinde ver

gilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının 
üçer aylık dönemleridir. Ancak, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına 
göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık 
vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir. 

2. Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi : 
a) Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için 

bir takvim yılı, 
b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar 

için bir ay, 
c) ithalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler 

arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük hattından ge
çildiği andır. 

3. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellefleri 
gruplar içinde toplamaya ve gruplar içinde vergilen
dirme dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye 
vetkilidir. Bu takdirde üçer aylık dönemlerin aynı 
takvim yılı içinde olması şartı aranmaz. 

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

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 ıricı maddeyi okutuyorum : 
Beyan esası : 
MADDE 40. — 1. Katma Değer Vergisi, bu 

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin 
yazılı beyanları üzerine tarholunur. 

2. Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen 
hallerde bu beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu 
tutulanlar tarafından yapılır. 

3. Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye 
tabi işlemleri bulunmayan mükellefler de beyanname 
vermek mecburiyetindedirler. 

4. ithalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük 
giriş beyannamesindeki beyan üzerine, gümrük girişi 
beyannamesi verilmeyen haller ve motorlu kara taşıt
ları ile Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan 
yük ve yolcu taşımaları ile transit taşımalara ait Kat
ma Değer Vergisi mükelleflerin yapacakları özel be
yan üzerine tarholunur. Bu fıkra hükmüne göre tar-
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hiyata esas alınacak beyannamelerde, vergi matrahı
nın unsurları ile vergi orammn açıkça gösterilmesi 
gereklidir. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Beyanname verme1 zamanı : 
MADDE 41. — Mükellefler ve vergi kesintisi yap

makla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi be
yannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın 
25 inci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine ver
mekle yükümlüdürler. 

2. Katma Değer Vergisi beyanının gümrük giriş 
beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması ge
rektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyeti
nin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir. 

3. Götürü usule tabi Katma Değer Vergisi mü
kellefleri beyannamelerini Gelir Vergisinin tarh dö
nemi içerisinde verirler. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 41 inci madde kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum;: 
Beyannamelerin şekil ve muMevaisı : 
MADDE 42. — Katma Değer Vergisi beyanname

lerinin şekil ve muhtevası ile gümrük giriş beyanna
melerinde Katma Değer Vergisine ilişkin alarak yer 
alacak bilıgiter Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tes
pit ve tanzim olunur. 

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

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Eteıeyenler... 42 nci madde kalbul edilmiştir. , 
. 43 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tarih -İşlemleri 

Tarttı yeri : 
MADDE 43. — 1. Katma Değer Vergis'i, mü

kellefin iş yermm bulunduğu yer vergi dairesince 
tarlholunur. 

2, Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faa
liyet bölgelerinde iş yerleri varsa, Katma "Değer Ver
gisi, gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı ol-

' duğu vergi dairesi taralımdan tarholunur., 

3. Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemi 
halinde, Katma Değer Vergisi beyan üzerine gayri
menkulun bulunduğu yer vergi dairesince tarholunur. 

4. İthalde alınan katma değer vergisi ilgili güm
rük idaresince tarholunur. 

5; tkametfgâlhi, kanunî merkezi ve iş merkezi 
Türkiyelide bulunmayanlar tarafından motorlu kara 
taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapı
lan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma De
ğer Vergisi de, ilgili gümrük idaresince tarholunur. 

6. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, faaliyetin ge
reğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üze
rine veya resen tarih yerini tayin etmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

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

44 üncü maddeyi okutuyorum!: 
Tarhiyatın muhatabı : 
MADDE 44. — Katma Değer Vergisi, bu vergiy

le mükellef gerçek veya tüzelkişiler adına tarholunur. 
Şu kadar ki: 
a) Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden 

müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan her 
hangi biri, 

fo) Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler 
ile kanunî merkez veya .iş merkezlerinden her ikisi 
de Türkiye içinde bulunmayan tüzelkişilerde, bu ka
nuna göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu kişi; ver
gi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan bir şahsın bu
lunamaması halinde, mükellefin Türkiye'deki daimî 
temsilcisi, TürkiyeMe birden fazla temsilcisinin mev
cudiyeti halinde mükellefin tayin edeceği temsilci; 
tarlhiyat tarihine kadar böyle bir tayin yapılmamışsa 
temsilcilerden herhangi birisi, daimî temsilci mevcut 
değilse işlemleri mükellef adına yapanlar, 

Tarhiyata muhatap tutulurlar. 
BAŞKAN —. 44 üncü madde üzerinde söz iste

yenler?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmH#r. 

45 inci maddeyi okutuyorumi; 
Tarh zamanı : 
'MADDE 45. — Katma Değer Vergisi beyanna

menin verildiği günde, beyanname posta ile gönde-
rilmişse, vergiyi tartı edecek daireye geldiği tarihi ta
kibeden yedi gün içinde tarhedilir. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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45 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum!: 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin ödenmesi 
Verginin ödenmesi j 
MADDE 46. — 1. Beyanname vermek mecbu

riyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu 
tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma 
değer vergilerini beyanname verme süresi içinde öde
meye mecburdurlar. 

2. (ithalde alınan katma değer vergisi, gümrük 
vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir. 

3. Gümrük vergisine tabi olmayan imalata ve 
ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi yurt dı
şında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıy
la Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapulan taşı
macılık ile transit taşımacılığa ait katma değer ver
gisi, bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme 
süresi içinde ödenir. 

4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan 
mükelleflerin katma değer vergisi, tarh süresi içinde 
ödenir. 

5. Maliye ve Gümrük'Bakanlığı, işlemin mahi
yetini göz önünde tutarak katma değer vergisinin 
işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yet
kilidir. 

BAŞKAN — Verginin ödenmesiyle ilgili 46 ncı 
madde üzerinde söz isteyen var mı? yoıe. 

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

47 nci maddeyi okutuyorum. 

BEŞfNOÎ BÖLÜM 
Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine 

İlişkin Hükümler 
Gümrük makbuzu : 
MADDE 47. — İthal sırasında alınan Katma De

ğer Vergisi gümrük -makbuzunda ayrıca gösterilir. 
ıBASKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen 

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

Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
48 inci maddeyi okutuyorum. 
Düzeltme işlemleri : 
MADDE 48. — Bu kanuna göre vergfei öden

meden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların 
biç alınmamış veya eksik alınmış Katma. Değer Ver
gileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre 
işlem yapılır. 

'BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz iste
yen var mı?. Yok. 

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

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
Teminatlı işlemler : 
MADDE 49. — Gümrük Kanunu ile diğer ka

nunlar gereğince gümrük vergisi teminatı bağlanarak 
işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait kat
ma değer vergisi de aynı usule tabi tutulur. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. -

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

50 nci maddeyi okutuyorum: 
Muhatap : 
MADDE 50. — 1. Gümrükte tarhedilen Katma 

Değer Vergisi, tarh sırasında hazır bulunan mükel
lefe, kanunî temsilcisine, adına hareket eden komis
yoncusu ile gümrük veya geçiş işlemine mutahap 
olanlara tebliğ edilir. 

2. Bu tebliğ üzerine açılacak davalar için Güm
rük Vergisinin tabi olduğu usul ve esaslar uygu
lanır. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

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

51 inci maddeyi okutuyorum': 
MADDE 51. — Mükelleflerin itihalde beyan et

tikleri matrahla tahakkuk veya inceleme yapanların 
veyahut teftişe yetkili kılınanların buldukları mat
rahlar üzerinden hesaplanan vergi farkları hakkında 
Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük Vergisindeki 
esaslar dairesinde ceza uygulanır.. 

'BAŞKAN — Sİ inci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... 51 inci madde kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum: 
Maktu vergi : 
MADDE 52. — Gümrük Vergisinin maktuen 

alındığı hallerde, tek ve maktu tarife, ithalde alına
cak Katma Değer Vergisi de dahil edilmek sure
tiyle tespît olunur. 

BAŞKAN — 512 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oykrmıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Madde kabul edimiftir. 
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53 üncü maddeyi okutuyorum 

BEŞİNCİ KISIM 
Usul Hükümleri 9 

Fatura ve benzeri vesika düzenlenmesi: 
MADDE 53. — Bu Kanunda geçen fatura ve 

benzeri vesikalar tabiri Verigi Usul Kanununda dü
zenlenen vesikaları ifade eder. 

IBAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum;: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... 53 üncü madde kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kayıt düzeni : 
/MADDE 54. — 1. (Ka'tma değer vergisi mükel

lefleri, tutulması mecburî defter kayıtlarını bu ver
ginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek 
şekilde düzenlerler. 

