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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
305 

307 

309 

GENEL KU-

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

309,334 

309 

1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, trolcuların başıboş hareketleri ve Karade
niz Bölgesi kıyı 'balıkçılarının sorunları konu
sunda gündem dışı konuşması 309:310 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, üniversite gençliğinin ve yöneticilerinin 
sorunları ile YÖK Başkanının Plan ve Büt
çe Komisyonundaki beyanı konusunda gün
dem dışı konuşması 310:312 

B) Tezkereler ve önergeler 312,335 

1. — 11 - 14 Kasım 1985 tarihlerinde 
Birleşik Arap Emirliklerine, 14 - 16 Kasım 
1985 tarihlerinde Pakistan'a resmî bir ziyarette 
bulunacak olan Cumhurbaşkanı Kenan Ev« 
ren'in dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, 

Sayf» 
TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'ın 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/898) 312 

2. — 11 - 14 Kasım 1985 tarihlerinde 
Birleşik Arap Emirliklerine, 14 - 16 Kasım 
1985 tarihlerinde Pakistan'a gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönü
şüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/899) 312 

3. — 11 - 14 Kasım 1985 tarihlerinde 
Birleşik Arap Emirliklerine, 1 4 - 1 6 Kasım 
1985 tarihlerinde Pakistan'a gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü-
rel'in dönüşüne kadar Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/901) 

4. — Fransa'ya gidecek olan Başbakan 
Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs* 

313 
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Sayfa 
met Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/902) 3.13 

5. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Te-
nekeci'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin ve-ı 
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/903) 313 

6. — Brezilya'ya gidecek olan Devleti 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Ka
ya Erdem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/904) 

7. — Oman (Sultanlığına gidecek olan 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşü
ne kadar Devlet Bakanlığına, Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhuribaşkanlığı 
tezkeresi (3/905) 

8. — 17. ide uygulanması TBMM'ncd 
5.6.1985 tarihinde onaylanmış bulunan sıkı
yönetimin; Adana, Adıyaman, Ağrı, Erzu
rum, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Kars il
lerinden 19.11.1985 günü saat 17.00'den iti
baren kaldırılmasına, diğer 9 ilde 19.11.1985 
günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile 
uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/893) 

313 

313 

314 

9. — 6 ilde uzatılması ve 6 ilde ilan edil
mesi TBMM'nce 5.6.1985 tarihinde onaylan
mış 'bulunan olağanüstü halin; Edirne, Erzin^ 
can, Kahramanmaraş ve Kocaeli illerinden 
19.11.1985 günü saat 17.00'den İtibaren kal
dırılmasına, Ankara, Artvin, Bursa, İçel, İz
mir, Malatya, Ordu ve Sivas illerinde 
19.11.1985 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay 
süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/894) 314:326 

10. — Adana, Adıyaman, Ağrı, Erzurum, 
Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Kars illerinde 
1$11.1985 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay 
süre ile olağanüstü hal ilan edilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/897) 326 

Sayfa 
11. — Sinop Milletvekili özer Gürbüz' 

ün (6/499) numaralı sözlü soru önergesinin 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi (4/157) 335 

12. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üye
liğinden çekildiğine dair önergesi (4/158) 335 

C) Çeşitli işler 326,334 
1. — Sayıştayda açık (bulunan üyeliklere 

seçim yaprlimasma dalir Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu 1(5/66) <$, Sayısı : 362) 326:327,334: 

335; 
V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞME

LER 328 
1. — Plan ve Bütçe Komisyonunda Sa

yıştay üyelikleri için yapılan seçim hakkında 328:334 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 335,351 
A) Sözlü Sorular ve 'Cevapları 335 
1. —.İçel Milletvekili 'Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, Amerika 'Birleşik Devletlerinin «Yıl
dızlar savaşı» adlı -stratejik savunma sistemi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/503) 335 

2. —. Aydın • Milletvekili Ertuğrul' Gök-
gün'ün, DESÎYAB'ın ortak olduğu işçi şir
ketlerinin durumuna ilişkin 'Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/5Ö4) 335 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesisle
rinde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/505) 335 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üzerin
deki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergeıdi (6/506) 335 

5. — İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş-
bakandaırı sözlü soru önergesi (6/507) 335 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ' 
lar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tığı «gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/508) 335 

7.'.'— Aydın Milletvekili Ertuğrul GÖk-
gün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakanidan sözlü soru önergesi (6/509) 336 

'8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
ılar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li 
işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ-
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lamak üzere 'bir anlaşma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/511) 

9. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen 
ve yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/513) 

10. — istanbul Milletvekili Sabit Ba-
tumlu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/411) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, bankaların döviz rezervi miktarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/412) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Baturn-
lu'nun, İstanbul İli Haliç sa'hillerinde istimlak 
edilen arsaların 'bedellerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soıu önergesi (6/413) 

13. — Sinop Milletvekilli Halk Barış Can' 
m, (haklarındaki sıkıyönetim kararları kaldı
rılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesii (6/514) 

14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
m, güvenlik sorüşturmailarma ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/515) 

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

Sayfa 

336 

336 

336 

336 

336 

336 

336 

336 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Yozgat-Çayıralan İlçesinde bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
sözlü sorusu ve İçişfleri Bakanı Yıldırım Ak-
Ibukıt'un cevabı (6/423) 337:339 

17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri (Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/424) 339 

18. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, uygulamaya konulan yatırım projele
rine ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/426) 339 

19. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. 
seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/518) 339 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul, Ankara ve İzmir belediye-
lerine atanan üst düzey yöneticilerine iliş
kin Başbakandan, sözlü soru önergesi (6/432) 

21. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Hükümetin para politikasına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesii (6/433) 

22. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
frü'er'in, banker ve bankerzedelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesii (6/434) 

23. — İçel •Milletvekilli Durmuş Fikri Sağ
lar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
oava ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/519) 

24. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
A'ltunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet te-
keliniın kaldırılacağına dair bevanına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 

25. — İzmir Milletvekili Durcan Emir-
bayer'in, İzmir - Güzelbabçe'de tapu ve ruh
sat alınmadan inşaatına başlandığı iddia edi
len (bir kooperatife ilişkin Bavındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle 
Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/453) 

27. — Çorum Milletvekili Ali Avhan Çe-
tin'in, Çorum İlline bağlanması düşünülen ye-
ni demliryolumıa ilişkin Ulaşjtırma Bakanından 
sözlü soru önergesii (6/456) 

28. — Aydın 'Milletvekili Ertuiğrul Gök-
gün'ün, bakanlık bünyesinde yapılan ata
malara ilişkin Tarım Orman ve (Kövişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/461) 

29. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, 
Siirt İline bağlı bazı ilçelerin karayolu soru
nuna ilişkin Bavındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/462) 

30. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzerin, marangozlara tanınan kapasite bel
gesi uygulamasının kaldırılış nedenine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
ısoru önergesi (6/463) 

Sayfa 

339 

339 

339 

339 

340 

340 

340 

340 

340 

341 

341 
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31. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt 
işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köy-
'işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, ıslah edilen yerli cins inek ve ko
yunlara ilişkin Tarım Orman ive Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

33. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Hekimhan ilçesinde şeriat hükümeti kur
mak amacıyla propaganda yaptıkları iddia 
edilen Devlet memurlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/472) 

34. — Hatay Milletvekili Abdurrahıman 
Demirtaş'ın, tahmil ve -tahliye için iskende
run Limanına yanaşan bazı yük gemilerine 
öncelik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Balkanından sözflü som önergesi (6/473) 

35. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, 'besi hayvanlarının sayısına ve besi
cilere 'kullandırılan krediye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesii (6/475) 

36. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, .salgın hayvan hastalıklarına karşı alı
nan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesii (6/476) 

37. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına 
satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fatura 
düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına 
ilişkin Maliye ve Gümrük (Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/477) 

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

39. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Sivas ilindeki Döliktaş Tüneli inşaatı
nın iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'da 
yayınlanan bir gazetedeki habere ilişkin 
Barbakandan «özlü soru önergesi (6/480) 

Sayfa 

341 

341 

341 

341 

341 

341 

341 

341 

341 

342 

41. — Diyarbakır 'Milletvekili Mahınud 
Altunakar'ın, üniversitelerin tahsisatlarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/482) 

42. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, Iran islam Cumhuriyetinin kuruluş yıl
dönümü nedeniyle istanbul'da dağıtıldığı 
iddia edilen dergiye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/484) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara İlindeki Sıhhiye-Tan-
doğan yolu projesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/485) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara'daki belediyelerin yol 
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin içişleri 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 

45. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun 
sorumluluğuna ilişikin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/488) 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve 
yıkıcı faaliyetlere karşı Basın Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüğünce alınan ted
birlere üş/km Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) 

47. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya - Ereğli Ovasındaki sulama suyu ihti
yacına ilişikin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/491) 

48. —• İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alı
nacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/492) 

49. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Damirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/493) 

'50. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, 
müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle ta
şınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/494) 

51. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nuri, enflasyonun durdurulamayış 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/495) 

Sayfa 

342 

342 

342 

342 

342 

342 

342 

342 

343 

343 

343 
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Sayfa 
5 2 . — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, Yunanistan, Bulgaristan ve A.IB.D. ile 
ülkemliz arasındaki Ibazı sorunlara ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/496) 343 

53. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsa
mettin Konuksever'in, Edirne Çimento Fab
rikası inşaatının durdurulması nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/498) 343 

54. — Sinop Milletvekili Özer Gürlbüz'ün, 
Kırşehir - Kaman İlçesi Akpınar Kasabası 
Belediye Başkanı hakkındaki şikâyete ilişkin 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/499) 343 

55. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, bazı şirketlere uygulanan müey
yidelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığınca kaldırılma nedenine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/500) 343:344 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 351 
1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara' 

nm„ Ihapis cezasına çarptırılan üç polis me
murunun cezalarının infaz edilmediği iddia
sına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulufun yazılı cevalbı (7/712) 351:352 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, belediyelere ve il özel idarelerine 
yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve 'Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın 
yazılı cevabı (7/716) 352:354 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbantoğlu; Sam
sundan (gönderilen bayrağa ilave olarak Erzurum' 
dan da gönderilecek bir bayrağın Sivas'ta birleştiri
lerek 19 Mayıs törenlerinde Ankara'da Cumhurbaş
kanına sunulması konusunda gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Bayın
dırlık ve tsıkân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönü
şüne kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanı Sudi TüreTin vekillik 

1 2 . 1 1 . 1 9 8 5 ö : l 

Sayfa 
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, akaryakıt tüketim fonuna ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevalbı 
(7/717) 355 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 344 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ile Nevşehir Milletvekili 
Turan öztürk ve 31 arkadaşının aynı mahi
yetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 1 
indi ve 2 nci ek) 344 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinlhesap Kanunu Ta
sarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyo
nu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 1/158, 
3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sa
yısı : 354) 344 

3. — IBazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılması Hakkımda Kanun Tasarı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sa
yısı : 357) 344:351 

etmesinin uygun »görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi ile, 

Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine 
dair : 

Anayasa, 
Adalet, 
Millî Savunma, 
İçişleri, 
Dışişleri, 
Millî Eğitim, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Tarım, Orman ve Köyişleri, 
Saiglıfc ve Sosyal İşler, 
TBMM Hesaplarını İnceleme, 
Sayıştay, 
Plan ve Bütçe ve 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri; 
Komisyonları Geçici başkanlıkları teskereleri Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu. 
t .Kırşehir Milletvekili Tevfik Güneş'in; Sayıştay 
Komisyonundan çekildiğine dair önengesi de Genel 
Kurulun 'bilgisine sunuldu. 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, 
Marmaris yakınlarında yapılan tersane inşaatına iliş
kin sözlü sorusuna (6/512) Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk cevap verdi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Nutuk ad
lı televizyon programının son bölümünün yayınlan
mama nedenine ilişkin sözlü sorusuna (6/468) Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz cevap verdi; soru sa
hibi de cevalba karşı görüşlerini açıkladı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalhantoğlu'nun, 
(6/516) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi okundu ve Başkanlıkça sözlü sorunun geri 
verildiği açıklandı. 

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

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

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, (6/505) 
(6/506) (6/423) (6/424), 

tstanibul Milletvekili Sabit IBatumlu'nun, (6/411) 
(6/412) (6/413) (6/426) (6/432) (6/433), 

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

İzmir Milletvekili Durcan Emirhayer'in, (6/444) 
Diyarhakır Milletvekili Kadir 'Narin'in, (6/453), 
Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, (6/462), 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 

(6/463), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, (6/472), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, (6/484), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun, (6/488), 

Konya Milletvekili Salim Ere:l'in, (6/491) (6/494), 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, (6/492), 
Bd'rnp Milletvekili.Seyit Hüsamettin Konuksever' 

m, (6/498); 

i ISözlü soru önergeleri ilgili 'bakanlar Genel Ku
rulda hazır 'bulunmadııklarından, 

Sinop Milletvekili H. ©arış Çan'ın, (6/514) (6/515) 
sözlü soru önregeleri, soru sahibi izinli olduğundan, 

istan'bul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
(6/434), 

DiyaHbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, 
(6/437) (6/482), 

Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, (6/456) 
(6/479), 

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

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

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, (6/496), 
Sinop Milletvekili Özer Gürhüz'ün, (6/499), 

I Sözlü sora önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ha
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Aydım Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, (6/461) 
(6/470) (6/471) (6/475) (6/476) (6/478), 

Hatay Milletvekilli Mustaifa Murat Sökmenoğlu' 
nun, (6/477) (6/489), 

'Sözlü soru önergeleri de, mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İda-
I resi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango Tes

kinine Dair. Kanunun iki Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/720) (S. Sayısı : 
359) maddeleri kalbul edilerek tümü açık oya su
nuldu; oyların ayrımı sonucunda ka'bul edilip fca-

I nunlaştığı açıklandı. 

I Antalya Milletvekili Ali 'Dizdaroğlu'nun, Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Nev-

j şehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkadaşının 
l aynı mahiyetteki Kanun Teklifinin (2/102, 2/230) (S. 

Sayısı : '82, 82'ye 1 inci ve 2 nci Ek), 

IDevlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 

I İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkerelerinin (1/156, 
3/43; 1/157, 3/441, 1/158, 3/725, 1/759, 3/726; 1/160, 
3/45), (S. Sayısı : 354), 

'Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/716) (S. Sayısı : 

I 357), 
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Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kamu 
Görevlilerinin Bazı 'Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifinin (2/212, 2/239) (S. Sayısı : 331 ve 331'e 1 
inci Ek) ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cum-
-huıriyeti Arasında 2 Kasım 1984 Tarihinde İmzala
nan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
(1 /639) (S. Sayısı: 358); 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurul
da hazır 'bulunmadıklarından ertelendi. 

Teklif 
1. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in; Türkiye 

Muhtarlar Federasyonu Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanun Teklifi (2/274) Adalet ve İçişleri 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi ': 5.11.1985) 

'2. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar
kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Si
gortalar (Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fık
rasının Değiştirilmesine 'Dair Kanun Teklifi (2/275) 
(Sağli'k ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 5.11.1985) 

Rapor 
1. — Sayıştay'da Açık Bulunan Üjyeliklere Seçim 

Yapılmasına Dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(5/66) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 11.11.1985) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan

bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde 
Belediyece istimlak edilen ısalhaya ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 
(İBaŞkanlığa geliş 'tarihi <: 6.11.1985) 

2. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde 'bir vatandaşımıza işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/521) '(Başkanlığa geliş tarihi : 
6.11.1985) 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç1 

ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den ibir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi-

Halen başkanlık divanını oluşturamayan Dilek
çe 'Komisyonunun 13 Kasım 1985 Salı günü saat 
15.00'te toplanacağına dair Başkanlıkça duyuruda 
bulunuldu. 

12 Kasım 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 18.12'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Adıyaman 

Muzaffer Yıldırım Arif Ağaoğlu 

nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1985) 

4. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri, Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
('Başkanlığa geliş tarihi : 7.11.1985) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırıma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1985) 

6. — Konya Milletvekili Salbri Irmak'ın, bir ka
mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi 06/525) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1985) 

7. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça'kırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.198.5) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, AlDS 
hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/527) (Başkanlığa geliş tarihi •: 7.11.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İçel- Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 

Almanya'da çalışan Türk işçilerinin sosyal güven
celerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/737) (Başkanlığa geliş- tarihi : 25.10.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
11.11.1985 Pazartesi 
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2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yeni yaptırılan sosyal tesislere ve bazı personele iliş
kin Sağlık, ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/738) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.11.1985) 

3. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirdin, 
Küçük Menderes Havzasında üretilen sebze ve mey
velerin değerlendirilebilmesi için gerekli tesislerin 
yaptırıûmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/739) (Başkan
lığa geliş tarihi : 6,11.1985) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Orta 
Dolgu Teknik Üniversitesi Öğrenci Derneği üyesi (bazı 
öğrencilere Demekten ayrılmaları için baskı yapıl
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/740) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1985) 

5. — Balıkesir Milletvekilli Davut Afoacıgi^in, 
625 'sayılı özel öğretim Kurumları Kanunu gere
ğince kapatılması gereken kahvehanelere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/741) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.11.1985) 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, 
piyasada satılan sıvı yağların net ve brüt miktar
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/742) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.11.1985) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, 
Balıkesir ili Soğucak-Çukurhüseyin istasyonları ara
sındaki serbest hemzemin geçide ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/743) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1985) 

8. — Balıkesir Mil'letvekiii Davut AbacıgiTin, 
Balıkesir İli Bigadiç İlçesi Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Müdürüne ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/744) '(Başkanlığa geliş tarihi : 6.11.1985) 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, 
Muğla-Bodruım İlçesinde Emniyet Genel Müdürlü
ğünce satın alınacak olan lojmanlara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/745) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 6.11.1985) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım' 
in, bazı emniyet mensupları hakkındaki iddialara iliş
kin tçiışîeri Bakanından yazılı soru önergesi (7/746) 
(Başkanlığa (geliş tarihi : 7.11.1985). 

11. — Edirne Milletvekilli Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in, Türkiye öğretmenler Bankasının bazı 
Devlet dairelerine yardımda bulunduğu iddiasına 

ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından ya
zılı soru önergesi (7/747) (Başkanlığa geliş tarihi- : 
7.11.1985) 

12. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, 
Balıkesir Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Baş
tabibine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından yazılı soru önergesi (7/748) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.11.1985) 

13. .— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum'daki sağlık ocaklarının personel ve ya
kacak sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/749) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 8. 11.1985) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin veriliş sekiline ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/750) (Başkanlığa 
gdiş tarihi : 8.11.1985) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1.1.1984 tarihinden itibaren tahsis edilen ma
kam arabalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Mec 
lisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/751) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.11.1085) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İstanbul Anakent ve Beyoğlu belediyelerince 
imar planı değiştirilmek suretiyle kamulaştırma ka
rarı alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/752) (Başkanlığa göliş tarihi : 
8.11.1985) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrenci yurtların
daki kantinlerin kiralanış şekline ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/753) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1985) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu' 
nun, Doğu Anadoluya taşınacak yemler için yük 
trenlerinde indirimli tarife uygulanmasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/754) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1985) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1.5.1985 - 1.11.1985 tarihleri arasında Erzurum 
Demir ve Çelik Tevzi Müdürlüğünce yapılan demir 
satışlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/755) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1985) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline gönderilen kömür miktarı ve da-
ğitıımına ilişkin Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanın-
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dan yazılı soru önergesi (7/756) (Başkanlığa (geliş ta
rihi : 8.11.1985) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naİbantoğlu' 
nun, yem sıkıntısına ve pancar üreticilerinin bazı so
rumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/757) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.11.1985) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, temel eğitim yatılı bölge okulları öğrencilerine 
verilmesi ıgereken yiyecek ve giyecek malzemelerinin 
Erzurum'daki öğrencilere verilmediği iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulun
duklarını yüksek sesle bildirmelerini rica ederim. 

»(Yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, trol-

cuların başıboş hareketleri ve Karadeniz Bölgesi kıyı 
balıkçılarının sorunları konusunda gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Önce, ıgümdem dışı söz isteyen iki 
arkadaşıma söz vereceğim.; 

Karadeniz Bölgesindeki kıyı balıkçılarının sorun
ları 'ile ilgili, Sayın Bahriye ÜÇoık söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, sa

yın milletvelkiılleri; 'kıyı 'halkçılarını çok yakından 
ilgilendiren ve 'hayatî önem taşıyan bir konu üze
rinde söz almış bulunuyorum. 

soru önergesi (7/758) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.11.1985) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu' 
nun, Erzurum - Oltu İlçesi Nügürcük Köyünde bazı 
kişilere usulsüz olarak konut yaptırüldığı iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân ve İçişleri Bakanlarından 
yazılı soru önergesi (7/759) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.11.1985) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, 

nun, yurt dışında teşkilatı bulunan bakanlıklara ve 
görevli personele ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/760) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.11.1985) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; gö
rüşmelere basılıyoruz. 

Geçen yaz tatilinde Samsun'dan Trabzon'a ka
dar yaptığım ıgezide en 'büyük yakınmanın, dar 'ge
lirli (kıyı 'balıkçılarından geldiğine 'tanık oldum. Şi
kâyet 'konusu, trölcuların başıboş 'bir hareket özgür
lüğü içinde denizlerimizi taramasıdır. 

Doğu Karadeniz'de trol yasak edilmiş olduğu 
halde, balığın en zengin yataklarının (bulunduğu Sam
sun, Ordu ve Giresun ile Batı Karadeniz Bölgesi 
•bu yasak bölgeye dalh.il edilmemiş, bu 'bölgelerde ıtrol-
culıar serbestçe avlanabilmektedirler; ama yasak 
bölge olan Doğu Karadeniz'de Ibile trolcular gecele
yin igimp, trol 'ile salhMlerdöki 'balık yuvalarını 'harap 
ediyorlar, doğal (kaynakları kurutuyorlar; bu yüzden 

BtRİNCI OTURUM 
Açılma Saiati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan velî l i Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mıilet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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yüzbinlerce insanı bu değerli besin ürününden yok
sun bırakıyorlar ve ıkıyı balıkçılarını açlığa itiyorlar. 

Fındık bahçesi, çay 'bahçesi olmayan insanılan
ımızın geçim kaynağı 'ballıktır, sayın 'milletvekilleri; 
ama nasıl olmuş? Midye ve deniz salyangozu av
lamak için bazı kimselere özel izin verilmiş; demir 
tırmıklarla (kıyılar taranıyor, salyangozla 'binlikte (ba
lık yuvaları da tarumar ediliyor. Bugün için, küçük 
ölçüde döviz geliyor diye, geleceğe yönelik büyük 
ölçüdeki millî servete zarar vermek, gelecek kuşak
lara büyük bir haksızlık/tır. Balıkçılarımız bu tür 
hareketi, «(Bir atom savaşı» deyimiyle açıklamaya ça
lışıyorlar; manası sorulduğunda da, «Atom, troldür» 
diyorlar. 

Yazın evlerinde çoluk çocuğuna yedirecek kadar 
olsun balık tutamadıklarını derin 'bir üzüntü ile an
lattılar. Ben, komşu olan bu (balıkçıların söyledik
lerini gözlerimle gördüm, tanık oldum. 

«Gırgır» denilen avlanma usulünün de balıkları 
dipten dağıttığını bildiren kıyı balıkçıllarımızın ısrar
la hatırlattıkları 'bir (başka konu da, işi tahkike ge
len görevlilerin, bölgedeki kıyı balıkçilarıyla görüşe
cekleri yerde» gidip 'trolcularla görüşüp, gerçeği öğ-
renememeleridir. 'Balıkçılarımız, gerçek bilgiyi trolcu-
lardan değil, kendilerinden almalarınla daha doğru 
olacağı yolunda ricada bulunmaktadırlar. 

Trol, tüm Karadeniz'de yasak edilmelidir. Bu
nu, bilhassa kıyı balıkçılarımızın adına dile getir
mek işitiyorum. 

Bl büyüklüğündeki kalkan yavrusunu, pazarda 
gören su ürünleri görevlileri, 'işe derhal el koyma-
lıdıriar. Üç tarafı, en zengin balık çeşitleriyle dolu 
denizlerle çevrili olan Türkiye'nin, özellikle yaz mev
simimde, Karadeniz kıyıları ballıktan ve çeşidinden 
yoksun bir hale gdlmişitir. Sayın hükümetin bu du
ruma kesin bir çare getireceğine' ve özellikle sal
yangozdan bir miktar döviz elde etime pahasına tüm 
Karadeniz kıyı (balıkçıllarım açlığa mahkûm etmek 
gibi bir sorumluluğu taşımayacağına inanmak isti
yorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (SİHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, üni

versite gençliğinin ve yöneticilerinin sorunları ile 
YÖK Başkanının Plan ve Bütçe Komisyonundaki be
yanı konusunda gündem jdısı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı iste
yen, Yükseköğretim (Kanunu ve YÖK Başkanının ko
nuşmalarıyla ilgili'bazı açıklaimailaırdıa bulunmak üze
re Sayın Cüneyt Canver; buyurun efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Canver, süreniz 5 dakikadır. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başka

nım, değerli üyeler; Sasyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak, sosyal demokrattan (birleştirme ve bütünleş
tirme çalışmalarımız bir yandan tüm hızı ile sürer
ken, diğer yandan, parti yetkili organlarımızda, hal
kımızın sorunlarını halktan dinleme, sorunları ye
rinde saptama kararını İlke ©liarak benimsedik. Be
nimsediğimiz bu ülke kararımız doğrultusunda SHP 
(bünyesinde oluşturduğumuz Gençtik Komisyonunun 
2 üyesi; ben ve içel Milletvekili Fikri Sağlar, bir
likte, özellikle ünlüversite gençliğinin ve yöneticileri
nin güncelliğini koruyan sorunlarını onlardan öğren
mek amacı ile önce Orta IDoğu Teknik Üniversitesi 
öğrencilerM ve rektörünü, dün de Ankara Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneğini ziyaret et
tik. Kuşkusuz,, her olanak bulduğumuzda bu ziya
retlerimizi sürdürmeye de devam edeceğiz. (ANAP 
sıralarımdan gürültüler) "Ancak, bizim, bu ziyaretleri
mizin amacının, herkesçe bilinen malum bazı mihrak
larca saptırılmıak istendiğini üzüntü ile öğrenmiş bu-
lunmıaktayız. 

Sayın üyeler, halkla, kamuoyu ile, onu oluşturan 
gruplarla, katmanlarla, kuıruluşlarlia sürekli ilişki 
içinde olmak, onlarla iletişim kurmak; kısaca, hal
kın nabzını tutmak, çoğulcu bir demokraside mil
letvekilinin en doğa! ve ilk görevidir; bunun aksini 
düşünmek bile mümkün değildir. Bu gerçeği anlat
mak, örneğin, güneşlin gerekliliğini anlatmaktan fark
sızdır; ama, yine de, bu bilinen mihraklar bizim 
bu ziyaretlerimizin (ardında (ideoloji aşılaması ara
mışlar. (ANAP sıralarımdan doğru sesleri) 

ideoloji aşılaması savma gedince... (ANAP sıra
larından gürültüler)} 

BAŞKAN — Söz kesmeyelim, lütfen söz kesme
yelim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — ideoloji aşı-
ılaması savına gelince: ideolojiler elbette gökten in
mezler; toplumda eıtküleşimferle oluşur, biçimlenir, 
gelişirler. Bu kabil temaslarda elbet ve bir ölçü
de karşılıklı ideoloji etkileşimi de olur; alma bizim 
amacımız ideoloji aşılaması değil, siyasî propagan
da değil; sorunları ilk ağızdan ve doğrudan öğren-
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nerek ımiMetia vekilliğini yapmaya çalışmaktan iba
rettir. Bu, ilik ödevimizdir; zira, büz siyasî memur 
değiliz, milletvekiMiyİz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Hukukumuzun bugün yasakladığı, siyasal par
tilerin, kurumlarla, kuruluşlarla, arasında organik 
bağ tesisidir, yasak olan budur; yoksa, milletvekili
nin teması değil. Bunları birbirine karıştırmak, en 
azından, vahim bir bilgi eksikliğidir. 

Sayın üyeler, bu hepimizin sorunudur. Yüksek 
öğretim Kurulu gibi çok kapsamlı bir kuruluşun 
başında bulunan Sayın Doğramacı'nın, Plan ve Büt
çe Komisyonunda sarf ettiği sözlere, orada bulunan 
tüm milletvekillerinin tepki göstermemiş olmasını da 
anlamak mümkün değil. Demek ki, bu zait, Yüce 
Meclise, hiçbir şeye ve olaya karışması gerekmeyen 
kişilerden oluşması gereken bir kuruluş gözüyle bakmış 
olacak ki, ziyaretlerimizi yadırgamış. YÖK Başkanı Sa
yın Doğramacı, Yüce Meclisi, protokol gereği ken
disine tanınan yere bakarak değerlendirmesin. Ken
disini prötokoldafci yerine biz getirmedik, geldiği-
rnlizde onu orada bulduk. Demökrasü, giderek işler
lik kazandıkça, kurum ve kuruluşlarıyla işlerlik ka
zandıkça, Sayın Doğramacı da, olması gereken yere 
İnecektir; bunu da hatırdan çıkarmasın, (SHP sıra
larından alkışlar) 

iSayın üyeler, YÖK Başkanının Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yapmış olduğu o talihsiz konuş
madan önce, kendisiyle bir kabul resminde, bazı 
milletvekili arkadaşlarımla birlikteydik; kendisine, 
öğrenci derneklenini ve rektörleri ziyaret ettiğimizi 
biz söyledik; kendisine öğrencilerin sorunlarını ak
tardık ve düşüncelerini sorduk.] Bizim karşımıza son 
derece olumlu ve yapıcı tavırlar sergileyen bu zatın, 
daha sonra geldiği komisyonda söyledikleri, kendisi
ne ne kadar güvenileceğini bir kez dahıa ortaya 
koymuştur, öğrencilerin anayasalı ve yasal haklarını 
kullanmalarından yana olduğunu söyleyen bu zatın, 
daha sonra, müldtyekillerinıin anayasal ve yasal hak
larını kullanmalarından rahatsızlık duymasını, demok
rasiyi anladığı; ama yanlış anladığı biçimde algıla
mak olası. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Söz kesmeydim, söz kesmeyelim... 
CÜNEYT CANVER ı(Devamla) — Sayın üye

ler, son zamanlarda, Anayasada adı geçen her ma
kamın, kendini, Yüce Meclisin üzerinde görmek 
gilbi bk alışkanlık edinmesine artık «dur» dememi
zin zamanı gelmiş ve geçmektedir. Ben, bu Yüce 
Meclisin üzerimde hiçbir güç kalbul etmiyor ye bir 

milletvökiMğinden daha etkin hliçbir makam da bil
miyorum. «Sen öyle san» diyenler ve bu makamı bi
lenler var ise, lütfen yüksek sesle söylesinler; herkes 
duysun. 

BAŞKAN — Sayın Canver, 1. dakikanız kaldı; 
rica ediyorum... 

CÜNEYT CANVER <T>evamla) — Sayın üye
ler, artık her şey yerli yerine konmalıdır. Parla-
menitonun saygınlığına gölge düşüren bu ve benzeri 
davranışlar Meclis Başkanlık Divanınca mutlaka 
yanıtlanmalı ve bu kişilere haddi bldMlmelidir. 
Meclisin saygınlığını korumak, yalnızca kültürel 
faaliyetlerde bulunmaktan ibaret değildir; milletve
killerinin görevlerine müdahale edilmesine karşı çık
mak gerekir, Hele hele bu müdahalede bulunan, 
Meclisin emrinde bir kamu görevlisi ise, tehlikenin 
boyutları giderek artmış demektir. Bugün YÖK Baş
kanı «Parlamenterler elerini öğrenci derneklerinden 
çeksin» der ve biz buna sessiz kalırsak, yarın bir 
başkası, işçi sendikalarını ziyaret etmemizin altında 
başka bir anlam arar ve bu iş uzar gider; nerede 
duracağı da bilinmez.; Kaldıki, YÖK Başkanlığının, 
«öğrencilere dernek kurma olanağı tanınmasın» diye 
rektörlerle ilke kararı aldıklarını biliyoruz. Alınan 
bu ike kararı doğrultusunda, dernek kurmak isteyen 
öğrencilere her türlü engel çıkartılmaktadır. Bugüne 
kadar rektörlüğe başvurmuş ve izin almış tek bir 
dernek yoktur. Rektörlüğün hiçbir neden yokken 
izin vermediği Ankara Hukuk Fakültesi öğrenci Der
neği bile, mahkeme kararıyla işlerlik kazanabilmiş-
fcir. 

BAŞKAN — Sayın Canver, süreniz bitJtfi, lütfen 
toparlayın. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. ~ 

Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 1985'e 589 
sayılı kararı ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün, 
öğrencilerin demek kurmaları halinde okuldaki başa
rılarımın düşeceği yolundaki karşı iddialarına rağ
men, dernek kurulmuş ve faaliyetini sürdürmektedir. 
Başvuran 12 dernek ise, şümdiye dek rektörlüklerden 
olumlu veya olumsuz yazılı hiçbir yanıt almamış
lardır. Bu, engelleme değil de nedir? 

İşin daha da acı yanı, Ankara Üniversitesi Rek
tör Yardımcısının 3 Ekim 1985 gün ve 2028/1342 sa
yılı kararıdır... 

AHMET İLHAMI KÖSEM. (Malatya) — Sayın 
Başkan, süre geçiyor. 
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CÜNEYT CANVER (Devamla) — Kararda; 
«Kararın gereği ve 'ifası olarak müvekkMeönüze der
nek kurmak için Mn veritoiş olduğu teyiden...» 

BAŞKAN — Sayın Canver, süreniz doldu; lüt
fen... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Üç cümle 
ikaldı Sayın Başkan^ «.s. bu izin...» {ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN —; Sayın Canver, Sayın Canver, süre
nizi iki defa ihtar ettim; bir daha.... 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Üç cümle 
efendim, şurası... (ANAP »liralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Evet, lütfen.., 

CÜNEYT CANVBR (Devamla) — «... bu izin, 
bir mıalhkeme kararını...» (ANAP sıralarından, sıra 
(kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen... Süreniz bitti 
Ben slize, 1 dakika önce de ihtar ettim.., 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Üç cümle, 
lütfen üç cümle... 

Balkın efendim, şu kadar... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Süreniz bitti efendim, çok rica ede
rim; 1 dakikanız da geçti. 

CÜNEYT CANVER ıfDevamfla) — Saygılar su
nayım, müsaade edin. 

Sayın üyeler, hakkında haksız ve dayanaksız bir
çok yorum yapılan öykümüz, burada anlattıklarımız
dan ibaret. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) Başkaca hiçbir anlamı yoktur. (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN —-. Sayın Canver^. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Başka anl'am 

veremler, demokrasiden korkanlar ve onu istemeyen
lerdir. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından sıra (kapakla
rına vurmalar; SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
aJlkıışfar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, lütfen birbiri
mizle konuşmayalım, çok rica ederim; bu alışkanlığı 
bırakalım lütfen. Konuşmak isteyen söz alır, kürsü
den konuşur. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Buraya 
her çıkan rastgele konuşursa böyle olun, 

BAŞKAN — Konuşma, her m'Mötvekil'inin hak
kıdır; zatıâfniız de söz alırsınız, müracaat edersiniz, 
konuşursunuz; biz de gerekli müdahaleyi zamanında 
yaparız. (SHP sıralarından «Bravo Başkan», sesleri, 
alkışlar) Gürültü ile İş olmaz. 

12 . 11 . 1985 ö : 1 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1, — 11 - 14 Kasım 1985 tarihlerinde Birleşik 

Arap Emirliklerine, 14 - 16 Kasım 1985 tarihlerinde 
Pakistan'a resmî bir ziyarette bulunacak olan Cum* 
hurbaşkanı Kenan Evren'in dönüşüne kadar Cum* 
hurbaşkanlığına,, TBMM Başkanı Necmettin Kara< 
duman'ın vekillik gedeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/898) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme geçi
yoruz. 

«Başlkanılığm Genel Kurula Sunuşları» kısmında 
Sayın Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır; oku
tup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Milet Medisi Başkanlığına 
Birleşik Arap Emiirllilktori Devlet Başkam Şeyh 

Zayed Bin Sultan Al Nahayan'ın davetllisd olarak 
11 - 14 Kasım 1985 tarihlerinde Birleşik Arap Emir
liklerini, Palkistan islam Cumhuriyetti Cumhurbaşkanı 
General Ziya Ül Hak'ın davetlisi olarak da 14 - 16 
Kasım 1985 tarihlerimde Pakistan'ı resmen ziyaret 
edeceğimden, dönüşüme Ikadar; Cumfaurbaşıkanlığına, 
Türküye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı madde
si uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin Karaduman vekalet edecektir., 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan Evren: 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Büklerinize sunulmuştur. 
2. — 11 = 14 Kasım 1985 tarihlerinde Birleşik 

Arap Emirliklerine, 14 = 16 Kasım 1985 tarihlerin
de Pakistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakam A. Mesut Yılmaz'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/899) 

BAŞKAN — 2 nci tezkbreyli 'okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 

11 - 14 Kasım 1985 tarihleri arasında Birleşik 
Arap Emirlülderinıe, 14 - 16 Kasım 1985 tarihleri ara
sında da Pakistan'a gidecek olan Dışişleri Bakam 
Vahit Halefoğlıu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Balkanı A. Mesut Yılmaz'm vekil
lik etmesinin, Başbakanın itekllilfi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunanm. 

Kenan Eviren 
Cumhurbaşkanı 

Bilgilerinize sunulmuştur. 
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3. — 11 - 14 Kasım 1985 tarihlerinde Birleşik 
Arap Emirliklerine, 14 » 16 Kasım 1985 tarihlerin
de Pakistan'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel'in dönüşüne kadar Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/901) 

BAŞKAN — 3 üncü tezkereyi (okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 

11 - 14 Kasım 1985 tarihleri arasında Birleşik 
Arap Emirliklerine, 14 - 16 Kasım 1985 tarihleri 
arasında da Pakffisıtan'a tgi'decek atan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi N. TÜrel'Sn dönüşüne ka
dar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Başkanlığına, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı î. Safa Giray'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uylgun görülmüş 
olduğunu bingilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgileriinlize sunulmuştur.; 

4. — Fransa'ya gidecek olan Başbakan Turgut 
özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in ve-
kilik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (31902) 

BAŞKAN — 4 üncü tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
14 Kasım 1985 talihinde ParisMıe düzenlenen «Ye

ni 'bir ıdünya ekonomik düzenine Islâmın ve Batının 
mukayeseli. katkısı» adlı (konferansa katılmak üzere 
Fransa'ya gidecek olan Başbakan Turgut özal'ın 
dönüşüne 'kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı î. Kaya Erdem'in vekillik etme
sinin, 'Başbakanın (teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu 'bingilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — BilgilerMze sunulmuştur. 

5. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek 
olan Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevli'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/903) 

BAŞKAN — 5 inci tezkeresi ckutuyöruımı: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 1 3 - 1 6 Kasım 

1985 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Te
nekeci'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Balkanı Ahmet KaraevM'nin vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzenine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sımulmuştur. 
6. — Brezilya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşü^ 
ne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı
na, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/904) 

BAŞKAN — 6 ncı tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekonomik ve ticarî ilişkiler konusunda görüşme
lerde bulunmak üzere 17 Kasım 1985 tarihinde Bre
zilya'ya gidecek öten Devlet Bakamı ve Başbakan 
Yardımcısı t, Kaya Erdem'in dönüşüne kadar: Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Oman Sultanlığına gidecek olan Devlet Ba-

kanı A. Mesut Yılmaz'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/905) 

BAŞKAN — 7 nci tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

18 - 19 Kasım 1985 tarihlerinde yapılacak oîan 
15 inci Millî Gün Kutlama törenlerine katılmak 
üzere Oman Sultanlığına gidecek olan Devlet Ba
kanı A. Mesuıt Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Düşüşleri Bakanı Vahit Halef oğlü'nun 
vekilik etmesinin, Başbakanın teklifli üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Eviren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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8. *— 17 ilde uygulanması TBMM'nce 5.6.1985 
tarihinde onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; Ada
na, Adıyaman, Ağrı, Erzurum, Gaziantep, Ha
tay, İstanbul ve Kars illerinden 19.11.1985 günü sa
at 17.00'den itibaren kaldırılmasına, diğer 9 ilde 
19,11. 1985 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre 
ile uzatılmasına dair ^Başbakanlık tezkeresi (31893) 

'BAŞKAN — 'Bazı illerde sıkıyönetimin ve olağan
üstü halin kMIdırıîımasına ve 'bazı Mende de uzatıl
masına dair Başbakanlığın 2 ayrı tezkeresi varıdır; 
sırasıyla okutuyorum!: 

Türkiye Büyük Millet Meclisii Başkanlığına 
Millî Güvenlik .Konseyinin .(1) numaralı bildiri

si ite bütün yurtta ilan olunan ve son olarak (17) 
(illide 19.7.1985 tarihinden itibaren 4 ay süre 'ille uzatıl-
m'ası Türkiye Büyük Millet Mediisiiniin 5,6.1985 ta
rihli ve 20 sayılı kararı ile onaylanıtnıış bulunan sıkı
yönetimin: 

1. Adana, Adıyaman, Ağrı, Erzurum, Gaziantep, 
Hatay, tstan'bul ve Kars illerinden 19.11.1985 günü 
saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmasının, 

2. Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, 
Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Van Merînde 19.11.1985 
günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılması
nın, Türkiye Büyük Mîllet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 6.11.1985 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

9. — 6 ilde uzatılması ve 6 ilde ilan edilmesi 
TBMM'nce 5.6.1985 tarihinde onaylanmış bulunan 
olağanüstü hailn; Edirne, Erzincan, Kahramanmaraş 
ve Koöaeli illerinden 19.11.1985 günü saat 17.00'den 
itibaren kaldırılmasına, Ankara, Artvin, Bursa, İçel, 
İzmir, Malatya, Ordu ve Sivas illerinde 19.11.1985 
günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/894) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

19.7.1985 günü saat 17.00'den geçerli olmak üze
re 4 ay süre ile (6) ilde uzatılan ve (6) ilde ilan edilen 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5.6.1985 tarihli 
ve 21 .sayılı Kararı ile onaylanmış bulunan olağan
üstü halin; 

1. Edirne, Erzincan, Kahramanmaraş ve Kocaeli 
illerinden 19.11.1985 günü saat 17.00'den geçerli ol
mak üzere kaldırılmasının, J 

2. - Ankara, Artvin, Bursa, îçel, İzmir, Malatya, 
Ordu ve Sivas -illerinde 19.11.1985 günü saat 17.00'-
den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 6.11.1985 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Her iki tezkere de konuları itiba
riyle aynı mahiyettedir; bu nedenle görüşmeleri bir
likte yapacağız. 

Görüşmelerin sonunda tezkereler sıra ile ayrı ay
rı onayınıza sunulacaktır. 

Okunmuş bulunan Başbakanlık tezkereleri üzerin
de, hükümetin açıklamasından sonra, İçtüzüğün 73 ün
cü maddesine göre görüşme açacağım : Hükümet ve 
gruplar adına birer üye 20'şer dakika, şahısları adı
na 10'ar dakika konuşma süreleri vardır. 

Tezkereler hakkında açıklaımada bulunmak üze
re, hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Afc-
'bulüt'a söz veriyorum; buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; bilindiği gibi, 12 Eylül 1980 tarihindten (iti
baren yurt çapında sürdürülen sıkıyönetim uygula
ması, 19.3.1984 tarihinden itibaren kademeli olarak 
50 ilimizden kaldırılmış bulunmaktadır. 

Sıkıyönetim uygulamasının kaldırıldığı 50 ilimiz
de, güvenlik kuvvetlerimizin her yönden bölgelerine 
hâkim oldukları tespit edilmiştir; ancak, miktarı az 
olmakla beraber, mevziî bazı olaylar meydana- gel
mektedir. 19 Temmuz 1985 ile 23 Ekim 1985 tarih
leri arasındaki dönemi içerisinde sıkıyönetim uygu
lamasının devam ettiği 17 ilimizden'; Adana, Ağrı, Bin
göl, Diyarbakır, Hakkâri, İstanbul, Mardin, Siirt, 
Tunceli ve Van illerimizde 31 saldırı, 22 çatışma, 1 
patlama, 1 banka soygunu, 3 gasp, 1 yazı yazma, 18 
bildiri dağıtma, 3 pankart asma olayı vukua gelmiş
tir. 

Bu illerimizde meydana gelen saldırı ve çatışma 
olaylarının, bölücü teröristlerin faaliyetleri sonucun
da Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, propagandaya 
yönelik eylemlerin ise İstanbul illimizde yoğunluk ka
zandığı müşahede edilmiştir. 

Bir önceki döneme oranla olay miktarları bakı
mından 'bariz- azalmalar görüldüğü dikkati çemek-
tedir. Bu azalmaların, güvenlik fcuvvetleritrnıizce, yı
kıcı ve bölücü terör mihraklarına karşı alınan tedbir-
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derin sürekli ve etkili bir biçimde uygulamaya kon
ması, kesintisiz olarak operasyonel çalışmaya girilme
si sonucu vukua geldiği anlaşılmaktadır. 

Sayın 'milletvekilleri, 19 Temmuzdan günümüze 
kadar illegal örgütlerle ilgili olarak yurt sathında 
'gerçekleştirilen operasyonlarda; Aşırı sol örgütler
den 553 kişi, 11 otomatik silah, 38 ta'banca, 985 
mermi, 2 bomba, 9 dinamit lokumu, 22 fünye; bölü
cü örgütlerden 281 militan, 39 otomatik silah, 16 ta
'banca, 4 158 mermi, 55 bomlba, 160 dinamit lokumu; 
irticaî kesimden 124, aşırı sağ. kesimden de 7 kişji ol
mak üzere, toplam 965 militan, 50 otomatik silah, 54 
ta'banca, 5 143 mermi 57 bomba, 169 dinamit loku
mu, 22 fünye ile'birlikte ele geçirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, malumları olduğu üzere, 
son yıllarda terör ve anarşi yuvalarının dağıtılarak 
örgütlerin çökertilmesinde ve silahlı militan unsurla
rın adalete teslim edilmesinde büyük bir başarı sağ
layan güvenlik kuvvetlerimiz, terör mihraklarının bü
yük bir bölümünün yurt içindeki faaliyetlerine son 
vererek, müessiriyetlerini asgari seviyeye indirmiş ve 
bu suretle de devlet otoritesi yeniden tesis edilebil
miştir. 

Terör ve anarşi ile mücadele konusunda alınan 
'büyük mesafe ve müspet sonuçlara rağmen, dış mih
rakların destek ve teşviklerinden cesaret 'bulan yıkıcı 
ve 'bölücü çevreler halen, ülke bütünlüğümüze ve re
jimimize karşı faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmek 
için her türlü fırsat ve imkânı kullanmaktadırlar. 
Bu mihraklar tarafından desteklendiği 'bilinen ve ba
zı komşu ülkelerin sınırlarımıza yakın bölgelerinde 
kendilerine barınma, eğitim, örgütlenme, silah ve mal
zeme imkânı temin edilen yıkıcı ve bölücü örgütler, 
güç ve eylem birliği cepheleri teşkil etme yoluyla, 
ülkemiz aleyhindeki faaliyetlerine 'hız kazandırmak 
istemekte, militan güçlerin İllegal yollarla sınırlarımız
dan geçişini 'sağlamak suretiyle saldırılara tevessül 
etmektedirler. Bu saldırıların, millî varlığımıza ve 
toprak bütünlüğümüze karşı olduğu görülmektedir. 
Millî beraberlik ve bütünlüğümüzü yıkmak, toplum 
yapımızı temelinden sarsmak ve anayasal rejimimizi 
değiştirmek amacıyla yeniden örgütlenme faaliyeti 
içerisinde bulunan terör mihrakları, varlıklarını ka
muoyuna duyurabilmek ve tekrar müessir olabilmek 
gayesiyle, asgari ölçüler içinde de olsa, eylemlerini 
sürdürmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, bu itibarla, devlst'imizin be
kasını, ülke ve millet bütünlüğümüzü hedef alan ve 
yurt dışındaki güçlerin aleti durumunda olan terör 

mihrakları ile mücadelenin ciddiyet ve kararlılıkla yü
rütülmesi gereken millî bir görev olduğunun idraki 
içinde olan hükümetimiz, yüce. Meclisin bütün üye
lerinin aynı görüşleri paylaştığı inancındadır. 

Yukarıda arz edilen gelişmeler ışığında, halen sı-
I 'kıyönetim uygulamasının devam ettirildiği 17 ilimi

zin durumunu 19 Temmuz ile 23 Ekim 1985 tarihleri 
arasındaki yaklaşık 3 aylık süre içerisinde ele alıp 
değerlendirdiğimizde, Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, 

I Mardin, ıSiirt, Tunceli ve Van illerimizde son dönem 
içerisinde toplam 30 saldırı, 21 çatışma 2 gasp ve 

1 soygun olayı görülmüştür. Bu olayların tümü, bölgede 
devam eden terör eylemleri ve güvenlik kuvvetlerinin 
bunlara karşı düzenlediği operasyonlar sonucu vukua 
gelmiştir. 

Bu illerimizin bulunduğu bölge dikkate alındı
ğında, halen bölücü örgütlerin silahlı şiddet eylem
lerini sürdürmesi, illegal örgüt mensuplarının sızma 
ve intikal yollarının aynı bölge içerisinde bulunması; 
coğrafî yapı ve tabiat şartlarının, bölücü örgütlerin 
silahlı eylemleri gerçekleştirmesi ve saklanması için 
elverişli olması; sıkıyönetim mahkemelerinde, yıkı
cı ve bölücü örgütlerle ilgili davaların devam etmesi 
ve yöre halkının sosyokültürel özelliklerinin, bölücü 
örgütlerin barınma- ve militanlarının 'kitle içinde ka-

| mufle olmasına imkân sağlaması dolayısıyla, yukarı
da anılan illerimizde, mevcut sıkıyönetim uygulama
sının devamında fayda mülahaza olunmaktadır. 

Elazığ İlimizde, belirtilen süre içerisinde ideolojik 
mahiyette herhangi bir olay vukua gelmemesine rağ
men, yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı, bu ili-

I mizde de sıkıyönetim uygulamasının devamı gerekli 
görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Erzurum, Gaziantep ve Kars 
illerimizde, 19 Temmuz 'tarihinden bu yana, siyasî ma
hiyette herhangi bir olay cereyan etmemiştir. Bu ba-

î .'kumdan,- bu illerimizde terör olaylarında bariz bir 
l azalma olduğu değerlendirilmektedir. 
| Her ne kadar bölücü örgüt faaliyetlerinin sızması 

ve sirayeti muhtemel görülebilirse de, bu faaliyetle-
ı rin, şimdiye kadar alınan etkili tedbirler dolayısıyla 
] ortaya çıkmamış olması ve vukuu halinde ise anında 

müdahale edilecek şekilde müteyakkız bulunulması 
nedeniyle Adana ilimizde son dönemde sadece 1 ya
zı yazma olayının; vukua gelmesi ve ayrıca yukarıda 
arz edilen sebeplerden dolayı; Hatay İlimizde, alınan 

i sıkı güvenlik tedbirleri sebebiyle uzun süreden beri 
sükûnetin devam etmesi ve güvenlik kuvvetlerimlizin 

| vukuu muhtemel olaylara anında müdahale edecek 

315 — 



T. B. M. M. B : 27 

güce sahip olması dolayısıyla; İstanbul İlimizde ise, 
belirtilen süre içerisinde siyasî mahiyette toplam 
25 olay meydana gelmesine rağmen, bu illimizin met
ropoliten 'bir yapıda olması, geniş bir işçi ve öğrenci 
potansiyelini içinde »bulundurması, sosyoekonomik ve 
kültürel yapısının 'karışık bir durum arz etmesi do
layısıyla meydana gelen siyasî olayların 'bu özellikte 
ve nüfus kesafetinde olan 'bir yerleşim birimi göz önü
ne alındığında, tehlike 'arz eden 'bir gelişme olama
yacağı takdir edilmektedir. 

Son senelerde, İstanbul İli Emniyet Müdürlüğü 
gerek personel, gerekse araç - gereç ve malzeme ba
kımından gerekli ölçülerde teçhiz edilmiş, personel 
eğitimine önem verilerek uzmanlaşmaya gidilmiştir. Bu 
itibarla İstanbul İlimiz emniyet teşkilatı, terör olay
larına anında müdahale edecek imkân ve 'kabiliyetler
le donatılmış olup, sürdürülen 'başarılı operasyonlar 
neticesinde, bu ilimizde yeniden örgütlenme faaliyet
lerine teşöbbüs eden yıkıcı mihraklara fırsat verilme
den etkisiz hale getirilebilmesi sağlanabilmiştir. 

Ağrı, Adıyaman 'illerimizde, mevcut tedbirlerin si
vil yönetimle de sürdürülmesi tokanı 'bulunduğun
dan ve bu illeriımliz muhtemel alaylara karşı tecrübe
li personelle takviye edildiğinden, belirtilen illerimiz
den sıkıyönetim uygulamasının kaldırılmasının mah
zur yaratmayacağı mütalaa ©dilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz ettiüimiz de
ğerlendirmeler doğrultusunda, Bingöl, Diyarbakır, 
Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa ve 
Van illerimizde sıkıyönetimin sürdürülmesi; Adıya
man, Ağrı, Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kars 
ve İstanbul inlerimizde sıkıyönetimin kaldırılarak, 
olağanüstü bal uygulamasına geçilmesi; halen olağan
üstü har uygulaması bulunan Ankara, Bursa, İçel ve 
İzmir illerimizin, kesif işçi ve öğrenci potansiyeline 
sahip olması, operasyonların devam etmesi; Malatya, 
Artvin, Ordu ve Sivas illerimizin ise, bölücü ve sol 
örgüt faaliyetlerinin sirayeti muhtemel bölgelerimiz 
üzerinde bulunması sebebiyle hassasiyetini koruması 
bakımından, bu uygulamanın bir süre daha devam 
ettirilmesi; olağanüstü hal uygulaması devam eden 
Edime, Erzincan, Kahramanmaraş ve Kocaeli illeri
mizden bu uygulamanın kaldırılması uygun mütalaa 
edilmektedir. 

iSayın milletvekilleri, güvenlik kuvvetlerimiz, eği
timi, teçhizatı, sayısı ve devletine olan inancı itiba
riyle en üst düzeydedir. Normal düzene geçişteki gü
venimizde, bu sıraladığımız niteliklere olan itimadı-
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mız tamdır. Yüce Meclisin de, bu noktalardan ha
reketle görüşlerimize katılacağını ümit ediyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başbakanlık tezkeresi üzerinde- grupları adına; 

Milliyetçi Demokrasi Partisinden Sayın Musa öğün, 
Sosyal Demokrat Halkçı Partiden Sayın Seyfi Oktay, 
Anavatan Partisinden Sayın Bülent Akarcalı söz iste
mişlerdir. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Musa öğün; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA MUSA ÖĞÜN (Kars) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygıdeğer üyeleri; Başbakanlığın, sıkıyönetimle ilgi
li tezkeresi hakkında Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubunun • görüşlerini arz etmek, üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. Yüce heyetinize saygılarımı suna
rım. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül 1980 öncesi Tür
kiye'yi bir iç haı'be, kardeş kavgasına ve netice iti
bariyle parçalanmaya sürükleyen iç ve dış kökenli ka
ranlık, oyunlar 12 Eylül Harekâtının güçlü ve milleti et
rafına toplayan inançlı sesiyle, meşum hedefine ulaşa
madan durdurulmuştur. Bugün, Türkiye'nin dışında 
pek çok ülkede etkisini devam ettiren anarşi ve terör, 
12 Eylül Harekâtının aldığı tedbirlerle, Türkiye'nin 
dışında kalmıştır. 

Geçmişte, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların 
yarattığı sayısız buhranların yanında, günde 20 va
tandaşımızın canına mal olan ideolojik, yıkıcı ve 
bölücü şiddet hareketlerinin arenası halline getirilen 
ülkemiz, maruz kaldığı tehlikeyi, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin, İç Hizmet Kanununun kendisine verdiği 
Cumhuriyeti koruma ve kollama yetkisini kullanarak 
gerçekleştirdiği 12 Eylül Harekâtıyla önlemiş ve ha
rekâtın akabinde, demokrasinin yozlaşmasına son ve
rileceği, ülkede bir daha askerî müdahalelere yer ver-
meyscek şekilde sağlıklı bir demokrasi kurulacağı ilan 
edilmiştir. 6 Kasım seçimlerine kadar bu söz yerine 
getirilmiş ve ülkenin idaresi, aziz milletimizin rey-
leriyle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal 
ettriimştir. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasinin temel şartı, 
halikın, seçimler aracılığı ile ülkenin yönetimine sahip 
olması; silahlı kuvvetlerimizin de yurt savunması 
görevini tam olarak yerine getirmesidir. Görüldüğü 
gibi, bu hususun sağlanması maksadıyla, 6 Kasım-
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dan 'bu yana, silahlı 'kuvvetlerin bir anayasal hizmeti 
o ilan sıkıyönetimden uzaiklaşıması ve aslî görevlerine 
dönmesi talkımından büyük merhaleler kat edilmiş
tir. 

Bugün görüşülmekte olan tezkerede, sıkıyönetim 
uygulaması asgari hadde indirilmiş bulunmaktadır. 
Geçen defa Ankara ve İzmir'den kaldırılan sıkıyöne
timin, bu defa İstanbul'dan kaldırılması fevkalade bir 
gelişmedir, tstan'bul gibi fikir ve sanat hayatımızın 
merkezi olan bir yerden sıkıyönetimin kaldırılmasını 
memnuniyetle karştlıyoruz. 

Halen bu tezkerede, sıkıyönetim uygulamasının 
Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa, Tunceli ve Van olmak üzere 9 ile inhisar 
ettirilmesi yanında, Edirne, Erzincan, Kahramanma
raş ve Kocaeli illerinden de olağanüstü halin kaldı
rılmasının olumlu olduğu inancındayız. 

Değerli milletvekilleri, demokrasinin tam ve sağ 
lıklı bir şekilde yerleşmesine çaba gösterdiğimiz bu 
dönemde, bugünkü, tezkere ile açıklanan gelişmele
rin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sorumluluğunu 
bir kat daha artırdığını unutmamalıyız. Türkiye'yi 
bölme ve parçalama heveslerinin bitmediğini hepimiz 
bilmekteyiz. Bu bakımdan, ülkede sıkıyönetim uygu
lamasının sona ermesinden halkın pişman olmama
sını, demokrasinin sağlığı bakımından kaçınılmaz bir 
şart olduğunu hatırımızdan çıkarmamalıyız. 

Sayın milletvekilleri, bütün iyi gelişmelere rağmen, 
Türkiye üzerinde oynanan karanlık oyunların bitti
ğini söylemek mümkün değildir. Siyasî tarihimiz, iç 
güvenlik meselelerimizin ana kaynağının daima dış 
uzantılı olduğunu göstermiştir. Dünyanın yeraltı ve 
yerüstü zenginliklerine sahip Ortadoğunun kilidi 
mesabesinde müstesna bir stratejik ve jeopolitik coğ
rafî bölgeyi işgal eden Türkiye, tarih boyunca, Orta
doğu'yu menfaat alanlarında bulundurma veya ge
nişleme politikasını esas alan develtlerin yıkıcı faa
liyetlerine hedef olmuştur; bu husus günümüzde de 
bariz olarak müşahede edilmektedir. 

12 Eylül öncesi cereyan eden olaylarla, 12 Ey
lülü takiben sürdürülen operasyonlarda bu yıkıcı ey
lemlere hangi devletlerin methaldar oldukları ve Tür
kiye'yi bölmek, parçalamak için içteki bölücü mih
raklarla nasıl işbirliği yaptıkları ortaya çıkmıştır; bu 
husus hepimizce bilinmektedir. Mesele, Türk birlik 
ve bütünlüğünü bozmaktır. 12 Eylül Harekâtı ile ber
taraf edilen bu durum ve müteakip sürede sağlanan 
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huzur ve güven ortamının bozulması yönünde, ne ya
zık ki, birtakırrr gayretlerin müşahede edilmesi hepi
miz için üzüntü kaynağı olmaktadır. 

Halen, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde cere
yan eden olaylar, biraz önce kısaca arz ettiğim karan
lık oyunların değişmeyen senaryosunun bir tekrarı
dır. Hedefi, Misakı Millî Türkiye'sinin bir bölümü
nü koparmak olan bu menfur eylemlerin, memleke
tin ve milletin menfaatlerini daima her şeyin üstünde 
tutan Silahlı Kuvvetlerimizin üstün gayretleriyle ber
taraf edilmesinden asla endişemiz yoktur. Ancak Si
lahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin, uy
gulamalarda, vatandaşlar üzerinde eşkiyanın yarattı
ğı menfi propagandaya imkân vermemesini tavsiyeye 
şayan görüyoruz. 

Ayrıca, teröristlerce istismar ve yıkıcı propaganda 
konusu olarak kullanılan, bölgedeki noksan ekono
mik yatırımlar ile, aksayan amme hizmetlerinin, ge
cikmeden giderilmesinin taşıdığı hayatî önemi hü
kümetin nazarı dikkatine sunar, özellikle de ağır ik
lim şartları ve çetin coğrafî yapıya sahip olan bu böl
gelerde yürütülen mücadelenin kısa sürede sonuçlan
dırılmasında ağırlığı olan süratli haberleşme ve ulaş
tırma imkânlarının zafiyetinin giderilmesini sayın hü
kümete ehemmiyetle öneririz. 

Hassas olan bu bölgede radyo ve televizyonun 
önemini tekrarlamama lüzum yoktur. Yabancı radyo 
ve televizyonların ağır baskısı altında bulunan bu 
bölgeler için özel bir yayın düzenlemesine ihtiyaç 
vardır, özellikle doğusu ile batısı arasında 72 daki
kalık fark bulunan ülkemiz, bu bakımdan hassastır. 
Bu yerlerde vatandaşa, kendi televizyon yayını izle
mesi için, «Saat 19.C0'a kadar bekle» demek, «Ya
bancı istasyonları seyredin» demektir. Bunun için, bu 
bölgelerde televizyon yayınlarını mutlaka erken baş
latmak lazımdır. 1980'de uygulanan ve buralardaki 
26 il'e yapılan erken yayın büyük bir başarı sağla
mıştır. İdarenin değişmesi ile kaldırılan uygulamanın 
tekrar başlamasında, sayılmayacak kadar yararlar 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugünden itibaren, başta 
İstanbul olmak üzere, çeşitli illerimizde uygulanacak 
olan olağanüstü halin tatbik ve icramda, idarecileri
mizin tam bir tarafsızlık içerisinde hizmet vermede 
titiz olmaları ve siyasî etkiler dışında görev yapma
ları şart ve elzemdir. Sıkıyönetim ile normal idare 
arasında bir geçit teşkil eden olağanüstü hal uygu
lamasında, güvenlik kuvvetlerimizin, amirlerinin ve 
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valilerimizin büyük dikkat ve hassasiyetle çalışma
larını temenni ederiz. Yine bu sayın görevlilerin, dev
letin otoritesini zedeleyici yasa dışı işlemlere tevessül 
etmemelerini, bu tür fiillerin, halen eylemlerini sür
dürmek isteyenlere yarar sağlayacağını unutmamala
rını, yapacakları hizmetlerde, Silahlı Küvetlerimizin, 
kanları ve canları pahasına temizlediği aziz yurdumu
zu, aynı şekilde bu dönemden geçirmelerini diler, yü
ce heyetinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğün. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Seyfi Oktay; buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. SEYFİ OKTAY 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sıkıyönetim ve olağanüstü hal durumlarıyla ilgili 
Başbakanlık tezkerelerine ilişkin konularda Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sun
mak üzere huzurlarınızdayım. 

İstanbul gibi, milyonları barındıran, anarşi ve 
terör odaklarının nüvelendiği bir ilimiz de içinde 
olmak üzere, 8 ilden sıkıyönetimin kaldırılması ta
kibinin yüce Meclise gelmesi sevindirici bir sonuç
tur. 

Sıkıyönetim yalnızca güneydoğu illerimizde sür
mektedir. Bu bölge halkının da bir an önce huzur ve 
istikrara kavuşmasını yürekten dilemekteyiz; ancak 
bu yörelerde daha uzun süre olağanüstü yönetimle
rin devam edeceği aşikârdır, öyle gözükmektedir. 
Bu nedenle, özellikle hükümetten bu yöre halkının 
tedirginliğini önleyebilecek, bunları ümitsizliğe ve 
tedirginliğe sevk etmeyecek yan önlemlerin mutlaka 
alınmasını dilemekteyiz. 

özel koşulaır içerjısirtde bulunduğu anlaşılan gü
neydoğu illerimizin dışında, yurdun diğer kesimlerin
de, Türk toplumunu tehdit eden 12 Eylül öncesi teh
likeler giderilmiştir. Anayasamızın 122 nci madde
sinde yer alan sıkıyönetim idarelerini gerektiren 
koşullar etkilerini yitirmiştir. Bunda Ordumuzun kat
kısı ve çabası büyük bir etken olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Ordumuzun anagörevi 
yurt ve ulus savunmasıdır. Ordumuz, bu görevi ne
deniyle güvenliğimizin temel unsurlarından (birisi
dir. Bu nedenle, politika dışı kalması gereği, yüce 
Atatürk'ten kaynaklanan ve Ordumuzun bilincinde 
ve yapısında yer alan Ibir inanış ve gelenek halinde 
yaşamaktadır. 

j İstanbul gibi büyük bir ilimizde, iktidara kar
şın, asker kanadından, sıkıyönetimin kaldırılması ta
lebinin gelmesi, yukarıda arz etmeye çalıştığım ina
nış ve geleneğin bir ürünüdür. Böyle bir talebin, hü
kümete, sivil yönetime karşın, Millî Güvenlik Ku
rulunun asker kanadından gelmesi, Ordumuzun de
mokrasiye olan inancının da en son göstergesini oluş-

I turmuştur. 

Değerli milletvekilleri, sıkıyönetim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Ne-

I reden biliyorsunuz?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

I sen nasıl bilebilirsin? 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Lütfen din-
I leyin efendim, siz bakansınız, dinlemesini bilin. 
I (ANAP sıralarından gürültüler ve «Allah Allah» 
I sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sen 
I Söylemesini bil. 

I 'BAŞKAN — Çok rica ederim, çok rica ederim... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Tersi varit ise, 

I gelir cevap verirsiniz; ıbu kürsü sizlere de açıktır. 
I (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
I Nereden biliyorsunuz? 
I BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımıza söz ve-
I receğim; o zaman cevap verirler. Lütfen, hatibin sö-
I zünü kesmeyelim. 
I Buyurun. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Değerli mil-
I İetvekilleri, sıkıyönetim ve olağanüstü hal yönetim-
I leri, temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen 
I durdurulabildiği, bu temel hak ve özgürlüklerin Ana-
I yasamızda bulunan güvencelerine aykırı önlemle-
I rin alınabildiği yönetimlerdir; bu nedenle bu yöne-
I timler olağanüstü bir yönetim biçimidir. Bu yönetim-
I 1er, ancak ve ancak, Anayasamızda belirtilen sınırlı 
i bazı olaylar klarşısımda başvurulacak yönetimlerdir; 
I belli süre için ve durumun gerektirdiği ölçüde uy-
I gulanması öngörülmüştür. Bu nitelikleri nedeniyle 
I de, bu idarelerin devamına ve kaldırılmasına, süre-
I sinin saptanmasına ancak yüce Meclis yetkili fcılın-
I mıştır; bu konuda tek karar mercii yüce Meclistir, 
I Üzüntü ile belirtelim ki, bu iktidar, hem ülkenin 
I varlığını ve hem de temel hak ve özgürlükleri doğru-
I dan ilgilendiren bu konuda bile yüce Meclisi dışlaya-
I bilmek için elinden geleni esirgememiştir. (ANAP 
| sıralarından gürültüler ve «Haydaa» sesleri) 
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Değerli milletvekilleri, yüce Meclisin, bu son de
rece önemli olan görevi yapabilmesi için, her şey
den evvel, ülkenin ve ulusun karşı karşıya bulunduğu 
tehlikelerin neler olduğunu, anarşi ve terörün ne du
rumda bulunduğunu, alınan önlemleri, varılabile
cek, sonuçlandınlabilecek durumları bilmek zorunda
dır. Bunları bilmeden, sağlıklı ve gerçekçi kararları 
verebilmesi doğal olarak mümkün değildir. 

Şimdi soruyorum; Hükümet, sıkıyönetim ve 
olağanüstü hal taleplerini sunarken, karar oluştur
maya yetecek bilgiyi yüce Meclise sunmuş mudur? 
Yüce Meclis, ulusun tümünün temsilcilerinden oluş
maktadır... Kulaktan dolma haberler dışında, Güney
doğu Anadolumuzda cereyan eden olayların gerçek 
yüzünü bilen kaç kişi var aramızda? 

Sayın İçişleri Bakanları her defasında kalkmışlar, 
«Şu kadar makineli tüfek, şu kadar fünye ele geçiril
miş ve şu kadar olay cereyan etmiştir» demekten öte 
gitmemişlerdir. Defalarca yapılan. gizli oturum talep
lerine bugüne kadar bir yanıt alınamamıştır. 

Sayın Başkan, Sayın Başbakan, 1.3.1984 günü, 
sıkıyönıetknıin uzatılması görüşülürken, «İşte hare
ketler şu kadardı, şu kadar silah yakalandı diye 
anlatmanın bir faydası yok» demek suretiyle, böyle
sine bilgi ve beyanların Meclisi bilgilendirme anla
mını taşımayacağını itiraf etmiştir. Buna karşın her 
defasında, sıkıyönetim 4 ay uzatılmıştır. Hükümet, 
yüce Meclisi bu konuda adeta bir otomatik karar 
mekanizması haline dönüştürme çabası içinde bu
lunmuştur; bu nedenle yüce Meclis, gerekli etkin 
denetimi yapma ve direktif verme, sağlıklı karar ver
me koşuMarındıan yoksun kaılmıştıır. Bütün bu du
rumlar, çok daha evvelden kalkması mümkün olan 
sıkıyönetim sürelerini maalesef gereğinden çok fazla 
olarak uzatmıştır. 

Sayın Başbakan yine 1.3.1984 günkü sıkıyöne
tim görüşmelerinde, «1*2 Eylüll öncesine göre vaka
larda hemen hemen yüzde 99'a yakın bir azalma 
müşahede edilmiştir; ama bütün bunlara rağmen, 
özellikle aşırı sol ve bölücü örgütlerin faaliyetlerinin 
devam ettiği, bu faaliyetlerin müsait zaman bulundu
ğu takdirde tekrar canlanabileceği hakkında kuvvetli 
emareler de mevcut» demektedir. 

Sayın Başbakan bu beyanı ile daha o tarihte, 
yani 1.3.1984'te sıkıyönetimi ve olağanüstü hali ge
rektiren tehlikelerin ortadan kalktığını tescil etmiş
tir; ama buna karşın, o tarihten bu yana yaklaşık 
iki yıldan Iberi, bu iktidar sıkıyönetimi uygulamaya 

devam etmiştir. Bu davranış, sivil yönetim adına, de
mokrasi adına hüzün vericidir. Her ne bal ise, ikti
dar, sıkıyönetim idarelerinin adeta gölgesinde dur
mayı yeğlemiştir. 

Değerli milletvekilleri, hükümet bir başka ko
nuyu da adeta otomatik şekilde işler hale getirmiş
tir; sıkıyönetimin kaldırıldığı illerde 4 ay süreli ola
ğanüstü hal ilanı sanki otomatikleşti. Hangi ilde sı
kıyönetim kaldırılıyorsa, o ilde mutlaka 4 ay süreli 
olağanüstü hal ilan ediliyor. Arkadaşlarım, böylesine 
bir otomatik hal Anayasamızda öngörülmemiştir, 
Anayasamıza aykırıdır. 

öyle anlaşılıyor ki, iktidar, idarede partizanca 
kadrolaştırdığı unsurları, olağanüstü hal yetkileriyle 
donatmak istemektedir. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Ayıp, ayıp. 
M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Böylesine bir 

gidişat, ülke ve ulus bütünlüğüne hayır getirmeye-
cekıtir. SosyaiMemoforat Halkçı Parti Grubu olarak, 
iktidarın olağanüstü sistemlerle yönetme hevesleri
nin tümüne karşıyız. 

Değerli milletvekilleri, hükümette görülen anti
demokratik bir başka eğilimi de burada açıklamadan 
geçemeyeceğim. Sıkıyönetim yetkileri de, bu yetki
lere dayanılarak alınan önlemler de, sıkıyönetimi 
gerektiren hallere ilişkindir. Bu haller ortadan kalk
tıktan sonra sıkıyönetimin aldığı önlemleri sürdür
mek, olağanüstü yönetim ilkelerini normal dönem
lerde de uygulamaktan başka bir anlam taşımaz. 

İktidar, sıkıyönetim mevzuatındaki, olağanüstü 
dönemlerden kalan antidemokratik düzenlemeleri kal
dırma çabalan bir yana; sıkıyönetim idarelerinin ip
tal ettiği kararları dahi uygulamaya devam ediyor. 

Sıkıyönetim komutanlıklarınca işlerine son veri
lenlerin büyük bir kısmının haklarında tesis edilen 
göreve son verme işlemleri, yine sıkıyönetim ko
mutanlıklarınca geri alınmıştır. Danıştayımız da, 
idarenin bu kararının göreve son verme işleminin 
geri alınması niteliğinde bir işlem olduğunu sapta
mış bulunmaktadır. Bu nasıl bir hukuk ve demokrasi 
anlayışıdır ki, bu insanlar hâlâ sokaklarda işsiz 
güçsüz, aç ve perişan gezmektedirler?.. 

Değerli milletvekilleri, sıkıyönetim ve olağanüstü 
hal durumlarına ilişkin olarak bir de madalyonun 
öbür yüzüne göz atalım. 

Değerli milletvekilleri, yalnız polisiye önlemlerle 
anarşi ve terörün kökünü kazımak olası değildir. 
Siyasal, toplumsal, ekonomik önlemlerle toplum ya-
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pisini güçlendirmedikçe anarşinin yeni yöntemlerle, 
yeni taktiklerle daha da azgın biçimde hortlamaya-
cağını kimse garanti edemez. Bu açıdan, iktidarın 
uygulama ve politikalarına ibaktığımızda durumun 
hiç de iç açıcı ve güven verici olduğunu söylemek 
mümkün olmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bir defa, yaklaşık altı yıl
dan beri uygulanan ekonomik politikalar, IMF re
çetelerinden başka bir şey değildir. Bu reçeteler, 
ülke koşullarına ve ülke önceliklerine yabancı reçe
telerdir. Bu nedenle de, maalesef, bu uygulama sü
resinde erişilen her gün, bir önceki günü aratmış 
ve halkımızın belini kıran sonuçlara varmıştır. Bu
gün millî gelirin yarısına yakın bölümünü nüfusun 
yüzde lO'unu teşkil eden zenginler almaktadır. Bu 
oran Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'nın birçok 
yoksul ve geri kalmış ülkelerinden daha da yüksek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bize göre, ekonominin bü
yümesi, «Her mahallede bir milyoner yaratmak» 
değildir; ekonomiye egemen olan birkaç holding ya
ratmak hiç değildir. (SHP sıralarından alkışlar) Eko
nominin, sömürge ülkelerinde bile büyüyebildiği bi
linen gerçeklerdendir. Ancak, öyle ülkelerde açlık, 
yoksulluk, sefalet içerisinde bulunan geniş halk yı
ğınlarının varlığı da görülür. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Ko
numuz sıkıyönetim. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Son altı yıl 
içerisinde emekçilerin ve halkımızın kaybettiklerini, 
büyük ticaret tekelleri, bankerler ve bir avuç vur
guncu kazanmıştır. Üretime, yatırıma katkıları ol
mayan bir avuç dış ticaret tekeli, kârlarına kâr kat
mışlardır; 5 milyonluk şirketler, iki üç yıl gibi kısa 
bir sürede, 110 milyar varlığın sahibi olabilmişler
dir; böylece, ülkemizde gelir dağılımı alabildiğine 
adaletsizleşmîıştir. 

İşsizlik geniş boyutlara ulaşmıştır. 
IMF, yatırımların artması için özal İktidarına 

İzin vermemektedir. 
Kalkınma ve ekonomimizin büyümesi durmuş

tur. 
Böyle bir sistemde işsizlerin sayısı artacağı gibi, 

işinden atılanların sayısı da artacaktır. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sade-

dede gel, sadede... 
BAŞKAN — Sayın Oktay, konudan ayrılmayalım 

lütfen. Sıkıyönetim mevzuu ile alakalı konuşunuz 
lütfen. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bunlar eko
nomik nedenler efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu politikalar, gerçek hu
zurun ve gerçek demokrasinin güçlü birer engelleri
dirler. Nitekim bu iktidar, olağan dışı bir dönemden 
sonra, hak ve özgürlüklerin kullanılmasını kolaylaş
tıracak hiçbir önleme başvuramamıştır; olağanüstü 
dönemden kalan ve demokratik sisteme gölge dü
şüren sıkıyönetim mevzuatına el atılmamıştır. 

Kader kurbanı binlerce yurttaşın affı söz konusu 
olunca, her defasında; «îyi düşünmek lazım, hassas 
konudur» deyip geçiştiren ve böylece iki yıldan beri 
affı savsaklayan ve sulandıran iktidar, af konusunda 
para babalarına son derece cömert davranmıştır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok rica ederim... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Vergi cezaları

nı affetmiş, döviz kaçakçılarını affetmiş, karşılık
sız çek düzenleyen tüccarın suçunu dolandırıcılık 
olmaktan çıkaran ve affeden yasalar çıkarmıştır. 

Atatürk devrim ve ilkelerinin en büyüğü olan 
laiklik ilkesi zaafa uğratılarak, çağdaş toplum ya
pısından uzaklaşma, halkımızı kaderciliğe inandıra
rak uyutma ve ülkemizde laik cumhuriyet yerine İs
lam dinine dayalı bir din devleti oluşturma çabaları, 
hiçbir dönemde bu ölçüde yoğunlaşmamıştır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Başkan, konunun dışına çıkılmıştır. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — 12 Eylül ön
cesinin nedenlerinden biri olan teokratik cereyanlar, 
ülkede büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Bütün bunlar, huzurlu bir toplum için iyi göster
geler değildir. Bu iktidarın politikalarını, gelecekte 
anarşi ve teröre büyük ölçüde kaynaklık edecek 
mâhiyette görüyoruz. İktidar, artık, bu sakat politi
kalardan vazgeçmelidir. Bu gidişat, iktidar için de, 
ülke için de iyilik getirmeyecektir. İktidarın bu po
litikalardan döneceği umudunu korumak istiyoruz. 

Gerçekten çağdaş, gerçekten demokrat, gerçekten 
sosyal adaletçi ve alabildiğine huzurlu bir Türkiye 
Özlemiyle, yüce Meclise şahsım ve grubum adına 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
Efendim, müsaade ederseniz bir açıklamada bu

lunacağım: Devletin bu gibi mühim konularda yetkili 
mercilerinin almış oldukları bazı kararları ve ileri 
sürdükleri önerileri, hükümet, icra organı olarak, 
devlet organı olarak, tezekkür edip, yüce Meclise 
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arz etmekte ve teklif etmektedir; onayınıza sunmak
tadır. Yoksa, hükümetin arzu ettiği istikamette bir 
karar almak mecburiyetinde olmadığınızı takdir 
buyurursunuz. 

Yetki, sizindir. Oylarınızda, vicdanî kanaatle
rinizde hürsünüz; her türlü kararı almak size aittir. 
Hükümetin bu önerisi Meclisi bağlamaz; karar siz
lerindir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu hususu açıklamak isterim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, biraz evvelki konuş
ma, bizim irademiz dışında, söylemediğimiz bir 
konunun ters olarak ifadesi ve kamuoyuna ve yüce 
Meclise duyurulmasıdır. Bu hususta bir açıklama 
yapmak istiyorum efendim. (SHP sıralarından gü
rültüler; «Doğruyu söyledi» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, tabiî ki sizin, hükümet 
olarak bir cevap hakkınız var; buyurunuz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; biraz evvel Sosyal demokrat Halkçı Parti. 
sözcüsü vicdanlarımızı rahatsız eden bir konuşma 
yaptılar. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Gerçek vicdanı
nızı mı? Gerçeklerden şaşmayın. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bu kürsü, bu Meclis, hakikatlerin ko
nuşulacağı yer olmalıdır. Burası seçim meydanı de
ğildir. Burası, daha gerçekçi olan, daha hakikate 
uygun olan sözlerin sarf edileceği yer olmalıdır. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
siz seçim meydanlarında yalan mı söylüyorsunuz sa
yın bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Şimdi sayın sözcü diyor ki: «Bize açık
lama yapmadı hükümet». 

Halbuki, bir hafta evvel bu hususta genel görüş
me talepleri yapıldı ve burada enine, boyuna, her par
ti ve hükümet izahatta bulundu. Esasında, kendi 
sözcüleri bile, bu genel görüşmenin yapılmasına mu
halif olduklarını, ileriki bir tarihte belki gizli bir 
oturum yapılarak meselelerin tezekkür edilmesi la
zım geldiğini belirttiler. 

ıM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yanlış anımsı
yorsun sayın bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ayrıca, hem «Bize bilgi vermediniz» 
diyeceksiniz, hem de Millî Güvenlik Kurulunda ko
nuşulanları bilmişcesine, Millî Güvenlik Kurulunda 
konuşulanları sanki biliyormuş gibi, kalkacaksınız, 
ters bir beyanla diyeceksiniz ki: «Komutanların ya
hut Ordunun talimatıyla sıkıyönetimi kaldırıyorsu
nuz». 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — «Talep» dedik 
efendim, «talimat» demedik. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Efendim, bu insafsızlıktır. Bizim hü
kümet olarak icraatımız iki seneliktir. İşbaşına geldi
ğimiz günden bugüne, sıkıyönetimi kaldıracağımızı 
ifade ettik ve süratle sıkıyönetimi kaldırdık. 

Biz İstanbul'dan sıkıyönetimi kaldırıyoruz; şim
di, öyle hissediyorum ki, sayın sözcü burdan sanki 
müteessir olmuş; «Aman efendim, niye kaldırıyor
sunuz?» der gibi bir hava içinde veyahut bizim sıkı
yönetimi kaldıracağımıza inanmaya yapısı müsait de
ğil... (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bir türlü kavrayamıyor ve onu başkasına mal et
mek yolunu seçiyor. Buna gerek yok... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — İki senedir yap
madınız. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Anlayamamış
sın sayın bakan. 
- BAŞKAN — Lütfen söz kesmeyelim, hatibi din
leyelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, hepimizin, her 
an, her zaman dinlediğimiz laflar var, bunu Türk 
Milleti de çok zaman dinledi: «IMF reçetesi... Dış 
güçlere bağlılık... özgürce yaşama... Talebelere el 
atma... Demokrasi yok...» Bu lafların hepsini biz çok 
çok işittik. (SHP sıralarından «yalan mı?» sesleri) 

1978*de IMF ile anlaşma yapıldı, biz buna son 
verdik. Şimdi, siz neyin edebiyatını yapıyorsunuz? 
Bunu belki meydanda konuşursun, onu demek isti
yorum, git meydanda Konuş; ama (burada konuşma
ya hakkın yoktur; burada o lafları söyleyemezsin, o 
şekilde konuşamazsın... (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Biz demokrasiye, kanunlara, Anayasaya inanan
ların içerisindeyiz ve onu baş tacı eden bir hüküme
tiz, bir siyasî teşekkülüz; bundan hiç kimsenin şüp
hesi olmamalıdır. Şimdiye kadarki icraatımızda, ka
nunlara aykırı, Anayasaya aykırı en ufak bir dav
ranış, en ufak bir yanlışlık yaptığımız hiç kimse 
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tarafından ifade edilip, söylenemez. Bunun daha 
mükemmelini, daha güzelini yapabilmek için de 
grubumuz var gücüyle çalışmaktadır; sizlerin de 
bize yardımcı olmanızı bu noktada diliyoruz. 

Zamanımızda, getirmiş olduğumuz her tedbir, 
Anayasanın çok daha iyi işlerlik kazanmasına ma
tuf, kanunlara uygun olan tedbirlerdir. Bunları çar
pıtarak izah etmek, bunları değiştirerek yoruma tabı 
tutmak ve neticede birtakım mihrakları harekete 
geçirici davranışlarda bulunmak, memleketimize 
hiçbir fayda getirmedi, bundan sonra da getirme
yecektir efendim. 

Saygıyla hepinizi selamlıyorum. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

sataşma var efendim. 
BAŞKAN — Sataşma yok efendim. Gürültü yap

mayalım lütfen. 
Sayın Akarcalı buyurun efendim. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın bakan, 

yalan söyledi efendim; açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Yok efendim... Gürültü yapmayalım 

lütfen. (SHP sıralarından gürültüler) 
Aynı şekilde karşılıklı söz hakkınız doğmuyor. 

Lütfen... Çok rica ederim, münakaşa etmeyelim; 
yeri değil burası. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu 
kadar açık bir şekilde sataşma var; söz verilmesi 
gerekir. 

BAŞKAN — Sataşma görmedim ben, lütfen otu
runuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz vermediğiniz 
için, söylediği sözleri, yerimden, kendilerine iade 
ediyorum. 

BAŞKAN — Söz kesme hakkınız yok Sayın Kuş-
han. Söz kesersem, ben keserim; sizin hakkınız de-
ğil. 

Anavatan Partisi Grubu adına, buyurun Sayın 
Akarcalı. 

ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCALI 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, eğer muhalefet 
izin verirse bu kürsüden konuşmama başlayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim gibi önemli 
bir konuda söz alırken, bu kürsüye çıktım diyerek, 
bunu bir, türlü yemeğine yahut da aşure tatlısına 
benzetip, sıkıyönetimin içine IMF'den ekonomik po
litikaya kadar her şeyi katmak, insafla bağdaşır bir 
şey değildir. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu kadar konuşacak, siz de bize söz vermeyeceksi
niz! Burada demokratik davranmak zorundasınız. 

BAŞKAN — Kuralların içinde konuşuyor; dikkat 
ediyorum. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, ayrıca, demokratik davranış, bir hükü
metin ekonomi politikasım, «Bu, ileride anarşiye yol 
açar; demokratik bir şekil değil» diyerek, bu şekilde 
baskı altına alıp, şantaj yapmak değildir. Yani, söz
cü burada demektedir ki : «ileride anarşi olursa, 
bu kabahat sizindir...» Yani, hür seçimlerle iktidara 
gelmiş olan... (SHP sıralarından «Elbette kabahat si
zin» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Hür ve de

mokratik seçimlerle iktidara gelmiş olan bu partiyi, 
muhalefet sözcüsünün demokrasi anlayışı baskı altı
na almaktadır. Bunu bir ölçüde kabul edebiliriz; çün
kü, kendi demokrasi anlayışları, kendi görüşleri dı
şında herhangi bir anlayışa izin vermeye galiba yet
miyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben, Anavatan Partisi Gru
bu adına, sıkıyönetim ve olağanüstü hal tezkeresiyle 
ilgili görüşlerimi bildirmek için huzurunuza geldim. 
Sözlerimin giriş kısmında belirtmek zorunda kaldık
larım, bu kürsünün istismar edilmesinden kaynaklan
mıştır. 

Bugün onayınıza sunulan sıkıyönetim ve olağan
üstü hal tezkeresinin kabulüyle, ülkemizde 1.978'den 
bu yana, yani yaklaşık 7 yıldır devam eden sıkıyöne
tim uygulaması zincirinin son halkasına gelinmiş bir 
bölümünü görmüş olacağız. 

Muhterem milletvekilleri, sıkıyönetim ve olağan
üstü hal, şartlar gerekli kıldığı zaman, sahip oldu
ğumuz hürriyetleri ve demokratik sistemi korumak 
ve muhafaza etmek için başvurulan ve uygulanan bir 
istisnaî hal rejimidir. Bu nedenle, bütün anayasalar
da olduğu gibi, ülkemiz Anayasasında da bu iki ida
re şekline yer verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, buna rağmen, hiçbir sivil 
idare, başka çare kalmadıkça, bu istisnaî duruma baş
vurmak istemez. Ülkemizde sıkıyönetim, demokratik 
rejimin bekası, demokrasiye inanmış insanların can 
ve mal güvenliği için uygulanmaya başlanmıştır. Çe
şitli ülkelerde ve diğer rejimlerde görüldüğü gibi, 
(Afganistan ya da Polonya örneklerinde olduğu gibi) 
bizde sıkıyönetim hiçbir zaman, hiçbir askerî veya 
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siyasî iktidarın ya da dogmatik bir düşüncenin, dü
şünce şeklinin halka zorla kabul ettirilmesi için uy
gulanmış bir idare şekli değildir. 

Aslında, orduyu da aslî görevi dışına çıkartan bu 
yönetim şekline yol açan 12 Eylül 1980 öncesi hak
kında, artık, her sağduyulu insanın bildiği ve kav
radığı anarşi ve terör ortamı için bilinenleri tekrar 
ederek vaktinizi almak istemiyorum. Ancak, insan
ların asgarî hakları olan, yaşadıkları toplum içinde 
hiçbir can ve mal güvenliğine sahip olamadıkları ve 
bir yandan bütün bir millet acı çekerken ve bu mil
letin kendi hür iradesiyle kurduğu Cumhuriyet, te
melinden, demokratik nizam her türlü müesseseleriy
le yıkılmak istenirken sıkıyönetime başvurulmuştur. 

Sözlerimin başlangıcında, sıkıyönetim idaresinin, 
demokratik parlamenter sistemlerde istisnaî haller
de başvurulan bir idare rejimi olduğunu belirtmiştim. 
Ülkemizdeki uygulamada memnuniyetle müşahede 
ettiğimiz bir husus, sıkıyönetimin varlığının hiçbir 
şekilde, 6 Kasım 1983 sonrası Türk siyasî hayatını 
baskı altına almamış olmasıdır. Çoğunluğu 1984 ve 
1985 yılları başında olmak üzere, sıkıyönetimin ka
demeli kaldırılması süresi içerisinde, siyasî partiler 
yaklaşık 5 bine yakın il, ilçe ve büyük kongre yap
mışlardır. Hiçbir siyasî parti, bu di, ilçe ve büyük 
kongrelerinin yapılması, düzenlenmesi esnasında sı
kıyönetimin dolaylı ya da dolaysız en ufak bir mü
dahalesiyle karşı karşıya kaldığını iddia edemez muh
terem arkadaşlarım. 

Anarşi ve terörün ülkeyi bölmesi, bunların önlen
mesi, bölücü ve yıkıcı illegal örgütlerin yıkılması, 
dağıtılması ve yok edilmesi sonucu huzur ve güven
liğin sağlanması üzerine, sıkıyönetim ve olağanüstü 
hal ilan edilmesini gerektiren şartlar ortadan kalk
tıkça, sıkıyönetim de, iktidarımızın görüşü doğrultu
sunda kaldırılmaya başlanmıştır. Ancak, ülkemizin 
kendi şartları dışındaki kaynaklardan ortaya çıkan 
sebeplerden dolayı, bazı illerde sıkıyönetimin ya da 
olağanüstü hal idaresinin devamı bir ihtiyaç olarak 
ortaya çıkmıştır. Buna rağmen, sıkıyönetim ve olağan
üstü hal uygulamaları peyderpey kaldırılmaya devam 
etmiştir. Halen şu anda ülkemizde 17 ilde sıkıyöne
tim, 12 ilde ise, olağanüstü hal uygulaması devam 
etmektedir. 