ıBu kayıtlarda en az aşağıdaki hususların açıkça 
gösterilmesi şarttır : 

a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz 
tutarları hesaplanan vergi, indirilebilir verigi miktar
ları, 

ib) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim 
hakkı tanınan've tanınmayanlara göre mahiyeti ve 
ayrımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı, 

c) îndirim konusu yapılamayacak işlemlerin ni
teliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarları, 

d) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişme
lerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan vergiler. 

2. Emtia üzerine iş yapanlar, emtia envanterin
de veya envanter defterinde, hesap dönemi sonunda 
mevcut emtiayı katma değer vergisine tabi olan ve. 
olmayanlar itibariyle tefrik edip göstermeye mecbur
durlar. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

54 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 54 üncü madde kabul edil
miştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum: 
Vergi teminatı : 
MADDE 55. — Mükelleflerin fabrika, imalatha

ne, ticarethane, şube, satış mağazası ve depolarında 
mevcut ilk madde, yarı mamul ve mamul madde stok
ları, üçüncü şahıslara satılmış veya rehnedilmiş olsa 
dahli, Katma Değer Vergisi ile zam ve cezalarının 
teminatı hükmünde olup, bedellerinden ilk önce sözü 
edilen hazine alacağı tahsil olunur. 

©AŞKIAN — 55 inci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... 55 inci madde kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum: 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Asgarî randıman oranları ve birim satış bedelle
ri : 

MADDE 56. — 1. (Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı; imal ve inşa işlerinde, hammadde, yardımcı, mad
de, enerji, işçilik ve benzeri ölçüleri esas alarak bel
li iş ve sanat kolları itibariyle asgarî randıman oran
lan tespit etmeye, alım - satım ve hizmet işlerinde 
ise asgarî birim satış bedellerini belirlemeye yetkili
dir. 

2. Mükelleflerin Katma Değer Vergisi, bu oran
lara ve birim satış bedellerine göre hesaplanacak kat
ma Değer Vergisinden aşağı olamaz. 

BıAŞKIAN — 56 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

57 noi maddeyi okutuyorum; 
Verginin etikette gösterilme mecburiyeti : 
MADDE 57. — 1, Perakende satışı yapılan mal

lara ait etiketlerde, katma değer vergisinin satış fiya
tına dahil olup olmadığı, açıkça belirtilir. Vergi satış 
fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca gösterilir. 

2. (Katma Değer Vergisinin Fatura ve benzeri 
vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen 
işlemlerde yukardaki hüküm uygulanmaz. 

(BAŞKAN — 57 nei madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

57 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum': 
Verginin gider kaydedilemeyeceği: 
MADDE 58. — Mükellefin vergiye tabi işlemleri 

üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mü
kellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir 
ve Kurumlar Vergîsi matrahlarının tespitinde gider 
olarak kabul edilmez. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler,.. Madde kalbul edilmiştir. 
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59 uncu maddeyi okutuyorum : 
(Kanunların uygulama alanı : 
IMADDE 59. — Bu kanunda yürürlükten kaldırı

lan vergilerle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu ile di
ğer kanunlarda yer alan ve bu kanuna aykırı olma
yan hükümler; Katma Değer Vergisi bakımından da 
geçerli sayılır. 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz İste
yen?.. Yok, 

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

60 inci maddeyi okutuyorum: 
Ek vergi : 
MADDE 60. — 1. Aşağıda yazılı malların itha

li veya imalatçıları tarafından teslimi hizalarında gös
terilen nispetlerde ek vergiye tabidir. 

a) Tütün mamulleri (sigara, puro, pipo tütün
leri, kıyılmış tütün, enfiye, tömbeki ve benzeri) % 50 

b) Her türlü alkollü içkliler (Tabiî köpüren şa
rap ile vermut ve kmaikına şarabı dahil, sair şarap 
ve bira hariç) ı% 50 

c) Sair şaraplar ve bira % 15 
d) Her türlü alkolsüz içkiler ve özütler (sade 

gazoz ve meyva suları hariç) % 15 
2. Ek verginin matrahı, Katma Değer Vergisi ve 

ek vergi hariç Katma Değer Vergisi matrahını oluş
turan unsurlardan teşekkül eder. 

3. Ek verginin tarih, tahakkuk ve ödenmesi ile 
vergilendirmeye ilişkin diğer hususlar hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

4. İthali veya dahilde teslimi ek vergiye tabi 'tu
tulmuş maddelerden yapılan mamul madde ayrıca ek 
vergiye tabi tutulmaz. 

5., Ek vergi Katma Değer Vergisinden inidir ile
mez. 

6. 'Mükellefler satış faturalarında ek vergiyi ay
rıca gös'termeye mecburdurlar, ithal sırasında ödenen 
ek vergi ise, gümrük makbuzlarında ayrıca gösteri
lir., 

7. Ek vergiye tabi malların vergi nispetlerinin 
İner birini ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya ka
nunî seciyelerine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

8. Bu maddenin 1 numaralı fıkrasını (a) ve (b) 
bentlerine göre alınan ek verginin % 30'u ile (c) ve 
(d) bentlerine göre alınan ek verginin % 100'ü tah
silini takip eden ay içinde Toplu Konut Fonuna ge
lir olarak aktarılır. Bu konudaki usul ve esaslar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı tarafımdan tespit edlil'ir, 

(BAŞKAN — 60 ncı madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Bu madde üzerinde önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Katma Değer Vergisi Kanun 
Tasarısının 60 ncı maddesinin 2 numaralı fıkra hük
münün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, tasarı met
ninden 4 numaralı fıkranın çıkarılmasını, fıkra nu
maralarının bu değişikliğe göre yeniden düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Alâeddin Kısakürek Türkan Turgut Arıkan 
Kahramanmaraş Bdıiıme 

Beratı Erdoğan Saffet Sert 
Samsun Konya 

Mümtaz Güler 
Uşak 

2. Ek verginin matrahı, Katma Değer Vergisi 
matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılı
yor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTlN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

ıBAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz, 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
60 ncı maddeyi, kabul edilen önerge is'tikametünde 

ve fıkra numaralarını da değiştirmek suretiyle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 

BİRİNCİ BÖLÜM 
[Kaldırılan Hükümler 

Kaldırılan hükümler 
IMADDE 61. — a) 6802 sayılı Gider Vergileri 

Kanunu (Banka ve sigorta muameleleri vergilerine 
ül'işkin hükümleri hariç) 

b) 2456 sayılı İşletme Vergisi Kanunu, 
c) 1318 sayılı Finansman Kanununun Spor-Toto 

Vergisine ilişkin hükümleri, 
id) 6747 sayılı Kanunun Şeker İstihlak Vergisine 

ilişkin hükümleri, yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
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Mad'deyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici maddelere geçiyoruz. Geçici madde l'i 
okutuyorum : 

ÎKİNCİ BÖLÜM 
Geçiş Hükümleri 

GEÇİCİ MıADDE 1. — Telafi Edici Vergilendir
me Usulü ': 

1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı perakende mal 
satışı ile uğraşan mükelleflerden belirleyeceği iş grup
larına veya sektörlere daih'il olanları telafi edici ver-
gilend'irme usulüyle vergilendirmeye yetkilidir. 

2. Telafi edici vergilendirme usulünde Katma 
Değer Vergisi, mıal alış bedellerine mal alışları sıra
sında % 13 nihaî vergi nispeti uygulanmak suretiyle 
hesaplanır. 

3.. Bu usule tabi mükellefler, mal ve hizmet sa
tışları dolayısıyla, Katma Değer Vergisi uygulamazlar. 
Bu mükelleflerden mal ve hizmet satın alanların, bu 
alışları için vergi" indirimi hakları yoktur. 

4. Bu usule talbi tutulan mükellefler diledikleri 
takdirde, genel esaslara göre Katma Değer Vergisine 
tabi tutulurlar, 

5. Bu usul, kanunun yürürlük tarihlinden sonra 
gelen 10 yıl süre ile uygulanabilir. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
isteyen?... 

Buyurun Sayın Kaşıkçı. 
Sayın üyeler, çalışma sürem'izSn dolmasına çok 

az ıbir zaman kalmıştır. Görüşmelerin, bu Kanun Ta
sarısının bitimine kadar uzatılmasını isteyen bir öner
ge vardır. Ayrıca bu Kanun Tasarısı açık oylama 
ile oylanacaktır; oylama işlemi de bu isteğe dahildir. 
Bu açıdan önergeyi oylarınıza sunacağım. Önerge 
kabul edildiği takdirde, açık oylama da dahil çalış
maya devam edeceğiz, önerge reddedildiği takdirde 
süremizin dolduğu dakikada çalışmalarımızı bitirece
ğiz. 