Bugün onayınıza arz edilen hükümet tezkereleri
ni kabul ettiğiniz takdirde, son nüfus sayımının ge
çici sonuçlarına göre, şu rakamlar - bunlar rakamdır, 

hiçbir şekilde yuvarlak sözler değildir - ortaya çıkı
yor arkadaşlar : Nüfusumuzun yüzde 91'ini kapsa
yan illerimizde sıkıyönetim tamamen kalkmış ola
caktır. Sıkıyönetimin kaldırılması teklif edilen Ada
na, Adıyaman, Ağrı, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İs
tanbul ve Kars illeri yaklaşık olarak 12 milyon nü
fusla, genel nüfusumuzun yüzde 23'ünü bünyelerin
de bulundurmaktadırlar. Başka bir deyişle, hüküme
tin tezkeresini kabul ettiğiniz takdirde, 12 milyon 
Türk vatandaşının yaşamış olduğu illerde de sıkıyö
netimi kaldırmış olacaksınız. Sıkıyönetimin devam 
etmesi teklif edilen ve benim de sizlere bu teklifi ka
bul etmenizi önerdiğim bazı Doğu ve Güneydoğu 
illerimizin ise, 4,7 milyon nüfusla, toplam nüfusun 
yüzde 9'u sıkıyönetim idaresiyle birlikte yaşamaya 
devam edecektir. 

Arkadaşlarım, bu arada şunu belirtmek isterim : 
Biz, Anavatan Partisi ve iktidarı olarak, sıkıyönetim 
ve olağanüstü hal uygulamasında, hiçbir şekilde, hiç
bir Türk vatandaşının, Anayasa ve kanunlarla temi
nat altına alınmış olan haklarına el uzatılmasına 
kesinlikle müsaade etmeyiz. 

Sıkıyönetimin kalkmasıyla ortaya çıkacak sonuç
lar da şudur : Bu illerde, sıkıyönetim askerî savcılı
ğı soruşturma yapamayacaktır ve mahkemelerde da
va açamayacaktır. Bu husus, özellikle Türkiye nüfu
sunun yüzde 11,4'ünü ve Türk basının büyük çoğun
luğunu bünyesinde toplayan İstanbul İli için ayrı bir 
önem taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, hükümetimiz yukarıda da 
belirttiğim şekilde, vaatlerini yerine getirmektedir. 
Bugünkü tezkerelerin kabulü ile 58 ilde sıkıyönetim 
idaresi, 51 ilde de olağanüstü durum idaresi tama
men kalkmaktadır. Bugüne kadar sıkıyönetimin ve 
olağanüstü halin kaldırıldığı illerde, emniyet ve asa
yiş hizmetleri açısından, münferit bazı olaylar hariç, 
hiçbir mahzurlu durum görülmemiştir. Hükümetimiz, 
sıkıyönetim ve olağanüstü hal idaresinin kalktığı il
lerde, emniyet ve asayişi, huzur ve güveni sağlamada 
gerçekten başarılı olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetimin kaldırılma
sıyla bu büyük illerde de, biz, İçişleri Bakanlığımı
zın, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Türk polisinin 
başarılı bir şekilde görevini ifa edeceğine inanıyoruz; 
Türk polisine güvenimizin tam olduğunu burada ifa
de etmek isterim. 
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Değerli arkadaşlarım, biz Anavatan Partisi Gru
bu olarak, okunan hükümet tezkeresi lehinde oy ver
mek durumunda olduğumuzu özellikle belirtmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada bu konuda çeşitli 
polemikler yapılabilir; ancak sevinçli olay şudur : 
1978'de başlayan ve bugünlere kadar devam eden sı
kıyönetim büyük bir ölçüde (yüzde 91 ölçüsünde) kal
dırılmıştır ve hükümetimizin hiçbir şekilde enkâr edi
lemez çalışmasıyla, sıkıyönetimin kaldırıldığı illerde 
anarşik ya da terörist eylemlerini gerçekleştirebilecek 
imkânı hiçbir örgüt bulamamıştır. Yeter ki, arkadaş
lar, buna bu Meclis kürsüsünden izin vermeyelim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

usul üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Konuşmamı, dı

şarıdaki mihrakları harekete geçiren konuşma olarak 
nitelendirdi; bir. 

ikincisi : «Genel görüşmeye hayır dediniz» diye
rek, gerçek tahrif edilmiştir. 

Üçüncüsü : «Sıkıyönetimin kaldırılması, yapısına 
uygun değildir» denmek suretiyle sataşma yapılmış
tır. 

Ayrıca, «Kürsü istismar edildi» dendi. 
Sataşma olduğunu kabul edebilmek için bundan 

daha önemli nedenler olabilir mi efendim? 

BAŞKAN — Yani, siz, sataşma mı var diye ısrar 
ediyorsunuz? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Grubunuza mı, şahsınıza mı sataş

madan bahsediyorsunuz? 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Şahsıma ve gru

buma efendim. 
BAŞKAN — Şahsınıza ve grubunuza, diyorsu

nuz. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Grubuma efen

dim; grup adına konuşma yaptım. 

BAŞKAN — «Gruba sataşma vardır» diyorsu
nuz; buyurunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Oktay, konuşmanız sataşmaya münhasır 
olacaktır. 

SHP GRUBU ADINA M. SEYFİ OKTAY (An
kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın 
bakan burada, benim, gerçekleri tahrif ettiğimi ve bir 
bakıma yalan söylediğimi belirtiyorlar. Ancak, kendi

leri, geçen genel görüşme esnasında, bizim grubumu
zun genel görüşmeye karşı çıktığını beyan etmişler
dir. Bu, tümüyle gerçek dışı bir davranıştır; önce ken
dilerini doğru söylemeye davet ediyorum. 

Konuşmamız dıştaki mihrakları harekete geçirmek 
amacıyla yapılmamıştır. Biz gerçekten Atatürk'çü, 
gerçekten demokrasiden yana bir partinin mensup
larıyız; onu gerçekleştirmek için burada mücadele 
veriyoruz, kavga veriyoruz; ama gerçekleri görme-
mezlikten gelmek suretiyle asıl bu mihrakları hareke
te geçiren iktidarın ta kendisidir. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

«Sıkıyönetimin kaldırılması yapısına uygun de
ğildir» diye büyük bir laf ettiler. Evet, gerçekten, şu 
Mecliste iki yıldan beri, fırsat bulduğum zaman bu 
kürsüye geldiğimde, hep demokrasiden yana, hep 
Atatürk'ten yana, hep toplumdan yana kavgalar ver
miş, gerçekten, Yüce Meclise o yönde bilgiler sun
maya ve o yönde konuşmalar yapmaya çalışmışım
da". Buna ters düşen bakanın kendisidir. 

Yüce huzurunuzda, «Dıştaki mihrakları harekete 
geçiren» ibaresinin tutanaklardan çıkarılmasını talep 
ediyor ve Başkanlıktan bunu diliyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Evet; inceler, gereğini düşünürüz 
efendim. 

Başbakanlık tezkereleri üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Şimdi, Başbakanlık tezkerelerini tekrar okutup, sı
rasıyla, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bir şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, çok rica ederim... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Her 
tezkereyi tek oylamaya mı tabi tutuyorsunuz, mad
deleri ayrı ayrı oylamaya mı tabi tutuyorsunuz? 

BAŞKAN — Tezkereleri, ayrı ayrı okutup, oyla
yacağım. Madde diye bir şey yok zaten; tezkereler 
var. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Her 
tezkereyi tek oylamaya mı tabi tutacaksınız? 

BAŞKAN — Evet. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Okunduktan sonra usul hakkında söz rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Okunduktan sonra... 
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Tezkereleri okutuyorum : | 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 

Millî Güvenlik Konseyinin (1) numaralı bildiri- I 
siyle bütün yurtta ilan olunan ve son olarak (17) ilde I 
19.7.1985 tarihinden itibaren 4 ay süre ile uzatılması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5.6.1985 tarihli ve I 
20 sayılı kararı ile onaylanmış bulunan sıkıyöneti- I 
min : 

1. Adana, Adıyaman, Ağrı, Erzurum, Gaziantep, I 
Hatay, istanbul ve Kars illerinden 19.11.1985 günü 
saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmasını, i 

2. Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, 
Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Van illerinde 19.11.1985 
günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılma
sının, Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakan- I 
lar Kurulunca 6.11.1985 tarihinde uygun görülmüş
tür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. I 
Turgut Özal 

Başbakan 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, tezkereyi mi oya sunacaksınız, yoksa 
1 inci maddeyi mi oya sunacaksınız? 

BAŞKAN — Evet, tezkereyi oya sunacağım; tea
mül de şimdiye kadar böyle cereyan etti. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mü
saade eder misiniz, usul hakkında söz rica ediyorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Usul

süzlük yok ki, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — «Uygulamada usulî hata var» di

yor. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — Sayın Başkan, bir usulsüzlük mü var ki, 
usul hakkında konuşacaklar? I 

BAŞKAN — içtüzük o hakkı veriyor. Başkanlı
ğın uygulamasının usulü bakımından söz istiyorlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Usu- | 
lün kendisi hakkında sayın bakan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok önemli 
gördüğüm bir noktayı Başkanlık Divanının ve yüce j 
Meclisin takdirine arz ediyorum; ancak peşinen, ne I 
başka mihraklara mesaj olarak ve ne de sıkıyönetimin f 
devamını istemek şeklinde yorumlanmamasını rica ı 
edeceğim. 

Efendim, Anayasamız, sıkıyönetimin, hükümetin 
teklifiyle kaldırılması yetkisini, görevini yüksek Mec- I 
lise vermemiştir. Ancak, Anayasamız, hükümetin, sı
kıyönetim ilanına dair kararı müzakere edilirken, bu- J 

| nu tasvip etmek, kısaltmak veya kaldırmak yetkisini 
I vermiştir. Bütün uygulamalarda, hükümet, muayyen 
I illerde sıkıyönetimin kaldırılmasını ve muayyen iller-
I de sıkıyönetimin uzatılmasım veya ilanını yüksek 
I Meclisin huzuruna aynı tezkere içinde, aynı oylama 
I içinde getirmektedir. Oylamada, yüksek Meclisin 
I milletvekilleri bir açmazın içine düşürülmektedir : 
I Örneğin, şimdi yapılacak oylamada, 1 inci maddede, 
I «Adana, Adıyaman, Ağrı vesaire illerde sıkıyönetimin 
J kaldırılması...» Benim oyum olumludur, derhal par-
j mağımı kaldıracağım; ötekilerde, «Falan, falan iller-
I de 4 ay daha uzatılması...» Benim oyum olumsuzdur; 
I parmağımı kaldırmayacağım. Siz bunu tek oylattı-

nız mı ve sıkıyönetimi kaldırmayı Meclisin onayına 
I sundunuzmu, bu garip duruma düşüyoruz. 
1 Başkanlıktan rica ediyorum, tezkerenin 1 inci 
I maddesi lütfen oylanmasın. Hükümetin tezkeresiyle 
I yüksek Meclisin sıkıyönetimi kaldırmasına lüzum 
I yoktur. Anayasadaki madde bu şekilde anlaşılmama

lıdır; çünkü, Meclis 4 ay sıkıyönetim ilanına karar 
vermiştir; 4 ay bitmiştir. Hükümet sıkıyönetimi kal
dırdığı an kendiliğinden kalkar. Başkanlık Divanı, 
eğer, oylatacağız diye ısrar ederse, birinci ve ikinci 
fıkrayı lütfen ayrı ayrı oylatsınlar. Biz, iştirak etme-

I diğimiz bir konuda, sizlerin de iştirak etmeyebilece
ğiniz bir konuda, lütfen, hükümetin yanlış uyguladığı 

I bir şekil nedeniyle vicdanımıza ters düşerek oy kul
lanmayalım. Maruzatım bundan ibarettir. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
I Sayın Bayezit'i dinledik. Şimdi bu tezkereyi oy-
I larınıza sunacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Toptan mı sunuyorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Toptan efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, hukukçusunuz, lütfen yapmayın. 
BAŞKAN — Arz edeyim. 

j Anayasanın 122 nci maddesi şöyle diyor : «Sıkı
yönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uza-

j tılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına 
I bağlıdır.» 
\ Evet, şimdi burada sıkıyönetimin kaldırılması 
j önümüze geliyor. Bu, bir formalitenin yerine getiril

mesi ve onanma muamelesinin tekemmülü niteliğin
dedir. O itibarla, tezkereyi olduğu gibi, tümüyle oy-

I larınıza sunacağım. 
I M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ay-
Ş rı ayrı-oylatın efendim. 
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BAŞKAN .— Şimdi okunan birinci tezkereyi oy
larınıza sunuyorum... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, hukukçusunuz, lütfen yapmayın; her fık
rayı ayrı ayrı oylatın. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, zatı finizi dinledim, 
cevabımı da arz ettim. Lütfen münakaşayı keselim. 

Okunan birinci tezkereyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Doğru bir uygu
lama değil Sayın Başkan. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Doğru bir uygulama 
değil efendim. 

BAŞKAN — Size göre öyle, bize göre böyle. Te
amül de bu, şimdiye kadar da böyle uygulanmış. 

Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet-Meclisi Başkanlığına 

19.7.1985 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 
4 ay süre ile (6) ilde uzatılan ve (6) ilde ilan edilen 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5.6.1985 tarihli 
ve 21 sayılı kararıyla onaylanmış bulunan olağanüstü 
halin; 

1. Edirne, Erzincan, Kahramanmaraş ve Kocaeli 
illerinden 19.11.1985 günü saat 17.00'den geçerli ol
mak üzere kaldırılmasının, 

2. Ankara, Artvin, Bursa, İçel, İzmir, Malatya, 
Ordu ve Sivas illerinden 19.11.1985 günü saat 17.00 
den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 6.11.1985 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi onayınıza sunuyo
rum : Tezkereyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10. — Adana, Adıyaman, Ağrı, Erzurum, Gazian
tep, Hatay, İstanbul ve Kars illerinde 19.11.1985 gü
nü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile olağanüstü hal 
ilan edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/798) 

BAŞKAN — Bazı illerde olağanüstü hal ilan edil
mesine dair Başbakanlığın bir tezkeresi daha var, onu 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana, Adıyaman, Ağrı, Erzurum, Gaziantep, 

Hatay, İstanbul ve Kars illerinde, Anayasanın 120 nci 
ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü 
maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine göre, 
19.11.1985 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 
4 ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmesi hakkın
daki Bakanlar Kurulunun 6.11.1985 tarihli ve 85/10C25 
sayılı kararının sureti ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 
BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Okunan tezkereyi onayınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Sayıştayda açık bulunan üyeliklere seçim 

yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(5/66) (S. Sayısı : 362) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» kısmında, 
Sayıştayda açık bulunan üyeliklere yapılan seçime 
dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 362 sıra sayılı 
raporu yer almaktadır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun - raporunu okutuyo
rum : 

Türkiye Biülyülk M'ilfet MedÜM Başkanlığına 
IKomisyionumuz, 9 Kasım 1985 günü 518 No. lu 

ısa'looda '29 üyenin iştirakiyle toplanarak açık bulunan 
21 adet Sayıştay Üyeliği için 21.2.1967 tanüh ve 832 sa
yılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesün'in I inci 
fıkrası ile II nci fıkrasının (C) (bendindeki nitelikleri 
Daşııyan ve Başkanlıkça yapılan ilan sonucu 7 Haziran 
1985 Ouıma günü saat 18.0O'e kadar toaşvurufda bulu
nan 225 Istekl'idin isiclleri üzeninde yapılan inöeleime-
de; 

a) Bîr adayın kendi İsteğiyle adaylıktan çekildi
ği 

Ib) 20 adayın niteliğinin! uygun olmadığı, anlaşıl
dığından, 
Geriliye kalan 204 aday arasından 832 sayılı Kanunun 
5 inci <ve bu Kanunu değiş/tinen 3.162 sayılı Kanunun 
geçidi 3 üncü maddesi 'gereğince seçÜm yapılmıştır. 

ıSeçiim sonucunda yeterli oyu alan ve Komisybnu-
muzca Sayı/şitay Üyeliğine tfeöilten 2!1 aday ve aldık
ları oyları gösteren lıslte ile seçiım <tu!tanağı iliış'iktfir. 

(1) 362 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Genel Kurulun onayıma sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

(Başkan 
Cengiz Tünce* 

Kayseri 

^özcü; 
Alaattin FıraiU 

Muş 

A. A!k!gün Albayrâk 
Adana 

Haizim Kultay 
Ankara 

Naibi ISalbuncu 
Aydın 

(Hakk Artukarslanı 
Bingöl 

i lhan Aşkım 
©ursa. 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Illhan Araş 
Erzurum 

Yaşar Albayrâk 
İstanbul 

İbralhkn Fevzi Yaman 
İsparta 

özdemir Pehlivamoğlu 
tzmiıt 

İsmet Engül 
Kırşehir, 

IBaşIkanVek'ifi 
FalhreMin Kur t 

Trabzon. 

Kâtip Üye 
Kaidir Demir 

KJonya 

Mehmet Deliceoğhı 
Adıyaman 

İskender Cenap Bge 
Ay'dın 

M. Fenni IslimıyeTi 
Balıketi» 

Seçim sistemi üzerimdeki 
ışalhsi ®örü!ş>ü!mi 

ımahfuzdur. 

A. Şamil Kazokoğlu 
IBolu 

M. Memdulh Gökçen 
'Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan! 

Togay Gemalimaz! 
'Erzurum 

M. Oltam Sungurlu 
Gümüşhane 

Halil Orhan Etfgüder 
İstanbul 

Mdhmet )Bdda!k 
Kırşelhiu 

Saffet Sert 
Klonya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Yüksek Başkanlığa 
Plan ve JBültçe Komisyonunca yapılan Sayıştay Üye 

Seçimleri, 1 inci tur oylamasınla {29) saym üye ka-
tıîmrş, ekli listede isimleri belirtilen adaylar hizala
rında gösterilen oyları, almışlardır. 

Arz olunur, 

TASNİF HEYETİ 

Üye: 
İsmet Ergül 

Kırşehir 

Üye 
İlham Aşkın 

Bursa 

Üye 
Naibi Sabuncu 

Aydın 

XÜye 
Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Üye 
Hakkı Afrtukiarslan' 

Bingöl 

Geçerli oy 
Geçersiz oy 

28 
l ı 

Toplam 29 

Aday Listesi Aldığı Oy Sayısı 

1. O s m a n Akmam 23 
2. Mustafa Akyüz 28 
3. Cengiz Alpay 26 
4. Ahmet Arıca 26 
15. ISemseiJtim Aziizoğlu 26 
ı6< H a i l İbrahim Başaram 2,7ı 
7« IHasan Fidan 26 
8, Ahmet Karta l 23i 
9. Islmaıi Hakiki K a y a 26 

10. 'Necdet K e s m e z 216 
f i l . Haş'iım Kı l ıç 25 
12. Galip Yaşar Kıhçarslan 22 
13, Cevdet Kıraç 25 
14, (Ahmet Mescioğlu 24, 
15. CalVit Özkahraımam 27 
16, Nec ip Pekçevıiik 25 
17. (Mehmet Santaış 25, 
1<8, Albdurrahman Serdar 22 
19« IMehmet Eren Şenocak 26 
20- Hasan ıjlülseiylin Tünkmen 26 
'21. Fahr i Yılmaz 26 
İBAŞKAN — Komisyon raporu ve ekli liste bilgi

lerimize sunulmuştur. 
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V. — USUL HAKKİ 

/. — Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayıştay üye
likleri için yapılan seçim hakkında 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, rapor üzerin
de görüşme mümkün değildir. Ancak, içtüzüğün 64 
üncü maddesine göre, 2 lehte, 2 aleyhte olmak üze
re, söz hakkı milletvekillerine aittir. 

Şimdi, söz isteyen arkadaşım Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın M. Turan Bayezit «12.11.1985 ta
rihli Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin, Baş
kanlığın Genel Kurula Sunuşları, bölümünde yer 
alan, Sayıştay'da açık bulunan üyeliklere seçim ya
pılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna 
ve yapılan seçime ilişkin usulî itirazım olduğundan, 
oylamaya geçilmeden önce, içtüzüğün" 64 üncü mad
desi gereğince usul hakkında söz istiyorum» diyor
lar. 

Sayın Bayezit, lehte mi, aleyhte mi efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mu

hakkak ki, raporun aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun efendim. (SHP. 

sıralarından alkışlar). 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Lehte söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet efendim, bir de lehte... 
Buyurun Sayın Bayezit, 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; oylamaya sunulan 
raporun Plan ve Bütçe Komisyonundaki muamele
leri, işlevi sırasında işlenilen ağır usulî hataları ve 
yüksek heyete, o seçimin bir devamı ve tamamlayıcı 
tasarrufu olan onay müessesesi de oylarınıza sunu
lurken işletilmek istenilen bir hatayı, usulî bir hatayı 
yüksek heyetin takdirine arz etmek için söz almış bu
lunuyorum. 

Sayın Başkan, herkesin bildiği gibi, bundan 8 ayı 
aşkın bir süre önce yüce heyetin kabul ettiği ve & ay 
1 gün önce de yürürlüğe girmiş bulunan bir yasayla, 
Sayıştay'da mevcut üyeliklere, Sayıştay Kanununda
ki esas prosedür dışında, bir defaya mahsus olmak 
üzere, Plan ve Bütçe Komisyonunun seçeceği kişile
rin yüksek Meclisçe onaylanması suretiyle seçim ya
pılması esası getirilmiş idi; ancak, yüksek heyetin ka
bul ettiği bu yasa, Sayıştay Kanununun amir hüküm
lerini hiçbir surette ortadan kaldırmış değildi. Getir
diği yenilik: Sadece, Sayıştay Genel Kurulunda ihti
yaç hissedilen boş üye adedinin 2 misli seçim yapıla
rak, Plan ve Bütçe Komisyonunun tasvibine arz edil-

OA GÖRÜŞMELER 

mesi şeklini ortadan kaldırmıştı. Bu seçim için uygu
lanmayacaktı; ama onun dışında, Sayıştay Kanunun
da yer alan bütün amir hükümlere Plan ve Bütçe Ko
misyonunun riayet etmesi gerekirdi. 

Biz, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereler 
sırasında bu amir hükümleri bir bir, arkadaşlarımı
zın gözlerinin önüne sermeye ve kafalarının içine 
sokmaya gayret gösterdik. Gözlerinin önüne serdik; 
ama bu karar yüksek heyete indiğine göre, kafaları
nın içine bunu sokamamışız; burada arz etmek isti
yorum. 

Sayın Başkan, Sayıştay Kanununun geçici 3 üncü 
maddesinde öngörülen seçimi yapabilmek için, önce, 
Sayıştayda mevcut boş kadronun saptanması gerekir. 
Sayıştayda, kanunda numarası ve tarihi zikredilen 
kararname ile verilmiş bulunan kadrolardan 16 kad
ro, tutulu kadrodur. Tutulu kadro boşaltılmadan, ge
çici 3 üncü maddede, «Bu kararnamedeki kadrola
ra atama yapılır» şeklindeki hükme göre, bu kadrola
rın boşaltılmış olduğunu kabul etmek mümkün değil
dir; iki noktadan mümkün değildir: Hem, madde 
lafzı, kaleme alınış tarzı ve ruhu itibariyle bunu amir 
değildir; hem de, kadro boşaltılması teşriî bir tasar
ruf olmayıp, icraî bir tasarruftur, Sayıştayın yetkili 
kurulunun tasarrufudur. Yüksek Meclisin bu madde 
ile bu tasarrufu o yetkili kuruldan aldığını teyit eden 
bir hüküm madde metninde yoktur. 

İkinci konu: Yine Sayıştay Kanununun bir ek 
maddesi ile, başkanlık boşaldığı takdirde, bir atama, 
bir seçim yapılmadan bunların boş üyeliklere derhal, 
otomatik olarak geçeceği hükmü vardır. Yüksek ko
misyonun seçim yaptığı tarihte 6 başkanlık boşalmış 
durumdaydı. Biz, «Bu 6 kadroya seçim yapamazsı
nız; boşalmış başkanlara vermek gerekir» diye iddia 
ettik; bu da ankadaşlarca ıkaale alınmadı. Bakın, e& 
maddenin ilgili fıkrasını okuyorum: «Daire başkan
ları, başkanlıktan ayrılmaları halinde, boş üye kad
rosu şartı aranmaksızın üyeliğe dönerler. Bunlara ilk 
boşalacak üye kadrosu tahsis edilir.» 

Kanun, boş kadro olmadığı halde üyeliğe döndür
düğü başkana ilk boşalacak kadroyu tahsis ederken, 
boşalmış, boş olan kadrolardan bu 6 kişiye kadro 
verilmemek, bu 6 kişilik kadroya yeni seçim yapmak 
suretiyle komisyon, kanuna aykırı hareket etmiştir. 

Sayın Başkan, yine yasanın bir amir hükmü, aday
ların 21 boş üyeliğe seçiminin yapılacağını kabul et
sek dahi, bunun 2/3'ünün Sayıştay mensupları, 1/3' 
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ünün Maliye Bakanlığı mensupları arasında tevzi edil
mesidir; bu, Sayıştay Kanununun amir hükmüdür. 
Yine komisyon bu hükmü de nazarı itibara almamış 
- bilmiyoruz bu sayın arkadaşlarımızın hangisi Sayış
tay mensubudur, hangisi Maliye Bakanlığı mensubu
dur? - bu arkadaşları seçmiştir; böylece kanunun 
amir hükmü çiğnenmiştir. 

En önemli bir konuya temas etmek istiyorum. Bu, 
özellikle üyelerin vicdanlarıyla başbaşa kalabilmele
rini sağlamaya yönelik bir kanun hükmüdür; bunu da 
komisyon kaale almamıştır. 

Arkadaşlar, Sayıştay Kanununun 6 ncı maddesi, 
sondan bir evvelki fıkrasında, «Bütçe Karma Komis
yonu, sicillerini inceledikten sonra, her boş yer için 
adaydan birini seçer» diyor. Sicillerin incelenmesi, 
bırakın kanunun amir hükmünü, 100 küsur, 200 kü
sur aday arasında vicdanî bir karar verebilmesi için 
komisyondaki milletvekillerinin, görevinden önce, so
rumluluğudur. Komisyon, oylama ile (çoğunluğun 
oyu ile) gizli sicillerin incelenmesi talebimizi reddet
miştir. Buradaki sicillerden maksat, gizli sicillerdir. 
Komisyon tutanakları incelendiğinde görülecektir ki, 
alt komisyona verilen görev, sicil incelemesi değildir; 
o kararda özellikle vurgulanmıştır. Alt komisyona 
verilen görev, sadece ve sadece, özel niteliklere uy
gun olup olunmadığının sicillerden çıkarılmasıdır. 
Biz, çoğunluğun kararı ile, bu inceleme yetkisinin, 
inceleme sorumluluğunun kaldırılması karşısında 
başkanlığı bir görevle karşı karşıya bıraktık; «Kişi 
olarak bu sicilleri inceleme ihtiyacını hissediyoruz; 
bunu temin ediniz. Takdir yüce divanındır» dedik; bu 
da nazarı itibara alınmadı ve sayın komisyon üyeleri, 
sicilleri incelemeden bu arkadaşlarımız hakkında oy 
kullandılar. Sicillerin incelenmemiş olması dolayısıyla 
da, yine kanunun amir .hükmü çiğnenmiştir. 

Sayın Başkan, Sayıştay seçimleri birbirine eklen
miş iki merhalededir, içiçedir : Komisyonda yapılan 
seçim zait yüce heyetin bunu onaylaması; tıpkı, bi
zim, gruplarda Meclis Başkanvekili ve kâtip üyeleri 
seçtiğimiz gibi; orada seçeriz, Genel Kurulda onayla
nır. Komisyon, Sayıştay üyelerini seçmiştir ancak, 
seçim tamamlanmamıştır; yüce heyetin onaylaması 
ile tamamlanacaktır. 

Kanunun geçici 2 nci maddesi, boş üyeliklerin ta
mamlanmasının 8 ay içinde yerine getirilmesi hükmü
nü amirdir. Kanun, dün bu 8 aylık süreyi doldurmuş
tur. Bu 8 aylık süre içerisine, yüce Meclisin, tasvip 
yetkisini kullanabileceği 2 aylık süre dahildir; tıpkı, 

Borçlar Kanunundaki haksız fiildeki, haksız iktisap
taki 1 ve 10 yıllık süreler gibi; bunlar içice olan süre
lerdir. Bu seçim, komisyondaki ilk aşaması ve Genel 
Kuruldaki son aşamasıyla 8 aylık süre içinde tamam
lanacaktır; ana şart budur. Yani, yüksek Meclisin 
tasvip hakkını tanıyan 2 aylık süre, bu 8 aylık sürenin 
içinde geçecektir. Bu tibarla, bugünkü 12 Kasım 1985 
tarihi, 8 aylık sürenin dışında olan bir tarihtir - 2 ayın 
içinde kalsa dahi - ve yüce Heyetinizin bu seçimi 
onaylama hakkı yoktur. Onaylamadığı takdirde de, 
2 aylık süre geçmiş diye düşünülemez; onaylamadığı 
takdirde de seçim kesinleşmemiştir. Bu, en önemli 
husustur arkadaşlarım. 

MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Onaylamasa da 
kesinleşir. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — 2 aylık sü
re için onaylamazsa kesinleşir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu onaylayacaksınız... 
Bizim amacımız, yaptığınız vahim bir hatayı zabıt
lara işletmektir. Bu hatanın siyasî bazını, sayın genel 
başkanımız yaptığı basın toplantısıyla, anlayanlara 
çok çok şeyler söyleyerek dile getirdiler. 

Burada, Anavatan İktidarının, anayasal kurumla
ra da el atarak, - Sayıştay bir hesap mahkemesidir -
bir yargı kurumuna da el atarak, kadrolaşma hedefi 
yatmaktadır. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — İhtiya
cımız yok. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Bu kadro
laşmayı da başardınız. Çok ihtiyacınız var... Bunu da 
basandınız, siz kazandınız; ama, Sayıştaya kaybettir
diniz arkadaşlar. Temenni ediyorum, sizin kazancı
nız, Türk halkına, Sayıştayın kaybından daha çok 
şeyler getirsin. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Komisyon raporu lehinde konuşmak üzere Sayın 

Mahmut Oltan Sungurlu, buyurun efendim (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

IMABMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Sayın Baştan, mulbJtereim milletvekilleri; 9.11.1985 
'tarihinde Sayıştay seçimleri Plan ve Bütçe Komis
yonunda yapıldı. Bu Sayıştay üyeMderi iseçimleriv ge
rek seçimlerden önce ve gerekse seçimlerden sonra 
münaikaşa konusu, edilim'iışftir ve edilmektedir. Komis
yonda, ba'sında ve buraida müna'kaşa konusu edilen 
hususlar nelerdir; bunları biz nasıl değerlendiriyo-
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iniz; Plan ve Bütçe Komisyonu nasıl değerlendirmi<ş-
t)ir? büüün bunları usulî bir mesele olarak arz ede
ceğim. 

1190 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye ek 
olarak çıkarılan, 1̂ 8.7.1984 tarilh ve 8360 sayılı Ba
kamlar Kurulu Kararı Iffie, Sayıştayda üyelik sayısı 
331ten 49'a çıkarılmıştır, yani, Sayıştaiya 49 üyelik ve
rilmiştir. 

Dafh'a sonra, .1/1 Mart 1985 tarihinde yüce heye
tinizin kalbul etltiği, 8312 sayılı Sayıştay Kanununu de
ğiştiren ve 3 madde ekleyen 31162 sayılı Kanun ile, 
Sayıştay üyeliklerimin sayısı yine 49 olarak tespit edil
miştir; yani 1190 'sayılı Kararnameye ek kararname
deki Ihüfkme paralel bir Ihüküm getirilmiştir. Müsaade
nizle, bu kanunun geçidi 3 üncü malddesimi okuyo
rum : «iGeçiici Maidde 3. — OBu Kanunun yürürlüğünü 
Italkiben halen Sayıştayda boş bulunan üyeliklerle 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek olarak çı
karılan Balkanlar Kurulunun 18.7J1984 tarilh Ve 8/8360 
sayılı kararı gereğince verliîen kadrolara yapılacak üye 
seçimleri, bir defaya malbJsuls olıma'k üzere, Türkiye 
Büyük .Millet Meclisi Plan ve iBüüçe Komisyonunca 
doğrudan yapılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunun onayına sunulur, 

Genel Kurul bu onay 'işlemini, Plan ve Bütçe Ko
misyonunca seçimin sonuçlanmasından baışla'yarak iki 
ay içinde tamamlamadığı takdirde, Plan ve 'Bütçe Ko
misyonu kararı kesindir» demektedir. 

(Şimdi, ıbu okuduğum madde ile, 49'a çıkarılmış 
olan üyelerin (112 Mart 1985Ue boş olan üyelİlklerime 
ve ilave edilen 16 üyeliğe) seçim ıhalkkı, gördüğünüz 
gibi açıkça Plan ve Bütçe. Komisyonuna verikniş; bu
nun üzerine Sayıştaya Meclis Başkanlığımca yazılan 
yazıya verilen cevapta, 12.5.1985 tariihmde 5 tane boş 
•üyelik bulunduğu /biMirilim'iş, 

[O halde ilhUilaflı meseleler nelerdir? 12.5.1985 ta
rihinde ataması yapılabilecek üyeler kaç tanedir? Biri
si, Sayı^tayın bildirdiği 5 üyelik; bunların atamasının 
yapılması ıgerek'ir. Ancak, başlangıçta hiçbir müna
kaşa konusu olmamasına rağmen, Sayıştay Komisyo
nunda, 3,5 saialtUJk, Sayın .Bayezİt'in yaptığı maraton
da, bü da ihtilaf konulsu olmuş'tur. Şöyle ki : O tarih
ten sonra Ibaskanlıktan ayrılan daire başkanlarının 
bu 'boş kadrolara atanmaları lazım geldiği görüşünü 
Sayın Bayezit ileri sürmüş ve Usulî münakaşa 'konu
su yapılmıştır. Şöyle ki : iBk 1 inci maddeye göre, se
çilemeyen Sayıştay daire baştanı ^yarii, yeniden seçi
lemeyen veya seçime iştirak etmeyen Sayıştay daire 

başkanı 'boş olsun, olmasın 'kadrosuyla birlikte üye
liğine devam eder ve ilk boşalacak kadroya da ata
nın 

Şkndi, sayın Bayezit ve bir kısım arkadaşlar der
ler ki : «Mademki Meclis şu ana kadar tayin etmemiş
tir, biz bu yetkiyi alacağız. Meclis namına, bu boş 
kadrolara Sayıştay atama yapacak.» Halbuki, kanuna 
göre, bu kadro artık ıboş değildir, altama yetkisi Mec
lise verilmiş ve Meclis tarafından kapatılmış bulunan, 
5 'tane baş kadrodur. ' 

fŞİmdl, diyelim ki, bu 8 aylık zamanın sonuna gel
meden, 4 üncü ayın sonunda seçim yapılmış olsaydı 
bilfarz, bu 5 kadro !boş mu olacalktı? Belki boş de
ğildi... 

Her gün gelişen olaylara göre yeni durum yarat-
m'alk söz konusu değildir. IBu değerlendirme, 1'2.3.'1985 
tarihi itibariyledir ve bu 5 kadro, Plan ve Bü'tçe Ko
misyonuna tayin yapılma ydbk'iisl ile verilen kadrolar
dır. Sizin adınıza yetti alan, buna göre hareket eden 
ıPlan ve 'Bütçe Komisyonunun bunu tekrar Sayıştaya 
vermesi igilbi bir durum söz konusu idi. Yüce Mecli
sin ıhâkİmiyeti prensibiyle bağdaşamayacatk bir düşün
ce ollduğu için Komisyonca rdddedikriiıştir Ve '12.3.1985 
ta ruhinde, boş olan bu 5 kadroya Plan ve Bültçe Ko
misyonunca altama yapılması kararlaştırılmıştır. 

Şİimdl efendimi, 16 tane yeni kaldro ilhdas edilmiş
tir. Bu kadrolar tutulu kadrodur; yani Balkanlar Ku
rulu kararına göre tutulu kadrodur. Denirki, «Tutu
lu kadrolar, açılmadığına göre, nasıl tayin yapılacak?» 
Alma, mevzuatın sadece bir tarafına bakmamak lazım, 
iher tarafına balkrnak lazım. Sayıştay Kanununum 89 
uncu maddesinin son fıkrası diyor ki, «İdarî işlem 
mahiyetindeki eylemlerde, fiilterde, Sayıştay Genel 
Kurulunun aldığı karar, Balkanlar Kurulu Ikararı ye
rine kaimdir.» Yani bu tutulu kadroları Bakanlar Ku
rulu değil de, Sayıştay Genel Kurulu da boış bırakabi
lir (görüşüyle, bunların .boş bırakılması işi Sayıştay 
Genel Kuruluna gitmiş, orada münakaşa konusu ol
muş; «'Biz bü tutulu kadroları boş bırakabilir miyiz, 
serbest bırakalbilir miyiz? hususumda bir karara varı
lamamış; bu yönde de Plan ve Bütçe Komisyonuna 
bir yazı yazılmış Ve «Hayır, 'bu bizini yetkimizde de
ğil» denmiş. Onu da izalh edeyim efendim. 

Şimdi, yüce Meclisin kabul etltiğİ kanunun geçici 
3 üncü maddesi ş&yle diyor : «Şu sayılı karar gereğin
ce verilen kadrolara yapılacak üye seçimleri bir de
faya mahsus olmak üzere Türkiye 'Büyük Millet Mec
lisi Plan ve Bütçe Komisyonunca doğrudan yapılır» 
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Yani, dalha kanun, çıkarken, eski kanundaki «Tuitulu 
kadro» 'talbirini kaldırmış, iboş ıbıraklmış ve Türkiye 
Büyük Mitet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna di
rekt altaıma yetfkisl vermiş. Yani, yüce heyetiniz 'bu 
kadrolardan tutulu olma vaısfını kaldırmış; Bakanlar 
Kurulundan veya Sayıştay Genel Kurulumdan a'taîma 
ye'Mcİsini allmış, yüce Meclise vermiş, 

(Bu itibarla Sayıştay, Plan ve Bütçe Komisyonunun 
(btı yötikis'ine karışmamak için, «Bizilm artık bu hu-
ısuSta göreVimiz yok, Plan ve Bütçe Komisyonu ata
yacaktır, kanundaki 'hüküm budur» diye tefsir etmiş; 
ibizlîm tefsirimiz de bu yolda olmuştur. 

Ş/imdi, yüce (Meclisin atama yetkisi verdiği t>İr hu
sufta, «Bizim atama yetkimiz yok, bekleyelim; Sayış
tay Genel Kurulu iki (sene sonra jkarar Versin» diye-. 
meyiz; çünkü ne zaman karar vereceği belli değil. 
Yüce Meclisin iradesine Sayıştay Genel Kurulunun 
'ipotek koyma hakkı yoktur; bizim, onların iradeleri
ni bekleme diye bir durumumuz söz konusu değil. 
Bu, iradelerin üstünlüğü prensibine 'aykırı> bir kaide. 
Bu itilbarla da, taunun olamayacağı, dalha evvel Sa-
yışltay Genel Kurulunca veya iSayıştay sekreterliğince 
fcalbul edildiği gibi, Plan ve Bütçe Komisyonunca da, 
müzakereler sonucu fcalbul edilmiştir ve zannediyo
rum ki, yüce Meclisinizin iradesini, Sayrşjtayın irad'e-
Bİnin dalha dununda tutmak ğilbi bir durum ile kar
şılaşmak »öz konusu değil îdi. Bu meselede de ko
misyonun usulî kararı bu olmuştur. Bu suretle, 5 ta
ne boş kadro, 16 tane talbJsislİ kadro olmak üzere, 21 
tane kadronun tayin edilme yetkisinin Plan ve Büt
çe Komisyonunda olduğu karar altına alınmıştır. 

ıŞimdi, bir başka Usulî münakaşa konusu olan hu
sus Sayın Bayezit'in de ifalde etitiikleri gilbl Sayıştay 
Kanununun 6 ncı maddesi : «Sayıştaydaki iboş olan 
üyeliklere yapılacak atamaların 1/3'ü Maliyeden, 2/3Tİ 
Sayıştaydan yapılır. Eğer, bölünen rakamlar sonucu 
artan sayı 1 ise Saiyıştaiydan; 2 si, l'i Maliyeden, 1' 
(Sayrştaydan yapılır» diyor. Yani 'bu (suretle de, 3 tak
sim esasıyla Salyışltaiyda 1 ve 2 oranını muhafaza et
mek mümkün değildir. Yani, Saiyış'tay Kanunundaki 
'bu maddeyi 'taltibik edersek; 2 kişi olursa Ti Maliye
den, l'i Sayıştaydan, dengesiz; 1 tane olursa Sayış
tay'dan, denıgesiz..., Yani, 3 taksimi itibariyle 2 ve 1 
oranını muhafaza etmek mümkün değil ve zaten Sa-
yi'şltayın şu anldalkl yapısı itibariyle de muHıaıfaza edi
lememiş. Ancak, biz buna bağlı mıyız? Şimdi, bu 6 
ncı maddenin getirdiği hüküım şöyle, diyor li : «Sa
yıştay Genel Kurulu her boş kadro için 2 aday tespit 
eder -Evvela onlar 'b'ir ön seçim yapacak- ve küvvet-
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J 1er oranına göer 'tespit ettiği bu adayları Plan ve Büt
çe Komisyonuna gönlderir, Plan ve Bütçe Komisyonu 
da, her boş yer için tespit edilen 2 adaydan l'ini tes-

I ıpit eder.» Bu, 6 ncı .maddedeki usuldür; ama biz bu 
Usulü tatbik etmiyoruz. Geçici 3 üncü maddeyle -ıb'ir-
çdk defa ısrarla okudum- doğrudan altoma yetlkisi ve
rilmiş. Yani .bizim sekreteryamızı yapacak 'bir Sa-

I yıştay genel kurulu yolkltur; mesele ıdoğrudan doğru-
I ya Plan ve Bütçe Komisyonundadır. Şuradan şu, şu-
I radan şu diye bir kaideye bağlı olmaksızın, şu kanu

nun ışu maddesindeki hükümlerinin dışında, doğrudan 
I altaıma yapma, yetkisini hak olan Plan ve Bütçe Ko-
I misyonuna müracaatlar direkt yapılmış; Plan ve Bütçe 
I Köm'isyonu, bu müracaatlar üzerinden atama yapmış

tır, 
I (Bununla paralel bir başka husus var, onu da arz 

edeyim efendim; Sayın Bayezit dile getirmişlerdi, hep-
I isi usulî meselelerdir. 

İBAŞK'AN — Sayın Sungurlu, 10 dakikahk süre
niz doldu; toparlayınız lütfen. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Efendim, müsaade ediniz; Çünkü bahsettikleri her 
(konuyu dile getirmek zorundayız, 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

I Ş/ilmldi, emekli olanlar ve başka yere atananlar mese
lesi söz konusudur. Kısa keserek söylüyorum, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre emekli olan-

I laraı yeniden göreve atanmaları mümkündür Sayış-
I tay Kanununun 4 üncü maddecinin (A), (B) (C) ve 
I (D) fıkralarında görevleri sayar ve sonlarında hep, 
I «şu şu şu görevlerde bulunmuş olmak» der; yanı, 
I «Halen lo görevlerde ollmalk» demiyor; «fi tarihinde 
I Maliye Bakanlığında genel müdürlük yapmış olmak, 
I Sayıştayda savcılık, raportörlük, uzmanı denetçilik, 
I baş denetçilik, denetçilik yapmış olmak, bu görevler-
I de bulunmuş olmak» diyor, 
I Bu Mbarla, emekli olup olmaması veya tbaşka b'ir 
I göreve atanmış olup olmaması söz konusu olmaksı-
I zın atama bahis konusudur. Bu husus karara bağlan-
I mış ve Iböylece seçim yapılmıştır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Öyley^ 
I se niçin bütün bunları yaptınız? 

İBASKAN — Lütfen, Hiltfen.., 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

I Efendim, Sayın Bayezit yukarıda maraton açmıştır 
I ve 3,5 saat bu usulî müzakereler devam etmiştir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Niye' 
I ihtiyaç duydunuz?! 
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(BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşjma-
yalım. 

fÖMER KUŞ/HAN (Kars) — Usıılî münakaşa de-
ğiL 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Efendim, usulî bir münakaşadır; burada da açıldı 
efendim. 