önergeyi okuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun büıtürifmesine kadar 
Meclis çalışım asının uzatılmasını arz ve teklif edi
yoruz. 

Mehmet Topaç Mümtaz Güler 
Uşak Uşak 

Saffet Sent îsmet Oktay 
Konya Eskişehir 

Ahmet Ekici 
(Kütahya 
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Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kalbul edilmiştir. 

Buyurun sayın konuşmacı. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler; Katma Değer Vergisi ile
ri bir vergidir, inşallah oygülandiğında memleketi
miz için de faydalı olacaktır; ama iki büyük mah
zuru var. 

Bu mahzurlardan biri, Katma Değer Vergisinin 
mükellef sayışım çok artırıyor olması, Tülm üretici
ler, çiftçi, mal üreten, buğday üreten, pamuk üre
ten, tütün üreten; tüm imalatçılar, tüm toptancılar 
ve tüm perakendeciler bu verginin şümulü içerisine 
giriyor. Mükellefi artırmasının yanı sıra, Maliye teş
kilatımızın bu kadar geniş mükellefle ilgilenecek gü
ce ve seviyeye ulaşmadığı hepimizin malumu. Gelür 
Vergisinde inceleme nispeti yüzde 3'lerde duruyor, 
İşletime Vergisindeki kontrolü tamamen kaldırdık; 
yani beyana tabi mükellef, nerede ise beyanı ile bağ
lı kalıyor, Maliyenin mükellef üzerindeki etkinliği 
son derece zayıf. 

Mükellefin sayısı artltıkça Maliye de bu mükel
lefe göre teşkilatlanıp, elektronik, kompütür gibi 
aletlerle teçhiz edilene kadar bu kontrolün fazla et
ken olamayacağı hepimizin malumu. Bu verginin 
tahsil edilebilmesli için, kaynakta belgelendirilmesi, 
belge ile muamelemin çoğaltması şarttır. Şimdiye ka
dar bununla ilgili bir sürü hüküm geldi, maalesef 
yeterli oramda uygulanamadı. Burada da mükellef 
sayısını çoğalttıkça Maliyenin etkünlliğinin azalacağı 
tartışmasız. Bu getirilen, geçlicıi madde (Telafi edici 
vergilendirme usulü) perakendeci esnafı mükellef ol
maktan çıkarmak suretiyle mükellef sayısını azaltı
yor, Maliyenin etlkin bir kontrol yapma imkânım bir 
ölçüde getiriyor. 

Burada benim öğrenmek istediğim ve üzerinde 
durmak istediğim konu şu: Hangi sektördeki pera
kendeci esnafın, hangi ölçüler içerisinde telafi edi
ci vergilendirme usulüne talbli tutulacağına Maliye 
karar verecek ileride; yamıi hu konularda biz yetki
yi Maliye ve Gümrük Bakanlığına vereceğiz; hangi 
perakendeciler için telafi edici vergilendirme usulü
nün uygulanacağı; ne ölçüler içerisinde uygulanaca
ğı, hangi sektörlerde uygulanacağım kanunu çıka
ran bizler bilmeyeceğiz. 

Eğer perakendecilerin telafi edici vergilendirme 
usulüne geniş ölçüde uyulmaması halinde, uygulama
nın iyi olmayacağı, vergi ziyamın çok olacağı açık. 
Perakendecimiz* maalesef diyeytim, bilhassa muhase-
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be kayıtları tutara konusunda fazila bilgili değil. Bir 
bakkalın, bir kasabanın, bir manavın bu vergiyi ge
reği gibi tutması, sattığı malın hesabım bir kayıtta 
tutması, vergiyi bir fcayılfcta toplaması, eski ödediği 
vergileri beyannamede ıbunılardan düşmek suretiyle 
3 ayda bir beyannamesini vermesi her perakendeci
nin altından kalkabileceği bir konu değil. Bu bakım
dan, perakendecinin ödeyeceği Katma Değer Vergi
sini toptancının telafi edici vergilendirme usulü yo
luyla ödemesi çok yerinde olur. 

Benim teklifim, tüm perakendecilerin kanunun 
başlangıcında telafi edici vergilendirme usulüne tabi 
olmasıdır. Kanunu ilk uygulayan ileri ülkeler bu sis
temi uygulamıştır. Mesela Fransa'da katma değer 
vergisi 1954 yılında uygulanmış, perakendeciye teşmil 
edilmesi 1968 yılında olmuş; 14 yıl sonra perakende
ciye teşmil etmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri buna benzer bir ver
gi sistemini uyguluyor, sırf uygulamada mükellefini 
tedirgin etmemek için katma değer vergisine geçme
miştir. 

Bir kanunu çıkarırken uygulama şansımın da, ne 
ölçülerde uygulanabileceğinin de, uygulanabilirliğinin 
de tetkik edilmesi, üzerinde durulması gerekir. Tat
bik kabiliyeti olmayan bir mevzuatı getirmemiz ha
linde iyi uygulanamayacağı şüphesiz tartışmasız olur. 

Telafi edici vergilendirme usulü, bu Kanunun 
uygulamadaki can damarını teşkil etmektedir. Üreti
ci ve toptancıda kontrol nispeten daha kolaydır; çün
kü üretici ve toptancılar hem sayısal yönden daha 
azdırlar, hem de muhasebe yönünden bunlar daha 
iyi teşkilatlanmışlardır. Bu durumda da bunların ka
yıtlarını tutmaları, beyannamelerini vermeleri daha 
kolay olacaktır^ 

Bir de vergi daireleriyle perakendeciler bu işe 
adapte olana kadar bir süre toptancıların, peraken
decilerin vergilerini yüklenmesinde ve telafi edici 
vergi usulüyle verginin alınmasında büıyülk yarar var
dır. Bu durumda Maliyenin bir kaybı da söz konu
su olmayacaktır. Yüzde 10 olarak tahsfil edilecek'ver
gi, peralkendecminkli de dahil edilmek suretiyle yüz
de 13'e çıkarılıyor. Bu 3 rakamı yüzde 30 katma de
ğeri ifade etmektedir. Aslında perakendecide yüzde 
30 katma değer çoğu zaman olmamaktadır. Pera
kendeci birçok işkolunda yüzde 2 0 - 2 5 oranında kâr 
haddi uygulamaktadır. Yani burada Maliyenin kay
bı değil, kazancı vardır. Üstelik yüzde 10 + 3 l e 
yüzde 13'de ayrı ayrı değerler taşır. Burada vergi

nin ziyaı dleğüî artma söz konusu olacaktır. Eğer ko
nu zJiyaı yönünden ele alınırsa görülecelklbir iki, zıiyaı 
değil af tma söz konusu olacaktır. 

Bu vergi yükü tüketiciye ağır gelir diye düşü
nülürse, 13 rakamının dalha uygun bir seviyeye in
dirilmesi de düşünülebilir. Tüketicinin yükünü azal
talım denilirse, yüzde 12'ye düşürülmesi de müm
kün olabilir. 

Bunun dışında, telafi edici vergilendirme usulünü 
uygularken bir güçlük ortaya çıkacaktır. Tekel ma-
mullerindeki kâr hadleri çok düşük; yanılmıyorsam 
yüzde 4 nispetinde. Tekel mamullerini satan bir pe
rakendeci telafi edici vergilendirmeye taibi olduğu 
takdirde yüzde 4 kazanacak, yüzde 30 kazanmış gibi 
vergi ödemek durumunda kalacaktır ki, bunların 
telafi edici vergi sistemine girmesi hainde de bu hu
lusun düşünülmesi, buna göre bir ısıistemıin getirilmesi 

gerektir. 
Ben Komisyondan ve Hükümetten, hangi sek

törlerde hangi ölçüler içerisinde perakendecide te
lafi edici vergi usulü uygulanacak öğrenmek istiyo
rum. Eğer bu dar tutulacak ise, umduğumuz seviye
de olamayacak ise, bunun Yüksek Meclisimizce tüm 
perakendecilere teşmiil edilecek şekilde değiştirilme
sini teklif ediyorum. 