Size de cevap vereceğim 'efendim., 
İBAŞKAN — Sayım Sungurlu, süreniz döldü; lüt

fen.. • 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Efendim, süre söz konusu değil. 
(BAŞKAN — Görüşünüz, görüşünüz lütfen. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Şimdi arz edeyim efendim. 
iSic'il tetkiki.., 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Süresi doldu, 

oturtun efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Müsaade 'buyurun efendim. 
Kanun diyor ki, aynen... 
CÜNEYT CANVER ((Adana) — Süresi doldu 

efenidim; beni düurümuştunuz, onu da oturtun. 
/BAŞKAN — Efenidim, söz süreniz doldu Sayın 

Sungurlu. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Arkadaşlar, ne oldu yani, hakikati dinlemekten aciz 
misiniz? Sayın Gend Başkanınız, Cüneyt Oanıver'i 
terbiye eifeeydi de, bu meseleyi politika konusu yap-
ımasaydı̂  

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, 
SHP 'sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sağolun. 
Teşekkür öderim Sayın Mahmut Öten Sungurlu, 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sen kendine 

(bak; biz alışmadık sizin gilbi, genel başkanın kulu ol
maya, 

İBAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim; cevap ver
meyin. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
aleyhte söz istiyorum. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Cahit Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Saıym Başkan, 

değerli milldüvekilleri; sayın iktidar sözcüsü, varmak 
İstediği amaca, hukuku inanılmaz hir biçimde eğerek, 
(bükerek, sulandırarak varmalk istemektedir. Bu onun 
üslûbudur; alma biz hukuka gönül verenler, böyle bir 
üslubu paylaşalmayız. 30 yıllık kamu hukuku hayatım
da, böylesine yeni teoriler icalt eden bir hukukçuya 
rastlamadım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli üyeler, Türk hukukunda, boş kadrolara 
atama yapılır, dolu kadroya yapılmaz. Bir kimsenin 
hakkını mahfuz tutmak için, kadro dolu alsa bile, is
tisnaî hallerde, maaşını bazen ödeyebilirisiniz; ama ata
ma yapamazsınız. Nereye giderseniz gidin; 50 - 60 
yıllık personel hukuku uygulamasında boş kadro yok
tur, tutulu kadro vardır ve tutulu kadroların beheme
hal boş hale getirilmesi gerekir. Eğer, kanun koyucu 
'başka h'ir almacı güüseydi, geçici 3 üncü maddede onu 
da tasrih eder; «IBioş olup olmadığına bakılmaksızın 
veya tutulu olup olmadığına bakılmaksızın» şeklinde 
diyemez miydi? Dememiş.., 

Sayın üyeler, şimdi saiyın arkadaşıımızın, Sayıştay 
'mensuplarıyla ilgili olarak getirdiği teze bakın : 
«Efendim, her tarafa bakmak lazım. Dikkat ederse
niz, 4 ündü maddede, hep filan yerlerde .bulunmuş ol
ma şartından slöz dönektedir» diyor., 

Arkadaşlar, o yerlerde bulunmuş olma şartından 
ibalhseden kısmı, 1/3 oranındaki kontenjan içindir. 2/3 
oranında, Sayıştay mensulbu olması gerekir. Sayıştay 
mensulbu ne demektir, nereye bakacağız biz? Sayış
tay mensubunun ne olduğunu anlayabilmek için, Sa
yıştay Kanununa hakmamız gerekir. O kanunda, Sa
yıştay mensupları 3 üncü maddede tasrih edilmiştir ve 
(bunun ,1 numaralı bendi de, meslek mensuplarına ait
tir; geçici 3 üncü maddenin göz önlünde tutmak zo
runda olduğu meslek mensupları sayılmıştır. Bunlar; 
Başkan, daire başkanları, üyeler, raportörler, uzman 

'denetçi, başdeneıtçi, denetçi ve denetçi yardımcıları
dır. 

ı«Peki, Sayıştay meslek mensupları bunlar ise; aca-
ha, bir zamanlar Sayıştayda meslek mensubu sıfatını 
•ihraz edip çalışmış; ama şimdi emekli olmuş veya bir 
başka kuruimlda çalışmakta olanları da Sayıştay mes
lek mensulbu saysak kıyamet mi kopar?» demek isti
yor, 

[Kanunların öngörmediği bir şeyi ileri sürerseniz, 
kıyamet kopar tabii. Türkiye'de, kazanılmış, ihraz 
edilmiş unvanların sakMığı ilkesi ancak çok islfisnaî 
halde, örneğin akademik personelde uygulanır; yani, 
profesör ve doçent unvanları özel güvence altındadır, 
emekli olsalar dahi kullanabilirler; ama kurumda bu
lunduğu sürece geçerli olan ve iktisap edilmiş olan 
unvanları kurum dışında da taşımaya cevap olur mu, 
mümkün müdür bu? Bugün orman ıteşk'iîaltmda veya 
herhangi bir şirkeiJte çalışan, evvelce Sayıışıtayda çalış
mış diyerek, Sayıştay meslek mensupları kontenjanın
dan seçildbilir mi, mümkün müdür bu? O zaman ka
nunu taanaımen altüst etmiş olursunuz. 
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iSidi'ller için zaten sayın sözdü bir şey söyleyeme-
diler. Sicilleri tetfkik eteneden Plan ve Bütçe Komiısyo-
mında yapılmış olan bir seçim muallelidir. Nereden ba
karsanız balkınız bu seçilme gölge düşürülmüşitür. Eli-
n'ilzi vicdanınıza koyunuz ve bu konuda bu gölgeyi 
lütfen kaldırınız. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
iMilldtlvek'ili olmayan bir arkadaşımız isaTondadır, 

memur arkadaşımız. Rica ederim, idareci arkadaşla
rım meşgul olsunlar. Parlamento salonuna memur gi
remez..* 

Size söylüyorum, size; buyurun; milletvekili değil-
ısimiz, çıkın dışarıya. • 

iSaiyın Hazım Kutaıy, buyurun efendim;-lehte söz 
Memiştiniız, 

'HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Siayışıtayda açık bulunan 21 
üyeliğin seçimine dair Plan ve 'Bütçe Komisyonundan 
gelen rapor aleyhinde söylenen sözleri anlamak müm
kün değil. 

M. TURAN BAYEZİT ^aJhramanmaraş) — Sen 
anladıysan yeter. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Burada laf at
mayla kimse kimseye Ihulkuk ve kanun öğretemez.' 
Biz 'kanunu, müsaade ederseniz, madde madde de 
biliriz : «IKanun lafzıyla veya ruhuyla temas ektiği 
bütün meselelerde manidir. Hakkında kanunî bir hü
küm bulunmayan meselede hâkim örf ve adete gö
re, örf ve âdet yok ise kendisi vazu kanun...» 

ALPASLAN PEHLİVANLI {Ankara) — «İmiş 
gM...» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — «Ol
sa idi...» 

HAZIM KUTAY (Devamla) — «... imiş gibi 
hüküm verir.» 

(Binaenaleyh, hukuku yalnız siz bilmiyorsunuz; 
hukuku, en az sizin kadar, biz de biliyoruz. 

PASA SARÎOĞLU (Ağrı) — Bu kanunları Ca
hit Tutuım'dan dalha iyi bilemezsiniz. 

'BAŞKAN — Söz kesmeyelim lütfen. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, seçeceğimiz üye adedinde ihtilaf olduğu
nu söylüyor arkadaşlarımız. 25 'Mayıs 1985 tarihli 
Resmî Gazetedeki ilanı müsaadenizle okuyorum : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 
- Açık bulunan 21 adet Sayıştay Üyeliği için 
21,2.1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrası

nın ı(C) bendindeki nitelikleri taşıyan istekliler ara-
sındani 832 sayılı Kanunu değiştiren 3162 sayılı Ka
nunun geçici 3 üncü maddesi gereğince seçim yapı
lacaktır. İsteklilerin, 7 Haziran 1985 Cuma günü sa
at 18.00'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına başvurmaları rica olunur.» 

Bu ikna göre, Tüıkiye Büyük Millet Meclisine, 
kendisinde 'Sayıştay üyeliği seçimi için gerekli nite
likleri 'haiz olduğunu iddia ©den 225 aday müracaat 
etalıştk. Plan ve Bütçe Komisyonu da, kanunda be
lirtildiği gibi, bu seçimi yapabilmek için sicillerin 
incelenmesi işlemini yapmıştır. Plan ve Bütçe Ko
misyonu bir alt komisyon teşkil etmiş ve alt komis
yon Sayıştaydan ve Sayıştay dışından müracaat eden
lerin sicillerini Plan ve Bütçe Komisyonuna getritmiş 
ve incelemiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Gizli sicil gelmedi; açıklayın lütfen. Bütün nokta 
burada. 

'HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayıştay Kanu
nunda sicilden murat, seçilme niteliğini haiz olan 
kişileri seçmektir. Binaenaleyh, bizim getirttiğimiz 
sicilde, seçilme niteliğini haiz olup olmadığı belirtil
miştir ve aslolan budur. Gizi sicilden maksat nedir, 
siz anlatın lütfen. 

Şimdi, sicilleri Plan ve Bütçe Komisyonunun in
celediğine dair delil : Plan ve Bütçe Komisyonunun, 
'8.11.1985 Cuma günü saat 9.30'da 518 numaralı sa
londa Sayıştay üyeleri seçimi yapılacağına dair bil
dirisi bütün üye ankadaşilarımıza dağıtılmıştır. Bu lis
tenin altında, 

Not : Toplam müracaat eden aday adedi 225. 
a) Kendi isteğiyle adaylıktan çekilen 17 no.lu 

aday, listeden çıkarılmıştır. 
b) 832 sayılı Kanuna nitelikleri uymayan 20, 

22, 40, 49, 50, 57, 58, 86, 98, 104, 115, 122, 125, 
144, 155, 164, 185, 201, 204, 217 no.lu adaylar lis
teden çıkartılmıştır.» diye yazılıdır. 

Niçin çıkartılmıştır? İlgili kurumdan getirtilen si
cillerine bakılarak çıkarılmıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sü
resi dalmadı diye... Saptırma, Sayın Kutay. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
HAZIM KUTAY <Pevaımla) — 'Böylece, seçime 

katılacak aday adedi de 204 olarak ilan edilmiştir. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Mertçe söyleyin, ama olanı söyleyin. 
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BAŞKAN — Buyurun devam ©din efendim. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Arkadaşlİarım, 

mertlik kimseyle menkul değiıldir; en az 'biz de sizin 
kadar mertiz. Orada konuşan zabıtlar var; 'buyurun 
görüşelim, iner kimmiş, ikim değilmiş anlaşılsın. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
iDevam edin Sayın Kutay. 

HAZIM KUTAY flDevamlıa) — Burada bir izah 
daha yapıldı ve «Bu seçim 8 ay içinde tamamlana
caktı ve kanunun Plan ve Bütçe Komisyonunda ya
pılan seçimden sonra 2 aylık 'bir süresi var. Bu süre 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer 'bu seçimi1 

görüşmezse -tasdik etmezse değil, görüşmezse- Plan 
ve Bütçe 'Koımisyonunun seçimi muteber olur» de
nildi. 

Sayın konuşımıacı 2 aylık süreyi de bu 8 aylık 
süne içine dahil ediyor. Velevki, onların dediği gibi 
olsa bile, Plan ve Bütçe Komisyonu 8 aylık süre 
içinde, 9.11.1985 tarihinde seçimi yapmış, kendine 
düşen görevi ifa etmiştir ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ilk toplantı [gününün gündemine de bunu 
mertçe aldırtmıştır. 

Şimdi karar yüce heyetinizindir. Saygılarımla. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür öderim Sayın Kutay. 
ÖMEIR KUŞHAN (Kars) — Sayın Kutay, açık

lamalarınız noksan kaldı; siyasî görüşlerine göre na
sıl seçtiniz?.. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Biz kimseyi si
yasî görüşüne göre seçmeyiz. Bu seçilenler, kanun
daki niteliklere uygun olarak seçiimişjtir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
1. — Sayıştayda açık bulunan üyeliklere seçim 

yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(5/66) (S. Sayısı : 362) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi, Plıan ve Bütçe Komisyonu 
tarafından seçilen 'adayların adlarını, ayrı ayrı oku
tup, oylarınıza sunacağım. 

Buyurun. 
«1. Osman Akman» 
»BAŞKAN — Kalbul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 

«2. 'Mustafa Akyüz» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kalbul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«3. Cengiz Alpay» 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«4. Ahmet Arıca» 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Kalbul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«5. Şemsettin Azizoğlu» 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«6. Halil Hbralhim Başaran» 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«7. Hasan Fidan» 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Kalbul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 

«8. Ahmet Kartal» 
IBAŞKAN — 'Kabul edenler... Kalbul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«9. İsmail Hakkı Kaya» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«10. Necdet Kesmez» 
IBAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«11. Haşim Kılıç» 
ıBAŞKAN — Kabul edenler... Kalbul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«12. Galip Yaşar Kılıçars'laın» 
BAŞKAN —. Kabul edenler... Kalbul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
«13. Cevdet Kıraç» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«14. Ahmet Mescioğlu» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kalbul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
..«115. Cavit ÖzJkalhraman» 
BAŞKAN — Kabul edenler...,.Kalbul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«16. Necip Pekçevik» 
BAŞKAN — Kabull edenler... Kalbul etmeyen

ler... Kalbul edilmiştir. 
«17. 'Mehmet Samtaş» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
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«18. Abdurraıhıman Serdar» 
BAŞKAN — 'Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kaibul edilmiştir. 

«19. Meihmet Eren Şenocak» 

İBAŞKAN — Kaibul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

«20. Hasan Hüseyin Türkmen» 

İBAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

«21. Fahri Yılmaz» 

BAŞKAN —: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Hayırlı olmasını diliyor, memlekete hayırlı hiz

metler yapmalarını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
11. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün (6/499) 

numaralı sözlü soru önergesinin yazılı somya çevril
mesine dair önergesi (4/157) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun yazılı soruya çev
rilmesine dair önerge vardır, okutuyorum : 

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

Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/503) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada yer alan tçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü sorusu, soru sahi
binin izinli olması hasebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Aydın Milletvekili Er
tuğrul Gökgün'ün, Sayın Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12.11.1985 tarihli gündemin 54 üncü sırasında bu

lunan (6/499) esas numaralı sözlü sorumun yazılı so
ruya çevrilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Özer Gürbüz 
Sinop 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine getirile
cektir. 

12. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'in 
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden çekildi
ğine dair önergesi (4/158) 

BAŞKAN — Bir istifa önergesi vardır, okutup, 
bilgilerinize sunacağım, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden isti

fa ediyorum. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Sayın Başbakandan sözlü sorusu 
vardır. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat

ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) 

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

Sayın Cüneyt Canver?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
5. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — 5 inci sırada yer alan, tçel Millet
vekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü so
rusu Sayın Sağlar'ın izinli olması sebebiyle ertelen
miştir. 

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

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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BAŞKAN — 6 ncı sırada yer alan, İçel Millet
vekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Başbakandan sözlü so
rusu, Sayın Sağlar'ın izinli olması sebebiyle ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 7 nci sırada, Aydın Milletvekili Er
tuğrul Gökgün'ün Başbakandan sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 8 inci sırada yer alan, İçel Millet
vekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Başbakandan sözlü so
rusu, Sayın Sağlar'ın izinli olması sebebiyle ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada yer alan, İçel Millet
vekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Başbakandan sözlü so
rusu, Sayın Sağlar'ın izinli olması sebebiyle ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milletve
kili Sabit Batumlu'nun Başbakandan sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Sabit Batumlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

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

BAŞKAN — 11 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

I Sayın Sabit Batumlu?.. Buradalar. 
I Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
I Sözlü soru ertelenmiştir. 

I 12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
I İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsala-
I rın bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/413) 
I BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
I Sabit Batumlu'nun Başbakandan sözlü soru önergesi 
I bulunmaktadır. 
I Sayın Sabit Batumlu?.. Buradalar. 
I Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba-
I kan?.. Yoklar. 
I Sözlü soru ertelenmiştir. 

I 13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak-
I larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu gö-
I revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/514) 
I BAŞKAN — 13 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
I Halit Barış Çan'ın Başbakandan sözlü soru önergesi 
I bulunmaktadır. 

Sayın Halit Barış Can?.. Yoklar. 
I Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
I Sözlü soru ertelenmiştir. 

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

I BAŞKAN — 14 ncü sırada Sinop Milletvekili 
I Halit Barış Çan'ın Başbakandan sözlü soru önergesi 
I bulunmaktadır. 
I Sayın Halit Barış Can?.. Yoklar. 
I Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba-
I kan?.. Yoklar. 
I Sözlü soru ertelenmiştir. 

I 15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur 
I atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/517) 

I BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum Milletve-
I kili Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan sözlü soru 
I önergesi bulunmaktadır. 
I Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Yoklar. 
I Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba-
I kan?.. Yoklar. 
I Sözlü soru ertelenmiştir. 
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16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve içişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6J423) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

1. Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde bulunan ve 
C.H.P. eski ilçe Başkanı olan Şakir Keçeli, C.H.P. 
Belediye Meclis Üyesi Durmuş Külekçi, Belediye Mec
lis Üyesi Hacı Uslu, çeşitli zamanlarda aynı partinin 
gençlik kolları başkanları olan Naci Yıldırım, ihsan 
Külcü, üye ve delege olan Ömer Ata ve yine 12 Ey
lül yerel yöneticilerince örnek köy muhtarı seçilen 
C.H.P. eski Delegesi Seyfi Berk'in Yozgat Emniyet 
Müdürlüğü Silah ve Mühimmat Şubesi ve Siyasî Şube 
tarafından yapılan bir operasyonda gözaltına alınıp, 
kendilerine işkence yapılarak günlerce baskı altında 
tutulup, ifadelerinin alındığı yolundaki iddialar doğ
ru mudur? 

2. Operasyonu bizzat yürüten görevlinin, «Eski 
Cumhuriyet Halk Partililerin kökünü Yozgat ilinden 
kazıyacağız» diyerek baskıları sürdürdüğü yolunda
ki iddialar doğru mudur? Bu görevliye, operasyon 
emri ve- bu taktik tarafınızdan mı verilmiştir, yoksa 
Bakanlar Kurulu kararı ile mi «Kök kazıma» işlemi 
sürdürülmüştür?. 

3. Yozgat Hinde sürdürülen «Eski Cumhuriyet 
Halk Partililerin kökünü kazıma operasyonu» diğer 
illerimizde de sürdürülecek midir? 

4. Yozgat Hinde meydana gelen ve halk üzerin
de yoğun baskılar kurarak, operasyon adı altında bir
takım vatandaşlarımıza işkence yapan görevliler hak
kında bir işlem yapacak ve olayı soruşturacak mısı
nız? 

5. Güvenlik güçlerinin istihbaratları sonucu or
taya çıkan iddiaların soruşturulması sırasında, görev
lilerin, sanıklara işkence yapmalarını önlemek ama
cı ile Amerika'dan getirilecek olan «Yalan makinesi» 
yanında kısa sürede sonuç doğurabilecek başkaca ne 

gibi önlemler alacaksınız? Ülkemizde işkence iddia
larının son bulması için kalıcı önlemleriniz var mı
dır? Açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Balkan, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — . Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, 
Yozgat ILi Çayıralan llçesünde bazı vatandaşlara iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi
ni cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Yozgat İli Çayıralan İlçesinde, 12 Eylül 1980 Ha
rekâtından önce Türkiye Halk Kurtuluş Partisi DEV-
YOL örgütü içerisinde faaliyet gösteren, ilçe halkın
dan Şakir Keçeli, Ömer Ata, Baki Akdoğan, Bekir 
Ata, Mustafa Ata ve Feridun Yılmaz isimli şahısların 
-yetkili makamların çağrısına uymayarak- silahlarını 
teslim etmedikleri, kendilerinin kolayca bulabilecekle
ri yerlere gizlediklerinin istihbar olunması üzerine, 
emniyet müdürlüğünce oluşturulan bir ekip tarafın
dan konunun 'soruşturulmasına başlanılmıştır. 

Adı geçenlerden Baki Akdoğan, Mustafa Ata, 
Bökir Ata ve Feridun Yılmaz yakalanmış; alınan ifa
delerinde, aynı ilçede ikamet eden Şakir Keçeli'nin, 
örgütlerinin liderliğini yaptığı, silahların bu şahıs ta
rafından temin edilerek örgüt elemanlarına dağıtıldı
ğı hususlarının beyan edilmesi üzerine, Şakir Keçeli 
yakalanmıştır. 

Sorgulama sırasında Şakir Keçeli'nin verdiği ifa
deye dayanılarak, örgüt üyesi Hacı Tekin Uslu'da 1 
adet 16'lık Çek yapısı tabanca; Seyfi Berk'te 1 adet 
İngiliz yapısı sten tipi uzun namlulu tüfek; ihsan 
Külcü'de 7.65 mm çapında 1 adet italyan yapısı ta
banca; Feridun Yıknaz'da 1 adet 14*lü tabanca; Şa
kir Keçeli'den de 2 adet olmak üzere, toplam 6 adet 
tabanca ve bu tabancalara ait 129 adet mermi ile çok 
miktarda sol yayın ve 2 adet kaset elde edilmiştir. 

Sanıklar, adalete tevdi edilmeden önce, cumhuri
yet savcılığı vasıtasıyla, Yozgat Merkez 2 Numaralı 
Sağlık Ocağı Tabipliğine sevk edilmişler ve Sağlık 
Ocağı Tabipliğince düzenlenen darp ve cebir asarına 
rastlanılmadığı hususunu belirten raporlar ile birlik
te, Çayıralan Cumhuriyet Savcılığına 21.8.1985 tari
hinde teslim edilmişlerdir, Halen sanıklar hakkında 
adliyece takibat yapılmaktadır. Sanıklarda darp ve 
cebir izine rastlanılmadığına ilişkin raporlar Yozgat 
Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğince 21 Ağustos 1985 
tarininde düzenlenmiştir, 
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Durum 'böyle olmakla birlikte, Şakır Keçeli ve 
arkadaşları, bilahara, 22.8.1985 ve 5.9.1985 tarihle
rinde Çayıralan Cumhuriyet Savcılığına müracaatla, 
işkence gördüklerimi 'iddia etmişler ve Çayıralan Sağ
lık Ocağına, muayene edilmek üzere sevklerinü yap
tırmışlardır. 

Burada dikkatli çeken ıbir husus vardır; ehemmi
yetine binaen açıklamak gereğini duyuyorum: Şim
di, bir âdet dıhdas edilmiştir; sanıkların sorgularını 
müteakip, sorgu yapılan yerdeki hastanelere şevkle, 
döktorlarca durumları tespit ettirilmektedir. Burada 
da, Yozgat îlü Sağlık Ocağına gönderilmek suretiyle, 
sanıklar üzerinde darp ve cebir asarı olmadığına dair 
rapor alınmıştır. Bu raporların alınmasından bir 
veyahut iki, üç, dört, beş gün sonıra bir diğer yer
de, bir diğer hastanede, ayrıca rapor alınma yolu ih
das edilmiş bulunmaktadır. Ehemmiyetine binaen arz 
ediyorum efendim. 

Yozgat Merkez 2 No. lu Sağlık Ocağının rapor
larına rağmen, bu kiş'ilerin, işkence iddiasını ortaya 
atarak yeniden muayenelerini isitemeleriındeki asıl 
amaç, emniyet mensuplarını tedirgin etmek ve görev 
yapmalarına mani olmaktır. 

Operasyonu yürüten görevlilerden hiçbirisi, «Es
ki CHP'nin kökünü Yozgat İlinden kazıyacağız» şek-
lijnde söz sarf etmemiştir. Sanıkların, sadece, illegal 
örgütleınmeleri soruşiturtmaya konu olmuştur. İllegal 
örgült mensuplarını soruşturmak kadar da tabiî bir 
görev yoktur zannediyorum. 

Yukarıda izah ettiğim glilbli, gerek Yozgat İlinde 
ve gerekse ülkemizin diğer ilerinde, vatandaşlarımı
za karşı, görüşü ne olursa olsun, emniyet mensupla
rınca eşit muamele yapılmaktadır. Mevcut mevzuat 
hükümleri uyarınca, adlî vazifelerini yaparken şikâ
yete maruz kalan görevliler hakkındaki işlemler, 
şikâyetin (intikal ettirildiği adlî mercilerce yürütülmek
tedir. 

Bir diğer konuyu da açıklamakta fayda görmek
teyim: Emniyet mensupları adlî görevılerini 'ifa eder
ken, vatandaşın, kötü muamele yaptıkları hakkın
daki şikâyetleri üzerine, konuya adlî makamlar el 
koymaktadır; kanunlarımız da ibunu emretmektedir. 
Konu adlî makamlıara intikal ettikten sonra, konu
nun, adlî makamlardaki seyrine testir edebülecek bir 
tarzda gündeme getirilmesi, bana göre, kanunlara 
aykırı olduğu gibi, ayrıca da sakınca doğuracak 
bir mahiyet arz etrndktediir. 

Mevcut mevzuat hükümleri uyarınca, adlî vazi
felerini yaparken şikâyete maruz kal'an görevliler 
hakkındaki işlemler, şikâyetin (intikal ettirildiği adlî 
mercilerce yürütülmektedir. Güvenlik güçlerine ya
pılan ihbar ve şikâyetler ile elde edilen istihbar! bil
giler değerlendirilmeye talbii tutularak, doğru olduğu-
kanaatine varıldıktan sonra soruş'turm'a yapılmakta
dır. Pofein, vatandaşa kötü mıumale ettiği hak
kındaki şikâyetler önemle tetkik edilmekte ve bun
lar hakkında gerekli kanunî işlem yürütülmektedir. 

Ancak, polisin görev yapma arzu ve şevkini çe
şitli söylenıtÜerlie ortadan kaldırmak ve yıldırmak 
maksadı ite işkence iddialarının devamlı işlendiği 
de gözden kaçırılmamalıdır. 

Saygılar sunarım. ̂  (IANAIP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Sayın Canver görüşımek istiyor musunuz? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Evet Sayın Baş

kanım. 
' BAŞKAN — Buyurun efendim.; 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; sayın bakana, yaptıkları açıklamalar
dan dolayı teşekkür ediyorum. 

Bu tür olaylar ibize ya basın yoluyla gelir ya 
dosya yoluyla gelir; ancak, bunların öğrenilmesinin 
en doğru, en 'kalıcı yolu bizzat (bakanlıktan öğren
mektir. 

Bence, polisim bu tür olaylarda görev şevkinlin kı
rılmasına hiç gerek yok; tam terdi, bu tür olaylar 
doğrulanmadıkça, dedikodulara da son veriliyor 
demektir, örgült aklanıyor demektir. 

İllegal örgüt mensuplarını ısoruşturmak tabiî kil, 
gayeıt doğaldır ve bir görevdir. Burada, «Niçin so
ruşturma yapıyorsunuz?» diye de Ibak'ana .bir soru 
tevcih edilmemiştir. (Sadece soruşturma yöntemleri 
ilgilendirmektedir bizi. Bu yöntemlerin, işkence dı
şında ve çağdaş yöntemler olmasını istemek de, en 
azından, insan olarak doğal hakkımızdır: Olaya da
ima böyle yaklaşımafcta yarar var. 

Sayın bakanın açıkliamalannı b'ize iletilenle karşılaş
tırdığımızda aykırı 'bir durum tespit edersek, konu
yu yeniden gündeme getirmekten çelkinmeyeceğimi-
'ii bilmenizi isiterim. Burada her şey fon kadar özgür
ce ve hür tartışıldığı ölçüde, görecefcs'Mz, itibarımız 
dalha da artacak ve Türkiye'deki işkence söylentileri 
giderek azalacaktır. 

Teşekkür ederin^ 
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MAHMUT ORHON (Yozgat) — «Bizim Radyo» 
dan mı geliyor bu ikazlar? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başka
nım, şu arlkadaşı ikaz ©der misiniz? Bir mifelıtvekili-
ne, «BMm Radyodan mı geliyor» diye laf atmaya 
şuradaki arkadaşın haiklkı var mıdır? 

BAŞKAN — Yok; haklısınız. (ANAP sıraların
dan «Bizim Radyoyu dinlemiyor musunuz?» ses
leri) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Siz dînlersiniz, 
faiz değil1. 

BAŞKAN — Kimse kimseyi ıtohmet altında bı
rakmaya ihak sahibi değildir arkadaşlarım. 

Sayım Canver, teşekkür ederim. (ANAP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ama Sayın 
Başkanım, ikaz ediniz efendim. 

BAŞKAN — Tamam, ben söyledim efendim. 
Kimseyi töhmet altında bırakmaya hakkınız yoktur. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Şirazeyi taşır-
mayalım arkadaşlar; ölçümüzü, haddimizi bilelim. 
Aynı haklara sahip olduğumuzu unutmayalım. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sen bil. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sen ne anlar

sın bu işlerden? Senin bilgin yanılgına yetmez. Sen 
sadece el kaldırmasını bilirsin. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Ben senden da
ha namuslu ve şerefli bir adamım. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sanmıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen, birbirinizle münakaşa etme

yiniz efendim; bu kaba sözleri lütfen sarf etmeyelim, 
ayıptır. Millet Meclisinin şahsiyeti hükmiyesine, ma-
neviyesine yakışmaz. Çok rica ederim... 

17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — 17 nci sırada bulunan, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi İçtüzüğün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir. 

18. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
uygulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (61426) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Batumlu? Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada bulunan, İçel Mil
letvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Başbakandan sözlü 
sorusu, Sayın Durmuş Fikri Sağlar izinli oldukların
dan ertelenmiştir. 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst 
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun İstanbul, Ankara ve İzmir beledi
yelerine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Batumlu?.. Buradalar . 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

21. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin para politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/433) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Batumlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

22. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in banker ve bankerzedelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Hüseyin Avni Güler?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) 
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BAŞKAN — 23 üncü sırada bulunan, İçel Millet
vekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü so
rusu Sayın Sağlar'ın izinli olması sebebiyle ertelen
miştir. 

24. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılaca
ğına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/437) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Madmud Altunakar'ın, Başbakandan sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Altünakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. 

Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

25. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir - Güzelbahçe"de tapu ve ruhsat alınmadan in
şaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/444) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Durcan Emirbayer'in, İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve 
ruhsat alınmadan inşaatına başlandığı iddia edilen bir 
kooperatife ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır . 

Sayın Durcan Emirbayer?.. Buradalar. 
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Çantası bu

rada, kendisi yok Sayın Başkan; 9 uncu aydan beri 
cevap bekliyoruz efendim. 

BAŞKAN — Cevap vermiyorlar beyefendi; yok
lar burada. Zorlayanlayız, icbar edemeyiz, öyle bir 
yetkimiz yok. 

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

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, Diyarbakır şehir merkezi ile Dic
le Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Kadir Narin?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

- KADİR NARİN (Diyarbakır) — Usul bakımından 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başka
nım; sayın bakan 5 dakika evveline kadar şurada otu
ruyordu. Bana göre, bu bir usul haline geldi. Eğer 
böyle devam edecekse, bundan böyle biz sözlü soru
ları vermeyelim veyahut da hükümetten herhangi bir 
şey sormayalım. Eğer durum böyle ise, burada ka
rar alalım, karara bağlayalım, bundan sonra bu tür 
sorular sorulmasın. Sayın bakan şu anda dışarıda. 
Meclise biraz saygı gerek. 

BAŞKAN — Sayın Narin, üzüntülerinizi ifadede 
haklısınız; ancak takdir buyurursunuz, bizim Başkan
lık olarak yapacağımız bir şey^yok. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, usul bakımından «haklısınız» diyemezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, müracaatında haklı; yani 
usul bakımından söz istemek müracaatında haklı ol
duğunu ifade etmek istedim; yoksa, beyanında, fikrin
de değil. 

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

BAŞKAN — 27 nci sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Çorum İline bağlanması düşünü
len yeni demiryoluna ilişkin, Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Buradalar. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yoklar, 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

28. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ba
kanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Aydın Milletvekili 
Erituğrul Gökgü'n'ün, Tarım Ormam ve !Köyiiışıl«ri 'Ba
kanından sözlü soru önergesi 'bulunmaktadır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?... Yok. 
Sayın Bakan?... 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
3aym Başkan, bu soru için daha evvel alınmış mehil 
kararı vardı. Eğer mehil sürasi bittiyse cevap vere
ceğim efendim?. 

BAŞKAN — Sayın bakan 25,gün mehil istemiş
ler; ama o mehil 'bitmiş. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
O zaman cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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Sayın Ertuğrul Gökgün?... Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan burada oldukları için, 

bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

29. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Siirt Milletvekili Rı
za Tekin'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından, sözlü 
soru önergesi 'bulunmaktadır. 

Sayın Rıza Telkin?... Buradalar. 
Sayın Bakan veya yerine cevap verecek bakan?. 

Yok. 
Sözlü 'soru ertelenmiştir. 

30. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 
kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köy isleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Eskişehir Milletve
kili Mehmet Nuri Üzel'in, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 'bulunmaktadır. 

Sayın Mehmet Nuri Üzel?... Buradalar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişlerİ Bakanı?. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

1 hafta mehil talep ediyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 1 hafta ımehil talep edildiğinden er

telenmiştir. 

31. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgiin'ün, kül
tür itki hayvancılığına dayalı süt işletmelerine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bajcanınından sözlü soru 
önergesi (6/470) 

32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

BAŞKAN — 31 ve 32 nci sırada yer alan, Aydın 
Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soruları mehil istenmiş ol
ması itibariyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN —33 üncü sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Başbakandan sözlü soru önergesi 'bu
lunmaktadır. 

Sayın Ayhan Fırat?... Yoklar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştik. 
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S4, — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir' 
taş'in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına ya
naşan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada yer alan, Hatay Mil
letvekili Abdurrahman Demirtaş'ın Ulaştırana Baka
nından sözlü sorusu, Sayın Abdurrahman Demirtaş' 
m izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

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

BAŞKAN — 35 ve 36 nci sıralarda yer alan, Ay
dın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Onman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soruları mehil isten
miş olması sebebiyle ertelenmiştir. 

37. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, yer alan, Hatay Mil
letvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü 
piyasa fiyatına satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden 
fatura düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü sorusu, me
hil istenmiş olması itibariyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 38 inci sırada yer allan, Aydın Mil
letvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Oriman ve Köy-
'işleri Bakanından sözlü sorusu, ımehil talebiyle erte
lenmiştir. 

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

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Sivas İlindeki Deliktaş Tüneli 
inşaatının iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi bulunınakta-
dır. 
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Sayın Ali Ayhan Çetin?... Buradalar. 
Sayın Bayındırlık ve İskân Balkanı?... Yok. 
Yerine cevap verecek sayın balkan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 

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

BAŞKAN — 40 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezifin, Kahramanmaraş'ta 
yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi 'bulunmaktadır. 

Sayın Mehmet Turan Bayezit ... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
41. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakarl 

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

BAŞKAN — 41 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, üniversitelerin tahsisat
larına ilişiklin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Mahmud Altunakar?... Buradalar. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?... Yoklar. 
»Sayın bakanın yerine cevap verecek sayın bakan?. 

Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
42. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İran 

İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Ordu Milletvekilli Bah
riye Üçok'un, Iran İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıl
dönümü nedeniyle İstanbul'da dağıtıldığı iddia eilen 
dergiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. 

Sayın Bahriye Üçok?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naîbantoğlu' 

nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/485) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Hilmi Naîbantoğlu?... Burada. 
Sayın içişleri Bakanı?... Yok. 
Yerine cevap verecek sayın balkan?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Naîbantoğlu?... Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Yerline cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 45 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun 
sorumluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Murat Sökmenoğlu?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

BAŞKAN — 46 nci sırada, yer alan Hatay Mil
letvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Devlet Ba
kanından sözlü sorusu, bir hafta mehil «istenmesi se
bebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 47 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erd'in, Konya - Ereğli Ovasındaki sulama suyu 
ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın (Salim Erel?... Yok. 
Sayın bakan?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
48. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

gençlerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

Sayın Hüseyin Aydemir?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?. Yok. 
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Yerine cevap verecek, sayın bakan?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
49, — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-

taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, yer alan, Hatay Mil
letvekilli Abdurrahman Demirtaş'ın, Tarım Orman ve 
Köyişleri Balkanından sözlü sorusu soru sahibinin 
izinli olması itibariyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 50 noi sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, (müteahhitlere ve kamulaştırma nede
niyle taşınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Salim Erel?... Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
57. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi iNaİbantoğlu'nun, enflasyonun durdurulamayış 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Yenine cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
'Sözlü soru ertdenmiştir. 
52. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna

nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu, 
İçtüzüğün 97 nci 'maddesinin üçüncü bendi gereğince 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Seyit Hüsamettin Konuksever'in, Başbakandan sözlü 
soru önergesi bulunmaktadır. 

\3ayın Seyit Hüsamettin Konuksever?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar., 
Yerine cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
54. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Kır

şehir - Kaman İlçesi Akpınar Kasabası Belediye Baş
kanı hakkındaki şikâyete ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/499) 

BAŞKAN — 54 üncü sıradaki sözlü soru öner
gesi, yazılı soruya çevrilmiştir; gereği yapılacaktır. 

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

BAŞKAN — 55 inci sırada, Edirne 'Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın bazı şirketlere uygulanan 
müeyyidelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığın
ca kaldırılma nedenine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Türkân Arıkan?... Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?... 

Yok. 

Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Melen?. 
FERİT MELEN (Van) — Hükümet sözlü soru

lara cevap vermiyor, âdeta sabote ediyor, Meclisin 
murakabe vazifesini yapmasına imkân bırakmıyor; 
bu konuda konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir konuda konuş
mak için.... 

FERİT MELEN (Van) — Zatı âliniz, «Bir yet
kimiz yoktur» dediniz. Başkanlık Divanının yetkisi ol
ması lazım; hükümeti buraya celp edebilmelidir ve et
meye mecburdur. (MDP ve ISHP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Evet, zabıtlara geçti efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Bu bir sabotajdır, sa

botaj; dünyaya karşı rezül oluruz. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sözlü sorular bitti, 
balkanlar geliyor. 

GÜNEY CANVER (Adana) — Sayın bakanların 
hepsi peşpeşe geliyorlar. . 

BAŞKAN — Şu anda Başkanlık Divanımın her
hangi bir kimseyi buraya celp etme gücü ve yetkisi 

VII. — 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan Öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 ne i ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmına 
geçiyoruz. 

Birinci sıradaki, Antalya Milletvekili Ali Dizdar
oğlu'nun, Tür'k Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 
inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 ar
kadaşının aynı mahiyetteki Kanun Teklifinin görüş
melerine başlıyoruz. 

Kom'isyon?... Yok. 
Hükümet?... Yök. 
Kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sayıştay 
Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 1/158, 
3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayısı : 354) 

BAŞKAN — ilkinci sıradaki, 354 sıra sayılı, Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin
hesap Kanunu Tasarılarının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon?... Yok. 
Tasarıların görüşülmesi ertelenmiştir. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına; 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tuta
nağına eklidir. 

olmadığını ifade ettim. Şu anda zabıta kuvveti de
ğiliz; tabiî çağırmamız da, balkanın nerede olduğunu 
bilmemizde mümkün değildir. Bunları gündem dışı 
konuşmalarla, sözlü sorularla getirirsiniz; her zaman 
konuşmanız mümkündür. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sözlü soru so
rulurken geliniliyorlar Sayın Başkan. 

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

BAŞKAN — Üçüncü sıradaki, 357 sıra sayılı, 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına Sayın Memduh Yaşa, Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Hazım Kutay ve İlhan 
Aşkın konuşacaklardır. 

Geçen birleşimde kabul edilen Danışma Kurulu 
önerisi gereğince konuşma süreleri tümü üzerinde 
gruplar adına 40'ar dakikadır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
Grubum adına 2 arkadaşım konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Efendim, isimlerini tespit edelim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Enver özcan, Ha-

lit Barış Can. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usul hakkında 

söz alabilir miyim? 
BAŞKAN — Ne gibi usul efendim?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, şimdi 
müzakeresine başlayacağımız vergi paketi üzerinde 
gruplar adına konuşma süreleri 40'ar dakikadır. Çalış
ma süremiz dolmak üzeredir; saat 19.00'a gelmekte
dir. Görüşmeler, çalışma süremizi aşacaktır. Dolayı-

(1) 357 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir^ 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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sıyla tartışmaların vahdetini bozmamak için, geneli 
üzerindeki görüşmelere yarınki toplantıdan itibaren 
başiayakn. Aksi halde, süre aşacak ve 'bur arkadaşı
mızı dinlemek mecburiyetinde kalacağız. 

BAŞKAN — Diğer gruplar da muvafakat etseydi, 
aynı şekilde düşünmek mümkündü; ama görülüyor ki, 
diğer gruplar devam etme kararındalar. 

Efendim, görüşmelere devam ediyoruz. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Memduh Yaşa; buyurun efendim. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA AHMET MEMDUH 
YAŞA (İstanbul) — Sayın Başkan, büyük Meclisin 
saygıdeğer üyeleri; Meclis müzakerelerinin bitmesi
ne 20 - 25 dakika bir zaman var, 40 dakika da konuş
ma hakkım var. Hakkımdan fedakârlık edersem ba
na yazık olur, 15 dakika daha fazla konuşsam size 
yazık olur. Yine de, bu ikisinin ortasını bulmaya ça
lışacağım. 

Şeklen bir tasarı gelmiştir önümüze; fakat ger
çekte 15 kanun tadil tasarısını beraber görüşmek üze
re şu anda bir arada bulunuyoruz. Bu kanunların 
tümü üzerindeki görüşlerimi, mensup olduğum parti 
adına huzurunuzda ifade etmek için kürsüye çıkmış 
bulunuyorum; bu .vesileyle hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Bu 15 kanun projesinin çoğu radikal değişiklik
lerdir; 40 dakika da olsa, bütün bunları ciddi bir şe
kilde tahlil etmek, hele maddelere inerek bunlar üze
rinde fikir ifade etmek hemen hemen imkânsızdır. 
Bu itibarla, bu genel konuşmada daha çok, hüküme
tin oluşturmak istediği politikalar, getirdiği yeni mües
seseler ve uymak istediği trendler üzerinde görüşleri
mi açıklamaya çalışacağım. 

Proje hakkındaki görüşlerimi ifade etmeden ev
vel, bu projenin yani tadil tasarı demetinin iki ağır 
kusurla malul olduğunu hemen ifade ile söze başla
yayım. 

Birinci kusur, projelerin hazırlanışı ve Büyük Mil
let Meclisi dahil olmak üzere, idarenin dışına açıkla-
nış ve sunuluş şeklidir. 

Muhterem arkadaşlar, şu sırada Batı ülkelerinin 
iki tanesinde (Amerika Birleşik Devletleri'nde ve in
giltere'de), yine radikal diyebileceğimiz vergi tadil 
tasarıları görüşülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi 
dinleyelim; mühim bir konu üzerinde fikir beyan edi
yorlar, 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Bu iki 
ülkede söz konusu tasanlar, aylardan beri hemen bü
tün çevrelerde tartışılmakta, hükümetlerin hazırla
dıkları tasarılara alternatif tasarılar sunulmakta, bun
lar konferanslarda, seminerlerde, değişik forumlarda 
münakaşa edilmektedir ve bu münakaşalar aylardan 
beri sürmektedir; hatta, bir klasik gelir vergisinden, 
harcama vergisine geçmenin söz konusu olduğu İn
giltere'de bu tartışmalar yıllardan beri yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, biraz rahatsız oluyorum; çok ses 
geliyor sol taraftan. 

BAŞKAN — Evet... 
MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Sol, 

devamlı öyledir efendim. 
BAŞKAN — Rica ederiz, defaatla rica ettirmek 

mecburiyetinde kalmayalım arkadaşlar. 
AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Benim 

sol tarafımdan... Gerçekten dikkatim dağılıyor, özür 
dilerim. 

Halbuki, böylece bu ülkelerde, adminitrasyonun 
ve hükümetlerin kabil olduğu kadar rasyonel bir ver
gi getirme gayretlerine, başkalarının da, fikrî faali
yeti yoluyla katkı yapması imkânı açılmaktadır. Böy
lece, hem tasarıların kabil olduğu kadar kusursuz 
olması sağlanabilmekte, hem de bu tasarıların, yine 
kabil olduğu kadar geniş bir tasvip tabanına otur
tulmasına himmet edilmektedir, geniş bir tasvip gör
mesi istenmektedir. Halbuki şu anda elimizde olan 
tasarı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda müzake
reye sunulmadan birkaç saat evvel ancak, o da Mec
listeki Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine dağıtıl
mış, diğer milletvekillerinin bundan haberi dahi ol
mamıştır. Efkârıumumiyede herhangi bir teşekküle, 
herhangi bir meslek kuruluşuna, üniversitelere, yani 
halk efkârını oluşturan müesseselere, bunun üzerin
de çalışmak, fikir yürütmek, araştırma yapmak im
kânı sağlanmamıştır, verilmemiştir; hattâ bu işin 
uzmanlarının, değil tasarıyı tartışması ve bunun üze
rinde araştırma yapması, görmesi imkânı dahi veril
memiştir. 

Ayrıca, tasarıyı tanıtma maksadıyla kaleme alın
mış olan ve tasarıyı takdim etmesi, binaenaleyh, tahlil 
etmesi gereken gerekçe (ki, 15 kanun tadilini bir ara
da izah eden gerekçe) 1,5 sayfa olarak kaleme alın
mış; fevkalade umumî ve kifayetsiz bir şekilde sunul
muştur. 

Şimdi, bu gerekçeye baktığınız zaman, kanun 
tasarısının kanunlaşması halinde Türkiye'de vergi yü
kü ne olacaktır? Bunu görmeniz mümkün değil. Vergi 
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tahsilatı artacak mı, eksilecek mi? Bunu öğrenme
niz mümkün değil. Türkiye'de vergi kompozisyonu 
ne olacaktır, yani daha doğrusu, vergi yükü kompo
zisyonu ne olacaktır? Bunu rakamla görmeniz müm-

.kün değil. Hangi sosyal sınıftan hangi sosyal sınıfa 
transfer yapılmaktadır? Bunu öğrenmeniz kabil de
ğil. Kimin yükü artacak, kimin yükü azalacak? Bu
nun da hesabı yapılmamıştır. Halbuki, muhterem 
milletvekilleri, Meclis kütüphanesine kadar zahmet 
buyurun; bugünden, geçmiş olan son 4 aya kadar 
herhangi bir dergi veya ciddî gazeteyi alın, lalettayin 
alın; gerek ingiltere'de, gerek Amerika'da, yapıla
cak olan vergi değişikliklerinin, vergi yükünü ne şe
kilde değiştireceğini; sosyal sınıflar arasında yük kay
dırmasını ne mahiyette gerçekleştireceğini; hangi 
grupların ne kadar kazanacağını, hangi grupların ne 
kaybedeceğini rahatlıkla görebilirsiniz. 