Yoksa bizim perakendeci esnafımızın bunun mu
hasebesini tutması, mahsuplarını yapması, vergisini 
bir hesapta toplanması, üç aydan üç aya beyanıname-
smi vermesi çok zor olacaktır, imkânsız olacaktır; 
600 bin esnafımızı Maliye ile karşı karşıya getirece
ğiz, vergi ziyama yol açacağız, hem de huzursuzluk 
doğuracak ve hiçbir işe yaramayacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaşıkçı. 
Geçici 1 inci madde üzerinde başka konuşmak 

isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir^ 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — 1. Bu Kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten önce fatura veya benzeri belge 
düzenlenmiş veya ödeme yapılmış olmakla beraber, 
bu belge veya ödeme ile ilgili işlemler kanunun yü
rürlüğünden sonra yapılmış ise, işlemin tamamı hak
kında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

2.: Birden fazla takvim yılıma sirayet eden her 
türlü inşaat ve taahhüt işlerinin, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra ifa edilen kısmı, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak usul 
ve esaslara göre vergiye tabi tuituluır. 
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'BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

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

Geçici 3 ündi maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlü

ğünden önce yapılmış olup, yürürlükten sonraki dö
neme de dirayet eden kiralama sözleşmelerinde, kira 
bedeli peşin tahsil edilmiş olsa bile, kanunun yürür
lük tarihinden sonraki süreye isabet eden kira bedeli 
Katıma Değer Vergisine tabidir. Bu süreye ait kira 
bedellinin Kanunun yürürlüğünden ö«ee tahsfil edil
miş olması halinde, bu bedele ait Katma Değer Ver-. 
ıgisiinin ne şekilde odeneceğıi Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

»Maddeyi oylarımıza sunuyorum): Kaİbul edenler... 
Emmeyenler... Geçici 3 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

Geçici 4 üncü madldeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 4 — 1. Bu Kanuna göre 

teslim veya ithali Katma Değer Vergisine tabi olan 
ve sitolç mal olarak beyan edilmiş olan mallara ait 
veya bünyelerinde yer alan Misa l Vergisi bu mal
ların teslimıini takilbeden ik vergilendirme dönemin
de ödenecek.Katma Değer Vergisinden ındiriHir. 

2. Bu madfieye göre yapılacak indirime ait usul 
ve esaslarla; sjtofc beyannamesinin zamanına, şekil 
ve muhtevasına ilişkin esaslar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı tarafından tayin olunur. 

'BAŞKAN — Bu madde üzerimde söz isteyen?... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Btoeyenler,.. Madde kabul edifaniştir. 

Geçici 5 iridi maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ M t o D E 5. — 1. Katma Değer Ver-

gisi hazırlık ve uygulamasıyla ilgili harcamaları yap
mak üzere 1985 yılından başlamak üzere 5 yıl süre 
ile Bütçe Kanunlarının Maliye ve Gümrük Bakan
lığına ait (A) cetvelinin 112 kod numaralı «Devlet 
Gelirlerine ilişkin Hizmetler Yönetim - Uygulama, 
Denetim ve Yargı Hizmetleri» programında yer alan 
toplam ödeneklerin her yıl için % 30'una kadar kıs
mını blir fondîi toplamaya ve her harcama kalemin
den ne kadarıjnın fona aktarılacağını belirlemeye, 
Maliye ve Gümrük Bakam yetkilidir. 

2. Bu fondan; bina satın, alınarak veya kirala
narak yeni vergi dairelerinin kurulması, vergi daire
lerinin döşenmesi, mekanteasyon, basılı kâğıtların ha

zırlanması ve diğer uygulama hizmetleri ile, eğitim 
ve tanıtma çalışmaları yapılmasına ilişkin her türlü 
harcamalar, 1050 ve 2886 sayılı kanunlara ve 832 
sayılı Kanunun 30 - 37 nci maddelerinde yer alan 
vize hükümlerine tabi olmadan yapılır. 

3. (Fonum kullanılmasına ilişildin hizmetlerde gö
revlendirilen personele, Bütçe kanunları ve düğer 
mevzuatla sınırlı olmaksızın fazla mesai ve yolluk 
ödenmesine ve bu hizmetlerde çalıştırılmak üzere 
geçici personel istihdamına Malîye ve Gümrük Ba
kanlığı yetfciidir. 

4. Katma Değer Vergisi ile ilgM basılı kâğıt
ların basım, depolama ve dağıtım hizmetleri Gelir
ler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

BAŞKAN — Geçici 5 inci madde üzerinde söz is
teyen?.. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Balkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem 
üyeleri; Katma Değer Vergisi üzerinde yaptığım ince
leme sonunda - kendi branşımın biraz dışında ama -
geçici 5 inci maddeyi, biraz hukuk anlayışıma uygun 
görmedim. Müsaadenizle o konuda birkaç söz söyle
yeceğim. 

Geçici 5 inci madde aynen şöyle hülasa edilebilir : 
Bu madde, bütçe kanunlarının Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına ait «Devlet Gelirlerine İlişkin HizmetleD> 
programında yer alan ödenekler toplamının yüzde 30 
unun ayrı bir fonda toplanmasını ve Maliye Bakan
lığının takdiriyle kullanılmasını amir bulunmaktadır. 
Bu yüzde 30 toplanacak, Maliye Bakanlığı emrine 
verilecek, bu bir masarifi mesture şeklini alacaktır. 
Böylece, Maliye Bakanlığının takdiriyle"*- tek bir vi
zeye tabi değil - Sayıştayın vizesi alınmadan bina alın
masına, kiralanmasına, buraların döşenilmesine, fonun 
kullanılmasına ilişkin hizmetlerde çalışanlara, her tür
lü mevzuatın dışında (Devlet Personel Kanununu fa
lan tamamen deliyorsun, ortadan kaldırıyorsun), fazla 
mesai ve yolluk verilmesine, geçici memur istihdamı
na imkân verilmektedir. Bu madde bu şekildbdir. Be
nim hukuk anlayışıma sığmadı. Sizler nasıl takdir 
edersiniz, bilmem? 

•Maliye Bakam bu hükümle, personel mevzuatım 
delerek beş yıl süreyle, (Zaten seçimler de iktidarı beş 
yıl süreyle Anavatan Partisine nasip etti; bir senesi 
geçti, dört yıllan kaldı, gelecek iktidara ancak 8^9 
ay gibi bir süre kalıyor) bu masarifi mestureyi istedi
ği şekilde kullanacaktır. 
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Sayın Maliye Bakanı Devletin Hazinesinin sahibi
dir. Devletin gelirlerini diğer bakanlıklara örnek ola
cak şekilde kullanması lazımdır. Ben bunu devlet an
layışıyla kabili telif görmedim. Bu geçici maddenin 
metinden çıkarılmasını yüksek takdirlerinize arz ede
rim. Vatansever arkadaşlarımdan bunu beklerim. 
Takdir sizlerindir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Başka söz isteyen?.. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Grup adına söz rica ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
HP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZ

KURT (Çanakkale) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; düzenlemen geçici 5 inci maddeyle, ANAP 
iktidarının itiyat haline getirdiği bir hususu tekrar 
görmekteyiz. 

Genel bütçenin dışında, Sayıştay Kanununun, 
Devlet İhale Yasasnıın, Muhasebei Umumiye Kanu
nunun dışında, tabir caizse, her türlü denetimden, 
kontroldan, murakabeden yoksun bir vaziyette, en 
azından yoksun denebilecek bir vaziyette yeni yeni 
fonlar ihdas edilmektedir. 

Daha önce görmüş olduğumuz fon ihdası alışkan
lığının yeni bir belirtisiyle karşı karşıyayız. Bu bizim 
bütçe anlayışımızla bağdaştırılması mümkün olmayan 
bir anlayıştır ve korkarım ki, Türkiye Cumhuriyeti 
bütçesinin dışında fonlar suretiyle yüzlerce yeni büt
çeler ihdas edilmektedir, hem de Sayıştayın muraka
besinden ötede, hem de Devlet thale Yasasının öte
sinde, hem de Muhasebei Umumiye Kanunun öte
sinde. Bu iyi bir alışkanlık değildir. Bu iyi bir itiyat 
değildir. Kaldı ki, burada bir başka iyi olmayan iti
yadı da görmekteyiz. Gelirlerin, varidatın tahsisi bi
zim bütçe anlayışımızla bağdaştırılması pek mümkün 
olmayan bir yöntemdir. Bu madde ile bu da getiril
mektedir. Bu itibarla bu maddenin kanun tasarısından 
çıkarılması bir zorunluluktur. 

Grubum adına hepinizi saygı ile selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — önerge

miz var Savın Başkan. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayıp Başkan, 

önerge okunsun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI

KAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bu fon bütçe dışı bir fon değildir, genel bütçe içinde 
bir fondur. Hatta Bütçe Komisyonunda bu madde
nin görüşülmesi sırasında, MDP milletvekili arkadaş
larımız bu nedenden ötürü teşekkürlerini esirgememiş
lerdir. 