Şu halde, demokrasiyi yerleştirmeye çalıştığımız 
ve Batı modeline uygun bir demokratik sistem ku
rulmasını gönülden arzu ettiğimiz bir sırada, vergi 
gibi parlamenter rejimin doğup gelişmesinde en bü
yük amil olan bir prosedürde, bir süreçte, Batı mo
delini, Batı'daki usulleri takip etmemizde, zanne
diyorum sayılmayacak kadar büyük faydalar vardır. 
Bundan tekâsül edilmiş olması, yani bu demokratik 
lazimeye gereği kadar riayet edilmemiş olması, işin 
çok aceleye getirilmiş olmasıyla izah edilmiyorsa eğer, 
demokratik sistemi ciddiye almadığımız anlamına da 
rahatlıkla tefsir edilebilir. 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; hemen 
şunu ifade edeyim ki, vergi denilen müessese, vergi 
mükellefiyeti, yalnız vereni ilgilendiren bir olay de
ğildir, vergi vermeyeni de ilgilendiren bir olaydır; 
çünkü, vergi, daha doğrusu vergiyi alan kişi bir kere 
toplumdan geçtikten sonra, toplumun bünyesini de
ğiştirir; servet bünyesini, gelir bünyesini değiştirir. 
Vergiden önceki gelir dağılımı ve servet dağılımı ile, 
vergiden sonraki gelir ve servet dağılımı arasında 
fark vardır. Bu dağılımın değişmesi yalnız vergi ve
reni değil, vergi vermeyeni de şiddetle ilgilendirir; 
hattâ hiç parası olmayanı, serveti olmayanı da ilgi
lendirir. Çünkü onun da, tahsildarın geçişinden son
ra, mevcut servet ve gelir dağılımının daha mı adil 
olduğu, yoksa, daha mı gayri adil olduğu konusun
da fevkalâde ciddî menfaati ve düşüncesi vardır. Bu 
sebepledir ki, vergi kanunları mutlaka geniş halk ta
bakasına zamanında anlatılır ve önceden tartışması 
yapılır, ondan sonra Meclise getirilir. 

Tasarının malul olduğu ikinci kusur; daha evvel 
burada başka vesilelerle de ifade ettik, birçok yet
kilerin, birçok, kanun yapma yetkisi sayacağımız 
yetkilerin bu tasarıyla Hükümete devredilmek isten
mesidir; hatta bazı hallerde yalnız Hükümete değil, 
bir bakanlığa, Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve 
Komisyonda eğer değiştirilmeseydi, belediye meclis
lerine devredilmek istenmesidir. Şimdi bazı misaller 
vereceğim: 

Hükümet, Gelir Vergisi Kanununun 31 inci mad
desinde yer alan özel indirimleri 15 katma kadar çı
karma yetkisini istiyor; aynı kanunun 94 üncü mad
desinde düzenlenen tevkifat nispetlerini sıfır ile yüzde 
50 arasında değiştirme yetkisini kendisinde görmek 
işitiyor; Gelir Vergisi Kanununun 116 ncı maddesi 
çerçevesine giren hayat standartları göstergelerini 10 
kata kadar artırmaya yetki istiyor; kurumlarda zarar 
devrini getiren müessesenin nasıl düzenleneceğini ka
nunla değil, hükümet kararıyla yapmak istiyor; Harç
lar Kanununa eklenen mükerrer 138 inci madde ile de, 
maktu harçları - ki, mümkün değil Anayasamıza 
rçöre - 10 katına kadar çıkarmak ve gayet muğlak 
ibir badeyle de, harç tarifesini âdeta yen'iden düzen
leme yetkisini ialımalk işitiyor. 

Muhteremi Başkan, değerli mi'MetJVekÜÜeri; Aııa-
'yasamızıın, vergi ödevimi düzenleyen 73 üncü mad
desinde anaikaide şöyle vazedilmiştir: «Vergi, resim, 
harç ve 'benzeri malî yükümlülükler kanunla ko
nulur, değiştirilir veya kaldırılır.» Bu, analkaidedir, 
anahükümdür ve hemen hemen bütün parlamenter 
rejim uygulayan ülkelerin anayasalarında yer alan, 
bizim de daha evvelki anayasalarımızda mutlak hü
küm olarak mevcut olan bir hükümdür. Belki, daha 
ziyade 1970 ile 1980 arasında Meclisin gerektiği ka
dar vergi kanunu çıkarmamış olduğunu dikkate alan 
anayasa koyucusu, bu ana kaideye bir istisna koy
muştur; onunla da, söz konusu mükellefiyetlerin, ge
ne kanunla konmuş iki had arasında değiştirilmesi
nin Bakanlar Kuruluna bırakılabileceğini kabul et
miştir, yani, ana kaideye bir istisna kabul etmiştir. 
Bizim görüşümüze göre, demin ifade ettiğim değiş
tirme yetkilerinin hem şümulü, hem de bilhassa bo
yutları; kaidenin istisna, istisnanın kaide haline ge
tirilmek istendiğinin çok tipik bir örneğini teşkil eder. 

Bir anayasa uzmanı arkadaşıma, bir anayasa hük
münün, istisnayı genişletmek suretiyle uygulamadan 
alıkonmasına imkân veren böyle bir kanunlaştırma
nın, böyle bir davranışın ne anlama geldiğini sordum; 
daha doğrusu bu hususları beraber tartıştık. Bana 
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söylediği aynen şudur: «Bu bir fraude constitutionel-
ledir; yani bir anayasa hilesidir, anayasal bir hakkın 
suiistimalidir.» Çünkü, bu şekilde Meclisin yetkileri, 
anayasa koyucusu öngörmediği halde,-anayasa koyu
cusunun öngördüğünün çok daha üstünde bir geniş
likte ve boyutta, icraya yani yürütme organına dev
redilmek istenmektedir. Bu meseleyi burada çok defa 
tartıştık. Bundan evvel getirilen, savunma sanayiinin 
kurulmasıyla ilgili kanunun görüşülmesi vesilesiyle 
de arz etmeye çalışmıştım, bu, bir bakıma, hüküme
tin - belki kendilerine göre haklı sayabilecekleri bir 
görüşle - Meclisi devre dışı bırakma temayülüdür. 
Bunun hiç kimseye faydası olduğunu ve olacağını 
sanmıyorum; çünkü, hükümetler muvakkattir, hükü
metler gelir geçer; verilen yetkilerin zamanı ve ömrü 
genellikle hükümetlerin ömrünü aşar. 

Bu itibarla, birçok hükümetlerin, böyle kendileri 
için istedikleri anormal yetkilerin, daha sonra ken
dilerine zıt hükümetler tarafından, kendilerinin iste
medikleri tarzda kullanıldığına ve bunun ıstırap ya
rattığına çok şahit olmuşuzdur. Onun için şunu ifade 
edeyim : Kısa zamanda böyle bir davranış hükümete 
fayda sağlayabilir; ama uzun dönemde hükümete 
fayda sağlamaz; rejime ise, ne kısa, ne de uzun dö
nemde hiçbir fayda sağlamaz, aksine zarar verir. Bu 
iki kusuru izah ettikten sonra, müsaadenizle, tasarı 
ile ilgili görüşlerimi kısaca sunmaya çalışacağım. 

Hemen işaret edeyim ki, hükümetin vergileme ko
nusundaki politikasının ana istikametini, yani trendi
ni, kısmen doğru buluyoruz; doğru bulduğumuz hu
sus şudur: Bir taraftan, genel bir harcama vergisinin 
Türk vergi sistemine ithal edilmiş olması; yani KDV 
nin getirilmiş olması (KDV'nin tek nispetli olması 
konusundaki rezervlerimiz baki kalmak şartiyle) di
ğer taraftan, gelir ve servet vergileri tarifelerinin yu
muşatılmış olmasıdır. 

Ayrıca, bu projeyle şekle ve esasa ait bazı fay
dalı tadiller getirildiğini de kabul etmemiz lazım. Ge
lir Vergisi tarifesinin yumuşatılmış olması; müterak-
kilikteki dikliğin giderilmesi; ücretlilere vergi iadesi 
oranının artırılması; telif kazançlarının toplamadan 
istisna edilmesi gibi hususlar faydalı ve kabulü gere
ken tadillerdir. Fakat bütün bu tadillere rağmen, ya
ni bütün bu iyi diyebileceğimiz, iyi olarak vasıflandı-
rabileceğimiz tadil tekliflerine rağmen, elimizdeki ta
sarı demeti kanunlaştığı takdirde, tasarının gerekçe
sinde iddia edildiği gibi adil, etken ve verimli bir ver
gi sistemiyle karşı karşıya gelecek değiliz. Aksine, bu 
tasarıda öyle kusurlar vardır ki, öyle hatalar vardır 

12 . 11 . 1985 O : 1 

ki, tasarı kanunlaştığı takdirde önümüze çıkacak olan 
Türk vergi sistemi, bugünkünden daha az etkin, da
ha aız adil ve maalesef daha az verimli olacaktır. Bi
zi bu hükme vardıran başlıca sebepleri kısaca, genel
likle satırbaşları şeklinde ifade etmeye çalışacağım. 

i Az önce söylediğim gibi, Gelir VergM tarifesi
nin yumuşatılmış öllmasını, yani global Gelir Vergisi 
nispetinin düşürülmüş olmasını esas itibariyle olumlu 
karşılıyoruz.; Ancak, bu operasyon yapıteken, daha 
çok, yüksek gelirli grupların lehine hareket edildiği 
gözdem kaçmamaktadır. Ben, 48 milyon liranın üs
tündeki gelirlerin vergilcririin daha yüksek tarifeye 
tabi tutulmasına karşıyım; onu kastetmiyorum; kastet
tiğim, ilk vergi kademesinde, yani ilk gelir tranchında, 
ilk gelir grubunda yer alan gelir miktarının çok değir. 
•ş'lk satın alma güdünü temsil ettliğini bilhassa ifade 
etmek işitiyorum, tik 3 milyon liralık gelirden yüzde 
'25 nispetinde veııği alınması teklif ediliyor. Şimdi, 3 
milyonluk geltir trandıında senede 500 bin liralık ge
lirler de var, 3 milyon liralık gelirler de vardır. Şim
di, bu iki gelir grulbunun aynı satın alma gücünü tem
sil elliliği iddia edilemez. Bu itibarla da, aynı ntiispetıte 
vetlgiye mlütdhalmımlil sayılamaz, diyeceksiniz ki, «Ylüz-> 
de 25 riisıpelti, eskiden yüzde 40'ın, şu hailde de yüzde 
30'un yerine geçen bir nispettir.» Fakat, 1 miliylon ld̂  
ralık gelir r98!5^e, 1984 ve ondan evvelki yıllarda, ifa-

I de ettiğimden çok daha az fo'ir satın alma gücünü if'a-
I de etmektedir. Binaenaleyh, eğer geçen sene yüzde 

30'luk bir nispete mütdham'rriil idi ise, tbu sene yüzde 
25*Wk bir nispete m'ütdhammil değildir; Çünkü enf-

j lasyon 1/5, yani yüzde 201den İbaret bulunmaktadır. 
I Sayın hükümet yetkilileri muhtelif zamanlarda, bu 

yiüzde 25 nispetinin -filkıtilf olduğunu, vergi iadeleriyle 
bunun düşürüldüğünü ifade ettiler. 

I Çok muhıteırtelm m'ilDötlvekîillleri, şjilmdi vergi iadesi 
I yalnız ücretliler içtin yapılmamaktadır ve yalnız 1 

milyon liralık gelir için de yapılmamaktadır. ihracatı 
I teşvik ve başka tedbirlerde Türkiye'de çok daha bti-
I yülk vergi iadeleri vardır. jEğer her vergi iadesinti, ver-
I gi iadesini uyguladığımız sosyal sınıfın ödediği vergi-
I den indirmek gerekirse, zannediyorum Hazine bir-
I çok iş adamlarına alacaklı kalır (MDP ve SHP sıra-
I larından alkışlar) Yani, doğrusunu isterseniz, ben an-
I lamafldta güçlük çekiyorum; ücretlilere yaptığımız ver-
I gi iadesini onların vergi yükünden indiriyoruz da, 
I Öbürlerine yaptığımız vergi iadelerinde neden vergi 
I yüklerinden indirm'iyoruz? Bunu izalh etmek benim 
I için çok zordur. Bunu izalh edip de hakikaten benli ik-
I na eden olursa çok memnun olurum. 
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BAŞKAN — Sayın Yaşa, bir dakikanızı rica ede-
Ibil'ir tmılyiim? 

AHMET MOMDUH YAŞA (Devamla) — Buyu
runuz efendim, 

(BAŞKAN — Sayın ımillldüvdkilleri, çalışma süre
miz dolmaktadır. Sayın Yaşa'nın konuşma süresi bit
memiştir; devam etmök üzere karar almak gereğini 
duymaktayım. Sürenin uzatılmasını kaibul edip, dt-
ımemeyi siz takdir buyuracaksınız. 

ISiirenin uzatılmasını kaibul edenler... Kaibul etme
yenler... Kaibul ddiıimiştir. 

Ddvam (buyurun eferidim. 
.'M. TURAN BAYEZİT CKalhrataanmıaraş) — Sa

yın Başkan, yalnız Yaşa için, değil m'i? 

(BAŞKAN — Evet efendim, 
AHMET MÖMDUH YAŞA (Devamla) — Tür-

kilye'de vergi sliis'Ceminin, gelir dağılımını ne derecede 
değiştirdiği maalidsıdf .hesaiplanamarnaktadır. Maliyemi
zin bir gelir vergi yü!kü hösiaibı yoktur. Zannediyorum 
1972 yılından beri -O da dksilk'tir- yalnız vasıtasız ver
giler için yap ilmiktir. Planlamamızın ve hükümdtiiımi-
zin bir gel'ir dağılıimı araştırması da yolktur ve 1973 
yılından beri Türkiye'de bir gelir dağılımı araştırması 
yapılmamıştır. 

'Bu itibarla, vergi sisteminin gelir dağılımını ne yön
de etkilediğini hesalbî olarak kati rakamlarla tespit öt
mek çok güçtür; alma mevcut müşireler, mevcut gös
tergeler, Vergi ıstoemimizin, zaıten bozuk dlan gel'ir da
ğılımını daha da bozduğunu gösitermdktddir. Bunu en 
azından şunun için söyfeydbiliriz; Beş, altı yıldan beri, 
ücret gelirlerinin reel bir artış kayddttmediği ve bazı 
'İstisnalara rağmen umumiyetle enflasyonun altında 
'kaldığı hadisesi, gelir dağılımının dalha da bozulduğu
nun en iyi gösterge veyalhult da delillerinden bir tane
sini teşkil eddbllİr., 

IMafliyelmizin ve Planlama Teşkilatlımızın bir an ev
vel müştereken çalışarak, hem (gelir grupları itibariyle 
Ibir vergi yükü araşltırması, hern gelir dağılımı araştır
ması yapmalarını temenni ediyorum. 

İBiziim vergi Ve ücret sMemime baktığımız zaman, 
Ibir Amerikalı iktisatçının son zamanlarda Başkan Rea-
gan için söylediğÜ sözü, kilmıseyl güeendirmdk arzusun
da değilim ama, kusura bafkilmazisa bizim iktidarımız 
için de ifade edelb'iliriım : «Rolb'in Hoiod'un metodu
nun tam aksini uyguluyor Başklan Reagan : Zenginden 
alıp fakire vereceğine, fakirden alıp zengine vermek
tedir» di'yor. Bizimki de galiba Rolbin Hood sisteminin 
aksi (İMDP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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(İkinci husus : Gel'ir Vengiısinin, za'tien tattı olma
yan uimumî bir vergi olma karakteri bu tasarıyla da 
dalha da bozulmaktadır. Birçok ülkede ve bu arada 
şu anda İngiltere Ve Amerika'da -özellikle Amerika' 
da- vergi tarifeleri indiriliyor; ama, vergi istisna ve 
muafiyetleri kalbil olduğu kadar azaltılıyor, yanli ver
gimin dalha geniş bir ta'ban üzerine oturtulmasına gay
ret ediliyor. Ancak bu şekilde uygulanan vergi ger
çekten verimli olur, gerçekten dtikili olur. Ha'lbuki 
ıbiz, bir taraftan tarifeleri indiriyoruz, öte taraftan da, 
Ihiç gerekli olmayan yerlerde ısıtana ve muafiyetleri 
artırıyoruz ve geliri birleştirme yükümlülüğünü, mec
buriyetini kalbil olduğu kadar sınırlıyoruz. 

Taîbiî, maalesef, özellikle toplamadan isit'iisna, top-
'lamadan kalçınıma, daha ziyade menkul sermaye irat
larında getiriliyor. Menkul sermaye iratları, normal, 
Ihter taraifta öylddlr; dalha çok, yüksek gelir grupları
nın ist'iifalde dttilkleri bir gelir türüdür. Faiz geliri ve 
temetJtü gelirini tamamıyla verigi dışında bıraktıktan 
'başka, diğer faliız gelirlerini de, diğer menkul sermaye 
iratlarını da toplama dışında tutuyor, yani müterakki-
l'iğin dışınla kaydırıyoruz. Temidtlüü gelirinin1 vergi dı
şında tutulması, ıbir kere temettü geliri 'elde edenle, et
meyen arasında, elde öden lelhİne btir ayırıma sdbelbi-
yet vermektddir; bir disikriminasyon;. 

(İlkÜneilsi, tdmdtitü gelirleri her gelir gilbl değişik ka
demelerde, değişik nispetlerde vergiHendİriildiğine gö
re, yani müteralkki tarifeye talbi olması lazım geldiği
ne göre, bunun vergi dıışında tutulması, marjinal de
ğişmelerde yüksek gelirliler ldhine bir ayırım da yap
mış oluyoruz, yanli temettü, geliri yüklseMkçe, bu 
muafiyetten faydalammia kapasitdsi de artmaktadır. 
Bu itibarla, hem temdlitü geliri alanla almayan arasın
da Ibir adaletsizlik, hem temdtltü geliri alanlar arasın
da bir adaletsizliğe «dbdbilyet vermiş oluyoruz. 

Şimdi, burada bilhassa ilki hususa işardt etmiek is
tiyorum. Deniyor ki, «Efendim, biz temettü gelirini 
Vergi dışın/da tutuyoruz. Bununda sdbefbi, sermaye pi
yasasını canlandırmaktır.» 

'Ne kadar canlandırır, o da başka bir mdsele. Ben
ce, canlanmaz; çünkü, bu yoldan (bütün kurum ka
zançları maalesef tevzie talbi tutulur, yani dağıtılır; 
çünkü hiçbir riski yok. Fakat, den'ilyor ki, «Kurumlar 
Vergisini yüzde 4'6'ya çıkarmak suretiyle buradaki 
adaletsizliği veyahut da gelir kaybını tdlafÜ dfimiş olu
yoruz.» 

iŞi'mdi, bu, şuna benzer arkadaşlar. Birisinden bîr 
şıey almamız gdkirken, ondan almayıp, başkasından al
malk gibi bir şeydir bu. Yani Ali'den almamız gere
ken parayı Veli'den almakla nasıl bir adalet gerçek-
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l'eştiriyoruz? Bunu benini anlamam mümkün değil. 
Çünkü, Kurumlar Vergisiyle, Gelir Vergisi ayrı ayrı 
vergilerdir ve çok değişik vergilerdir; ikisi arasındalkli 
tdk benzerlik, ikisinin de gelirinden alınmış gibi gö
rünmeleridir. Aslında ancak aivam lisanınida bu, gelir
dir; ilmî anlamda bir kurumun gelirinden bahsedile
mez; kurumun kazancından bahsedilir, şahısın gelirin
den bahsedilir. Gelir şahsîdir, şahsîleştirillm'iş bir sa
tın alma gücüdür. Kurumun kazancından vergi almak, 
'bir şahsın gelirinden vergi almaktan tamamıyla ayrı 
Ib'ir tasarruftur. Ayrıca, Kurumlar Vergisi, vasıtasız 
Vergiler içerisinde en çabuk yansıyan, en kolay yansı
yan vergidir ve hem fiyatlara yansır, hem de ücretlere 
yansır. Yani, kurum sahibinin Öder gilbi göründüğü 
vergiyi, aslında ya orada çalışanların ücretlerinden 
karşılıyoruz veyahut da fiyatların daiha yükseltilmesi 
sureciyle bütün toplumdan alıyoruz. Binaenaleyh, 
Gelir Vergiciyle bir ilişiği ydkltur. Mnc'isi, devamlı ola
rak toplama mükellefiyetini daraltıyoruz. 

IŞimdi, muhterem arkadaşlar, Türkiye 1949 yılında 
Gelir Vergisi sistemini getirmiiştir. Getirdiği Gelir Ver-. 
gfrsi süstemi, (Unİ'Caire), ünler vergidir, yani, evvela 
(bütün kazanç ve iratları toplayıp, sonra bir müterak
ki tarifeyle .vergilendiren bir sistemdir; buna, ünlter 
yalhut global gelir vergici diyoruz. Bir de, bunun mu
kabili oTatı sedüler (Celdu laire) sistem, yaırii önce her 
kazanç ve iradı kaynağında vergilendirirsiniz, değişik 
nispetlerde vergilendirebilirsirtiz, ondan sonra toplar-, 
siniz, belli bir Seviyeyi aştığı takdirde müterakki tari
feye ta!bi tutarsınız; buna da sedüler sistem diyoruz. 
Şimdi biz üriilCer. sistemde sedüler birtakım prensipler 
uyguluyoruz; yani futbol maçında voleybol kaideleri 
uyguluyoruz. Simidi, ikisinin de kendine göre mezi
yetleri var, kusurları var; ya onu tatbik edelim ya onu. 
Ben .sedüler sisteme karşı da değilim, onu da arz ede
yim, ama üriiter sistem mevcutken sedüler kaidelere 
uygulanmaz ve o zaman ikisinin de faydaları değil; 
fakat daiha çok ikisinin de mahzurları ortaya çıkar, 
yani ikisinin mahzurları uygulanmış olur. 

(Müsaadenizle bir noktaya daha işaret edeyim : 
Modern vergicilikte bir kaide var; o da, irat ve ka
zançların kaynaklarına göre, genellikle farklı bir ver
gi yüküne tabi kılınması ve bu farklılık da, ücret ge
lirlerinin, sermaye gelirlerine nispetle korunması olayı
dır; buna «ayırma prensibi» deniyor, discrilminatüon 
prensibi; yarii ücret gelirlerinden yahut kaynağı ücret 
olan gelirler daiha düşük bir nispete, aynı miktardaki 
sermaye gelirleri daiha yüksek bir nispete t!abi tutulur. 

Bu sistemle şimdi tam tersini yapıyoruz; bu da, Ro-
bin Hood sisteminin tam terdi. Biz, ücretleri müterak
ki tarifeye tabi tutuyoruz, yani kaynağı emek olan üc
retleri müterakki tarifeye tabi tutuyoruz; menkul ser
maye iratları, yani tipik sermaye kazançlarını tek nis
petli ve daha düşük nispetli bir tarifeye talbi tutuyo
ruz. Yani, sermaye karşısında emeği koruyacağımıza, 
emeğin karşısında sermayeyi korumuş oluyoruz. Doğ
rusu, bunu söylemek bana düşmez, hiç kimseye mal
zeme vermek maksadıyla da söylemiyorum; ama ver
gi adaleti, vergi yoluyla adalet, yalnız -sosyalistlerin 
inhisarında değildir; kapatalist demokratik sistemin 
de bir adalet anlayışı vardır, özellikle vergideki ada
leti, öbüründen farklı da değildir ve vergide sosyal 
adalet, ekonomik büyümeyi, ekonomik gelişmeyi teş
vik eden bir kuraldır; bu itibarla savunuyorum. Be
nim kendi inançlarıma karşı bir şeyi savunduğum ze
habı sureti katiyede kimsenin aklından geçmesin. 

!M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
zin de vicdanınız var Sayın Yaşa; sizlin de vicdanınız 
vaf< 

AHMET MBMDUH YAŞA (Devamla) — Hiçbir 
şüphem yok efendim; inançla Vicdan ayrı ayrı şeyler
dir, 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta-
ib'iî efendim, tabiî. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Ku
rumlar Vergisi sistemine getirilen tadillere baktığımız 
zaman, hükümetin, bir taraftan gayet disiplinsiz bir 
şekilde, üniter vergi sisteminden sedüler vergi siste
mine kaydığını (görüyoruz; öte taraftan da," servet ve 
gelir Vergileri sistemi içerisinde, Gelir Vergisinden 
Kurumlar Vergisine doğru kaydığını görüyoruz. 

jDemin Kurumlar Vergisi hakkındaki fikrimi söy
ledim; fakat bu hüküm itibar görmese bile, arkadaş
lar benimle aynı düşüncede olmasalar bile, getirdikleri 
bazı müesseselerle, kurumlardan, bekledikleri geliri 
alacaklarından şüpheliyim, 

İBurada, özellikle, zararın mahsubu müessesesin
den bahsdümek istiyorum. Kurumların veya şahısla
rın, kendilerine ait olan bir zararı, belli bir. müddet 
içerisinde, gelirlerinden, yanı kârlarından mahsup et
meleri çok alışılmış bir şeydir; butlun memleketlerde 
de vardır. Getirilen müessese de bazı memleketlerde 
vardır; yani kâr eden bir kurumun, zarar eden bir 
kurumu satın alarak, onun gelirini kendi kazancından 
malhsup etmesi müessesesi getiriliyor. 
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.Şimdi, bu müessese teoride savunulaibilse bile, be
nim kanatiime göre -özür dileyerek söylüyorum- Tür
kiye'de savunulamaz. Bir kere burada, fevkalade açık 
olarak, bazı şirketleri kurtarma operasyonu kokuyor. 
Bunu izah etmdk çok zordur; çünkü isteyen istediği 
şirketi satın alalbilecdk ve o şirketin zararını kend'i ge
lirinden mahsup etmek suretiyle, o zarar eden şirkete 
bir değer atfına imkân vermiş olacak. İşte, kurtarma 
operasyonu budur. 

İkincisi, muvazaaya fevkalade mü'telhiammil bir 
müessesedir ve -çok üzülüyorum- sorumluları yıprat
maya da çok müsallütir. Bu itibarla, bu müessesenin 
hem Türkiye'de fevkalade mahzurlar doğuracağından, 
'hem de işlediği takdirde -inşallalh işlemez- Kurumlar 
Vergisi hâsılatını fevkalade düşüreceğinden korkmak
tayım. 

Yine bu vesileyle, «dalhilî mahsup» adı altında ge
tirilen peşin vergflden bahsetmek istilyoruum. Prensip
te peşin vergiye karşı olmamız mümkün değil; teori
de de savunulur, birçok ülkelerde de uygulanır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (Is'tanlbul) — Ye
niden değerlendirme için de aynı şeyi söylediniz. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Onu 
geçtim Sayın Başbakanım. 

Şimdi tabiî, Sayın Başlbalkanımla blrbiriimlize bura-
• da böyle laf atmamıza imkân yok. Ben, 40 dakika içe
risinde bütün maddelere inemeyeceğimi daha evvel 
arz ettilm, 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (DstanJbul) — Hep
sini ekonomik hale getirdik., 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DINÇERLER (îs-
tanlbul) — Süreniz uzayabilir. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Şimdi 
Sayın D'inçerler çıktı ortalya., 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sürenizden çal
mak istiyorlar, siz devam edin efendim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Sayın 
Dinıçerlerln sahneye çıkması inşallalh hayra alamettir 
bu sefer. Bu tenkitlerimin hiçbirisinin dostluğumuza 
bir tesiri olacağını sanmıyorum. 

Peşin vergi müessesesinin, dediğim gilbi, pratikte 
de, teoride de tartışılması ve savunulması mümkündür; 
fakat getirilmek is'tenilen peşin vergi müesisese'sinin 
Türkiye^de uygulanabilmesinden yana iki endişem var
dır. Bir tanesi, bunun, KDV'ye oturtulmuş olması
dır. KDV'ye oturtulması, peşin vergiyi ödemek iste
meyenlerin KDVVi düşük güstermeyi deneyeceklerin
den; yani KDV tahsilatına menfi tesir icra edeceğin
den şüpheliyim. Bir mükellefin, KDV'yi ödememek J 

gilbi hiç niyeti ollmadığı halde, sırf bundan dolayı ödle-
memesi mümkün olabilir; yani bu müesısese KDV ötie-
riişinde caydırıcı bir etki yapar, 

IMnıdM, maliyete girmek suretiyle bîr pîramitleş-
meye sdbdbiydt verebilir ve fiyatları kamçılayarak enf
lasyonu besler, 

Öte yanldan, sanayi müesseselerinin nakit ihtiyaçla
rının bir hayli sıkıntılı bir manzara arz ettiği şu gün-ı 
lerde, böyle bir müessesenin, bu sanayi şirketlerini, 
üretici ünitelerini çok müşkül bir duruma sokacağın
dan ve üretimin düşmesine sdbdbiyet vereceğinden ve 
bu yoldan da enflasyonu besleyeceğinden şüphe ede
rim, 

Harçlar Kanunu da, bu tadil tasarılarında yer alan 
konulardan bir tanesidir. Daha evvel harçlar üzerinde 
burada çok uzun maruzatta bulunduğum için fazla 
bir şey söyltemdk istemiyorum. Yalnız iki noktaya işa
ret etmek işitiyorum. Harçların vergiden farkı yoktur. 
Vergide, satın alma güdünün korunmasına, satın al
ma gücü yoluyla adaletin sağlammalsına ne kadar dik
kat etmemiz gerekiyorsa -ki, Anayasa hükmüdür-
(harçlarda da aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Bu ka
nunda buna riayet ddilmediğini görüyoruz ve bazı 
'harçların alabildiğime, biraz tesadüfi olarak ve özellik
le tralfik harçları, telefon, telsiz ve benzerî iletişim 
araçları harçlarının çok yüksek tutulduğunu görüyo
ruz, 

ISayın Başkan, son olarak Emlak Vergisine ve bi
raz da fazla dokunmak istiyorum. Emlak Vergisi bir 
ıservdt vergisi değildir, servet üzerine konulan bir ge
lir vergisidir. Yani matrahı servettir; fakat kaynağı ge
lirdir. Bu itibarla, hiçbir zaman servetin tasfiyesini 
hedef alamaz; servetin tazyikini de hddef alamaz, 
Gelirden Ödenebilecek kadar -Ihem de munzam olarak; 
Çünkü başka Gdllr Vergisi de ödüyoruz- hafif olması 
ve mükellefi tazyik etmemesi gerekir; zaten, değeri de, 
tarihî olmaktan ibarettir. 

Getirilen tasarı, bu lazlmdden çok uzaklaşmıştır : 
Nispetler artırılıyor; mesiela, mesken olarak kullanılan 
gayri menkullerde nispet iki katına çıkarılıyor. Tür
kiye'de, mülkiyeti olan kişilerin saitın allmfa güçlerinin 
bir sene içerisinde iki katına çıkmış olduğunu k'itmse 
iddia edebilir mi arkadaşlar? Hayır. Genci Sayın Ba
kan Plan ve Bütçe Komisyonundaki izahatında, bu 
nispet artışlarının, kaldırılacak olan tanzifat, yani ay-) 
dınla'tma ve temizleme vergilerini karşılamak için kon
duğunu ifade ettiler; ama, artırma bunun çok üstün
dedir, bunun telafisi için bu nispet fazladır. 
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Ayrıca, konulan hükümlerle, verginin matrahının 
alabildiğine* aritırılalbilme yolu açılmıştır. Mülkiyetin 
çok yaygın, buna mukabil aile gelirlerinin düşük ol
duğu ülkemizde, böyle bir yol, böyle bir yöritem ger
çekten tehlikelidir. Çünkü küçük gelirli kişilerin mül-
•k'ı'yötinli taısfiyesine yol açar. Bunun belediyelere devri 
de bu işi teşvik öder. Çünkü devlet vergisi olarak kal
dıkça -ihalen devleit vergi hâsılatı içerisinde binde 6 
gibi b'ir rakam ifade ediyor- bunu devletim fiskal, ya
ni malî gaiyelerle kullanması söz konusu olamaz; ama 
(belediyelere verdiğiniz zaman, belediyeler bunu malî 
ıgayelerie kullanırlar, sağlam bir gelir kaynağı olaralk 
benimserler ve mükellefi perişan öderler. Çünkü dev
let için büyük bir kaynak olmadığı halde, onlar iç'in 
Ibüyük b'ir kaynaktır. Bu itibarla, sureti ka!%ede be
lediyelere devredilmemelMr. 

(Bizim .töklifimiz, benim şalhsen hakikatten inanarak 
töökl'if edeceğim şey şu : Çdk cesur olan ANAP ikti
darı, gelin, şu vergiyi kaldırın, yarii Emlak Vergis'in'i 
bütünüyle kaldırın. Zalten bu vergi 30 milyar lira ge
tiriyor. Bu 30 milyar liranın her yerden telafisi müm< 

kündür. Eğer bunu benimsemiyorsanız, benimseyemi-
yorsanız, o zaman belediyelere vermekten vazgeçin ve 
mülkiyeti tazyik etmeyen bir hafif devlet vergisi ola
rak muhafaza ediniz. Çünkü Türkiye'de, görünen ser
vete karşı eskiden beri şüphe vardır. Türk vatandaşı, 
görünen servötin, görünmeyen servetten daha tehlikeli 
Ibir yatırım sahası olduğu inancına kapılmaimalıdır; 
daha doğrusu, Osmanlı İmparatorluğundan beri sahip 
olduğu bu inancın tekerrürüne meydan vermemeliyiz 
ve gayrimenkul üzerine yatırım yapan k'işi bilmeli ki, 
en az faiz geliri sahibi, en az temettü göliri sahibi 
kadar korunmaktadır, korunmaya layıktır. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

[BAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Yaşa. 
Değerli arkadaşlarıım, çalışma süremiz dolmuştur. 

Gündemdeki konulan sırasıyla görüşmek için 13 
Klaisım 1985 Çarşamba günü saait 15,00te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum., 

Kapanınla Saatli : 19.20 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nın, ha

pis cezasına çarptırılan üç polis memurunun cezala
rının infaz edilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/712) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam tarafından 

madde madde yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim,; 

Mehmet Kara 
Trabzon 

26.10.1980 tarihinde Trabzon Emniyet Müdürlü
ğünde görevli polis memurları Zeki Akgün, Kemal Yo
ran ve Hüseyin Rahmi Şenöz'ün, işkence yaparak 
insanlık suçu işlediklerinden dolayı; Erzincan 3 ün
cü Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askerî 
Mahkemesinin 1982/1177 esas, 1983/262 karar 1984/97 
sayılı tlamı ile 3'er ay 10'ar gün hapis ve ceza müd
deti kadar memuriyetten men cezasına çarptırılma-
larına rağmen, halen bu cezalarının çektirilmediği 
ifade edilmektedir^ 

1. Adı geçen suçlular bu cezalarını çekmişler 
midir? 

2. Çekmişlerse hanıgi cezaevinde ve hangi tarih
lerde çökımişlerdir? 

3. Ceza çök'fcirilmemişse gerekçesini açıklar mı
sınız? 

4. Yoksa böklenen bir af kapsamı içine mi alın
maları düşünülüyor? 

5. Aksi takdirde insandık suçu olan işkenceyi 
nasıl önleyeceksiniz? 

Türk ve dünya kamuoyunu nasıll ikna edecek
siniz? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 7 . 11 . 1985 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube .: İşlemler-B.3 
Sayı ; 389624-07.KAS.85 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 21 Ekim 

1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlı
ğının 7/712/4561/17711 sayılı yazısı. 
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İlgi yazı tikinde 'gönderilen Sayın Trabzon Mil
letvekili Mehmet Kara'nın, hapis cezasına çarptırı
lan üç 'Foili'S Memurunun cezalarınım infaz edilmediği 
iddiasına ilişkin, yazılı soru önergesinin cevabı aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

Cevap : 1. Sorgulaması yapılmak üzere göz al
tına alınan, Hikmet Nuri Aydın isimli şahsa «suiımu-
amelede bulunmak» iddiasından dolayı, 3 üncü Ordu 
ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığının 
12.3.1981 tarih ve E : 1981/771, K : 1981/189 sayılı 
iddianamesiyle, Trabzon Emniyet kodrsunda gö
revli Polis Memurları Zeki Akgün, Kemal Yoran ve 
Hüseyin Rahmi Şenöz haklarında, Erzincan 2 Nolu 
Askerî Mahkemesinde dava açılmıştır. 

Adı geçenlerin yargılanmaları sonunda, anılan 
Mahkemenin 2.10.1984 'gün ve E : 1982/262, K : 
1984/97 sayılı ilamıyla 3'eır ay 10'ar gün hapis ve 
ceza müddetine eşit memuriyetten mahhrumiydt ce
zasıyla tecziyelerine karar verilmiştir. 

Trabzon İlinden Erzurum'a atanan Polis memu
ru H. Rahmi iŞenöz'ün talebi üzerine cezanın 4 ay 
ertelendiği, Erzurum 1 inci Asliye Ceza Mahkeme
since, cezasının infazına gece yatıp, gündüz çıkmak 
üzere 18.10.1985 tarih ve 1985/64 sayılı ilam ile ka
rar verildiği ve cezanın infazına 21.10.1985 günü 
başlanıldığı; 

Keza halen Erzurum kadrosunda görevli Polis 
mamuru Kemal Yoran hakkındaki cezanın da 4 ay 
ertelendiği, ayrıca, Trabzon Asliye Ceza Mahkeme
sinin 25.4.1985 gün ve 1985/88 sayılı ilamı ile 'gece 
yaitıp 'gündüz çıkmasına karar verildiği, adı geçenin 
cezasının infazına 30.10.1985 tarihinde başlanıldığı; 
anlaşılmıştır. 

Trabzon ilinden Mardin'e bilahara Samsun tüne. 
atanan Polis memuru Zeki Akgün hakındaki mah
kûmiyet ilamının infazı, Mardin Cumhuriyet Savcı
lığının 17.6.1985 tarih ve 1985/1944 sayılı kararı üe 
4 ay ertelendiği, bu müddet sonunda Samsun Cum
huriyet Savcılığına cezasının infazı için müracaatta 
bulunduğu, ancak adı geçene ait dosyanın söz ko
nusu savcılığa intikal etmediğinden cezasının infa
zına başlanamadığı; dosyanın, Mardin Cumhuriyet 
Savcılığından istendiği, geldiğinde infaz edileceği an
laşılmıştır. 

Cevap : 2. Polis memuru Hüseyin Rahmi Şe-
nöz'ün, 21.10.1985, Polis memuru Kemal Yoran'ın ise 
28.10.1985 tarihinden itibaren Erzurum İlinde ceza
larını çekmeye başladıkları, Polis memuru Zeki Ak
gün hakkındaki ilamın, henüz Samsun Cumhuriyet 
Savcılığına intikal ötmemiş olması nedeniyle infazı
na başlanılmamıştır. 

Cevap : 3. Birinci sorunun cevabında belirtildi
ği gibi, adı geçen memurlardan Hüseyin Rahmi Şe
nöz ile Kemal Yoran'ın cezalarını Erzurum ilinde 
çökmekte oldukları, Polis memuru Zeki Aklgün'ün ise 
hakkındaki ilam Samsun Cumhuriyet Savcılığına in
tikal etmediğinden infazına başlanmamıştır. 

Cevap : 4. Adı geçenler hakkındaki cezaların in
fazı, af kapsamına alınması için geciktirilmesi söz 
konusu değildir. Esasen kesinleşmiş mahkûmiyet ka
rarlarının infazı tamıamen adlî makamların yetki ve 
görev alanlarına girmektedir. 

Cevap : 5. Vatandaşa kötü muamelede bulunan
lar Bakanlığımca ciddiyetle tak'ip edilmekte ve halk
larında kanunî işlem yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ar ikan' 
in, belediyelere ve il özel idarelerine yapılan ödeme

lere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/7İ6) (1) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın tsmail Safa Giray tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
: Edirne 

(1) NOT : Soru cevabının ekleri çokluğu nedeniyle yayınlanamamış olup, (7/716) esas numaralı dosya
sındadır. 
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Soru 1. — 2380 ve 3004 sayılı kanunlar gereğince, genel bütçe gelirleri tahsilat toplamı üzerinden bele
diyeler ve il özel idareleri için tiler Bankasinda toplanan tutarlar aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Belediyeler 11 özel idareleri 

1 . 1 . 1984 bakiye 
1 . 1 . 1984 - 31 . 5 . 1984 toplanan . 
1 . 6 . 1984 - 31 . 10 . 1985 toplanan 

Soru 2. —.1 . 1 . 1984 - 31 . 10 . 1985 tarihleri arasında: 
a) Büyük kent belediyeleri dışında, nüfus sayımına göre tahsis yapılan büyük belediyelerin adları ve 

ödeme tutarları ayrı ayrı nedir? 
b) Belediyeler fonundan ödeme yapılan belediyelerin adları, projeleri ve ödeme tutarları ayrı ayrı nedir? 
c) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne ödenen tutar nedir? 
d) Tahsis edilmeyip İller Bankası sermayesine katılan tutar nedir? 
e) Mahallî İdareler Fonundan Bakanlığınızca tahsis yapılan belediyelerin adları, imar uygulamaları ve 

ödeme tutarları ayrı ayrı nedir? 
Soru 3. — 1 . 1 . 1984 - 31 . 10 . 1985 tarihleri arasında nüfus sayımına göre il özel idarelerine öde

nen tutarlar ayrı ayrı nedir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 12 . 11 . 1985 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/3544 

Konu : Edirne Milletvekili 
Sn. Türkân Turgut Arıkan'ın yazılı soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31 Ekim 1985 gün ve K.K.D. Bşk. 7/716/4619/17930 sayılı yazınız. 
tlgıi yazınız iIş'iığiiKİe anılam; Belediyelere ve il özel idarelerine yapılan ödemelere ilişkin Edirne Milletvekili 

Sayın Türkân Arıkan'm Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesine dair suallerin cevapları aşağıda sıra
sıyla sunulmuştur. 

Soru 1. — 2380 ve 3004 sayılı kanunlar gereğince, genel bütçe gelirleri tahsilat toplamı üzerinden beledi
yeler ve il özel idareleri için iller Bankasında toplanan tutarlar aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Belediyeler II özel idareleri 

1 . 1 . 1984 bakiye 
1 . 1 . 1984 - 31 . 5 . 1984 toplanan , 
1 . 6 . 1984 - 31 . 10 . 1985 toplanan , 

Cevap 1. — 2380 ve 3004 sayılı kanunlar gereğince, genel bütçe gelirleri tahsilat toplamı üzerinden bele
diyeler ve il özel idareleri için İller Bankası Genel Müdürlüğünde toplanan miktarlar. 

Belediyeler TL. II özel idareleri TL. 

1 . 1 . 1984 bakiye 8 608 515 16 628 106 
1 . 1 . 1984 - 31 . 5 . 1984 toplanan 41 852- 290 783 8 370 608 909 
1 . 6 . 1984 - 31 . 10 . 1985 toplanan 244 859 464 242 43 625 159 672 
Soru 2. — 1 . 1 . 1984 - 31 . 10 . 1985 tarihleri arasında : 
a) Büyük kent belediyeleri dışında, nüfus sayımına göre tahsis yapılan bütün belediyelerin adları ve öde

me tutarları ayrı ayrı nedir? 
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b) Belediyeler fonundan ödeme yapılan belediyelerin adları, projeleri ve ödeme tutarları ayrı ayrı ne
dir? 

c) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne ödenen tutar nedir? 
d) Tahsis edilmeyip İller Bankası sermayesine katılan tutar nedir? 
e) Mahallî İdareler Fonundan Bakanlığınızca tahsis yapılan belediyelerin adları, imar uygulamaları ve 

ödeme tutarları ayrı ayrı nedir? 

Cevap 2. — a) Cevabı ihtiva eden (EK -1) doküman ilişiktedir. 
b) Cevabı ihtiva eden (EK-2) A icmal dokümanı ile (EK-3) liste ilişiktedir. 
c) 3004 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca iller Bankası Genel Müdürlüğünde toplanan Belediye

ler Fonunun «Genel Bütçe Vergi Gelirleri» tahsilatı toplamının % 2'sine tekabül eden kısmının ,% 6'sı Bo
ğaziçi İmar Müdürlüğüne ayrılır. 

Toplanan ve ödenen miktarlar, 

Tarih Toplanan TL. ödeme TL. Bakiye TL. 

' 2 . 8 . 1984 - 31 . 12 . 1984 1175713244 — 1175713244 
1 . 1 . 1985 - 31 . 10. 1985 3 353 707 207 160 000 000 3 193 707 207 

4 529 420 451 160 000 000 4 369 410 451 

d) 3004 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre; Boğaziçi İmar Müdürlüğü payı olarak ayrılan miktar, 
Belediyeler Fonu Yönetmeliğinin 2 nci bölüm 4 ve 5 inci maddelerine istinaden İller Bankası sermayesine ak
tarılamaz. 

Ancak, 3004 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen «Genel Bütçe Vergi Gelirleri» tahsilatı topla
mının % 2'sine tekabül eden bölümü Bakanlığımız emrinde «Belediyeler Fonu» olarak İller Bankası hesabın
da toplanır. 

20 Ocak 1985 gün ve 18641 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediyeler Fonu Yönetmeliğinin 9 uncu 
maddesi gereğince, İller Bankası Genel Müdürlüğü yatırım programında bulunan işlerin yıl içi yatırımları 
için yıl sonlarında Belediyeler Fonundan tahsis edilecek meblağ o yıl sonundaki Belediyeler Fonu mevcu
dunu geçemez. 

Yıl sonlarında yıl içi yatırımları için Belediyeler Fonu mevcudundan yapılan tahsillerden artan Fon İller 
Bankası sermayesine aktarılır. 

1984 yıl sonu itibariyle Belediyeler Fonundan, 14 216 625 875,05 TL. Banka sermayesine aktarılmıştır. 
e) 2.2.1981 gün ve 2380 sayılı «Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanu»nun 3004 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesine istinaden 19.9.1984 gün ve 
18520 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan hükümler uyarınca konu İçişleri Bakanlığı Mahallî idareler Genel 
Müdürlüğünü ilgilendirdiğinden Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

Soru 3. — 1.1.1984 - 31.10.1985 tarihleri arasında nüfus sayımına göre il özel idarelerine ödenen tutar
lar ayrı ayrı nedir? 

Cevap 3. — 5 Şubat 1981 tarih ve 17242 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2380 sayılı Kanun Hüküm
lerine ve 15 Mayıs 1984 tarih ve 18402 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3004 sayılı Kanuna göre Belediye
lere ve İl özel İdarelerine verilen Paylara ilişkin (EK - 4) a, b, c, d, e, f, g dokümanlar ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İ. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân Bakam 
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3. <— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, akaryakıt tüketim rfonuna ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er
dem'in yazılı cevabı (7/717) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Sayın İsmet Kaya Erdem tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini say
gılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi 
Kanunu gereğince 1.12.1984 - 31.10.1985 tarihleri 
arasında akaryakıt tüketim fonu 'hesabında toplanan 
tutar nedir? 