2. Burada gelirlerin tahsisi dle söz konusu değil
dir; sadece zorunlu olan, (A) cetvelinin 112 kod nu
marasında Meclîsçe öngörülen ödeneğin yüzde 3Û'u-
nun vergi gelirlerinin iyileşmesi için teşkilata harcan
ması direktif ini verir. Burada bir keyfilik de söz ko
nusu değildir. Çünkü 2 numaralı bent bu fondan ne
relere harcama yapılacağım öngörmektedir : Blina sa
tın alınarak veya kiralanarak, yani vergi dairelerinin ku
rulmasında harcama yapılacaktır, vergi dairelerinin 
döşenmesinde harcama yapılacaktır, mekanizasyon 
için harcama yapılacalktır, basılı kâğıt hazırlanması 
için harcama yapılacalktır ve özellikle eğitim ve tanıt
ma faaliyetleri için harcama yapılacaktır. Bu yönden 
de bir israfın söz konusu olması iddiasına katılamı
yoruz. 

Sayın Bayazıt görüşlerini belirtirken, bunu siyasî 
amaçla da kullanaibileceğimizi ima ederek, «5 yıl sü
reyle istiyorlar, bu 5 yıllık süre içerisinde bir seçim 
gelecek, o seçimde bu tahsisatı mesture kullanılacak» 
dediler. Tahsisatı mesture değil, açık bir tahsisat, har
cama yerleri belli, ödeme yerleri belli olan bir tahsi
sat. Ama böyle bir endişeleri varsa, Sayın Bayazıt 
teklif versinler, 3 yılla sınırlayalım, yeni seçimlerden 
önce de bu fon bitmiş olsun. Yani, kanunun yürürlüğe 
girdiği süreden itibaren 5 yıl değil, 3 yıl olarak ge
tirelim, sizin endişeniz de ortadan kalkmış olur. 

MEHMET ABDURREZAİK CEYLAN (Sliirt) — 
2 yıl sonra seçim olursa ne olur? 

IMALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (Devamla) — Asıl olan kişilere itimat et
mektir, asıl olan beraeti zimmettir. Onun için, bu 
endişeleri taşıdığınız müddetçe hiçbir izni vermemiz 
mümkün olamaz. Amaç aşikârdır, vergi idarelerinin 
gelişimidir. Çünkü, Türk bütçe uygulamasında gelir 
idaresi memurları genel idare hizmetleri sınıfı içeri
sinde yer almaktadır. O yüzden farklılaştırma da 
mümkün olamamaktadır. 
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Saygılarımla. (ANAP şualarından alkışlar) 
BAŞKAN. — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
ISoru kısmına geçiyoruz. 
Buyurun Saym Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Bakan, yalnız orada yevmiyelilerden, personelden 
bahsetmediniz. Ben müdrikim; evet 1 sene olafbiliır, 2 
sene olabilir; fakat 5 sene çok uzundur; Yüksek Ko
misyonla başlbaşa verseniz de bunu jmutedil bir güne 
indkseniz, herhalde daJha iyi olur. 2 yıl olur, hepimiz 
Ibuna memnun oluruz, şaibeden, de kurtuluruz. Çün
kü Maliye Bakanlığı, Hazinenin sahibidir ve herkesin 
iHibarmı kazanmış bir bakanlıktır, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevabınız var mı 
efendim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARİKAN (izmir) — 3 yıla indirelim efendim, 1985, 
1986 ve ,1987 yıllarında uygulansın; çünkü en az 3 
yıllık bir eğitim faaliyeti olacaktır,j 

BAŞKAN — Sayın Başkan, cevap veriyorsunuz, 
önerge vermiyorsunuz; sorulan soruya cevap veriyor
sunuz. 

[MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARİKAN (îzmir) — Niçin 3 yıl için teklif ettiğimi
zin gerekçesini anlatıyorum1. 

Hatırlarsanız, 1950 yılında Gelir Vergisi sistemi 
yürürlüğe girdiği zaman sürekli bir eğitim yapıldı, 
hem de her il ve her ilçede eğitim yapıldı; «Ticaret 
Odaları» yla işbirliği yapıldı, varsa «Sanayi Odaları» 
yla işbirliği yapıldı, olmayan yerlerde de Maliye ter
tipledi bu eğitimi. Bu konuda hesap uzmanları, ma
liye müfettişleri yoğun bir biçimde uğraştılar.: 

Elbette ki, Katma Değer Vergisi yürürlüğe gir
dikten sonra Maliye idaresi bu eğitimi yapacaktır, ya
ni sadece kendi memurlarını eğitme görevini üstlen
mekle kalmayacak, mükellefleri eğitmek için de yay
gın ve sürekli bir eğitim programı yapacaktır. 

Ben, hesap uzmanlığı eğitimine 1953 yılında gir
dim, 1956 yılında Bandırma turnesinde eğitim yap
tım; yani 3-4 yıllık bir eğitim süresi olacaktır. O yüz
den 3 yılı müsamaha ile karşılayacağınızı sanıyo
rum. (ANAP sıralarından «4 yıl olsun» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. An
cak, siz bir soruya cevap veriyorsunuz. Madde üze
rinde eğer böyle bir değişiklik yapmak istiyorsanız, 

Hükümet veya Komisyon olarak önerge verilmesi ge
rekir. (ANAP sıralarından «5 yıl olsun» sesleri) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARİKAN (izmir) — Komisyon olarak da verilebilir, 
Hükümet olarak da efendim. 

.BAŞKAN — Saym milletvekilleri, bu madde üze
rinde verilmiş olan önergelerin görüşülmesine geçiyo
ruz. 

Geliş sırasına göre önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte plan Katma Değer Vergisi Kanu

nu Tasarısının geçici 5 inci maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini' arz ve 

, teklif ederiz. 

Alâeddin Kısakürek Mehmet özdemir 
Kahramanmaraş Elazığ 

Mehmet Deliceoğlu Alpaslan Pehlivanlı 
Adıyaman Ankara 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

2. Bu fondan; bina satın alınarak veya kirala
narak yeni vergi dairelerinin kurulması, vergi daire
lerinin döşenmesi, mekanizasyon, basılı kâğıtların ha
zırlanması ve diğer uygulama hizmetleri ile eğitim ve 
tanıtma çalışmaları yapılmasına ilişkin her türlü har
camalar, 1050 ve 2886 sayılı Kanunlara, 121 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine, 832 sa
yılı Kanunun 30 - 37 nci maddelerinde yer alan vize 
hükümlerine tabi olmadan yapılır. 

G E R E K Ç E 
Gelir idaresinin Katma Değer Vergisi ile ilgili 

araç, gereç ve kırtasiye, basılı kâğıtları süratle temin 
edebilmesi için bazı sınırlamalar yumuşatılmış, an
cak maddenin 2 nci fıkrasının eski hali her türlü alı
mın Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile yapılması şartı
nı ortadan kaldırmamıştır. Bu tür alımlarda gerekli 
süratin sağlanabilmesi için gerektiğinde Devlet Mal
zeme Ofisi dışında da alım yapılabilmesi imkânı sağ
lanmak istenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Katma Değer Vergisi Kanu

nu Tasarısının geçici 5 inci maddesinin 1 inci fıkra
sındaki (5 yıl) sürenin (3 yıl) olarak değiştirilmesi
ni arz ederim. 

Vural Arıkan 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının geçici 5 inci madde

sinin tasarıdan çıkartılmasını arz ve talep ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Mehmet Kemal 
Bursa 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Yusuf Demir 
Uşak 

Gökçora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçici 5 inci maddenin metinden çıkarılmasını 

arz ederiz. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

M. Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Haydar Koyuncu 
Konya 

x Turgut Halit Kunter 
Rize 

BAŞKAN — En aykırı önergeler bu son okunan 
önergelerdir. 

Bu önergeleri tekrar okutup işleme koyuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçici 5 inci maddenin metinden çıkanlmasını 
arz ederiz. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş Milletvekili 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — İki önerge de aynı mahiyettedir; özet 
olarak geçici 5 inci maddenin metinden çıkarılması
nı istemektedir. 

Bu iki önergeyi birlikte Komisyona ve Hükümete 
soracağım ve birlikte oylayacağım. 

Aynı mahiyetteki bu önergelere Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALÂATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmit) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen var mı? Yok. 

Hükümetin ve Komisyonun katılmadığı ve 5 inci 
maddenin metinden çıkarılmasını isteyen bu önerge
leri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Son önergeyi okutup işleme tabi tutacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kafanla Değer Vargisli Ka

nunu Tasarısının geçici 5 inci maddesinin 1 inci fık
rasındaki, (5 yıl) sürenin (3 yıl) olarak değiştirilme
sini arz ederim. 

Vural Arıkan 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

BAŞKAN — Hükümetin 'bu önergesine Komis
yon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT {Muş) — Katılıyoruz efen
dim. 

'BAŞKAN — önergeyi 'bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. (ANAP sıralarından «5 yıl» sesleri) 

önerge vermiyorsunuz, önerge veren 'bakanın 
önergesini oyluyorum. 

(Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Btaeyenler... Kalbul edi'lmıişflir. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

(Bir diğer önerge daha var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Katma Değer Vergisi Kanu

nu Tasarısının ıgeçiei 5 inci maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısakürek 
ve arkadaşları 

2. Bu fondan; 'bina satın alınarak veya kirala
narak yeni vergi dairelerinin kurulması, vergi daire
lerinin döşenmesi, mekanizasyon basılı kâğıtların 
hazırlanması ve diğer uygulama hizmetleriyle eğitim 
ve tanıtma çalışmaları yapılmasına ilişkin her türlü 
harcamalar, 1050 ve 2886 sayılı Kanunlara, 121 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine, 832 
sayılı Kanunun 30 - 37 nci maddelerinde yer alan 
vize ^hükümlerine tabi olmadan yapılır. 

'BAŞKAN — Komisyon !bu önergeye 'katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALÂATTÎN FIRAT {Muş) — Katılıyoruz efendim. 

(BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKAM VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılıyorlar. 
Bu son önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 
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Maddeyi, kabul edilen bu önergeler istikametin
de ve değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeden sonra, yeni 'bir geçici madde ek
lenmesi, hakkında bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
•Görüşülmekte olan 130 sıra sayılı Katma Değer 

Yengisi Kanunu Tasarısına geçici 6 neı madde ola-
ralk vergi yükünün geçim ısıkıunlfcısı içimdeki gen'iiş 
toplum kesimleri üzerindeki olumsuz etkisinin azal
tılması, vergi kontrolünün kolaylaştırılması maksa
dıyla aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

İsmail Şen'gün 
Denizli 

Turgut Sera Tiral 
Giresun 

Osman Bahadır S. Fevzi Fırat 
Trabzon Zonguldak 

GBÇİCÎ MADDE 6. — Madde 1 kapsam tria giren 
teslimler içlin perialkerade safhaya acil uygulaımıaya, Ba
kanlar Kurulunca tespite olunan torihıte başlanır. An
cak bu tarih 1 Jl .1986'dan daha önce alıniaımaz. • 

IBAiŞJKA'N — Yeni 'bir madde önerisinde bulun
malarda şu usulü takip ediyoruz : Buna Komisyo
nun katılıp katılmadığını soracağım. Eğer Komis
yon hu yeni madde ilavesine katılıyor ise, o zaman 
aynen bir madde muamelesi görecek, ona göre gö
rüşmeler yapılacak. Katılmıyorsa hu önergeyi oyla
rınıza sunacağım. 

Bu yeni madde önerisine Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KÖM'föYlONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önerge sahihi söz almak istiyor 
mu? 

Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR {Ordu) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; kanun tasa
rısının 1 inci maddesi ile ilgili olarak yaptığım ko
nuşmada aslında hu konuya değinmiştim. 

Ortaya çıkan tablo şu : Katma Değer Vergisi ile, 
1985 yılı içinde mevcut millî ıgelir hesapları ve tü
ketim harcamaları göz önüne alındığı takdirde, tah
sil edilecek verginin miktarı silinen sekiz vergiye ait 

546,5 milyar liralık verginin birkaç katı oluyor. Bun
daki istisnaları nazarı itJbare alsanız dahi, 1985 yılı 
içlinde Katıma Değer Vergisi dolayısıyla ek vergi fcül-
fetiniin 1 trilyon lira seviyesinde olacağını tahmin 
ediyoruz. 

Birinci konuşmamda da işaret ettiğim gibi, as
lında Türkiye'de vergi gelirlerinin gayri safî millî 
hâsılaya oranı son dört-beş yıl içinde büyük bir dü
şüş göstererek yüzde 19,3'ten, yüzde 14'e düşmüştür. 
Binaenaleyh bunun artırılması normaldir, doğrudur. 
Ama bu artırılma hadisesinin birdenbire bir şok şek
linde olmamasını temin bakımından, uygulamaya fca-

- demeli olarak geçilmesni. teklif ettik. Konu bu. 
Gene konu, kanunun bütün maddeleri aynen cari 

olacaktır. Sadece perakendeci safhasındaki katma 
değerin vergi kapsamına alınması hadisesine, zaman 
içinde, gerek Maliye ve Gümrük Bakanlığı teşkila-
Itunrn bu işe hazır hafe gelmesinin, gerek veırigıi mü
kelleflerinin vergiye alışalbilmesinin temini açısından, 
Bakanlar Kurulunun tespit edeceği tarihte geçilmesi 
teklif edilmektedir. Ancak, bir kayıt daha var; bu 
takdirde bu Katma Değer Vergisinin perakendeci 
safhasına teşmili hadisesinin de asgarî bir yıl erte
lenmesi teklif edilmiştir. Konu budur. 

Bu takdirde netice ne olmaktadır? Biraz evvel 
ifade etmiş olduğum vergi miktarında, gene de sili
nen vergiye nazaran çok büyük bir artış bahis ko
nusudur. Çünkü, Hükümetin teklif etmiş olduğu ta
sarıda perakendeci safhasındaki katma değerin mik
tarı, normal değerin yüzde 30'u olarak takdir edil
miştir. Yüzde 30 olduğu takdirde, bu yüzde 10 nis
petinin yüzde 7'ye düşürülmesi anlamına gelir. O 
takdirde de yine tahsil edilecek Katıma Değer Vergisi
nin 1985 yılı Itoplamı 1 trlytoirııun üzenine çıklmlakttiadır, 
silinen vergi ise 546,5 milyardır. 

İşte bunu 1,5 trilyondan 1 trilyon seviyesine in
direbilmek bakımından bu sistemin uygulanmasının 
doğru olacağını ve büyük geçim sıkıntısı içinde çır
pınan, özellikle ortadireğin, bu suretle kısmen olsun 
ferah bir duruma «gireceğini tahmin ediyoruz. 

Bu nedenle bu 'teklifi yapmış bulunuyoruz. Takdir 
Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Yeni bir geçici madde eklenmesini öneren bu Öner

geye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
Oylarınıza başvuruyorum : Bu önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 
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Yürürlük maddesini okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 62. — Bu Kanunun Bakanlar Kurulu 

ile Maıiye ve Gümrük Biakanhğırtia yetki veren hü
kümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1.1.1985 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Katma Değer Vergisi Kanu

nunun «Yürürlük» başlıklı 62 nci maddesinin aşağı
daki' İbiğimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 62. — Bu Kanunun Balkıanliaır Kurulu. 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki veren 'hü
kümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1.1.1986 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Onural Şeref Bozkurt Salih Alcan 
Çanakkale Tekirdağ 

Yusuf 'Demir 
Uşak 

Muzaffer Yıldırım 
'Kayseri 

Mdhrnet Üner 
Kayseri 

'BAŞKAN — Diğer önerge de aynı mahiyettedir, 
'birlikte işleme ta'bi tutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının yürürlükteki maddesinde yürürlük ta

rihinin 1 'Ocak 19186 şeklinde değiştirilmesini saygıy
la arz ederiz. 

İsmail Şengün 
'Denizli 

Ferit Melen 
Van 

Sabahattin Eryurt 
'Erzurum 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt! 

Hatay 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

BAŞKAN — İkisi de aynı mahiyette olan bu 
önergelere Komisyon katıhyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTiN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN flzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergelere Komisyon ve Hükümet 

katılmamaktadır. 

Önerge sahiplerinden konuişımıak isteyen var mı? 
Yok. 

l'SMAİL ŞENGÜN ('Denizli) — Sayın Başkan, 
'bu konu üzerinde çok konuştuk. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı her iki 

önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergeler kabul edilme
miştir. 