Soru 2. Aynı tarihiler arasında bu fondan aşa
ğıdaki kurum ve fonlara ödenen tutarlar nelerdir? 

a) Belediyelere, 
b) Karayolları Genel Müdürlüğüne, 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 
d) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
e) Türk Sporunu Teşvik Fonuna 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Barbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/3273 

7.10.1985 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31.10.1985 tarih ve 7/717-4622/17946 sayılı 

yazınız. 
Ilıgi'de kayıtlı yazınız ekinde alman Edirne Mil

letvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Akaryakıt 
tüketim fonuna ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Kaya Erdem 
Devlet Bakanı ve 

Başlbakan Yardımcısı 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın yazılı soru önergesi cevabıdır : 
T. 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu gereğince 1.12.1984 - 31.10.1985 tarihleri arasmda 

akaryakıt tüketim fonu hesabında toplanan tutar 39 350 '559 033,— TL. dir. 
2. Aynı tarihler arasında bu fondan kuManilan meblağlar aşağıda gösterilmiştir. 

a) Belediyelere <flBayındırlik ve İskân Bakanlığı ile 

b) 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken) 
% 30 
Karayolları Genel Müdürlüğüne % 30 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne '% 30 
d) Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne % 8 
e) Türk Sporunu Teşvik Fonuna (Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanlığınca) '.% 2 

Fon Bakiyesi 

11 435 742 687 
11 435 742 687 
11 435 742 687 
3 049 531 384 

762 3'82 848 

38 119 142 293 
1 231 AV6 740 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

27 NCI BİRLEŞİM 

12 . 11 . 1985 Sah 
Saat : 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUMLARI 
1. —> Sıkıyönetimin bazı illerden kaldırılmasına, 

bazı illerde uzatılmasına ilişkin-Başbakanlık tezkere
si (3/893). 

2. — Olağanüstü halin bazı illerden kaldırılmasına, 
bazı illerde uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkere
si (3/894) 

3. — Sayıştayda açık bulunan üyeliklere seçim 
yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 
(5/66) (Dağıtma tarihi : 11.11.1985) (S. Sayısı : 362) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER-ALACAK İŞLER 

3 
SEOHM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
Ö©*EL OOR0ŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ONOÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

15.00 
6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan 'sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul O^kftto'ttn, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

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

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

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

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

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

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

14. — Sinop Milletveküi Haüt Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözjtt so
ru önergesi (6/515) (1) 

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

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yea? 
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işleenee 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Batanından sözlü 
soru önergeâi (6/423) 

(/) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so rüya çevrilmiştir* 



17. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetlinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Batanımdan sözlü soru önergedi (6/424) 

18. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

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

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

21. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

22. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

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

24. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

25. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir - Güzelbahçe'die tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatıma başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlıık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

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

27. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 
' 2 8 . — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ba-
kanlıık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Ortnan ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

29. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlıık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 
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30. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzerin, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulaımaısının 
kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

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

32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

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

34. —r Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) •••• • 

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

36. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

37. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun; mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı-, 
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

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

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

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 



42. —. Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İran 
tslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

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

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

45. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Rurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbaikanidan sözlü soru önergesi 06/488) 

46. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınanı tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/489) 

47. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya-
Ereğli OvasıntdaM sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi 06/491) 

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

49. —- Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Kjöyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
46/493) 

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

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

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

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

54. — Sinop Mületvekili özer Gürbüz'ün, Kır
şehir - Kaman İlçesi Akpınar Kasabası Belediye Baş

kanı hakkındaki şikâyete ilişkin İçişleri Bakanından 
•özlü soru önergesi (6/499) 

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

. 3 
(KANUN TASARI VE TEKIİFLERİYLE 

KOMStetfONLARDAN GELEN CföER İÇLER 
1. — Antalya Milletvekili M Dizdaroğlu'nun, 

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

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

X 3.'— Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Han ve BüVçe 
Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357) (Dağıt
ma tarihi: 4.1 L19J85) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'm, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifli ite Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
ri: 30.5.19S5; 4JİT.1985) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal 
Cumhuriyeti Arasında 2 Kasım 1984 Tarihinde İm
zalanan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/639) <$. Sayısı : 35B) (Dağıtma tarihi : 
5.11.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 





Dönen : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 362 

Sayıştayda Açık Bulunan 21 Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (5/66) 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve. Bütçe Komisyonu 

Karar No. : 5 
9 . 11 . 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Komisyonumuz, 9 Kasım 1985 günü 518 No. lu salonda 29 üyenin iştirakiyle toplanarak açık bulunan 21 

adet Sayıştay Üyeliği için 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesinin I inci fık
rası ile II nci fıkrasının (C) bendindeki nitelikleri taşıyan ve Başkanlıkça yapılan ilan sonucu 7 Haziran 1985 
Cuma günü saat 18.00'e kadar başvuruda bulunan 225 isteklinin sicilleri üzerinde yapılan incelemede; 

a) Bir adayın kendi isteğiyle adaylıktan çekildiği, 
b) 20 adayın niteliğinin uygun olmadığı, anlaşıldığından, 

Geriye kalan 204 aday arasından 832 sayılı Kanunun 5 inci ve bu Kanunu değiştiren 3162 sayılı Kanunun 
geçici 3 üncü maddesi gereğince seçim yapılmıştır. 

Seçim sonucunda yeterli oyu alan ve Komisyonumuzca Sayıştay Üyeliğine seçilen 21 aday ve aldıkları oy
ları gösteren liste ile seçim tutanağı ilişiktir. *" 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan-
Cengiz Tuncer 

Kayseri 
Kâtip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Hazım Kutay 
Ankara 

M. Fenni lslimyeli 
Balıkesir; 

Seçim sistemi üzerindeki şahsi 
görüşüm mahfuzdur. 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İlhan Araş ' . • 
Erzurum 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Saffet Seri 
Konya 

Başkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albayrâk 
Adana 

İskender Cenap Ege 
Aydın 

Hakkı Artukaslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ndbi Sabuncu 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Metin Yaman 
Erzincan 

Yaşar Albayrâk 
., İstanbul 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 
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YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

9 . 11 . 1985 

Plarr ve Bütçe Komisyonunca yapılan Sayıştay Üye Seçimleri, 1 inci tur oylamasına (29) sayın üye katıl
mış, ekli listede isimleri belirtilen adaylar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 

Üye 
İsmet Ergül 

Kırşehir 

Üye 
Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Üye 
Nabi Sabuncu 

Aydın 

Üye 
İlhan Askın 

Bursa 

Üye 
Hakkı Artukaslan 

Bingöl 

Geçerli oy 
Geçersiz oy 

: 28 
: 1 

Toplam 29 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Aday Listesi Aldığı 

Osman AKMAN 
Mustafa AKYÜZ 
Cengiz ALPAY 
Ahmet ARIĞA 
Şemsettin AZ1ZOĞLU 
Halil İbrahim BAŞARAN 
Hasan FİDAN 
Ahmet KARTAL 
İsmail Hakkı KAYA 
Necdet KESMEZ 
Haşim KILIÇ 
Galip Yaşar KILIÇARSLAN 
Cevdet KIRAÇ 
Ahmet MESCİOĞLU 
Cavit ÖZKAHRAMAN 
Necip PEKÇEVIK 
Mehmet SARITAŞ 
Abdurrahman SERDAR 
Mehmet Eren ŞENOCAK 
Hasan Hüseyin TÜRKMEN 
Fahri YILMAZ 

i l • « • — — m» 

Oy Sayısı 

23 
28 
26 
26 
26 
27 
26 
23 
26 
26 
25 
22 
25 
24 
27 
25 
25 
22 
26 
26 
26 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.^Sayısı : 362) 



Dönem : 17 Yasama yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 357 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/716) 
T. a 

Başbakanlık 11 . 10 . 1985 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı .K.K.Gn.Md. 18/101-1943/06166 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.10.1985 tari
hinde kararlaştırılan «Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı» ve gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Vergi sistemleri ile eklomomilk ve sosyal yapı ve iktisadî kalkmana arasımda yakın bir mıünaseibdt vardır. 
Bu sdbeple ekonomik <ve sosyal yapının değişmesine paralel olarak vergi s'isteminin de modernleştirilmesi, 
Çağdaşlaşmaisı gerekirnek'tediir. 

Ülkemiz otonomisinin sağlam ve istikrardı bir yapıya kavuişlturulmaısı, para ve maliye pol'Utifkasının den
geli bir şeklide uygulanmasını zorunlu kılmakltadır. Malî politikanın en etkin aracı vterg'ildir. Dolıayıısııyl'a 
ülkemizin ekıonioimlik ^e sosyal santiarı göz önüne alınarak kalkınmaya uygun bir vergi si'süeminin gelişlSiril-
mesıi gerekmektedir. 

Bilinld'iği gılbi; verginin fislkal fonksiyonu yanında, dkionioim'ik ve sosyal görevleri de vardır. Enflaısıyonla 
etikilld Ibir şekMe mücadele ediildbiiltmesıi, ekonomide bozu'lan dengenin tekrar kuırulalbilmesi, teşeibbüis ve üre
tim güdünün artırılabilmesi ve gerekısiz tüketimin kontrol altına alınabilmesi için, verginin etkili bir araç ola
rak kaıllanıllması mümkün ve gerekli görfültmıekltediir. 

Bunun yanında kainu harcamalarının ekonomide ıbir eniflasyoniıs't baskı 'aracı dknaması için bu harca
maların sağlam kaynaklardan karşılanması gerektiği konusu da bülyük önem taşımaktadır. 

<Bü amaçla Coıplam Î2 vergi kanununda değişiklik yapılarak vergi sisteminin daha basit ve sade bir ya-
pıtya kaıvuşturuıllması öngötfülimüş'tür. 

Gdfiirilen değişikliklerle vergide verim, etkenlik, adalet ve vergi güvenlik ve denetimine rlişlkin müessese 
ve kurafer işler hale getirilmekte, vengi kayıp ve kaçanımın önlenmesi hedef lenımekltedir. 

öte yandan, ekonomideki sürekli gelişme ve değişmeler, vergi süstem'inde yer alan parasal hadleri büyük 
ölçüde aşındırmış ve bu hadlerin konulusundan beklemen gayeler gerçekleştirilknez hale gelmiştir. 

Aiyrııca, geçmişte verfgi kanunlarında yapılan mün flerilt değişiklikler sdbelbiyle, vergi sislteminin kendi 'içiin-
deki uyumunu Sağlaımak amacııyla vengi kanunlaırınüa Ibazı teknik düHentemelerin yapılması mecbuıTiyeiti doğ
muştur, 

Bu arada, lokal bir vergi karakterini talşıfyan emlak vergisi mahallî idarelere devredilmiştir. Böylece ma
hallî idarelerin malî açıdan güçlenerek daha iyi hizmet vermeleri hıedeflenmiiştir. 

Vergi sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için kayıt ve belge düzeninin vergiyi doğuran olayı iyi kavraması 
ve vergi kayıp ve kaçağına yol açmayacak bir esasa ofciHitulknası gerekmekledir. Bu Kanunla getirilen deği
şikliklerle :< 
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l! Vergi uygulamasında kolaylık ve sadelik sağlamak gayesiyle bazı bürokratik işıltömiler azaltılmak ve
ya birfeşıtirilımek suretiyle kaMın'lmışJtır. 

2. »Mükelleflerin vergilerini tam ve eksüfksiz olarak zamanında ödemelerini sağlamak gayesiyle gerekli 
düzıenllemeter yapıtaşltıır. Bu düzenleme ile vergisini ödeyen mükellefle vergisini ödemeyen mükellef ara
sında, vergi ödemeyen lebine teşekklül eiden rekaibe* eşitsizliğinin giderilimiesi hedieffenmişitıir. 

3. Geriye dönülk vergi incelemelerinden ziyade, içinlde 'bulunulan döneimln anında ve yaygın bir biçim
de, üretimden tiüket/ıme kadar denetlenmesi gayesi gü dülrnıüşitür. 'Böylece verigi güvenliğinin temeli olan bel
ge düzeninin eksiksiz bir biçimde uygulanmasını sağlamak mümkün olacaktır. 

4. Türk verigi sisteminin biıihiriyle çelişen hükümleri ayıklanmış, sistemin bütünlüğü ve uyumu sağlan-
mışltır. 

5. Yukarıda da belirtildiği üzere; kanunlarda yer alan parasal miktarların zaman için'de yıpranması ve 
aşınmasını önlemek gayesiyle Anayasamızın belirlediği çerçevede Bakanlar Kuruluna belli yetkilerin veril
mesi sağlanımuştır. Bövlece vergi sisteminin ekonomiyi daha iyi kavraması önıgöriülmiLİşltür. 

özet oîaralk getirilen düzenlemelerle, vergi sistemli TIİZ dalha basit, anlaşılır, uygulanalbilir ve sosyal ada
letti sağlar bir yapıya kavuşfturulımuş ve mükelleflerin vergi ite ilfgi'il ödevlerini zamanında eksiksiz olarak 
yerine getirmeleri teşvik edilimişttir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yaipılan değişikliklerin madde gerekçeleri. 
1. Vergi ösıul Kanununun 5 inci maddesine yapılan bu ilave ile belge düzenine uymadıklarından veya 

vergi ziyanına sdbep olunarak haklarında yapılmış 'bulunan tarhiyalta ilişkin vengi ve cezanın kesinleşmiş ol
ması hallinde bu duruma sebebiyet veren mükellef veya vergi sorumlularının basın ve T.R.T. kanalı ile ilan 
edilecekleri ve bu hususun vergi mahremiyeti kapsamına girmeyeceği hüküm alına alınmıştır. 

Yeni getirilaneklte olan hu uygulamanın mükellefler ve verigi sorumluları üzerinde psikolojik etki yapaca
ğı dolayısıyla vergi kaçağının önlenımösi için etkin bir araç olacağı düşünıülmüşltiiiır. 

2. Vengi Usul Kanununun 11 inci maddesine eklenen bu fılkra ille, kesilen vergilerin (stopaj) ve tahsil 
edilen Katma Deler Vergilerinin mutlaka vergi daresi/ne yatınllması aimaçlanmışltur. Vergiyi teltiği hailde 
veya tahsil ettiği halde vergi dairesine yatırmayanları zorlama/k ve bu görevlerini yerine geltirmelerini sağ
lamak için, ahım satıma taraf olanlar ve hizmetten yararlananlar mülteselsilen sorumlu tutularak, gerçek yü-
kü'mlünün bu görevini yapması sağlanmış ol'aeakitır. örneğini Tüccardan ziraî ürün satın alan bir sanayici, 
'toptancı veya ihracatçı bu ziraî ürüne ait stopajın yapılıp yapılmadığını, yapıllmıışsa vergi dairesine yatırıp 
yatırmadıiğım araşftıracak ve mutlaka yatırılllmasını sağlayacaktır. Akfsi takdirde bu verginin yaltınîtoamasın-
dan mlütesellsilen sorumlu olacaktor. Kaıtma Değer Vergisinin yaltırılııp yatırılmadığından taraflar sorumlu tu-
'tulmasında da alynı durum soztoonusu olacağından, Defvlelt adına tahsil edilen vergiler mutlaka ve gününde 
ilgli vergi dairesine yatırıülrruş olacaıkltır. 

Anıcak, madtdede 'belirtiden m'ülfceısel/silen sorumluluk mal ürelten çiftçiler ile nihaî fiülkeıticiler için sözkbnu-
su d'p&nd'ir. Ziraî ürün alımı ile uSrasup ziraî ürün sitcmiı vamrnus olan birktisıım mülkeıffief'er ile Kaltma De
ğer Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi tahsil edip vergi dairesine yatırmak zorunda olan bir kısım mükel
lefler, bu yükümlülüklerini yerine getirmemek amacı ile birtakım paravan firmalar kurmaktadırlar. Bu firmalar 
alım ve satıma aracılık eder durumda gözükmekte olup, uhdelerinde önemli vergi birikmesine karşılık bu vergileri 
süresi, içinde vergi dairesine yaıtırmaımalklta ve bilahara otfbaldan kaıytootoakıtaldırlar. Herhangi bir mal varlığı 
bulunmayan bu firmaların vergi borcu tahsil edileme miekftiedir. Sözikonusu firmaların çoğu kez vergi kaçır
mak amacııvla büyük alıcılar tarafından kurulmaktadır. 

Büyük şikayetlere yol açan bu davranışlar önemli «ayıda çiftçi ile çok sayıda katma değer vergisi öde-
yieilsi kitlelerinin mağldıur olmasına yol açma/k'tadır. Bu »tür paravan şirket kUrutoamasının önlenmesi ve ca
zibesinin azaltılması amacıyöa bu maddenin düzenlen meisi gerekli görülmlülşltür. 

Bu sorumluluğu yerine getirmeyenlerin cezaî mü eyyid'esi, genıel hük'ülmılere talbi olacaktır. 
Ayrıca, bu fıkrada belirtilen hükümle, müteselsil sorumluluğun sınırları şartları ile diğer usul ve esasları 

belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetffci verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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3. Ülkemizde bazı ürünler destekleme alımına tabi olup, bunların fiyatı Resmî Kuruluşlar veya koo
peratif birliklerince tespit editaefcifcedir. Bu ürünlerin (hububat, paımulk, tüttün, fındık, çay, üzütm gibi.) ül-
kle ekonomisindeki önetmi büıyüik olup, dolayısıyla vergi gelirleri açısından da ziraî gelir içindeki payları bü
yük olmaktadıır. 

Ziraî kazanç ölçüleri anılan Kanunun 49 unou maddesinde belirtildiği üzene üç yıl için tespit edilmek
tedir. Ülkemizin doğal1 koşulları karşısında ortalama verim bu süre içinde pek fazla değişiklik gösterme
mektedir. (yangını, su baskını gibi doğal afeltler nedenliyle ortaya çıkan, ohıımısuz etkiler hariç) Ancak orta
lama satış fiyatı 'konusunda aynı şeyi söylemek mümklün değildir. Özellikle emfl'asyon dikkate alındığında 
destekletme fiyatlarının değil üç yıl, aynı yıl içinde iki ve hatta üç döfa değşitirilımeısi duruırnuyla kanşilaşıÜ'-
malktadiir. 

Bu nedenlerle e)tkin ve adıl bir Vergileme amacıyla fiyatları Resmî Kuruluş veya Tarım Satış Kooperatif 
Birliklerince tayin olunan ürünler için ilân edilen en son fiyatların (ek fiyat farkı ödemeleri dahil) esas 
alınması öngörülmüştür. 

4. Arazinin de asgarî değer kapsamına alınması sebebiyle mükerrer 49 uncu maddenin (b) ve (d) fık
raları değiştirilerek bu hususla illgili teknik düzenlemeler yapılllmışıtır. 

5. Emlak Vergisinin belediyelere devri dolayısıyla, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı takdir ko
misyonları devre dışı bırakılarak arsa ve arazi birim değer takdiri için yeni ve geçici takdir komisyonları 
kuru'makitadır. 

6. Yeni kurulan takdir komisyonlarının görevleri belirtilmektedir. 
7. Yeni kurulan takdir karrb'isvonlarının yetkileri belirtilmektedir. 
'8. Bu fıkra ile Kanomun 112 nci maddesi topluca değiştirilmiş olmakla beraber, esas değişiklik 3 üncü 

bent hükmünde yapılmış bulunımıalktadır. 
'Bilindiği gibi, yürürlükteki Amme Alacaklarının Talhisil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre, 

bevana dayanarak tarih edilen vergilerin tahsil indeki gecikmeler ve ayrıca iikıma'len, resen ve idarece tarh 
edilip tahsil edilebilir halle gelen ve zamanında ödenmeyen vergiler için, Ödenmesi lazım gelen tarihten iti
baren gecikme zammı uygulanmaktadır. 

Ancak, ikmaten, resen ve idarece tarih edilen vergilerin ait olduğu dönemin, normal ödeme zamanın
dan, yapılan yeni tarhiyatın taihakkuk tarihine kadar geçen devre için herhangi bir zam veya faiz uygula
ması yapılmamaktadır. 

Bu Kanunun 112 nci maddesinin 3 üncü bent hükmünde yapılan değişiklikle, zamanında beyan edilme
yip sonradan ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergilerin; 

Yargı organlarında dava konusu yapılmaksızın kesinteşMesi halinde, kendi vergi kanunlarında belirtilen 
ve tjarhiıyaıtın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın ta
hakkuk tarihine kadar; 

Dava konusu yapılian vergilerin ödeme vapi'itmaımış krsımınıa, kendi vengi kanununlarında belirtilen ve tar
hiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren yargı organı kararının tebliğ tari
hine kadar) 

Uzlaşılımak suretiyle kesinfleşen vergilerde de, uzlaşvîan vergi miktaırına, tarhiyatın ilgili bulunduğu döne
me ilişkin normal vakte tarihinden, uzlaşma tutanağı nın imzalandığı tarihine kadar; 

6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizinin uygulanacağı hükmü ge-
tirilmekltedir. 

Bugünkü ekonomik düzeyde her alacak, borç münasebeti faizi gerekti rmeklte ve alacağın tahsilinde her 
ne suretle olursa olîlsun husule gelen gecikmelerde fiate uivıgu'îanırnaltotadır. Venşi alacağının zamanında tahsili, 
âmme hizmetlerinin zamanında görülmesi gibi önemli bir gerekçe arz ektiğinden genellikle alacaklar için uy
gulanan faiz usulünün sonradan doğan vergi alacağı için de uygulanması haklı bir sebep teşkil eder. 

Bilindiği gilbi, vergi kanunlarında, verginin normal vaidesi vergiyi doğuran olaya bağlı olarak belli ed'il-
miişltir. Zira, vergi alacağını meydana getiren vakıa vergiyi doğuran olaydır. Bu itibarla vergiyi doğuran ola
yın sonradan meydana çıkarılması, diğer bir deyimle vergi alacağının vadesinden sonra tespit edilmesi ha
linde de, verginin bir Devlet alacağı olarak doğduğunu kabul etmek icafbeder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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Böyle odunca, ilc/maten, resen ve idarece tarh edilen vergi aıliaıcakları için taırh'iyat klonulsu vergiye ait nor
mal vade tarihinden, yeni düzenleme ile belli edilen ıtarihle kadar faiz uygulantması gertelkıli olmaktadır. Bu 
şekilde fajiız uygulanmasıyla Devlet alacağının Ödenıme sinideki gecikmelerin büyük öUçüde önleneceği muhak-
kalktor.. 

©u alacaklar için faiz alınmasını gerektiren diğer en önemli sdbep ise, zamanında beyan ediHmemek ve 
Ödenmemek suretiyle hakfsıız olarak Devlet parasını uzun süre kullanan ve bu surdfcle menfaat sağlayan 
mükellefin mükafatlanklıırılmasını önlemektir. 

Gerçekltıen Davtet parasını halklsız ol'arak kullanmak ısurdtiyle kazanç temin e/den mıülk.(öllef!een, sözü edilen 
paranın kullanma karşılığının alınması, hukuk nizamının tabiî bir gereği oılaraJk ortaya çıiknaakltaldrr. 

Nitekim, Battı ülkelerinin bazılarında bu mavi vergi alacakları için fializ uygulanması esası benimsenmiş 
bulunımalklt'adıır. 

Taslarının bu maıdddsiyıle yükarılda açıfklanan dliişünlüş çerçfâvefsıinlde, iklmalen, relsen ve idarece tartı edilen 
vergiler için bu vergilerin ait öllduğu döneme ait normal Ödeme vajdtesinıden dlüzenlıerae ite yenilden belli ddil-
müş olan tarihe kadar faiz uygulanması esası getirilmiş Ibulunlmakltadır, 

9. Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesine ikinci fıkrayı takiben bir fıkra ilave edilmekte ve mev-
cult som fıkra hlükımlülde değiştmlmekltlddir. 

Yeni getirilmekte olan bu hülklmıün almacı ise şudur. Ddvldt Planlama Teşkilatı verdiği teşvik bellgele-
rinlde bazı özel şaırftlar ömgö,rtmielk!t)e (ihracat, serimıaıye aritmimi gibi..) ve bu şaftları Mal eden yatırıimcıirarın 
teşvik beligelerind iptal eltlniek!tedir. tp*tal işlemi, mülke! Idfin taşlvilk nedeniyle ödem'ediği vergililerin geri aıhnma-
sı sonocunu doğurmaktadır. Ancak, Devlet Planlama Teşkilatınca işletime dönemi için öngörülen özel şart
ların süresi, yatırımın tlürünıe ve kalkınma plan ve programına glöre değişmektedir. Eklenen bu fılkraiyla, ka
mu alacağının zamanaşımına uğramaması sağlanmış ve zamanaşımının özel şartların Malini izleyen yılın ba
şımdan itibaren başlaması hususuma açıklık gıefciritai'sfe 

Hailen yürürlükteki son fıkrada yapılan değişiklik ise telknik bir düzenleme olup, Daımıga VerigM Kanu
numda yapılmıiş oll'an değişiklikler nedenliyle madide ımetninfddki «Dajmlga resmî» deyimi «Damga vergisi» 
ne dönüşitüriüfirnlülşıtlür. 

10. tktoalen, resen veya idarece tarih edilen ve 2 500 lina gibi cüzi bir miktar da olan verigi ve ceza
nın tahsili için yapılacak giderlerin bu alacağı aışfmaisı halimde Haizine menfaatinin giözdtiimes'i amacıyla Ka
nuna mükerrer 115 inci madde ilave ddilmi'ş bulunul maktadır.; 

11. Vergi baltalarının dlüzelltilmesine İlişkim zamatıaşıımını beiriten 126 ncı madkJeye yemi bir bemt hük
mü ilave edilmelkltıeidir. 

(Kendilerine vergi tarh efdilip, posta, veya memur, elliyle tdbiğ ediHemıeidiğindem' gazete ile ilan edilmek 
suretiyle talhaklkuk etltirilen vergiden mükellefler, 6183 sayılı Kanunıa glöre yapılan takip sonucu haberdar ol
maktadırlar. 

Yapılan tarfoiyaltlta kısmen veya tamamen ha/falı b'ir işlemin bulunması halinde düzd'tifneisi için mükel
lefler im dava açma sülreısi geçmemiş ise vergi mankemelerirıfde dava açmaları, süre geçmiş ise vergi daire
lerime başvurmaları gerektoıdkltedir. Tebliğ işlemi tofezalt kenldilerine yapılamadığından, genellikle dava açma 
süreleri geçmiş alan mlükellefllerin vergi malhlkemete riınıde açtılkları davalar usul yönümden reddedilmekte, 
veügi dairelerine yapltıkları b'aişvurularda da eğer 5 yıllık dülzdlltlme zamanaşımı süresi dlolmuş ise, düzeltme 
işlemi yapıtoamakltaldir. 

Madldeye ilave ddilen yeni hüküm ile' mükelleflerin 5 yıllık düzeltme zamanaşımı siüresi içinde haberdar 
dfıaımadikrarı ve Öl 83 sayılı Kanun hükümlerime göre yapılan takip sonunda öğrendikleri haltalı işlemlerin 
düzeltilmesine imkan tanınmakıtadır. 

12. Yolklamanın maksadına ilişkin 127 nci madde yeniden düzenlenmiştir. Verigi kanunlarımda yapılan 
değişiklikler yanında Katma Değer Vergisi Kanununda ylürurllüğe girmiş oıîması nedenliyle vergi kaybının ön
lenmesi için mlükellefler nezdinlde dtlkin denetimler yapiması, vergi toplamanın bir zorunluluğudur. Dene-
tim'Here Vergi Yoklama memurları da kaftıllmaktaldır. Ancak Verigi Uısul Kanununun 127 neti madde hükmü
nün esk'i şeklime. göre yoklama memurlarının yetkilerinin meler dlidugu kesin sınırlarla çifcimemiş oıBuğundan 
bu hususa açıklık getirilmekledir. 
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Yapılan değişiklikle yoklama memurlarına : 
'Mıülköllefilenin mal mevcutlarını belirlemek amacıyla fiili emvariber yapmak, 
Kuşanılması zorunlu olan 'belgelere yönelik, kasa ısaysmı ille günlük hâsılatı tespit dümek, 
Vergi kanunıları uıy'alrınca düzenlenmesi icap eden 'belgelerin usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği ile 

kullalnılıp kullanılmadığını, ayrıca vertgi kanundan uya rınca tulöulllması mecburi olan defterler dışında mükel
lefin gerçek durumunu yansıtan defter kullanıldığının 'tespiti halinde bunları. atamak, 

Vergilendirmenin kaynağı olan mal akımını kontrol altına alimalk bakımından n'alkil vasıtalarını durdüav 
malk, taşıitlta bulunması icap eden yolcu lisitesi, fatura veya sevk irsaliyesi ile taşıma irsaliyelerinin muhte
vası ile taşınanı yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini, tespit etmek. 

Talşıtltıa sevk irsialiyiesi veya fâlturanın bulunımaimaısı halinde, bu bölgelerin ibrazına kadar nakil vasıtala
rını trafikten alıkoymak, taşınan malın staihlilbi belli değilse tespitine kadar malı 'bekletmek ve muhafaza altına 
ataıak, 

Yetkisi verilmdkltedir. 
Ancaik, yapılacak yoklamaların ardacına göre yok lama memurlarına verilen ve yukarıda sayılan yetkile

rin hangilerini ne şekilde ve hangi hafilerde kullanılacağını beli etmek Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
yeStkilsine (bıraki'knalk'taidrr. 

Ayrıca, yapılan yoklamalar sırasında taşıman malın sahibinin tespit edilememesi halinde bozulmaya ve 
çürümeye maruz malların derhal, diğerlerinin ise, üç aly sonra Maliyle ve Gütorük Bakanlığının belli edece
ği, esaslar dahilimde tasfiye edilmesi hülklme bağlanmıştır. 

13/1- Yeminli mlüşavirlere gerçek ve tüzeıllkişillerin Ibeytann'amelerinli mevzuat hükümlerine uygunluğu yö
nünden tasdik ydtkisi verilmektedir. 

Yeminli Malı Müşavirlere tanınan beyan tasdiki yetkisi önemi bir olgudur. Çünkü, tasdik edilen bir beyan
name tastiğin kapsamı ölçüsünde kamu elemanlarınca lincelenırriiş bir beliğe olarak kalbul edilecektir. Ancak, 
bu belgelerin hiç incelenmeyeceği anliamındia değildir. Çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve in
celeme yötiküsi salklıldır. Yeminli M'alî Müşavirce tasdik edilmiş b!ir bölge ve buna dayanak teşkil eden kayıtlar 
her zaman kamu denetimi yapanlarca denetlenebilecektir, 

Tasdik yetkılsimin verilmesi ve tasdikli bir 'belgenin incelenmiş olarak kalbul edilmesi kamuca yapılan dene
timlerin artması denetimlerin yaygınlaştırılması anlamına göllir ki bu da devlet gelirlerinin artması demektir. 

'Maddenin son fikrası ile, yeminli müşavirlere, mesleğin konusuna güren ve-tasdik ektikleri belgelerle ilgili 
olarak, idarî merdileridie ve yargı organları nezdümde açıklamalarda bulunma imkânı tanınmıştır, 

Bilürndiği üzere malî sorunların ekserisi anlaşmazlık konusu olmaktadır. Bu anlaşmazlıkların çözümü; hu
kuk bilgisinden çok, işletmecilik, mulhasöbe vergi mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin bilgilere sahip olmakla 
mümkün olabilmektedir. Açıklama .bir bakıma yapılan işin hesabını vermek dolayısıyla anlaşmazlıkların çözü
müne yardımcı olmaktır. 

Yeminli malî müşavirlerin, yaptıkları tasdiklerden şalhısen sorumlu tutuldukları da göz önüne alınırsa, açık
lama yapmaları da en doğal halkları olarak görmek gerekir, 

Diğer taraftan yeminli Malî Müşavirlerin, Vergi İdaresinin büyük bir yükünü devralacak ve bir nevi kamu 
'hizmeti göreceklerdir, kamu görevi devredilen kimselere, yaptıkları işlerin hesabını vermek ve açıklamalarda 
bulunmak hakkının da verilmesi verilen yetkinin layıkı ile kullanılması ve yetki devrinden beklenen fayda
ların gerçekleşmesi için de zorunludur. 

13/2. Yeminli Malî Müşavirlik mesleğinim konusu; Gerçelk ve tüzel kişilerin, muhasebe sistemlerini kur
mak, geliştirmek, işletmecilik, finanıs, malî mevzuat ve bunllann uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemektir. 
Bu konularda müşavirlik yapmak, mükelleflerin malî tablolarını ve beyannamelerini ilgili malî mevzuat hü
kümleri, muhasebe prensipleri ve denetim standartları açısından tasdik etmektir. 

Bilindiği üzere, ekönormfc gelişmeye parelel olarak, Devletin ekonomik yaşam içindeki görev ve fonksi
yonları artmış, bunun doğal sonucu olarak da, vergi gelirlerine duyulan ihtiyaç büyümüştür. Vergi sistemimiz
de yer alan beyan sistemi içinde en büyük payı oluşturan Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergileri mil-
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yanları bulan vergi mükellefleri ve vergi idaresi arasında yoğun ve karmaşık vergi Mişfcllerinin doğmasına neden 
olmuş, vergi 'incelemeleri ve denetimlerine duyulan ih'tiyaç gün geçtikçe artmıştır. 

Diğer taraftan ekonomi içimdeki sermaye şirketlerinin sayılarının artması ve yapılarının büyüyüp genişle
mesi mükelleflerin ve hissedarların şirketlerle olan ilişkilerini karmaşık hale getirmesi dolayısıyla şirketlerin 
oilanıço hesaplarının ciddî şekilde tutulmasını ve denetlenmesini zorumliu kıldığı gilb'i, bunun herkes tarafından 
da bilinmesi zarurî hale gelmişitir. 

Bir yandan vergi ilişkileri, diğer yandan ticaret ve endüstride meydana gelen gelişmelerim yarattığı malî 
•ve ekonomik sorunlar, öyle büyük ve karmaşık hale gelmişitir ki, değil sade bir yurttaş malî ekonomik ko
nularda yüksek öğrenim görmüş kimseler bile, bu işlerin rahatlıkla üstesinden gelebilme durumunda değildir
ler* 

işlte bu nedenlerle, işletmecilik ve vergi konularında yüksek bilgi ve .ihtisas sialhilbi, mükefeflere yardımcı 
olacak ve idarenin denetim yükünü azaltacak yeni bir mesleğin varlığına gerek duyulmuştur. 

Bu maddede meslek mensuplarına verilen tasdik yetkisi ile de, idarece yapılan vergi denetimlerinin yanısıra 
yeminli müşavirlerce de denetimi yaptırılması imkânı getirilmiştir. Yüksek vasıflı ve bilgili kişilere bu hak
kın verilmesi idarenin inceleme yükünü azaltacağı gibi, mükelleflerin yanlış yapmaktan dolayı ileride yapıla
cak incelemelerde maruz kalacakları cezalarıda önlemiş olacaktır. İnceleme oranının artması ise devlet gelirle
rini büyük ölçüde artıracaktır, 

Gerek -mükellef yönünden gerekse Devlet yönünden Ibüyük faydalar sağlayacak olan yeminli malî müşavir
lerin. kimler olacağı, bunlarım görevlerinin kapsamlı ve ısınırının ne olacağı tasdik ettikleri bir beyanname ne
deniyle sorumluluklarının neler olacağı, meslekten hangi hallerde ihraç edileceği, disiplin cezalarının neler ola
cağı, sınavların nasıl ve kimler tarafından yapılacağı gibi konular ile yeminli malî müşavirliğe ilişkin diğer 
hususlar, Yeminli Malî Müşavirler Kurulunca hazırlanacak ve Balkanlar Kurulunca uygulamaya konacak 
olan, yönetmeliklerle düzenleneceği bu madde ile hüküm altına alınmıştır. 

13/3. Yeminli Malî Müşavirler Kurulunun bir başkan, bir başkanvekili olmak üzere 20 kişiden oluşacağı 
öngörülmüştür. 

Ayrıca, bu kurulun kuruluş, görev, çalışma ve denetim esasları, seçilme usulü ve özlük hakları ile diğer 
konuların belirlenmesinde yetki Bakanlar Kuruluna tanınmıştır < 

14. Bu fıkra ile «Devamlı bilgi vermeye» ilişkin 149 uncu madde hüklmü değiştirilmektedir. 
Yürürlükteki mevcut madde hükmüne göre sadece Kamu idare ve müesseselerinin yalnızca vergi daire

lerine beli fasılalarla ve devamlı bilgi vermek mecburiyötimdüdMer, 
Son yıllardaki ekonomik gelişmeye paralel olarak 'hızlanmış bulunan mal alkımından doğan kazançların, 

•mükellef beyanlarına yansıyıp yansımadığının diğer bir kontrol aracı da devamlı bilgi verme müessesesidir. 

iBu itibarla, yapılmış olan değişiklik ile Kamu hizmeti ifa elden kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere 
gerçek ve tüzelkişilerin de gerektiğinde vergi dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığıma da devamlı bilgi verme 
zorunluluğu getirilmiştir, 

15. Bildirmelerde süreye ilişkin 168 inci maddenin 1 numaralı bendi değiştirilmektedir. 
Yapılan değişiklikle, birinci benltte yer alan işe başlama bildirmölerinideki bir aylık süre yerine işe başla

madan önce bildirme esası getirilmiştir. Bu suretle mükelleflerin, işe başlamalarına rağmen bir ay süre ile 
çeşitli vergi ile ilgili işlemlerden kaçınmaları ve vergi kaybıma sebep olmaları gilbi ihtimallerin ortadan kal
dırılması amaçlanmıştır. 

16. Vergi Usul Kanununun 183 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrası b'irleşftMerek yeniden 
düzenlenmiştir. 

Yürürlükteki anılan fıkralarda; yevmiye defterinin ciltli ve salhifeleri müteselsil sıra numaralı olacağı, işleri 
ciltli yevmiye defteri tutulmasına imkân vermeyecek derecede geniş olan büyük malî, sınaî ve ticarî müessese
lerin müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade olumalb'ileceği, tutul
ması mecburî diğer defterler için de aynı müsaadenin verilebileceği hükümleri yer almaktadır. 

Son yıllardaki ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak bilgi işlem makinelerin'in çok gelişmiş 
ve yaygın bir uygulama alanı bulmuş olması nedeniyle muhaselbe kayıtlarının da bu tür makinelerle tutulma
sı yolunda vergi mükelleflerince yapılan talepler büyük miktarlara ulaşmıştır. 
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Modern vergiciliğin bir gereği olarak dıa kabul edilen otomasyon uygulamasının vergi miükdleflerince ko
layca uygulanabilmesini sağlamak amacıyla bu konuda Balkanlıkıtan izlin alma mecburiyeti kaldırılmakta ve 
dileyen mükelleflerin müteharrik yaprakjı defter tutabilmelerine imkân sağlanmaktadır. 

17. Tasdik zamanına ilişkin 221 incî maddenin 3 numaralı bendli değiştirilmiştir. 
Yürürlükteki anılan madde de, yenli işe başlayanların, sınıf değiştirenlerin, vergi muaflığı kalkanların ve yeni 

»bir mükellefiyete girenlerin bu durumlarının meydana geldiği tarihten iıtibaren bir ay içinde defterlerimi tas
dik eüiürecekleri hıülkmü yer almaktadır. 

Yapılan değişiklikle, yeni işe başlayanlar sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, 
sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar ise muafiyetten çıkma 
'tarihimden başlayarak on gün içinde defterlerini tasdlik eatfirmeîeri zorunlu kılınmıştır, 

Bu suretle, 10 günlük kayıt nizamî ve günü gününe kayit yapılacak defterler yönünden kanunda doğan 
»boşluğun giderilmesi ve mükelleflerin Kaıtma Değer Vergisi Kanunu ve düğer vergi kanunlarıyla ilgin' iş
lemlerden! kaçınmaları ve vergi kaybına sebep olmaları gilbi ihtimallerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

H8. Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesine Mirine! fıkrasını takiben eklenen bir fıkra ile tasdik 
makamına; Vergi Kanunlarına göre mükellefler tarafından tasdike getirilen defterleri, Sosyal Güvenlik Ku
ruluşları mevzuat hükümlerine bağlı kalınmaksızın tas'dlik edenime imkânı sağlanmıştır. 

19. 239 uncu maddenin 5 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, «faturanın bulunduğu hallerde ayrıca 
sevk irsaliyesi aranmaz» hükmü madde metninden' çıkarılarak fatura bulunsun veya bulunmasın mal hare
kâtının mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburiyeti getirilmiştir. 

Böylece satılan bir mal için düzenlenen sevk irsaliyesinin, aynı neviden bir malın satışında kullanılamaması 
amaçlanmıştır, 

20< 231 inci maddenin beş numaralı benfli değiştirilmiş ve bunu takiben altı numaralı bent eklenmiştir, 
Yürürlükteki anılan maddenin beş numaralı bendinde, faturanın malın teslim tarihlinden itibaren on gün 

içinde düzenleneceği hükmü yer almış ancak, mal satışı dışında iş veya hizmet ifası hallerinde fatura düzenleme 
süresi yönünden bir hüküm yer almamıştır. 

Yapılan değişiklikle bir iş yapılması hallerinde de faltura düzenleme süresi mal testatindie olduğu gibi 
10 günlük süreye bağlanmıştır, 

Ayrıca, belirtilen süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmü konul
mak sureciyle uygulanacak müeyyide yönünden konuya açıklık getirilmiştir. 

Yeni ihdas edilen 6 numaralı bent ile de, özellikle karşıt incelemelerde kolaylık sağlanması, mal ve nakit 
sirkülasyonunun sıhhatli bir şekilde takip ve kontrol altımda tulüulması amaçlanmıştır. 

211 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan düzenleme ile Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etme yet
kisi tanınmış, bu suretle gerektiğinde tek düzen muhasebe esaslarına göre defter tutturma ve kayıt yaptırma 
amacı güdüJmüş'tür. Diğer taraftan bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin kullanıl* 
ması mecburiyetini kaldırma yetkisi de tanınmıştır. Belge düzeninde ve yazar kasalara ilişkin olarak yapılan 
son düzenlemelerle mal ve nakit hareketi disiplin altına alınmış olduğundan ilerde, bazı defter ve belgele
rin, tutulma veya düzenlenmesine ihtiyaç kalmayabileceği göz önüne alınarak bu yetki tanınmıştır. 

Ayrıca, Vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak levha kullandırma ve asma mecburiyeti getir
meye ve kaldırmaya da Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki tanınmıştır., , 

212, Reeskont işlemi, vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların, değerleme günündeki gerçek de
ğerlerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme işlemidir. 

Muhasebe ilkelerine uygunluk sağlanması ve uygulamada ortaya çıkan karışıklıkların önlenmesi bakımın
dan, alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükelleflerin borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tut
malarını zorunlu kılmak üzere 285 inci maddeye bir fıkra eklenmesi gerekli görülmüştür. 

23 „ Vergi Usul Kanununun, kaçakçılık suçu ile ilgili 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı 
bendinin üçüncü fıkrasına müteakiben bir fıkra eklenmiştir^ 
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Söz 'konusu fıkra hükmüne göre yıllık beyannamelerd'e (münferit ve özel beyannameler daMl) 250 000 

diğer beyannamelerde 50 000 lirayı geçen verginin haksız yere iadesine sebebiyet verenlere kaçakçılık cezası 
kesilmek suretiyle haksız yere vergi iadesine sebdbiyet verilmesini önlemek amaçlanmıştır. 

24. Emlak Alım ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergileri daha önce 2588 sayılı Kanunla harca dönüştürül
müş olduğundan, 6 numaralı bent hükmü yeniden düzenlenmliştiır, 

Bu düzenleme ile de, 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Kanununda mahsup veya 
indirimlerinin büyülk bir yer tutması nedeniyle mükellefler adına iadeler doğmakta olduğundan, haksız yere 
vergi iadesine sebdbiyet verilmesini önlemek amacıyla yıllık olarak verilmesi gereken beyannamelerd'e 150 000 
diğer beyannamelerde 30 000 lirayı aşan verginin haksız yere iadesine sebdbiyet veren mükelleflere vergi ziyaı 
cezalarından ağır kusur cezası kesilmesi uygun görülmüş'tür^ 

25< Vengii Usul Kanununun 342 nci maddesinde yapılan değişiklikle Veraset ve İntikal Vergisi beyan
nameleri dışında dliğer beyannamen" mükellefiyetler için ek süre kaldırılmış olduğundan, buna paralel olaralk 
da 352 nci maddenin 1 inci derece usulsüzlüklerle ilgili bölümünün 1 inci bent hükmü yeniden düzenlen
miş ve 342 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürede beyanname verenlere de uygulanması gereken 
cezanın balMenmesii amacıyla 10 numaralı bent hükmü eklenmiştir. 

Mezkûr kanununun 342 nci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen 15 günlük süre içeris/lnde veraset in
tikal vergisi beyannamesi vermeyen mükelleflere kesilecek ceza 352 nci maddenin II ndi derece usulsüzlük
lere ilişkin 1 numaralı bendinde belirlenmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca 231 inci maddeye eklenen 6 numaralı bent hükmü ile, fatura düzenlemek zorunda olanlar tara
fından fatura düzenlenmesi sırasında müşteriinin ad ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numa
rasının doğruluğundan sorumlu olacakları ve fatura düzenleyenin istemesi halinde de müşteri kimliğini ve 
vergi dairesini hesap numarasını gösterir belgeyi İbraz etme zorunluluğu hükme bağlandığından, bu zorun
luluğa uymayanlara ceza 'konusuna açıklık gefârilmek üzere de 7 numaralı bent hükmü yeniden düzenlen
miştir. 