62 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 63.. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

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

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Oyumun rengini belli etmek için aleyhte söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylamadan ev
vel, oyunun rengini .belirtmek için Sayın İlhan Aş
kın lehte, Sayın Bayezit aleyhte söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Aşkın. (Alkışlar) 
İLHAN AŞKIN (BURSA) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli milletvekilleri; Plan ve Bütçe 
Komisyonumuzda birkaç gün devam eden sürekli 
görüşmelerden sonra bugün de muhterem huzuru
nuzda Hükümetimizin getirmiş olduğu Katma De
ğer Vergisi Kanunu Talsarılsını enine 'boyunla tar
tışmış öldük. 

Son yıllarda vergi sistemleri içerisinde önemli 
bir vergi durumuna gelen Katma Değer Vergisi baş
ta Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil ülkelerde 
ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde, bunun yanında 
Afrika, Asya ve Amerika'da olmak üzere 31 ülkede 
uygulanmaya başlamıştır. 1967 yılından itibaren böy
lesine bir vergi sistemine geçilmiş olan bu ülkeler
deki uygulamaları, Türkiyemizde de Maliye Bakan
lığımız yakından takip etmeye başlamıştır. Hatta 
ilk «Katma Değer Vergisi Kanun» tasarıları üzerin
deki çalışmalar 1969 yılından itibaren Türkiyemizde 
de yapılmaya başlamıştır. 1970 yılında çıkarılan Fi
nansman Kanunundaki İşletme Vergisi, bir ölçüde 
katma değere benzetilmiş, hatta o günlerde kamu
oyuna dahi, böylesine bir vergi durumuna geleceği 
bdirtilmiştir. 
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(Katma Değer Vergicine geçilirken hükümetleri 
endişeye sevk eden «lAcaba yerine geçtiği vergilerde
ki (hâsılatı Katma Değer Vergisi de sağlayabilecek mi
dir?» hususu olmaktadır. Ama Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna dahil ülkelerde dalhi, ilk jfıllarda vergi 
hasılatlarında artışlar sağlanmaya başlamıştır. 

IB-iz de ümit ediyoruz ki, Türkiyemizde de Kat
ma Değer Vergisinin uygulanmasıyla bir nevi öto-
kontorlün de sağlanmasıyla hem Gelir Vergisinde 
bir artış sağlanacak, hem de kaldırılan sekiz vergi
nin yerine geçen Katma Değer Vergisi hâsılatı da, 
513 milyarlık hâsılatın üstünde olacaktır. Biz buna 
inanmaktayız. Türkiyemizde mükelleflerimiz de yavaş 
yavaş yetşimeye başlamıştır. 

IBu arada Maliye Bakanlığımız 'bu vergiyi tanıtı
cı çalışmaları da layıkıyla yaptığı takdirde, sanıyo
rum ki, 1.İl. 1985 tarihinden itibaren Türkiyemizde 
uygulanacak bu vergi büyük zorluklar da çıkarmaya
caktır. 

Bu vergi tasarısının görüşüldüğü sırada, sayın 
muhalefet partilerimizin grup sözcüleri ve sayın mil-
tetvekillerimizin, hem Plan ve Bütçe Komisyonunda
ki hem de Genel Kuruldaki değerli katkılarıyla, bu 
vergiye yaklaşım içinde olduklarını yakından gördük 
ve tanık olduk. İnşallah biraz sonra oylamaya geçil
diğinde de bu vergiye yaklaşımları, kullanacakları 
beyaz oyla bir defa daha ortaya çıkmış olacaktır. 

Türk Vergi sisteminde yeni bir hamle, yeni bir 
reform yapan Anavatan PartıVi İktidarı ve onun Hü
kümetinin getirmiş olduğu bu değerli Katma Değer 
Vergisi Kanununun Türk Ulusuna hayırlı sonuçlar 
getireceğine inanmaktayım ve bu bakımdan da bu 
kanun tasarısında beyaz oy kullanacağımı huzurla
rınızda ifade etmek istiyorum. 

'Saygılarımla. 

'BAŞjKAlN — Teşekkür ederim Sayın Taşkın. 
(Alkışlar). 

Aleyhte konuşmak üzere Sayın Turan Bayezit; 
buyurun efendim. 

!M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclîsin değerli üyeleri; Halk
çı Parti programını açtığınızda, kurum olarak Kat
ma Değer Vergisinin mevcut olduğunu görürsünüz. 
Ancak sadece isim ve kurum olarak Katma Değer 
Vergisinin mevcudiyetinden hareket ederseniz, biraz 

önce konuşan arkadaşımın düştüğü yanılgıya düşer
siniz. Halkçı Partinin ,Kaifina Değer Vergisine yak
laşımı, sosyal adalet ilkeleri içerisinde, bugün top
lumun büyük kesimini teşkil eden; emeklisi, esnafı, 
çiftçisi, memuru, işçisi ve küçük tüccarıyla büyük bir 
kitlenin korkuyla beklediği bir oltamın habercisi ol
mayan bir vergi sistemidir. 

(Biz Komisyonda ve Genel Kurulda olumlu yak
laşımlar içine girdik parti olarak ve grubumuz adına 
konuşan arkadaşımız, dikkat buyurdunuzsa, özellik
le grubumuzun oyunun rengini belli etmedi. Çünkü 
bir ümidimiz vardı. Diyorduk ki, verdiğimiz önerge
lerle memleketin menfaatinde, sosyal adalet ilkeleri
nin tahakkukundaki, sosyal adalet ilkelerine (Anava
tan PartM de bel bağlamaktadır söylediklerine göre) 
birleşebiliriz. Heyhat gördük ki, verdiğimiz önerge
ler reddedildi. Verginin nispeti üzerinde, verginin yü
rürlük süresi üzerinde ve nihayet en son geçici mad
deye ilave ettirilen bent üzerinde, biz hangi anlamla 
hareket edildiğinin şuurundan uzak değiliz arkadaş
lar. 

Bu nedenle biz bu Vergiyi kendi parti programı
mızın, Halkçı Partinin sosyal adalet ilkelerinin dı
şında görüyoruz, bizim tanıdığımız, bizim benimse
diğimiz Katma Değer Vergisiyle hiçbir zaman bağ-
daştıramıyöruz. 

Bu itibarla Halkçı Parti Grup Basjkanvekili olarak. 
şahsî oyumun «Kırmızı» olduğunu arz ediyorum. 
Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan Ba
yezit. 

Tasarının tlümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında 

dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın 
Milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim 
çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak sure
tiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
'(Oylar toplandı) 

BAüŞKAlN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 
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ıBA'Ş/ICAN — Sayın milletvekilleri, Katma Değer 
Vergisi Kanunu Tasarısının açık oylama sonucunu 
sunuyorum: 

Oy sayısı : 314 
(Kalbul! c; K88 
Ret : /l 2(1 
Çekinser : 4 ' ". 
(Böylece, kanun tasarısı kalbul edilmiş ve kanun

laşmıştır. Memlekete hayırlı olsun. 

25 . 10 , 1984 O : 1 

Sayın Mille'tVekilleri, .sözlü- sorularla gündemde 
bulunan ve gündeme girecek olan kanun tasarı ve tek
liflerini sırasıyla görüşmek için 30 Ekim 1984 Salı 
günü saat 15.001te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 19.53 

»••<« 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğtu 
nun, göçebe ailelerin iskânına ilişkin İçişleri Baka
nından sorusu ve İçişleri Bakanı Ali Tannyar ile 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğa'tn yazıtı cevapları (7/155) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın içişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak oevapfendırllmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

İSaygıl'arımla. 
Hilmi Nallbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

ıSoru 1. (Halen Türkiyemizde göçebe hayatı ya
şamakta olan aile var mıdır? 

ISoru 2. Bu göçebelerin yerleşik düzene geçiril
mesi için Hükümetçe alınmış bir tedbir ve uygulama 
var mıdır? 

ISoru 3. 2510 sayılı Kanuna ve buna bağlı nizam
name 'hükümlerine «göre iskânları sağlanması gereken 
bu gibi göçer-gezerlerin yerleşik düzene geçirilmele
rinin sağlanması neden sürüncemede bırakılmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığıı 

İlliler İdaresi Genel Müdürlüğü 
Ş>. Md. :'4!20.211/55-5426 

Konu : iSoıru Önergesi. 

26.9.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türküye Büyük Millet Meclisi Gm'e'l Sek

reterliğinin 3.9.1984 gün ve 7/155-1654/05905 sayılı 
yazısı. 

Erzurum Millefivekil'i Hilmi (Nalbantoğlu tarafın
dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulup, Bakanlığımıza iletilen 3.9.1984 tarihli göçebe 
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ailelerinin iskânına ilişkin yazılı soru önergesi, Ba
kanlığımız (görev alanına girmediğinden, ilgisi nede
niyle ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Dr. (Alli Tannyar 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
Tarım Orman Ve (Köy fişleri Bakanlığı! 

Özel Kalem Müdürlüğü 24,10.1984 
Sayı ÖKM. 2-Ü541 

Konu : Yazılı iSoru önergesi. 

,Türklye Büyük Millet Meclisi JBaşkanlığına 
tligi: Gen, Sek. K. ve K. Dai. Bşk. lığımın 3 Eylül 

1984 tarih ve 7/155/1654-05905 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın

dan Bakanlığımıza yöneltilen «Göçebe (Ailelerin İs
kânı» (hakkındaki yazıilı soru önerigesin'in cevabı ekte 
takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı (Soru Önergesinin Cevabı 

Cevap : Türkiye'de gruplar halinde yaşayan gö
çebe aileleri (mevcuttur. 

Yerleşik duruma geçmemiş ive gerçekten tam gö
çebe hayatı yaşayan aileler, müracaat ettikleri tak
dirde ve imkânlar muvacehesinde 2510 ve Eki 1306 
sayııh İskân kanunlarıma göre istekleri doğrultusunda 
Devletçe tarım veya şehir iskânına tabi tutulmakta
dırlar. 

Göçebe gruplar, yukarda beliritlien kanunlar kap
samında peylerpey ve imkânlar ölçüsünde Devletçe 
islkân edilmektedirler. 
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(D'evldt'ten iskân talebinde bulunan göçebelerin 
iskânları büyük ölçüde sağlanmış ve sağlanmaktadır. 
Göçdbe iskânları .sürüncemede bırakılmayıp İmkânlar 
ölçüsünde realize edilmektedir. 

İBu cümleden idlmak üzere; 
1. Hatay-IKırıklhan^KuMusoğuk'su köyünde Sa-

nkeçili ©öçebe grubundan 716 ailenin tarımsal iskânı 
sağlanmıştır. 

2. Hatay-Kmkhan-'Alakoyun Mahallesinde 132 
Sankeçili Göçebe ıgrulbu ailesine konutları teslim edil
miş, arazilerin verilme çalışmaları sürdürülmektedir. 

3. IBeritanlı Göçdbe 'grubuna mensup 109 aile, 
şehirsel İskâna tabi tutulmuş olup konutları teslim 
edilmiştir. 
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4. Beritanlı Göçebe grubundan 167 ailenin ta
rımsal iskânlarının sağlanması çalışmaları sürdürül
mektedir. Bu ailelerin konutları tamamlanmış, Darım 
arazileri temin edilmiş olup tarımsal işletme binala
rının ikmalini müteakip 1985 yılı içerisinde iskân iş
leri tamamlanmış olacaktır. 

5. ıDüdiran-Kıçan Göçebe grubundan 191 aile
min şehirsel iskânı çalışmaları sürdürütaelkltedir. 50 
konut tamamlanarak hak 'sahiplerine teslim edilmiş 
olup, bakiye konutların ihaleleri yapılımış ve tamtamı-
landığında ailelere verilecektir. 

lArz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve (Köy İşleri IBakanı 

• » « • 
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. Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır, 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahıinkaya 

. 
ANTALYA 

Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AM Dizdaroğlu 

Üye sayısı : 
Oy verenler 
Kabul «denler : 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
314 
1818 
121 

4 
1 

85 
1 

(Kabul edenler) 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURS.A 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal İğrek 
Fahir Sabuniş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 

EDİRNE 
Türkan Turgut Ankan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Yıdırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
tsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatlma Mihrfban Erden 
Musltafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentürk 
Rü^tü Kâzım Yücelen. 

İSTANBUL 
Bütenlt Akarcalı 
Sabit Batumlu 
Ömer Nccaiti Cengiz 
HayneMn Elmıas 
HaMl Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Mehmet Kalkaslııgü 
Alıtan Kavak 
R. Ercüment Konukiman 
Leyla Yeniay Köseoğiu 
Turgut özal 
Bilal Şişman 
Ali Tanrıv»r 
Mustafa Tınaz Titiz 
İbrahim Ural 
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İZMİR 
Vural Arıkan < 
Hüseyin Aydemir 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz önen 
özdemıir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur . •, 
Ali Topçuoğlu 

I ' 
KARS 

İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Ömer Kuşhan 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Mustafa Şükrü Yüzbaşıûğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
İbrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 
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KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Metin Emiroglu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 

*Sururi Baykal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANKARA 
Kadri Altay 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüzhet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
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NİĞDE 
Mustafa. Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Küıçaslan 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Gülami Erdoğan 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfikı Atatever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selini Koçaker 
Mehmet Zeki Uzun 

TRAİBZON 
Eyüp Aşxk 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfüllah 'Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Eryurt 
Hilmi Nalbantoğlu 

(Reddedenler) 'dedenler) 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni tslimyeli 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Kâmran İnan ı 
Faik Tarımcıoğlu 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇO^UM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 

-599 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlü 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 
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ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 

GÎRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Abdurrahman Demirtaş 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
îmren Aykut 
Günseli özkaya 
Arife Necla Tekinel 

İZMİR 
Mahmut Akkıhç 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söyleniezoglu 

KARS 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 

Mustafa İzci 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi ©içer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TOKAT 
Cemal özdemir 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş ~ 
Muhteşem Vasıf Yücel 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 

(Çekimserler) 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 

HATAY 
M. Murat Sökhıenoğlu 

İSTANBUL 
Saim Bülend Ulusu 

(Geçersiz oy) 

İSTANBUL 
Böhlç Sadi Abbaisoğlu 
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(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Coşkun Bayram 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Ahmet Kemal Aydar 
Adi Bozer 
Necdet Calp 
H. İbrahim (KaraHBşk. V.) 
Halil Şıvgın '(İz.) 

ANTALYA 
Sudi Neş'e Türel (B.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
{Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Fuat öztekiin 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
<P.) 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Bahçeci 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

ELAZIĞ 
Zeki YavuzDürk ÜB.) 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar \ 
Cemal Büyükbaş (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Feyzuilah Yıldırır 

HATAY 
Tevfik Bilal 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Mdnmett Kocabaş 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
B, Doğanean Akyürck 
Yaşar Altyayrak 
Mucip Ataklı 
M. Vehbi Dinçerler (B.) 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz thlsan Hastürk 
Ömer Ferruh fllter 
Doğan Kasaroğlu 
Fenidun Şakir öfcünç 
Tülay öney 
ibrahim özdemir 

Kemal özer {İz.) 
Namık Kemal Şentürk 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hayrullah Olca 
Turgut Sunalp 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Musa öğün 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 

KONYA 
Abdullah Tenekeci (!B.) 

KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (ıB.) 

MANİSA 
ismail özdağlar (B.) 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
Mümtaz özkök 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Mehmet Aydın <IB.)" 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Rıza Teklin 

SİVAS 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
M. Mıükerrem Taşcıoğlu 
İB.) 
Şevki Tastan 

ŞANLIURFA 
Fahri Karakeçili 

TOKAT 
Enver özcan 
Talat Sargın (iz.) 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

ZONGULDAK 
Engin Cansızoğlu 
Isa Vardal 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL v 1 

«01 — 



/ 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

17 NCİ BİRLEŞİM 

2 1 . 10 . 1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

;ı; 
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. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken

derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

3. — İstanbul Milletvekili Sa'bit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

5. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/İ60) 

6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

7. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır Kültür Merkez binası inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/178) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İli sağlık sorunlarına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İlindeki vakıf eserlerinin muha
faza ve tamirine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/180) 

İl1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İlinde uygulanan taşlı arazi ıslah 
projesine ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/181) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İlinin içme suyu sorununa iliş
kin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/182) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

14. —• Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/184) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin Enerji ve Tobiı Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

16. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

17. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
Soma Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

(Devamı arkada) 



18. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

19. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen' 
in, Fiskobirlik'ln fındık üreticilerine olan borcuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

20. — Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sa-
kallıoğlu'nun, mısır ürünü ithaline ve mısır üretici
lerinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

n 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı: 82 ve 82'ye 
1! inci ek) (Dağıtma tarihi :• 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 2. — Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/498) (S. Sa
yısı: 130) (Dağıtma tarihi: 22.10.1984) 

X 3. — 19.2.1947 tarihli ve 5016 sayılı Millet
lerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Veril
mesine Dair Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 132) (Da
ğıtma tarihi.:. 23.10.1984) 

4. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
ve Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun, Uzun 
Vadeli Planın Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün 
Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (2/147) (S. Sayısı : 133) (Da
ğıtma tarihi : 23.10.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