26. (Mükelleflerin vergilendirme ile Igili ödevlerini zamanında yerine getirmelerini ve belge alıma ile ver
me alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla maktu ceza miktarları günün ekonomik koşullarrda göz önü
ne alınmak suretiyle Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesi değişibiritaiş buıluınutoalkıtadır. Yapılan değişik
likleri aşağıdaki noktalarda toplamak mümkündür. 

1. 1 numaralı 'bent hükmüne göne: fatura, gider pusulası ve müstahsili makbuzu ile serbest mesllek mak
buzu vermeyen ve almayanlardan her birine, her fatura, gider pusulası, müstabsıill makbuzu ve serbest mes
lek makbuzu için beşyüz liradan (Çifitçierde eli liradan) aşağı olmamak üzere ibu meblağın yüzde üçü 
(Çiftçiler için yüzde bini) nispetinde kesilen özel usulsüzlük eezallarındafci hadler nispet itibariyle aym kalır 
en maktu had 500 Iradan -5 000 lliıraya yüksdıtilmiştir. (Çiftçilerde 500 liraya) 

2. 2 numaralı bent hükmüne istinaden, perakende satış vesikaları ile sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, 
yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak mecburiyetinde olanların bu belgeleri kutfenmadıkılarının irsaliye ve 
yolcu listesini ayrıca taşıtta bulunduramadıklarının tespiti halinde, her bir belge için kesilecek 500 liralık özel 
usulsüzlük cezası 5 000 liraya çıkıanılmııştiır. 

Yukarıdaki belgelere (ilişkin olarak kesilecek usulsüzlük cezasının toplamı, her bir tespit için 250 000 lirayı 
aşmamak üzere 2 500 000 lirayı geçmeyeceği esası getirilmiştir. 

3. 3 ve 4 numaralı bent hükümlerıi tek bent hafine dönüştürülmüştür. 
Daha önce 3 numaralı 'bent hükmüne göre, günlük, kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri 

ve serbest meslek kazanç defterinin işverende bulundurulmaması veya bu defterlere yazılması gereken işlem
lerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya incelemeye yetkili olanlara ibraz edilmemesi halinde her tes
pit için kesilen 2 500 liralık ceza haddi 25 000 liraya yükseltilirken, bu defterlerin yoklamaya yetkili olan
lara da ibraz zorunluluğu getirilmiş ve önceki 4 numaralı bent hükmünde, Vergi Usul Kanununun 5 inci 
maddesinde yazılı esaslara göre levha asmayan mükelleflere her tespitte 5 000 liralık özel usulsüzlük cezası 
kesilmesi yer almakta iken bu kapsama diğer vergi kanunlarında yazılı esaslara göre levha asmayanlar da 
alınarak, bu miktar 25 000 liraya çıkartılmıştır. 

4. Ayrıca, yeniden konulan 4 numaralı bent hükmü ile, 3100 sayılı Kanun gereğince ödeme Kayde
dici Cihazları kullanmak suretiyle verilmesi gereken fişleri vermeyen veya bedeli gerçek bedelin altında bir 
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miktar olarak basanlara, mezkûr Kanunun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendinde 'belirlenen 5 kat özel 
usulsüzlük cezası kaldırılarak, yerine her bir tespit için 5 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilmesi esası ge
tirilmiştir. 

27. Yeni düzenlenen 354 üncü madde ile, belge düzenine uymadıkları yapılan denetimler sonucu tespit 
edilen mükelleflerin işyerleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre bir hafta 
kapatılabileceği ve gerektiğinde bu yetkinin mahalline devredilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Mahallinden maksat ilgili defterdarlığın bağlı olduğu Valilik olup, defterdarlığın teklifi ve Valinin onayı 
ile işyeri kapatılabilecektir. 

Bu hüküm ile, getirilmekte olan uygulamanın mükellefler üzerinde büyük bir psikolojik etki yapacağı, 
belge kullanma alışkanlığının kazanılacağı dolayısıyla ıbelge düzenine uyulmak suretiyle de gerçek kazançla
rın vergilendirilmesi ve vergi kaçağının önlenmesi bakımından bu madde eklenmiştir. 

28. Kaçakçılığa teşebbüs fiillerini belirleyen 358 inci maddede yer alana fatura taşıma irsaliyesi sevk 
irsaliyesi, gider pusulası ve serbest meslek makbuzuna ilaveten makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve 
yolcu ıtaşıma Ibitetlteri, yolbu listesi, igüinüıülk müşteri listesi ve vesikasız mal bulundurulmasını bir hesap 
dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa düzenlememe fiillerinde kaçakçılığa teşebbüs sayılmıştır. Ancak, 
enaz iki defa düzenlememe fiilinden bu cezanın kesilebilmesi için farklı tarihlerde fatura kesilmediğinin tek 
tespitte ortaya çıkarılması anlaşılmakta ve Bakanlığımız uygulamasıda bu doğrultuda bulunmaktadır. 

Ayrıca, 2 numaralı bent ile: 3100 sayılı Kanun gereğince mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici ci
hazları almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kullanmasına müsaade 
edenler ile bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmak suretiyle satış fişi ver
medikleri tespit edilenler hakkında bu Kanunun 8 inci maddesinin 2 numaralı bendine göre kaçakçılığa te
şebbüsün cezası uygulanacağı hükme bağlandığından, buna paralel olarak da bu fiiller kaçakçılığa teşebbüs 
olarak belirlenmiştir. 

Diğer taraftan, 3 numaralı bent ile; «Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kul
lanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik» hükümlerine ve Anlaşma şartlarına göre 
belge basmak zorunda olan anlaşmalı matbaa işletmecilerine ve 127 madde uyarınca kendilerine yoklama 
yetkisi verilen memurların araçlarda yapacakları denetimlerde, araçlarım durdurmayan mükelleflere uygula
nacak cezaî müeyyide belirlenmiştir. 

29. Kamu İdare ve Müesseseleri Vergi Dairelerine devamlı bilgi vermeye mecbur oldukları halde ya
pılan değişiklikle daha önce Vergi Dairesine devamlı bilgi vermeyen gerçek ve tüzel kişilerinde bu kapsama 
alınması gerektiği ile bu mecburiyetin cezai müeyyidesi getirilmiştir. 

Ayrıca, bildirim mecburiyetini yerine getirmeyenlere Vergi Usul Kanunu 361 inci maddelerine göre ke
silen 2 500 liralık para cezası, günün ekonomik koşulları göz önüne alınarak 50 000 liraya yükseltilmiştir. 

30. 1961 yılında yürürlüğe giren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 371/5 inci madde hükmüne konan % 
2 oranındaki zam, günün ekonomik şartlarında düşük kalmış bulunmaktadır. 

Bu hususlar göz önünde tutulmak suretiyle ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin ödemenin geciktiği 
her ayı için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde nispeti belirlenmiş bulunan gecikme zammı oranında 
bir zarria 'birlikte tahsil edlmesti şeklinde 371 inci madde yeniden düzenlenmiştir. 

31. Günün Ekonomik Koşulları gözönüne alınmak suretiyle Usulsüzlük ve özel Usulsüzlük Cezaların-
daıki hadlerin artırılması öngörüldüğünden, özel usulsüzlük cezalarının da indirim kapsamına alınmasının uy
gun olacağı düşünülmüş ve 376 ncı madde yeniden düzenlenmiştir. 

Ayrıca kaçakçılık, ağır kusur veya kusur dolayısıyla kesilen cezanın birinci defada üçte ikisinin indirilece
ği hükme bağlanmış iken bu cezalar için indirim birinci defada yarısı olarak belirlenmiş, diğer bentlerdeki 
indirim oranları aynen korunmuş bulunmaktadır. 

Mevcut madde hükmüne göre indirim talep etme süreleri, dava açma süresine bağlanmıştır. Ancak, 
2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü bendinde «Bu Kanunda yazılı sü
relerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler ara vermenin sona erdiği günü izleyen ta
rihten itibaren 7 gün uzamış sayılır.» hükmü yer almış olduğundan, çalışmaya ara verme (Adlî tatil) zamanı
na rastlayan indirim talepleri, yılın diğer aylarında yapılan indirim taleplerine göre, süre yönünden avantajlı 
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durumda bulunmaktadır. İndirim talep etme süresinin yılın bütün aylarında eşit olması bakımından indi
rim talebinin, ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği şeklinde mevcut 
madde yeniden düzenlenmiştir. 

32. Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinin sonuna 205 sayılı Kanunla eklenen bölümün Ek 4 ün-
oü maddesindeki mevcut hükme göre mükelleflerin dava açma süresi içinde uzlaşma talebinde »bulunabilecek
leri hüküm altına alınmıştır. Ancak, 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 8 inci maddesinin üçün
cü ibendinde «Bu kanunda yazılı sûrelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler ara 
vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır.» hükmü yer almış olduğundan da
va açma süreleri çalışmaya ara verme (Adlî tatil) zamanına rastlayan mükellefler, uzlaşma talep etme süresi 
yönünden dava açma süresi yılın diğer aylarına tesadüf eden mükelleflere göre daha avantajh durumda 
bulunmaktadırlar. 

Bu nedenle, uzlaşma Komisyonları Yargı Orgam olmadıklarından ve uzlaşma talebinin yılın bütün ayla
rında eşit sürede yapılabilmesini sağlamak amacıyla, söz konusu maddedeki hüküm, uzlaşma talebinin ih
barnamelerin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılacağı şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

33. 376 ncı maddenin sonuna 205 sayılı Kanunla eklenen bölümün Ek 10 uncu maddesinden sonra 
Ek 11 indi madde ilave editaiştir. Çeşlitli tarh muamelelerini kapsayan modem vergi uygulamasında mükel
lef terle idare arasında görüş ayrılıklarına ve anlaşmazlıklara düşülmesi tatbikatın tabiî bir sonucudur. 

Mükellefle idare arasındaki söz 'konusu olacak anlaşmazlık ve görüş ayrılıklarının prensip olarak önce
den idare ile mükellef arasında çözümlenmesi uygun bir yol olup, 'böylelikle malî yargı organlarına müm
kün olduğu 'kadar az başvuru olacaktır. 

Bu günkü uzlaşma müessesesi, ihtilafların malî yargı organlarınla intikalinden önce, idare ile mükelleflerin 
anlaşması yoluyla çözümlemesini sağlaması sekilindedir. 

Vergileme olayını daha kısa sürede sonuçlandırmak ve vergiyi 'bir an önce tahsil etmek amaç olduğuna gö
re, tanh 'işlemine başlamadan önce mükelleflerin idare ile tarhtan önce de anlaşabilmesine limlkân vermek 
üzere buna ilişkin tarh esasları ile usullerinin Yönetmelikte yer alacağı 'belirtilmek suretiyle yenli bir uygu
lama alanına imkân tanınmaktadır. 

34. Vergi Usul Kanununa 205 sayılı Kanunla ek1 enen uzlaşma bölümüne 12 ncii madde eklenmiştfir. Ek
lenen bu madde 'ile uygulamada prottan yaratan ve uzlaşma kapsamında bulunmayan Ücretlilere Vergi ladesi Ka
nununa göre 'kesilen cezalar uzlaşma kapsamına alınmaktadır. Bu Kanunun, Vergi Usul Kanunundaki Uz
laşma hükümlerinden sonra yürürlüğe girmesi ve ilgili kanunda uzlaşmaya ilişkin herhangi 'bir hükmün yer 
almamış olması nedenliyle, bu kanuna göre kesilen cezaların uzlaşma kapsamına dahil edilebilmesi ve uyuş-
'mazlıklann en aza indirilebilmesi amacıyla bu hüküm getirilmiştir. 

35. Mükelleflerce yaratılan ihtilafların sayılarının çokluğu ve bunların herhangi bir had gözetilmeksMn 
tamamının Danıştay nezdinde temyiz ediletbitoesi için Bakanlığımızdan, muvafakat alınması zorunlu bulun
duğundan Bakanlıkça 'tayin edilecek hadlere ilişkin Vergi Mahkemesi Kararlarının temyiz edilebilme yetki
sinin Defterdarlıklara devredilebiknesi amacıyla 377 nci madde de bu düzenleme yapılmıştır. 

36. Vergi Usul Kanununa bu madde ile eklenen mükerrer 414 üncü madde hükmüne göre tahakkuk fi
şi vergi ve ceza ihbarnamelerinin şekli ve ihtiva edeceği bilgiler ile tanzim edecek olanları 'belirlemeye Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Halen 'kanunda mevcut hükümlere göre tahakkuk fişi, vergi ve ceza ih'barnameler'inde yer alması icap 
eden bilgiler tek tek sayılmıştır. Ancak vergi daireleinde bilgi işlem makinalarıyla otomasyona geçilmekte 
olduğundan bu makinaların tanzim edecekleri belgelerde, halen mevcut bilgilerden faydasız olanların ayık
lanması, bunun yanında yararlı olabilecek daha değişjik bilgilere yer verilmesine imkân tanımaktadır., 

Ayrıca, maddenin (b) bendi ile Ekonomik koşullar dalkü değişmeler dikkate alınarak- bu Kanunda yer alan 
maktu hadler ile asgari ve azamî miktarlar belirtilmiş para ile ödenecek ceza miktarlarını on 'katma, nispî 
hadleri ise iki katına kadar ayrı ayrı arttırmaya ve bunları kanunî seviyesine indirmeye Bakanlar Kuruluna 
yetki tanınmış olunmaktadır. 
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37. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının geliştirilme
si modernleştirilmesi ve personelinin daha etkin ve verimli çalıştırılmasını sağlamak amacıyla bu fon ihdas 
edilmiştir. 

Fonun kaynağı her yıl tahsil edilen toplam vergi gelirlerinin 'bir yıl evvelki toplam vergi gelirleri ile mu
kayesesinden oluşmalktadır. 

Bu fonun Gelirler Genel Müdürlüğünce idare ve lojman binası yapımı, satın alınması veya kiralanması, 
döşenmesi, otomasyon, eğitim, uygulama tanıtma ça'ışmaları, vergi (inceleme ve yoklama elemanlarınca ya
pılacak denetim sonunda nakil vasıtalarının trafikten alıkonulması, taşınan malın sahibinin beli olmaması 
halinde 'bunun tespitine kadar malın bekletilmesıi ve muhafaza altına alınması işlemlerin yümtülebilmes'i için 
yapılacak harcamalar ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline ek 'bir imkân sağlanarak daha etlkün ve ve
rimli çalıştırılmasını sağlamak amacıyla kullanılacağı esası getirilmiş ve harcama kullanma esaslarının Ma
liye ve Gümırük Bakanlığınca denetimi ise Başbakanlik, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştayca belirlene
cek birer üyeden oluşan üç 'kişilik bir komisyona verilmiştik-. 

38. Günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak Vergi Usul Kanununun 104, 177, 232, 313, 343, 
344, mükerrer 347, mükerrer 355 ve 356 ncı maddelerindeki hadler ile aynı Kanunun sonunda yer alan usul
süzlük cezalarına ait cetveldeki miktarlar artırılmaktadır. 

39. Eklenen geçici maddelerin gerekçeleri aşağıda gösterilmiştir. 
Geçici Madde 12. — Emlak Vergisinin belediyelere devri dolayısıyla geçiş hükümleri bu madde ile dü

zenlenmektedir. 
Geçici Madde 13. — 1986 yılında tutulacak defterler bakımından, önceki yılların ciro hadlerine bağlı 

kalmadan artırılan miktarların uygulanması mümkün olacaktır. 
Böylece, artırılan hadlerin ilk uygulama yılında Vergi Usul Kanununun sınıf değiştirmeye ilişkin diğer hü

kümleri nazara alınmadan doğrudan artırılan bu miktarlara bağlı kalınarak tüccar sınıfının belirlenmesi ve 
dolayısıyla bilanço esasına göre defter tutmadaki yeni sınırların ilk yıl içinde uygulanması sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 14. — İlk beş yıl süre de görev yapacak olan Yeminli Malî Müşavirler Kurulu üyeleri be
lirlenmektedir. 

Bu kurul üyeleri, biri başkan biri başkan veküi olmak üzere dördü Maliye ve Gümrük Bakanlığında Müs
teşarlık, Kfırul Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı veya Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuş veya halen 
bulunan, ajltısı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi denetimi alanında görevli veya görev yapmış 
olan, ikisinjin Kamu İktisadî Kuruluşları veya Kamu iktisadî Teşebbüslerinde muhasebe uygulamaları ile gö
revli, üçünün muhasebe, vergi, maliye ve işletme profesörü, ikisinin de vergi hukuku konusunda yargıçlık yap
mış veya yapmakta olan kişiler arasından atanacağı ve bu atamanın kanunun yürürlük tarihi takip eden altı 
ay içinde Bakanlar Kurulunca yapüacağı açıklanmıştır. 

Ayrıca > beş yıllık sürenin bitiminden sonra üyeliğe yeniden getirilmeleri mümkün olmaktadır. Üyelerin 
atandıkları^ zaman T.C. Emekli Sandığına tabi olmalarını istemeleri halinde, Emekli Sandığı iştirakçiliğinin 
devam edeieği hükmü de getirilmektedir. 

Geçici Madde 15. — Yeminli Malî Müşavirler Kurulunun giderlerinin beş yıl süre ile her yıl Maliye ve 
Gümrük Şakanlığı bütçesine konacak olan ödenekten karşılanacağı hükmü getirilmektedir. 

Madde 12. — Bu madde ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmış
tır; 

1. Bujfıkra ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin sonuna gelmek üzere bir fıkra ek-
lenmektedijr. 

Millî PJiyango bayiliği yapanlara satılan bilet bedeli üzerinden Millî Piyango İdaresince % 8 oranında ko
misyon ödjenmektedir. Kâr oranının belli olması ve gezici olarak bu işi yapanların götürü usule tabi olmanın 
özel şartlarını ihlal etmeleri halinde defter tutma ile ilgili ödevlerini yapabilecek yeterli bilgiye sahip olmamaları 
durumu d4 dikkate alınarak, bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak Millî Piyango bileti satanların, 
bu fıkra ile esnaf muaflığı kapsamına alınması sağlanmaktadır. 

Diğer paraftan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yapılan diğer bir düzenleme ile de bu işi 
yapanlara (ödenen komisyon bedellerinden Gelir Vergisi tevkifatının yapılması esası getirilmesine paralel ola
rak, bu muaflığın tevkif suretiyle ödenen vergiye şümulünün olmadığı hususu maddede açıkça belirtilmektedir. 
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2. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yapılan değişiklikle, telif kazançları istisnası ile 
ilgili istisna hadleri kaldırılmakta ve bu tür kazanç elde edenlerin daha düşük oranda vergilendirilmesini sağla
yıcı düzenleme yapılmaktadır. 

3. 193 sayılı Kanuna eklenen bu madde ile eğitim ve öğretimi teşvtik ve eğitim, öğretim ve sağlık hizmet
lerinin özel sektörce yürütülmesi ve bu suretle devletin eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri ile ilgili yükünün 
hafifletilmesi amacıyla okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatalk kapasiitesinden az olmamak üzere yurt ve 
sağlık tesislerinin işletilmesinden elde edilen kazançların 5 yıl süreyle, bu kuruluşların kalkınmada öncelikli 
yörelerde kurulması halinde ise 10 yıl süreyle Gelir Vergisinden müstesna tutulması öngörülmektedir. 

işletmenin kurulmasından sonra başkasına devir edilmesi halinde istüsna uygulanacaktır. Ancak, işletmeyi 
kuran mükellefin istisnadan yararlandığı süreler dikkate alınacaktır. 

Diğer taraftan, istisnanın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecektir. 

4. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 9 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile 
mülkiyeti işverene ait olup, personele korut olarak tahsis edilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin vergi dışı 
bırakılmasındaki vergi değerini esas alan kıstas metrekare esasına dönüştürülmekte ve 100 m2 ye isabet eden 
menfaat mutlak istisna haline getirilmektedir. 

Maddeye ilave edilen 13 numaralı bent hükmü ile yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumla
rından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların, bu ücretlerinin aynı maddenin 11 numaralı bendinde 
yer alan hüküm ile ilgilendirilmeksizin vergiden istisna edilmesi öngörülmektedir. 

Maddeye ilave edilen 14 numaralı bent hükmü ile dar mükelleflerin yurt dışında elde ettikleri kazançla
rından Türkiye'de istihdam ettikleri hizmet erbabına döviz olarak ödenen ücretler, Gelir Vergisinden istisna 
edilmektedir. 

5. 193 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile kazaî veya idarî 
kararlara dayanılarak tanıklara, bilirkişilere ve resmî arabuluculara ödenen ve yıllık tutarı 360 000 lirayı aşma
yan ücretler istisna kapsamına alınmaktadır. 

6. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin sonuna eklenen 10 numaralı bent hükmü ile 
yurt dışındaki sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri veya 
iade olunan mevduat ve sürelerini doldurmamış bulunan larla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminat ve 
yardımların aynı maddenin 3 numaralı bendinde yer alan hüküm ile ilgilendirilmeksizin vergiden istıisna 
edilmesi öngörülmektedir. 

7. Bu tasarı ile Gelir Vergisi mükelleflerine vergi iadesi yapılması öngörüldüğünden, genel indirim Gelir 
Vergisi sisteminden çıkartılmaktadır. 

öte yandan, ücretlilere uygulanan özel indirim tutar lan, genel indirimin kaldırılmasına paralel olarak, mev
cut genel indirim tutarları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmekte ve özel indirim tutarlarının 10 katına 
kadar artırılmasına dair Bakanlar Kurulu yetkisi 15 katına yükseltilmektedir. 

8. Bu maddede yapılan düzenleme ile yatırım indiriminden yararlanma şartlarını ve uygulama esaslarını 
çıkartılacak bir yönetmelikle tespiti hususunda Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmektedir. 

9. Gelir Vergisi Kanununun 77 nci maddesinde yer alan vergi alacağı müessesesinin kaldırılması ve 
Kurumlar Vergisi oranında bu Kanunla yapılan değişik li'k nedeniyle, kurum bünyesinde nihaî olarak vergilen
dirilen kazançların ticarî kazanç elde eden mükelleflere dağıtılması halinde, mükerrer vergilendirmeyi önlemek 
bakımından, Hazine bonosu ve Devlet tahvil faizleri de dikkate alınarak bu fıkra ile 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa mükerrer 39 uncu madde hükmü ilave edilmektedir. 

10. Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile safî ticarî ka
zancın tespitinde; işletmeye dahil olup, sadece işte kullanılan taşıtların giderlerinin tamamının, işletmeye da
hil olup, aynı zamanda zatî veya ailevî ihtiyaçlar için de kullanılan taşıtların giderlerinin ise yarısının gider 
olarak indirilmesi öngörülmektedir. 

11. Bu fıkra ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer 
alan safî kazanç tutarları bir kat artırılmaktadır. 
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12. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 8 numaralı bendine eklenen parantez içi 
hüküm ile tavassut işi yapmaları nedeniyle daha önce kazançları gerçek usulde tespit edilen PTT acentala-
rı ile dayibaşılarının bu defa götürü usule tabi olmanın şartlarını taşımaları kaydıyla, bu faaliyetlerine mün
hasır olmak üzere kazançlarının götürü usulde tespit edilebilmesi imkânı sağlanmaktadır. 

13. 193 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin son fıkrasına eklenen hüküm ile, satış hâsılatlarının tama
mı üzerinden tevkif suretiyle Gelir Vergisi alınmış çiftçilerin yıllık satış hâsılatları tutarına bakılmaksızın gö
türü gider usulüne geçebilecekleri kararlaştırümakta ve bu yolla çiftçilerin diledikleri takdirde defter tutmak-
sızın sadece beyanname vermek suretiyle götürü gider esasında vergilendirilmelerine imkân tanınmaktadır. 

14. Gelir Vergisi Kanununun 57 nci maddesinin 11 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile zira! kazan
cın tespitinde; işletmeye dahil olup sadece işte kullanılan taşıtların giderlerinin tamamının, işletmeye dahil 
olup aynı zamanda zatî veya ailevî ihtiyaçlar için de kullanılan taşıtların giderlerinin ise yarısının gider ola
rak indÜrilmesi öngörülmektedir. 

15. Gelr Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 5 numaralı bendinde yapılan deği
şiklikle, resmî arabulucuların arabuluculuk işinden elde ettikleri gelirin de ücret olduğu hususuna açıklık geti
rilmektedir. 

16. Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yapılan değişiklik
le, bende parantez içi bir hüküm ilave edilmektedir. 

Bilindiği gibi, 18 inci madde gereğince ihtira beraunın mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kira
lanmasından doğan kazançlar serbest meslek kazancı sayılmakta ve bu kazançlara istisna uygulanmaktadır. 

İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından sağlanan gelirin gayrimenkul 
sermaye iradı olarak değerlendirilmemesi, dolayısıyla sadece ihtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçı
ları dışındaki kişiler tarafından kiralanmasından sağlanan kazançların gayrimenkul sermaye iradı sayılma
sını sağlayacak şekilde bende parantez içi bir hüküm ilave edilmektedir. 

Diğer taraftan, aynı maddenin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile bentde sayılan 
nakil ve oer vasıtaları ile her türlü motorlu araç, makine ve tesisatın kiraya verilmesinin dışında bunların ek
lentilerinin de kiraya verilmesi halinde, elde edilecek gelirin gayrimenkul sermaye iradı sayüacağı belirtilmek
tedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değiişklik ile bilanço esasına göre defter tutan ticarî ve ziraî işletme
lere ilaveten işletme hesalbı esasına göre defter tutan ticarî ve ziraî işletmelere daihil bulunan ve maddede 
sözü edilen mal ve hakların, bunlar tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlara da ticarî ve ziraî ka
zancın tespitine müteallik hükümlerin uygulanacağı hususuna açıklık getirilmektedir. 

İkinci fıkrada yapılan değişikliğe paralel olarak, maddenin üçüncü fıkrası yeniden düzenlenmektedir. 
17. Bu fıkra ile Gelir Vergisi Kanununun 73 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının 2 numa

ralı bendi yeniden düzenlenmekte, ikinci fıkranın sonuna dört numaralı yeni bir bent ilave edilmektedir. 
Yeni düzenleme ile, maddenin birinci fıkrasında yer alan yetkili özel mercilerce takdir veya tespit edilen 

kiranın emsal kira bedeli olması yanında, mahkemelerce de takdir veya tespit edilen kiranın da emsal kira bede
li olması öngörülmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yapılan düzenleme ile, «(gayrimenkul» ifadesi «binaların» 
olarak değiştirilmekte ve usul, füru yanında kardeşlerin de ikametine konut tahsis edilmesi durumunda, bu 
konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedelinin hesaplanmayacağı öngörülmektedir. 

Maddenin 'kinci fıkrasının sonuna ilave edilen 4 numaralı bent ile, genel bütçeye dalhül daireler ve katma 
bültçelü idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiraya verme 
ve kiralamalarda emsal kira bedelinin uygulanmayacağı hükmü getirilmektedir. 

Iı8. Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yapılan değişikle, 
iş ortaklarının Kurumlar Vergisi kapsamına alınmasına paralel olarak «İş ortkalikları» ortaklarının elde ettik
leri kazancın iştirak kazancı olduğu hususuna açıklık getirilmektedir. 

öte yandan, bilindiği gibi maddenin 2 nci fıkrasının 4 numaralı bendinde, Kurumlar Vergisi Kanunu 
uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellefiyete tabi kurumların ticarî bilançolarına göre oluşan 
kârdan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım menkul sermaye iradı sayılmakta ve anılan kanunun 
94/7 ve 105/5 inci maddeleri uyarınca da bu miktar üzerinden gelr vergisi tevkif atı yapılmaktadır. 
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Ancak, yargı mercilerince yalbancı ulaştırma kurumlarının hâsılat defteri dışında muhasebe defteri tutma
larında kanunî bir mecburiyet olmadığı, diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ve 19 uncu «maddeleri 
uyarınca, yalbancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının, tespit edilecek hâsılata ortalama emsal nispetleri
nin uygulanması suretiyle hesaplandığı, dolayısıyla ya bancı ulaştırma kurumlarında ticarî kazancın bilanço 
esasına göre tespit edilmediği, bu nedenle de ticarî bilanço kârından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle, bu 
kurumların kazançları üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/7 ve 105/5 inci maddelerine göre tevkif at 
yapılmasının mümkün olmadığı şeklinde kararlar verilmektedir. 

Yalbancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancının, Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ve 19 uncu madde
leri uyarınca tespit edilmekte olması ve bu kurumların bilanço esasına göre defter tutmamaları, bu kurumların 
ticarî kârları üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılmamasına neden olamayacağından, maddenin ikinci fık 
rasının 4 numaralı bendinde yapılan değişiklikle yabancı ulaştırma kurumları gelirlerinin ayrıca gelir vergisi 
tevkifatına talbi tutulması sağlanmaktadır. 

Ayrıca, özel beyanname veren dar mükellefiyete tabi kurumlarda da her zaman bilanço kârından bahsedi-
lemeyeceğinden, madde metnine açıklık kazandırılmaktadır. 

Diğer taraftan, maddenin ikinci fıkrasının 5 ve 6 numaralı bentlerinde yapılan değişiklik ile 6 -numaralı bent
te yer alan hazine tahvili ve bonoları yeni şekliyle 5 numaralı bent hükmüne dahil edilerek, tevkifat suretiyle 
vergilendirilmeleri sağlanmaktadır. 

Ayrıca, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunla ka
mu kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı tesislerinin gelirlerine hakikî ve hükmî şahısların ortak olması için 
çıkarılan ve aynı kanunla tahvil niteliğinde olduğu bildirilen gelir ortaklığı senedi de tahville ilgili 5 numaralı 
bent hükmüne dahil edilerek, gelir ortaklığı senedi karşılığı sağlanan gelirlerin menkul sermaye iradı olduğu 
hususu açıklanmaktadır. 

Diğer yandan, vergi alacağı sisteminin kaldırılmasına paralel olarak maddenin ikinci fıkrasının 11 numaralı 
bendi madde metninden çıkarılmaktadır. 

Maddede yapılan diğer bir değişiklikle de maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı bendi de yeniden düzen
lenmektedir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun İ ve 3 üncü maddesi hükümlerinin verdiği yetkiye isti-

~- naden Bakanlar Kurulunun 84/8224 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında 30 sayılı Kararın ek maddesinde, anonim şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak kaydıy
la tutarları, ihraç ve ödeme şartları ve haiz olacakları diğer nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunca belirle
necek kâr ve zarara katılma hakkı veren menkul değerler (Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri) çıkarabilecekleri ka
rarlaştırılmış bulunmaktadır. 

Bu karara dayanılarak anonim şirketlerin çıkarmış oldukları ve kâr ve zarara katılma hakkı veren menkul 
değerler (kâr ve zarar ortaklığı belgeleri) karşılığı ödenen kâr paylarının, daha önce bent kapsamında bulunan 
«faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylan» ile birlikte menkul sermaye iradı olduğu hususuna açıklık 
getirilmektedir. 

19. Bu fıkra ile 2588 sayılı Kanunla kaldırılan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci mad
desinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan hüküm yeniden ihdas edilmekte ve 2 numaralı bendi 
yeniden düzenlenmektedir. 

'Bu düzenlemeyle, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal 
ve hakların bir yıl içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançların değer artışı kazancı olarak vergilendiril
mesi öngörülmekte ve söz konusu mal ve hakların bir yıl geçtikten sonra elden çıkarılmalarından doğan ka
zançlar, gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanununun söz konusu hükmünün 2588 sayılı Kanunla kaldırılmasından sonra, arızî olarak 
maddede belirtilen mal ve hakların satışı, bu kez Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin 1 numaralı bendi 
hükmü karşısında herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmadan daha geniş bir vergileme yoluna gidilmesine 
neden olmuştur. 

Bu uygulama, anılan mal ve hakların satışlarından doğan kârı vergilendirirken zaman içinde gerçek de
ğerinde hiç bir artış olmadığı halde, enflasyon nedeniyle fiyatları yükselen bu mal ve hakların vergilendirilme
sine yol açarak, mükellefler aleyhine bir durum ortaya çıkarmıştır. 
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Söz konusu sakıncayı ortadan kaldırmak amacıyla, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesi
nin birinci fıkrasının birinci bendine yukarıda açıklanan şekliyle tasarı metninde yer verilmiştir. 

Anılan fıkranın 2 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile de, ivazsız olarak iktisap edilen menkul kıymetle
rin satışı ve ayrıca borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin satışı değer artışı kazançlarının kapsamından çıkartı
larak bu satışlardan doğan kazançların Gelir Vergisine tabi tutulmaması sağlanmaktadır. 

20. Gelir Vengisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, bu fıkra ile 
safî değer artışı kazancının hesaplanma şeklini gösteren mükerrer 81 inci madde yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan düzenmeyle; safi kazancın, elden çıkarma karşılığında alınan para ve aynılarla sağlanan ve para 
ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından elden çıkarılan mal ve hakkın maliyet bedeli ile elden 
çıkarma dolayısıyla yapılan giderler ile elden çıkarılan mal veya haklara ilişkin satıcının uhdesinde kalan di
ğer giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Ayrıca, ayın ve men
faat olarak sağlanan hâsılatın Vergi Usul Kanununun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit 
olunacağı, maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine, Vergi Usul Ka
nunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel, kazancı bilanço veya işletme hesabı esa
sına göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında yazılı değerlerin esas alına
cağı açıklanmaktadır. 

Öte yandan, işletmeye dahil amortismana tabi iktisadî kıymetlerin elden çıkarılması halinde, iktisadî kıy
metlerin maliyeti bedeli yerine amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değerinin esas alınacağı hükme bağ
lanmaktadır. 

Diğer taraftan, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında iktisap bedelinin tevsik edilememesi halinde, Vergi 
Usul Kanununun 266 ncı maddesinde yazılı itibarî değerin esas alınacağı hükmü getirilmektedir. 

21. Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Vergi alacağı 
sisteminin kaldırılması, diğer taraftan Kurumlar Vergisi oranının % 46'ya yükseltilmesine paralel olarak 75 inci 
maddenin 1, 2, 3, 5, 7 ve 12 numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarının hiçbir şarta bağlı olmak
sızın beyan edilmemesi esası getirilmektedir. 

©öylece, Kurumlar Vergisine tabi kurumlardan alman kâr payı, vergisi, tevkif suretiyle alınmış olan mev
duat faizi, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları, kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr 
payları ve her nevi tahvil ve hazine bonosu faizlerinin hiçbir şarta bağlı olmaksızın beyan edilmemesi öngörül
mektedir. 

Söz konusu menkul sermaye iratlarını mükellefler istesede beyannamelerine dahil edemeyeceklerdir. 
22. Bu fıkra ile Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin (a) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentlerin

de yer alan üçer milyon liralık hadler dokuzar milyon liraya yükseltilmektedir. 
Diğer taraftan, maddenin (a) bendinin 1 numaralı alt bendine ilave edilen hükümle, Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca belirlenen tiyatrolarda çalışan tiyatro sanatçılarına, münhasıran tiyatrodaki çalışmaları karşılı
ğında ödenen ücretler ile sporculara ödenen transfer ücretleri ve tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında çalışan 
gemi adamlarına münhasıran uluslararası sularda geçen hizmetleri karşılığı ödenen ücretlerin daha düşük 
bir oranda vergilendirilmesini teminen 94 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, birden fazla işve
renden alman ücretlerle ilgili dokuz milyonluk haddin hesabında bu ücretlerin dikkate alınmayacağı Öngörül
mektedir. 

23. Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 87 nci maddenin bi
rinci ve ikinci fıkraları değiştirilmektedir. 

Ayrıca, maddeye eklenen bir fıkra hükmü ile, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tiyatrolarda ça
lışan tiyatro sanatçılarına, münhasıran tiyatrodaki çalışmaları karşılığında ödenen vergisi tevkif suretiyle alın
mış ücretler ile sporculara ödenen vergisi tevkif suretiyle alınmış transfer ücretleri ve tam mükellefiyete tabi 
kişilerin yanında çalışan gemi adamlarına münhasıran uluslararası sularda geçen hizmetleri karşılığı ödenen 
ücretlerin maddedeki şartlarla sınırlı olmaksızın beyanı ihtiyarî hale getirilmektedir. 

24. Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 2 numaralı bendinde yapılan değişikle, gelir vergisi mü
kelleflerince genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelerei il özel idareleri ile belediyelere, köylere 
ve kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Kanunu Medenisi: gereğince kurulan vakıflara makbuz 
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karşılığında yapılan bağış ve yardımların matrahtan indirilmesi ile ilgili beyan edilen gelirin % 5un! aşma
ması şartı bazı bağış ve yardımlar için kaldırılmaktadır. 

Bu surete, eğMm ve sağlık kuruluşlarının kurulması ve. mevcutlarının idamesini sağlamak için gelir ver
gisi mükelleflerince genel bütçeye dalhil da'irelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ve bededliyeler ile 
köylere bağışlanan dkul, !kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak yapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık 
tesislerinin inşaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu telislerin inşaası için bu kuruluşlara yapılan her 
türlü bağış ve yardımlar ite mevcut tesislerin faaliyetferini devam ettirebilmesi için yapılan her türlü nakdî 
ve aynî bağış ve yardımların tamamının, bağış ve yardımı yapan mükelleflerce gelir vergisi matrahlarından 
indirebilmelerine imkân tanınmaktadır, 

Aynı bentlie, bilimsel araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla sadece bu tür faaliyetlerde bulunan 
kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve yardımların bağış ve yardımı yapan kuruluşların vergi matrahla
rımdan indirmeleri öngörülmektedir. 

Diğer taraftan, bu ba^ış Ve yardımları miktar itibariyle sınırlamaya, bu bağış ve yardımların yapılacağı 
yerleri ve tahs'is edileceği kuruluşları belirleme hususunda Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmek
tedir,! 

25. Genel İndirimin kaldırılması nedenliyle çocuk Italbiri 93 üncü maddenin son fıkrasında yeniden dü>-
zeollenmek'tedir.j 

26. Bu fıkra ile Geliir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi yeniden düzenlenmektir. 
Bilindiği gibi, mevcut 94 üncü maddede kazanç, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından han

gi ödemelerden ve kimlerin tevkifat yapacağı hususları belirtimıiş, 105 inci maddede ise, 94 üncü maddede 
belirtilen tevkifat yapılacak ödlemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı hususlarına yer verilmiş bulun-
maktaıdır. 

Uygulamada kolaylık sağlamak ve fazla madde yazımına gütmemek amacıyla birbirini tamamlayan bu 
maddeler tek madde halinde 94 üncü mıaldde olarak yeniden düzenlenmekte, ayrıca maddeye ilave edilen (B) 
fıkrası hükmü ile «Dahilî Tevklifalt» esası getirilmektedir,, 

Yapılan düzenleme ile? 
1. a) Mevcut maddenin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerinden yer alan ve hizmet erbabına 

ödenen ücretler ille 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden 103 ve 104 üncü maddelere göre 
tevkifat yapılacağı hususu (A) fıkrasının 1 numaralı ibendine^ 

b) 1 numaralı bendin dışında tutulan ücret ödemeferinden, KüıDtür ve Turizm Baaknkğınca belirlenen 
tiyatrolarda çalışan tiyatro sanatçılarına, münhasıran tiyatrodaki çalışmaları karşılığında yapılan ücret öde
meleri ile sporculara transfer ücreti olarak yapılan ödemelerden ve tam mükellefiyete talbi kişilerin yanında 
çalışan gemi adamlarına münhasıran uluslararası su'arda geçen hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden 
tevkifat yapılacağı hususu 2 numaralı bentte, 

Hükme bağlanmaktadır.; 
2. (Mevcut maddede 3 numaralı bent (A) fıkrasının 3 numaralı bendi olarak aynen muhafaza edilmek

te, ancak bu bent hükmünde yapılan değişiklikle, daha önce telif kazançları istisnasına giren kazancılarda tev
kifat kapsamına alınarak, bu kazançların daha düşük /bir oranda tevkiifata talbli tutulması amaçlanmaktadır. 

3. Mevcut maddede 8 numaralı bent olarak yer alan 'bent hükmü, tasarı metninde (A) fıkrasının 8 
numaralı bendi olarak muhafaza edilmekte, ancak vergi alacağı sistem'inin kalkmasına paralel olarak dağıtılsın 
dağıtılmasın Kurumlar Vergisine tabi kurumların Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 2 numa
ralı bendinde yazılı kazançlar ile 3 numaralı bendinde yazılı kazançlar dışında kalan Kurumlar Vergisinden 
muaf veya müstesna kazançlardan tevkifat yapılması öngörülimeklted'ir.: 

4. Mevcut maddede 9 numaralı bent olarak yer al.an ve tahvil faizlerinden tevkifat yapılmasını öngören 
hükülm, tasarı metninde (A) fıkrasının 9 numaralı bendi olarak yenidun düzenlenerek, tahvil faizleri yanında 
devlet tahvil faizleri, hazine bonosu faizleri ile gelir ortaklığı senedinden sağlanan gelirlerin de tevkif ata 
talbi tutulması sağlanmaktadır. 

5. Mevcut maddede yer alan ve mevduat faMerindön tevkifat yapılmasını öngören 10 numaralı bent 
hükmü tasarı metninde (A) fıkrasının 10 numaralı bendi olarak yeniden düzenlenmekte ve yapılan bu düzen-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 357) 



' — 17 '— 

leme ile 22 nci maddede yer alan döviz tevdiat hesaplarına yüriiüien faizlerle ilgiîi istisnanın kaldırılmasına 
paralel olaraik, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden de daha düşük bir oranda tevkifan yapılması 
amaçlanımalktadıır, 

6, Mevcut maddede yer alan ve faüzsliz olarak kredi veremlere ödenen kâr paylarından tevkifat yapılma
sını öngören l!l numaralı bent hükmü <A) fıkrasınm 11 numaralı bendi olarak yeniden düzenlenmekte ve 
75 inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı bendinde yapılan değişikliğe paralel olarak, anılan bende «kâr 
ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından» ifadesi ekîenereik, bu kâr paylarından da Gelir 
Vergisi tevkif atı yapılması öngörtimektedir, 

7, (A) fıkrasının 12 numaralı bent hükmü ile bir işjyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak milî piyata 
go bileti satanların nihaî olarak vergilendirilmelerini 'sağlamak amacıyla, Millî Piyango İdaresince ödenen 
komisyon bedeli üzerinden gelir vergisi tevkif atı yapılması esası getidlmektedirj 

8. Mevcut maddenin 12 numaralı bendinde yer alan ve «çiftçilerden satın alınan ziraî mahsullerin abş 
bedeli üzerinden» tevkif at yapimasını öngören hüküm (A) fıkrasının 13 numaralı bent hükmünde daha açık 
bir şekilde yeniden dliizenlenmekitedür. 

9. Mevcut maddenin 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan tevkifatla ilgili aükümler, tasarı met
ninde de (A) fıkrasının aynı numaralı bentlerinde aynen muhafaza edilmektedir. 

'Maddeye ilave edilen diğer bir hüküm ile bu maddenin (A) fıkrasının 8 numaralı bendine göre üzerin
den vergi tevkifaitı yapılan kurum kazancının, gelir ve kurumlar vergisine talbi otaıayan kişilere dağıtılması 
hallimde, tevkif suretiyle alınan verginin bu kişilere herhangi bir surette ret ve iade edilmeyeceği hükme bağ
lanmaktadır. 

Diğer taraftan, (A) fıkrasında belirtilen Ödemelerden yapıilacak tevkifat nispeti % 25 olarak belirlenmiş, 
ayrıca bu tevlkiifait nispetini her bir bentte yer alam ödemeler için ayrı ayrı sıfıra kadar indirme veya bir kat 
artırarak yenliden tespit etme ile bu yetkinin tam ve dar mükellefler için farklı oranlar tespit edilmek su
retiyle kullanılması hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir., 

27. Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi, günün eklooomik şatfüarma 
uygun olarak yeniden düzenlenmekte, öte yandan Bakanlar Kuruluna maddede yer allan vergi nispetlerini 
yüzde on indirme ve telkrar ©siki halline getirebilme yetkisi verilmektedir. 

28. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 112 nci maddesinde yapılan değişiklikle, çiftçilerin sadece tev
kif yoluyla ödedlilkferi vergilerin asgarî, ziraî vergi sayılması öngörülmektedir^ 

Stopaj yoluyla ödenen vergi asgarî ziraî vergi olarak kabul edildiğine ve ziraî mahsuller satışlarında tev
kif yoluyla etkin bir şekilde vergülendirMğine göre, alynı amaca yönelik olan ve işletme büyüklüğü dik
katte alınmak suretiyle uygulanan ikinci bir otokontrol müessesesine gerek bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, istetme büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle uygulaman aısgarî ziraî vergi esası kaldırılarak, 
madde yeniden düzenlenmiştir. 

29. Maya* standardı ile ilgili maddenin birkoi fıkrasında yer alian temel gösterge tutarlarından 90 000 
liralık had 450 000 liraya, 120 000 M i c had ise 800 000 liraya yüksdtâıtokte ve hayat standardına ilişkin 
lira olarak bdirtilen gösterge tutarları bir kat artırılmaktadır. Maddede yapılan diğer bir değişiklik ile de 
hayata standartı esasının uygulanması kamusunda Bakanlar Kurulunla tanınan yetkiler genişlenerek yeniden 
düzenlenmektedir, 

30. !Bu fıkra ite Geir Vergisi KanunuttUtt 13, 17, 18, 21, 24/3, M, 47, 48, 53, 8<>, 87 ve 103 üncü mad
desinde yer adan maktu had ve miktarları on katına ikadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmakta
dır. 

31. Bu fıkra ile 1 Ocalk 1986 tarihinden önce açtırılan döviz tevdiat hesapları için ödenen faizler ile 
bu tarihten evvel ihraç edilen özel kanunlarla veya devletin kanunların verdiği yetkiye dayanılarak akteddiği 
mukavelelerle her türlü vergfiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlenin faiz, kâr payı ve ikramiyeleri gelir 
vergisinden müstesna tutulmak'Iiadır. Diğer taraftan, bu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa. eklenen geçici 
11 indi madde hükmü ile Kurumlar Vergisinden müstesna tutulan kazançların dağıtımı hâlinde % 25 ora
nında Gelir VergM tevkif atı yapılması öngöriitaektedk.< * 
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Madde 3. — Kuramlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin madde gerekçesi i 
\i Bu hükümle, Kanunun birinci maddesine «iş ortaklıları» eklenmektedir. 
Türlkiyeriin dış dünya ile olan ekonomik ilişkilerinim artması sonucu iş ortaklığı (Mn't Venture) şeklin

deki kuruluşların sayısı giderek artmaktadır.. Bu kuruluşlar kazancı paylaşmak amacıyla kurulan ortaklıklar 
olup, bellıi bir işin 'birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmektedirler. Diğer bir anlatımla; her ortak işıin 
beli bir bölümünün yapımım taahhüt etmeyip (Konsorsiyum) topluca işin tamamını (müştereken yapacak
larını iaahhüt etmektedirler. 

Şahıs şirketleri veya • gerçelk Ikişfein kurumlarla veya kurumların kendi aralarında oluşturdukları bu tür 
ortaklıklar yürürlükteki mevzuatımıza göre adi ortaklık sayılmaktadır. Bu durum vergileme açısından büyük 
prdblemler çıkarmaktadır. Bu tür kuruluşları vergli mevzuatı yönünden disiplin altıma almak amacıyla bu or
taklıkların kurumlar vergisi kapsamına alınması öngörülmüştür., 

2.1 Yürürlükte olan hükümle dernek ve vakıfların iktisadî işletmelerinin tanımı yapılmış ve nlt'ali'kleri 
saptanmış ise de taşınır ve taşınmaz malların gelirlerini fcavramama'ktadır., 

Bu hükümle dernek ve vakıfların ticarî, sınaî ve ziraî işletmeleri dışında, mal ve hakların kiralanması 
işlemleri de iktisadî işletme kapsamına alınmaktadır. Bu değişiklikle iktisadî işletme kavramında bütünlük 
sağlanmaktadır.ı 

3. Bu hükümle kanuna altıncı maddeyi takiben mükerrer altıncı madde ekienmek'tedİr. Bu maddede ku
rumlar vergisi kapsamına alınan iş ortaklıklarının tanımı yapılmakta ve mahiyetlerii açıklanmaktadır. 

4. Bu hükümle Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 8 ve 15 numaralı benler/inde değişiklik 
yapılma!k'tadır,ı 

a) Kurumlar Vergisi Kanunununun 7 nci maddesinin 8 numaralı bendinde yapılan değişiklikle Beden Ter
biyesi Teşkilatına dahil derneklere veya kamu idare ve müesseselerine ai't idman ve spor müesseseleri 
yanında sadece İdman ve spor faaliyetlerinde bulunacak olan anonim şirketler de muafiyet kapsamına alın
mıştır. Böylece bu kuruluşların şirketleşmeleri teşvik edilmiştir, 

(b) Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflara, 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre belli 
şaftlarda Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti verilebÜllmekted'ir.1 

Ancak söz konusu maddede, Vergi muafiyeti verilebilecek vakıfların sahip olması gereken nitelikleri genel 
hatları ile belirtilmiş olup, muafiyetin kazanılması ve kaylbedilmesine ilişkin şartlar ve izlenecdk yöntem ise 
Türk Medenî Kanununa Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 37 nci maddesinde açıklanmıştır, 

Vakıfları yıllık kalkınma programlarında belirlenen hedeflere yöneltmek ve günümüzün değişen ekonomik 
şartları çerçevesinde muafiyet şartlarını yeniden belirlemek tüzük değişikliği yapılmasını zorunlu kılmakta
dır. Bu değişikliğin yapılması ise belirli prosedürün tamamlanmasını gerektirdiğinden uzun zaman almakta
dır. Nitekim tüzükte son değişikliğin yapıldığı 1982 yılından bugüne kadar geçen sürede muafiyet için 
va'kfın sahip olması gereken asgarî 30 milyonluk malvarllık çok yetersiz kalmış ve bu maılvarlıfc ile kamu 
hizmeti görülmesi imkânsız hale gelmiştir, 

Öte yandan Kanunun bir vergi mevzuu olması nedeniyle vergi muaflığının kazanılması ve kaybedilmesi
ne ilişkin şartların, usûl ve esasların tespit yetkisinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait olması gerekir. Anı
lan maddeye ilave edlilen söz konusu fıkra ile bu konuda Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmek
tedir., 

Aynı bentte sadece bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlar için muafiyet ge
tirilmektedir., 

5< !Bu Jıükümle, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 indi maddesinin 1 numaralı bendi yürürlükten kaldırıl
makta, aynı maddenin 3 numaralı bendii ile. 9 numaralı 'bendimin birinci paragrafı değiştirilmekte ve maddeye 
üç yeni bent eklenmektedir, 

Buna göre : 
a) Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, vergü alacağı müessesesi kaldırılmakta ve kurumlardan 

kâr payı alan ortakların anılan kâr paylarını beyannamelerine dahil etmemeleri öngörülmektedir. Bu düzen
lemeler sonucu iştirak kazançları istisnası uygulama imkânını yitirdiğinden yürürlükten kaldırılmıştır. 
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lb) Maddenin 3 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, Türkiye'de işyeri olan veya daliımî temsilci bulun
duran dar mükellefiyete talbli kurumların bu işyeri veya daimî temsilci vasıtasıyla olsun olmasın yurt dışında 
elde ettikleri ve döviz olaraik Türkiye'ye getirdikleri kazancıların vergilendirilmeyeceğli madde metninde be
lirtilmiştir. Böylece mevcut uygulamaya açıklık kazandınknıştır,ı 

c) 'Kurumlar VergM Kanununun 1 inci maddesinde yapıilan değişiklikle iş ortaklıkları mükellefler ara
sına alınmıştır. Bu düzenlemeye paralel olarak 8 inci maddenin 9 numaralı bendinde «iş ortaklıkları» da be
lirtilmek suretiyle buruların yatırım' indirılminden yararlanmaları sağlanmıştır., 

Öte yandan bilimsel araştırma ve geliştirme yatırımları için % 100 oranında yatırım indirimi önıgörül-
mekıtedir. Böylece kurumHarın bu tür yatırımları vergi yoluyla teşvik edilmektedir., 

d) Anonim şirketlerin gerek kuruluşlîarında gerekse sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse se
netlerini itibarî değerin üstünde bir bedelle elden çıkarmaları halinde elde edilen, hisse senetlerinin itibarî de
ğerleri toplamı ile eklen çıkarma bedelleri toplamı arasındaki fark, emisyon primi niteliğindedir. 8 inci mad
deye eklenen 13 numaralı bent ile söz konusu emisyon primleri kurumlar vergisinden müstesna tutulmakta
dır. Ancak istisna söz konusu hisıse senieiülerinkı borsaya kayı'tlı dlması halinde uygulanacaktır. 

e) Kurumlar Vergisi Kanununun 8 indi maddesine eklenen bent ile zararlı kurumların başka şirketler
ce devralınıp daha verimli çalıştırmaları teşvik edilmektedir, 

f) Bu hükümle okul, kreş, spor ve sağlık tesislerinin açılmasını teşvik etaıek amacıyla, kurumların söz 
konusu teslislerin isHeti'Imeslinden elde ettikleri kazançIiarın tamamı 5 yıl süreyle kurumlar vergisinden istisna 
edilmiştir. Bu istisna anılan tesislerin kalkınmada öncelikli yörelerde kurulması halinde 10 yıl olarak öngö
rülmüştür. öte yandan aynı maddeyle Maliye ve Gümrük Bakanlığına istisnanın uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları tespit yetkisi verilmektedir., 

<6< Bu hükümle Geâİr Vergisi Kanununa paralel olarak dar mükellefiyete tabi kurumların Hükümetin 
müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar dar mükel
lefiyet kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak söz konusu hükümden yararlanacak dar mükellefiyete ta/bi ku
rumların bu sergi ve panayıriardaki işyeri veya daimî temsilcisi dışında Türkiye'de başkaca işyeri olmaması 
veya daimî temsiîeti bulundurmaması gerekir. Bu hükümle gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri arasında ku
rumlar aleyhine olan eşitsizlik giderilmiştir. 

7. Bu hükümle okul, kreş, spor, yurt ve sağlık te Vsterinin yapımı teşvik edilmektedir. 
Söz konusu hükümle okul, kreş, yurt, spor ve eğitim teslislerini inşa ederek, Genel Bütçeye dahil daire

lere, katma bütçeli idaretere, Sİ özel idarelerine, belediyelere veya köylere bağışlayan mükelleflerin bu tesislerin 
inşaatı içlin yaptıkları harcamaların tamamım vergi matrahlarının tespitinde gider olarak indirmelerine imkân 
tanınmaktadır. Ayrıca mükelleflerin bu tesislerin inşaası, veya mevcut olan tesislerin faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri için yukarıda belirtilen kuruluşlara yapacakları har türlü bağış ve yardımlar da gider olaraik 
kabul edilmektedir. Ancak bu hükümden yararlanabil msk için yeniden inşa edilecek olan yurt ve sağlık te
slislerinin 50 yatak kapasitesinden az olmaması gerekir. 

Aynı bentte, bilimsel araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla sadece bu tür faaliyetlerde 'bulu
nan kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve yardımların bağış ve yardımı yapan kuruluşların vergi matrah
larından indirmeleri öngörülmektedir. 

öte yandan aynı hükümle sözü edilen bağış ve yar Umları öncelikle ihtiyaç duyulan yerlere yöneltmek 
için Maliye ve Gümrük Bakanlığına miktar ve bağış yapılacak yerleri ve tahsis edileceği kuruluşları 'belirle
me konusunda yetki verilmektedir. 

8. Bu hükümle Kurumlar Vergisi beyannamesinin yasal düzenlemelere paralel olarak ihtiyaç duyulan 
bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenmesini ve mümkün olduğu ölçüde basitleştirilmesini temin amacıyla 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmiştir. 

9. Bu hükümle Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi yeniden düzenlenmekte ve dar mükel
lefiyete ta'bi kurumların tevkif ata tabi kazanç ve iratları için tek 'bir oran belirlenmektedir. 

Yapılan düzenleme ile tam ve dar mükellefler arasındaki uygulama farklılıkları giderilmekte ve sistem 
basiüeşftirilmektedir. 
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Ayrıca dar mükellef kurumların verecekleri beyannamelerin daha basit ve günün şartlarına uygun olmia-
sıını sağlamak amacıyla Maliye ve Gümrük 'Bakanlığına yetkü verilmiştir. 

10. Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle vergi alacağı müessesesi kaldırılmakta, sistemin basit
liği açısından kurumlaırdan elde edilen kâr paylarının ortaklarca verilecek beyannamelere dahlil edilmemesi 
ve ayrıca 'bu kâr paylarından tevkif at yapılmaması öngörülmektedir. Sistemin daha sade ve basit olması için 
kâr paylarından alınan gelir vergisi kurumlar vergisine dahil edilmiş ve vergi nisbeti % 46 olarak 'belirlen
miştir. 

Böylece, öngörülen 'bu değişiklikle, stopaj matrahı tespit ve 'beyanname düzenleme külfeti mükellef üze
rinden kaldırılmakta, diğer taraftan vergi idaresi stopaja ilişkin beyannameleri alma, takip ve 'bunlara ilişkin 
tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinden kurtarılmaktadır. 

Bu oran değişikliği mükelleflere ek bir vergi yükü getirmemektedir. 
Ayrıda Balkanlar Kuruluna kurumlar vergisi niiısbetfi nü % 50 oranına kadar artırmaya yetki verilmiştir. 

11. Kurumlar Vergisi Kanununa 40 inci maddeyi takiben dahili tevkifata ilişkin mükerrer 40 inci madde 
eklenmektedir. , 

Eklenen maddeyle kurumlar vergisi mükellefleri dahilî tevkifat kapsamına alınmaktadırlar. Ayrıca dlalhili 
tevkifatın uygulanmasında Gelir Vergisi Kanununun dahilî tevkifata ilişkin hükümlerinin kurumlar vergisi 
mükellefleri için de geçerli olacağı açıklanmaktadır. 

Bu değişiklikle gelir ve kurumlar vergM mükellefleri arasında vergi yükü açısından paralellik sağlanmış
tır. 

12. a) Bu hükümle Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birindi ve dördüncü 
fıkraları değiştirilmektedir. 

Anılan maddenin birindi fıkrasında yapılan değişiklikle, şirketin akliifine dahil bulunan iştirak hisseleriyle 
Türk Medenî Kanununun 632 nci maddesinde yer alan gayrimenkullerin 1985 ve 1986 yılarında satışın
dan doğan kazançların ı% 80 inim, 1987 yılında satışından doğan kazançların 1% 70 inin ve 1988 yılında satı
şından doğan kazançların İse i% 60 inin maddede belirtilen şartlar çerçevesinde vergi İstisnasından yararlan
maları sağlanmış ve mükelleflere ek üç yıllık bir süre daha tanınmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle de; anılan yıllarda sermayeye eklenmek suretiyle is
tisnadan yararlanan söz konusu kazançların 5 yıl1 içinde işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmesi öngö
rülmektedir. 

b) Bu hüküm, 1.1.1986 tarihinden önce vergiden muaf olarak ihraç edilen menkul kıymetlerin temettü, 
faiz ve ikramiyelerinin kanun değişikliğinden sonra da vergilendiritaemesi amacıyla getirilmiştir. Böylece 
mevcut haklar korunmuştur. 

c) Bu hükümle yenli vergi nispetinlin kurumların 1985 takvim yılı kazançlarına da uygulanması öngö
rülmektedir. Ancak özel hesap dönemi kullanan ve hesap dönemi 1 Eylül 1985 tarihinden önce sona eren 
mükelleflerin beyan ettiği 1985 yılı kazançl'aınna yeni oran uygulıanmayacak bunlar !% 40 oran üzerinden 
vergilendMleceklerdir. 

d) Bu hükümle, 2362 sayılı Kanunun1 yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yürürlük tarihine kadar ay
rılmış olan İhtiyat akçeleri ve banka provizyonlarının sermayeye eklenmesi veya ortaklara dağıtılması hal
lerinde bu işlemlerin gerçekleştirildiği yılın ticarî kazancına vergilendirilmeden önceki brüt tutarları üzerinden 
ilave edileceği, teşebbüsün tasfiyesi halinde ise tasfiye kârının hesaplanmasında dikkate alınacağı öngörülmüş
tür. . 

Yine aynı madde hükmü ile 'ihtiyat akçeleri ve banka provizyonları üzerinden daha önce ödenmiş bulu
nan kurumlar vergisi ile tevkif yoluyla ödenen gelir vergilerinin ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden 
mahsup edilmesi esası getirilmiştir. 

Bu nitelikteki kârlar, kurumların bilançolarında, dağıtılmayan kârlar, kanunî ihtiyatlar, fevkalade ihtiyat
lar, olağanüstü yedek akçeler, ihtiyarî ihtiyatlar v.b. adlar altında yer almaktadırlar. 

e) 1.1.1986 tarihinden önce vergiden muaf olarak ihraç edilen menkul kıymetlerin temettü faiz ve ikra
miyeleri kurumlar vergisinden İstisna olduğundan, bunlara ilişkin giderlerin kurum kazancından düşülmemesi 
esası bu maddeyle sağlanmaktadır. 
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Madde 4. — Bu madde ile 2978 sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler 
aşağıda açıklanmıştır. 

1. Bu fıkra ile «Ücretlilere Vergii ladesi Hakkında Kanun»un adı, «Vergi ladesi Hakkında Kanun» 
olarak değiştirilmektedir. 

2. Bu fıkra İle vergi iadesinden yararlananların kapsamı genişletülerek, kapsama çiftçiler ile ticarî ve 
meslekî kazançları üzerinden gelir vergisine ta'bi olan gelir vergisi _ mükellefleri de dahil edilmektedir. 

3. Bu fıkra ile vergi iadesi hakkından yararlananların, elde ettikleri vergiye ta'bi gelirleri de dikkate alı
narak: vergi iadesine esas olacak net gelirlerinin tanımı yapılmaktadır. 

4. Bu fıkra ile vergi iadesine esas tutarlar yükseltilmekte, Bakanlar Kuruluna vergii iadesine esas tutar
ları iki katma kadar artırma veya kanunî hadlerinin yarısına kadar azaltma, oranları ise yarısına kadar ar
tırıp, azaltma yetkisi verilmekte ve bu yetkinin, iş nıev' ileri veya mükellef grupları veya vergi iadesine konu 
harcama kalemleri itibariyle farklı bir şekilde kullanılmasına knkân tanınmaktadır. 

Ayrıca, Maliye ve Gümrük Bakanlığına vergi iadesine esas tutar ve oranlarda 'bir değişiklik yapmadan, 
vergi iadesine esas aylık tutarları yıllık olarak veya vergi 'iadesinin dönemine göre tespit etone yetkisi ve
rilmektedir. 

5. 'Bu fıkra ile vergi iadesinin usul ve esasları yeniden düzenlenmektedir. 
Yemi düzenlemede, hali hazırda vergi iadesinden yararlananların vergi iade ödeme usul ve esaslarında bir 

değişiklik yapılmayıp, 'bu Kanun ile vergi iadesinden yararlananlar kapsamına alınanlar için, vergi iadlesi-
riin usul ve esasları hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, Maliye ve Gümrük Bakanlığına vergi dairelerinin İş yükü ve vergi ladesinden yararlananların 
belge toplama konusunda ileride meydana gelebilecek eğilimlerine göre, vergi iade dönemlerini değiştirme 
yetkisi verilmektedir. 

6. Bu fıkra ile 2978 saydı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına «Vergi tevkifatı yapan sorumlu-
lan> ifadesi eklenımekte ve maddeye yeni bir fıkra ilave edilmektedir. 

Yeni eklenen fıkra ile ticarî ve ziraî kazançları ne deniyle gelir vergisine ta'bi olanlar ile götürü usulde tes
pit edilen ücret gelirine sahip olanların, vergi iade beyannamesine ekili olarak ibraz ettikleri belgelerin vergi 
dairelerince kendilerine iadesi ve bu 'belgelerin 5 yıl süre ile saklanması hususunda amir hüküm getirilmek-
tedÜr. 

7. Bu fıkra ile 2978 sayılı Kanunun 6 ncı madde simin birinci fıkrasının (b), (c) ve (e) bentleri ile ikinci 
fıkrasına «sorumlular» ifadesi eklenmektedir. 

8. Bu fıkra ile 2978 sayılı Kanunun 7 nci maddesine «sorumlu» ifadesi eklenmektedir. 
'Madde 5. — Bu maddenin gerekçesi fıkra sıraları itibariyle aşağıda açManmıştır. 

1. !Bu fıkra ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü maddecinin birindi fıkrası dleğişDiriteişltür. 353 Sa
yılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanu'ounun 2 nci maddesi gereğince askerî mahkeme
ler, bazı istisnalar dışında 'iki askerî haklim ve bir subay üyeden cfaşmakltadır. Sıibaıy üyeler muvazzaf ve mu
harip sınıl sulbaylar arasımdan yine aynı Kaniüna göre seç/irnekite ve askerî yargı ile ilgili davalara katıldık
larında yargı görevini yürütmektedirler. 

Askerî mahkeme heyetlerinin görmekte oldukları davalarla ilgili olarak şehir içli ve şehir dışında k'eşjif, du
ruşma ve benzeri görevleri yapmaları halinde 492 sayılı Harçlar Kanununum 34 ündü maddesi uyarınca yol 
gideri ve yol tazminatı atmakta ancak maddede «subay üye» talbiri bulunmadığından aynı yargı görevini yü
rüten sulbay üyeler memuriyet mahallinde yapılan işlemlerden dolayı 492 sayılı Hariıuna göre bir tazminat al* 
mamakitia keza, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri de memuriyet mahallî içindeki görevlerden dolayı 
gündelik ödenmesine imkân vermediğinden bundan da yararlanamamaktadır. 

iBu durum aynı yargı sorumluluğunu paylaşan ve aynı işlemi yapan görevliler arasında farklı uygulamaya 
sdbep olduğunldan maddede yapılan dteğ5$Skikle bu farklılık #ieritaıi$tir. 

2. Bu fıkra ide 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin sonuna «k» fıkrası eklenmiştir. 
"Eklenen hu fıkra ile, spor kulüplerinin Anonim Şirket halime dönüşmelerini temin maksadıyla bu kulüpler 

rin sporla uğraşmak üzere kurulan Anonim Şirketlere ısarmaye olarak koydukları gayrîmenkullter ile bu şir-
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'ketlere devreUtikleri gayrilmenkulerin devir ve iktisap işlemleri harçitan isfena edilmiş, dolayısıyla sporun alt 
yapısını oluşturan saha ve tesislerin edinilmesinde vergi yiükünüin lazalltılımaısı amaçlanmıştır. 

3, IBu fıkra ite Tapulama Kanunumda yer alan harçların, Harçlar Kanunu kapsamına alınması nedeniyle, 
•Kamunun 68 indi maddesi değiştirilerek, kadastro ve tapulama harçlarının ödeme zamanı biribirine paralellik 
arz edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir., -

4. IBu fıkra ite 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinin son fıkrası değiştirilmiştir. 
Belediye sınırları içinde yenliden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (tslkan Belgesini) vermekte 

olan Belediyelerin bu belgeyi vermeden önce harca ilişltin makbuzu arama mecburiyeti bulunmaktadır. 
Yapılan değişiklikle belediye sınırları dışında yenicen inşa edilen binalar bakımından Bayındırlık ve İs

kân Bakanlığı memurlarına da aynı sorumluluk getirilmişitir. 
5. Bu fıkra ite 492 sayılı Harçlar Kanununa mükerrer' 138 inci madde dMenmliştir. Eklenen bu madde 

île gerek tarifelerde gösterilen maktu harçları ve gerekse maktu ve nispî haraların asgarî ve azamî miktarları
nı belirleyen hadleri birlikte veya her tarife itibariyle ayrı ayrı veyahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri ı/t'i-
'barilyte birlikte veya ayrı ayrı on katma kadar artırma 'konusunda Balkanlar Kuruluna yetki veritaı'işitir. Bu 
yetlki ile Balkanlar Kurulu tarifelerde belirtilen' maktu harçları veya malktu ve nispî harçların asgarî ve aza
mî miktarlarını 10 kat arttırabilecektir. Ayrıca Bakanlar Kurulu, Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
miktar ve hadlerden az olmamak kaydıyla yeni had ve miktarlar tespit edebilecektir. 

6, Bu fı'kra ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde değişiklikler yapılmaktadır. Yapılan deği
şiklikler tarifelerin sırasına göre aşağıda açıManımıştır. 

a) Kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yer alan iflas ve konkordato harçlarındaki nispetler yüzde 5 ve yüz
de 2'den, sırasıyla yüzde 2 ve hinde 5^ indirilmek suretiyle bu işlemlerdeki harç miktarlarının azaltılması 
sağlanmıştır. Ayrıca konusu belli bir değerle fligiKi bulunan davalarda, hükmedilen değer üzerinden alman 
•binde 30 nispetindeki harcın oranını, Binide 30 ile Binde 10 arasunlda tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkili 
'kılınmıştır. 

ıb) ı(4) sayılı tarifede yapılan değişikliklerle; 
aa) Tarifenin 13 numaralı benıdlinin (a) fıkrasının birinci cümlesi değiştirilerek, tapuda kayıtlı olmayan 

arsa ve arazii üzerine inşa edilen bina vesair tesislerin ünşaaı nedemiylle de harç alınması gerektiği konusuna 
açıklık getirilmiştir. 

Bu fikranın üçüncü paragrafında yapılan değişiklikte de emlak vergisinin mahallî idarelere devredilmesi se
bebiyle, yeni inşaata ilişkin harcın mükellefler tarafından verilen beyanname üzerine tarh edilmesi öngörül-
müşıtih\ 

bb) Tarifenin 20 numaralı bendinin (a) fıkrasındaki değişiklikte, gayrimenlküllerin devir ve iktisaplarında 
emlak vergi değerinin satış bedelinden az olması halin'de harem satış bedeli üzerinden alınması esası getiril
mişitir 

Bu fıkraya eklenen paragrafla tapuda kaydı bulunmayan gayrimenlküllerin zilyetlik devir sözleşmelerinde 
de aynı bükümlerin uygulanacağı, ayrıca emlak vergisinin mahallî idarelere devri dolayısıyla zilyetlik devir 
sözleşmelerinden alınacak harcın mükellefler tarafından verilen beyanname üzerinden tarh edilmesi esası ge-
'tirilmiştir. 

oc) 28.6.1966 tarilh ve 766 sayılı Tapulama Kanununda yer alan ve malktu olarak harca tabi tutulan is
temler, tarifeye dahil edilerek nispî harca tabi tutulmuş, bu suretle tapulama ve kadasitro harçl'annıda nispet ve 
uygulama bakımımdan birlik sağlanmıştır. 

ıdld) Tarifenin sonuna eklenen fıkra ile tapudaki .öins tashihi işlemlerinin sürüncemede kalmaması için 
bu işlemlerin belli bir sürede yapılmaması halinde, harcın yüzde 50 fazlasıyla alınması önıgörü'lmüşıüür. 

c) :(8) sayılı tarifede yapılan değişikliklerle, Türkiye dahilinde kutlanılan her .türlü telsiz verici, alıcı ve 
'Verici - alıcı cihazlarıyla ilgili işlemler ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca kapalı devre televizyon sis
teminin kurulması ve işletilmesi için verilen izin belgeleri, harem kapısiamına alınmıştır. 

,. d) 'Kanuna ekli (9) sayılı tarife 2918 sayılı Kanunla trafik işlem ve belgelerinde yapılan değişikliğe para
lel olarak yenliden düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Bu maddenin gerekçesi fıkra sıraları itibariyle aşağıda açıklarıimışltır. 
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\< IBu fıkra ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa mükerrer 30 uncu maldde ekl|enm'il§ltir. Eklenen bu 
madlde ile gerek tarifelerde gösterilen maktu vergileri ve gerekse malklbu ve nispî vergilerin; asgarî ve azamî 
miktarlarını belirleyen hadleri birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırma konusunda Bakanlar Kurulu' 
na yetki verilmlişitAr. Bu yetki ile Bakanlar Kurulu tabloda belirtilen maktu vergileri veya maktu ve nispî ver
gilerin asgarî ve azamî miktarlarını on katına kadar aritıralbileodk ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarilhıte-
ki miktarlardan az olmamak üzere yeni had ve miktarlar ıbelürleyelbilieoelkltlirı, 

2. IBu fıkra ile damga vergisi ile illgli istüsnalara 'ilişkin (2) sayılı talblonun «IV. Ticarî ve medenî is
terle illıglili kağıltlar» bölümünün' 6 ncı fıkrası değiştirilmiştir. Fatura ve makbuzlarım bu tasarı ile Kanuna 
ekli (1) sayılı tablodan çıkartılmış olması nedeniyle damga vergisinden istisna edilmiş ve fıkradaki sınırlı is
tisna hükmü de buna paralel oiaralk kaldmlimışitır, 

Madde 7. — Tasarının bu maddesi ile yapılan düzenlemeyle : 
a) Değerli kâğıtlar talblosunda yer aftan kâğıtların 'bedelleri para değerirMekİ değişmeler göz önünde tu

tularak günün şaftlarına uygun olarak yeniden tespit olunmuştur. 
Ib) Kanuna bağlı talblıoda yer allan şoför eMiyetnameleri, trafik çalışma karneleri ve trafik ruhsatnamele

rinin isimleri 2918 sayılı Trafik Kanununa paralellik sağlamak amacıyla, sırasıyla şoför sürücü belgeleri, sü
rücü çalışma belgeleri (İkameleri), trafik bölgeleri ve tescil belgeleri olarak değiştirilmiş ve şoför sürücü bel
geleri için aralarında fark gözetilmeksizin değerli kâğıt bedeli tespit edilmiştir. 

c) (Evlenme cüzdanı yerine' 1587 sayılı Nüfus Kanununda değişiklik yapan 3080 sayılı Kanun ile (Ulus
lararası) aile cüzdanı kullanılması esası getiriMiğllnden, evlenme cüzdanı tablodan çikarılmıştr. 

d) 3180 sayılı Kanunla harç uygullamasında işçi-diğer vatandaş ayırımı kaldırıldığından buna paralel ola
rak pasaportlara ait değerli kâğıt badelerinin tespitinde de bu farklılık gMerilmiştir* 

e) 2456 sayılı İşletene Vergisi Kanunu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ille yürürlükten kal
dırıldığından işletme vergisi perakende satış vesikasının uygulama alanı kalmamış ve Değerli Kâğıtlar Kanunu 
kapsamından çıkarıflimıştır. 

Madde 8. — Bmılaık Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin gerekçeleri fıkra sıraları itibariyle aşa
ğıda açıklanmıştır. 

1< 'Bu fıkra ile belediye ve mücavir alan sınırları dışınlda bulunan binalar vergiden muaf tutulmakta, 
ancak, Gelir Vergisinden mua)f esnaf ile götürü usulde Gelir Vergisine talbi mükelefier tarafından bizzat iş
yeri olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere, ticarî, sınaî ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile 
muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar muafiyet kapsamı dışında bırakılmaktadır. 

2. Temizleme ve Aydınlatma Harcı kaldırıldığından işyeri olarak kullanılan binalara ait vergi nispeti 
binide 3ten binde 5'e, meskenlere alt vergi nispeti binde 2\ien binde 4'e çıkarılmaktadır., 

3. Emlâk Vergisi belediyelere devredildiğinden, Bina Vergisini tarh yetkisi belediyelere verilmekte, bir 
îl veya İlçede birden fazla belediye olması halinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bina
lara ait verdinin hanıgü belediye tarafından tarh edileceğini tayine valiler yetkili kılınmaktadır. 

4. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki arazi vergiden muaf tutulmakta ancak, Gelir Vergisinden 
muaf esnaf ile götürü usulde Gelir Vergisine talbi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa 
ve arazi hariç olmak üzere, ticarî, sınaî ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar ve arsa sayıla
cak parsellenmemiş arazi muafiyet kapsamı dışında bıra'kı1mak!tadrr.ı 

5. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki arazi muafiyet kapsamına alındığından bu fıkra ile arazi 
ile ilgili istisna bir belediye ve bu belediyenin mücavir allan sınırları içinde bulunan araziye inhisar ettirilmek
tedir., 

6. Temizleme ve Aydınla'tima Harcı kaldırıldığından, bu fıkra ile arsaların vergi rüspet'i binde 5*ten 
binde 6'ya çıkarılmaktadır., 

7. Arazi de asgarî değer" kapsamına alındığından bununla ilgili yetti düzenlemeler yapılmakta ayrıca, her 
11 veya İlçe için arazinin cinsi (kıraç, talban ve sulak itibarı ille değerleme yapılacağı bdktilrnektedir. Diğer ta
raftan, turistik bölgelerde pafta, ada veya parsel bazımda yapılacak değerlemeler konusunda Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca kullanılacak yetkinin ilgili valiler tarafından kullanılması öngörülmektedir. 

'8. (Emlak Vergisi belediyelere devredildiğinden Arazi Vergisinin belediyelerce tartı edileceğine daiir 3 üncü 
fıkraya paralel düzenlemeler yapılmaktadır. 
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9. 'Bu fılkra ile Belediye ve mücavÜr alan sınırlan dışında bulunan emlakin biin'a ve arazi kıymet boyanı 
defterine yazldıırıilmaik suretiyle beyan ediieceğlinte ve bu yerlerde bulunan bina ve araziden hangilerinin beyan
name ile bildirileceğine dair düzenlemeler yapılmaktadır, 

10. Bina ve arazinin devir ve temliki sırasında vergi ilişiği aranmayacağına ve devir ve temlik tari
hine kadar ödenmemiş vergilerden devreden ve devralanın müteselsilen sorumlu tutulacaklarına ancak, devra
lanın vergiyi ödemesi halinde devredene rücu hakkının bulunduğuna dair düzenlemeler yapılmaktadır. Ayrıca, 
ödenmemiş verginin süratle takip ve tahsilini sağlamak için tapu dairelerinin devir ve temlik işlemini ilgili 
belediyelere bildirmesi öngörülmektedir. 

11. Emlak Vergisi beyannamesinin ek süreye rağmen verilmemesi halinde yapılacak işlemler belirtilmek
tedir. 

12. Köy kıymet beyanı defterlerinin doldurulması sırasında tarha yetkili dairenin muhtarlara yardımda 
bulunabilmesi için İçişleri Bakanlığına yetki verilmektedir. 

13. Emlak Vergisi hakkında Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Ka
nun hükümlerinin uygulanacağına, belediye yetkililerinden hangilerinin vergi dairesi müdürü sıfat ve yetkisine 
haiz olacağına ve Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkilerin be
lediye başkanları tarafından kullanılacağına dair düzenlemeler yapılmaktadır. Ayrıca, Emlak Vergisi Kanu
nunda geçen «vergi dairesi» tabirinin belediyeleri ifade edeceği de hükme bağlanmaktadır. 

14. Emlak Vergisinin dağılımına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. 

15. Tahsili mahallî idarelere bırakılan vergi, resim, harç ve payların sayısı oldukça fazla ve bu konulara 
ilişkin mevzuat da oldukça dağınık bulunmaktadır. Başta Emlak Vergisi olmak üzere sözkonusu mükellefi
yetler, yurt dışındaki vatandaşlarımızı (özellikle Batı Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi yabancı 
ülkelerde çalışan işçilenimizi) yakından ilgilendirmektedir. Her bir mahallî idare teşkilatının yurt dışındaki 
mükelleflere hizmet götürmesine de fiilen imkân yok tur. Bu sebeple yurt dışındaki danışmanlık hizmetleri
nin Maliye ve Gümrük Bakanlığının yurt dışı temsilciliklerinde görevli personeli ile, özellikle Emlak Vergisi 
genel beyan dönemlerinde adıgeçeri bakanlıkça geçici olarak görevlendirilecek personel marifetiyle yapılması 
gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak, Emlak Vergisi Kanununa eklenen ek madde ile, sözkonusu 
idarelerce tahsil edilen vergi, resim, harç ve paylara lilişkin yurt dışı danışmanlık hizmetlerinin Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca yürütülmesi ve buna ilişkin usul ve esasların da adıgeçen Bakanlık tarafından belirlen
mesi öngörülmektedir. 

16. Emlak Vergisi miktarını mahalleler, köyler veya cadde, sokak yahut değer bakımından farklı bölgeler 
itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere 1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı için % 20'den fazla olmamak 
üzere indirmeye belediye meclisleri yetkili kılınmaktadır. 

Diğer taraftan, 1.1.1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiş emlaka ait tarh yetkisinin belediyelere 
ait olacağı, anılan tarihe kadar beyan edilmiş emlaka ilişkin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerine Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına bağlı vergi dairelerince devam olunacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun da; yapılan değişikliklerin gerekçeleri fıkra sıraları itiba
riyle aşağıda açıklanmıştır. 

1. Bu fıkra ile Kanunda yer alan maktu vergi ve harç miktarları artırılmıştır. 
2. Haberleşme Vergisi Posta Telgraf Telefon îşletmesince sadece abonelerden alınmakta, abone olmayan

lar tarafından ödenen ücretler vergi kapsamına girmemektedir. Abone olan ve olmayanlardan alınan ücret
lerin ayrılması ve bu ayrıma göre verginin hesaplanma sındaki zorlukları gidererek uygulamada kolaylık ve ba
sitlik sağlanması için aboneler dışındaki kişilerden tahsil edilen ücretler de verginin kapsamına alınmıştır. 

3. Bu fıkra ile Kanunda yer alan maktu vergi ve harç miktarlarının, kanun değişikliği yapılmadan, de
ğişen şartlara uygun hale getirilmesi bakımından on katına kadar artırılması ve on katından çok olmamak 
üzere yeni hadler tespit edilebilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

4. Bu fıkra ile müze güriş ücretlerinden belediyelere pay verilmesi öngörülmektedir. 
5. Bu fıkra ile Meslek Vergisinin mücavir alanlarda uygulanabilmesi için bu alanlara belediyelerce 

hizmet götürülmesi şartı kaldırılmıştır. 
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Madde 10. — 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, verginin nispeti 
yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkarılmış ve dağılıma ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Bu maddenin gerekçesi fıkra, sıraları itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 
1. Emlak Vergisinin belediyelere devri dolayısıyla 2380 sayılı Kanunun 1 indi maddesinde yer alan nis

petler yeniden belirlenmiştir. 
2. Emlak Vergisinin belediyelere devri dolayısıyla 2380 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddede yer alan 

nispetler yeniden belirlenmiştir. 
3. 2380 sayılı Kanunla eklenen ek 1 inci madde ile, mahallî idarelerce tahsil edilen vergi, resim ve harç

larla ilgili beyannamelerin verilmesi bakımından mükelleflerin, tarh, tahakkuk ve tahsili işlemleri yönünden . 
hem mükelleflerin hem de mahallî idarelerin sıkıntıya düşmemesi ve zorlukla karşılaşmaması için, içişleri 
Bakanlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca basımı ve dağıtımı yapılacak beyanname, rehber 
ve diğer basılı kâğıtlar ve bu konudaki sair hizmetlerle ilgili giderlerin, sözkonusu Kanun hükümlerine göre 
Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından ayrılan paylardan ödenmesi öngörülmektedir. 

4. Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üze tünden ayrılan mahallî idareler payının her gelir say
manlığınca ayrılması ve gönderilmesi yerine, bu payların merkezden görevlendirilecek bir saymanlık tarafın
dan ayrılıp gönderilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmektedir. 

'Bu yetkinin kullanılması halinde, vergi daireleri ve saymanlıkların iş yükü önemlii şekilde azalacak ayrıca, 
payların tiler Bankasına daha erken intikali sağlanmış olacaktır. 

Madde 12. — Bu madde ile yapılan değişiklikle bankacılığın geliştirilmesi amacıyla günün koşulları da 
dikkate alınarak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi nispetine bankalar arası mevduat muameleleri ile diğer 
banka ve Sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % Ve kadar indirmeye ve yukarıdaki nispetini aşma
yacak şekilde yeniden tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 13. — Bu maddenin gerekçesi fıkra sıraları itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 
13-1. Vergilendirme ile ilgili hükümleri 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 3065 sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi bu Kanunun uygulanmasının gerektirdiği personel ihtiyacının geçici 
personel istihdamı yoluyla karşılanabileceğini öngörmektedir. Getirilen bu madde ile bu suretle istihdam edi
lecek personelden başarılı olanların, mevcut veya yeniden alınacak memur kadrolarına 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümlerine göre intibak ettirilmelerine imkân sağlanmaktadır. 

13-2. Türk vergi süsteminde 1985 yılında önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler ne
deniyle Maliye ve Gümrük Bakanlığının artan iş yükü yeni kadro ihdasını zarurî kılmaktadır. Getirilen bu 
madde ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı kadrolarına çeşitli derecelerde 25 000 adet yeni kadro eklenmektedir. 

Madde 14. — Bu maıdden'im gerekçesi fıkralar itibariyle aşağıda açıklanmıştır, 

1. 'Arşla ve arazi birim değer t&kdMeri için yeni takd'ir kolmlisyonları kuruMuğuinldan 73 üncü maddenin 
2 nci fıkrasındaki mevcut takdir komisyonları ile ilgili parantez içi hükmü ve Maliyle ve Gümrük Bakanlığı
na bağlı memurlara verillien ta'kıdlir yestikisi kaldırıldığından 257 nci maddenin 4 üncü benlt hükmü yürürlükten 
kaldırılmaktadır. Diğer taraftan Kaıtlrma Değer Vergisü Kanunumun J. 1.1985 tarihinde yürüdüğe girmesi ile 
istihsal Vergisi, Nakliyat Vergisi ve IşffeHme Vergisi Kanunu yürürlükten kalktığından Vergi Usul Kanunun
da bu yengilere ilişkin olarak yer alan hıüfcüimter ile yine aynı Kanunun 177, 344 ve mükerrer 347 nci 
maddelerinde yer alan hald ve mfilkttarlıarı Bakanlar Kuruluna arttırma yetkisi tanıyan hükümlerin ayrı ayrı 
maddelerde yer alması yerine yetki başlıklı bir maddede bu imkân tanındığından söz konusu maddelerde
ki buna ilişkin hükümler kaldırılmıştır. 

2. 30111 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 1 numaralı bendinde belirtilen 5 kat usulsüzlük cezasının Ver
gi Usul Kanununun 353 üncü maddbsl hükmünde, ikindi bendinin ilse yine aynı kanunun 358 inci maddesi 
hükmünde yer ailîrnıaısı nedeniyle, 3100 sayılı Kanunun 'birinci ve (ikinci benleri yürürlükten kandırılmıştı^ 

3. Bu fıkra ile 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayık Kanunla değişik 22 nci maddesi, ge
nel indirimin kaldırılması medeniyle 32, 33 ve 34 üncü maddeleri, mükerrer 39 uncu maddenin düzenlenmesi 
nedenliyle 38 indi madldtesiinin son fıkrası ve vergi alacağı sisteminin kaldırılmasına paralel olarak mükerrer 
122 nci maddesii, 31.12.1981 tarih ve 2574 sayılı Kanunla değişik 77 nci rnadküesi ile 94 üncü maddede ya
pılan değişikliğe paralel olarak ̂ 105 inci maddesi yürürlükten kakünlmalkltadır. 
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4. Bu fıkra ile Tapulama Kanununda yer alan tapulama harçlarının tarh, tahakkuk ve tahsili bu Ka
nunla yenliden dliizenlıendiğinden, 28.6.1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanununun 70 ve 72 nci maddeleri
nin yürüdükten kaldırılması öngörülmektedir. 

Ayrıca zilyetffik devir sözleşmelerine ilişkin harç uygulaması 492 sayılı Kanuna ekli 4 sayılı tarifenin 1 inci 
bölümünün 20 nci bendinin (a) fıkrası metninde yemden düzenlendiğinden aynı kanuna ekli (2) sayılı tari
fenin 1/5 fılkrası yürürlükten kafldırıilmışür. 

5. IBu fıkra ile 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı talblonun III - Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar 
bölümünün 2-a fıkrası, (a) fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentleri dahil) ile IV - Makbuzlar ve diğer kâğıt
lar bölümünün 1 inci Merasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) fıkralarının yürüdükten kaldırılması öngörülmek
tedir^ 

6. Emflalk Vergisi Kanununun köy binalarında istisna ile illgii 6 nci maddesi ile, belediye ve mücavir 
aÜ'an sınırları dışındaki bina ve arazinin vergiden muaf tutulmuş dliması sebebiyle köy kıymet beyanı defter
lerine yazıliaralk beyan edilen emlakin vergisinin Kasım ayında ödeneceğine dair 30 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası ve 31 indi maddesinin değerleme ile ilgili birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldı
rılmaktadır. 

7. Bmılak Vergisi belediyelere devredilerek bina ve arsa vergisinin nispetli artırıldığından Kanunun Te
mizleme ve Aydınlatma Harcına iliişlkin hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

8. Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 3 numaralı bendinde yapılan değişiklikle ihraç, ka
nunlarına veya Devletlin kanunların verdiği yetkiye dayanarak akdettiği mukavelenamelere göre mevcut ve çı
kacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerdeki istisna kaldırılmıştır. Bu nedenle bu 
menkul kıymetlere ilişkin giderlerin hesaplanma tarzını gösteren hüküm de yürürlükten kaldınknıştır^ 

Geçici Madde 1. — Bu madde ile getirilen Gelir Vergisi ile ilgili geçici hükümler aşağıda açıklanmıştır: 
a) Gelir Vergisi Kanununun 46 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan safî kazanç tutar

larının bir kat artırılması nedeniyle, takdir komisyonlarınca artırılmış bu miktarlara göre gerekli takdirler ya
pılıncaya kadar halen uygulanmakta olan kazanç tutarlarına bu tutarların 1/3'ü oranında ilave yapılması ön
görülmektedir. 

fo) Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 8 numaralı bendine ilave edilen parantez içi hükümle, 
götürü usulden faydalanmalarına imkân verilen P.T.T. acenteleri ile dayıibaşlarından ötedenlberi gerçek usulde 
mükellef olanların bir defaya mahsus olmak üzere bu fıkra ile 31.12.1985 tarihi itibariyle götürü usule tabi 
olmanın şartlarını taşımaları kaydıyla götürü usulü seçebilmelerine imkân tanınmaktadır. 

c) Bu fıkra ile Kurumlar Vergisi nispetindeki değişikliğe paralel olarak daha önce % 40 oranında vergi
lendirilmiş olan iştirak kazançlarının % 46 oranında vergilendirilmesini teminen, kurumların 1985 takvim • 
yılında elde ettikleri istisnadan yararlanan bu kazançlarının 1986 yılında ayrıca % 10 gelir vergisi tevkifatına 
talbi tutulması öngörülmektedir. 

d) Bu fıkra ile Gelir Vergisi Kanunu bu Kanun ile değiştirilen 86 ve 87 nci madde hükümlerinin, geliri 
sadece ücretten ibaret olan ücretlilerin 1985 yılı gelirlerine de uygulanması öngörülmekte ve böylece ihtiyari-
lik hakkı hadlerinin genişletilmesi nedeniyle ücretlilere, 1985 takvim yılına ilişkin olarak 1986 yılı Mart ayında 
yıllık beyanname vermemeleri imkânı sağlanılmaktadır. 

e) Bu fıkra ile Gelir Vergisi Kanununun Hayat Standardı Esasına ilişkin mükerrer 116 nci maddesinin 
bu Kanun ile değiştirilen hükümlerinin 1985 takvim yılı gelirlerine de uygulanması öngörülmektedir. 

f) Bu fıkra ile 1985 takvim yılı içinde tam mükellefiyete tabi kurumlardan kâr payı alan ve bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 77 nci maddesinde sayılan gerçek veya tüzelkişiler için, yü
rürlükten .kaldırılan 77 nci madde ile mükerrer 122 nci madde hükümlerinin uygulanacağı hususu düzenlenmek
tedir. 

ıg) Yatırım indiriminden yararlanma şartları ve uygulama esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkartı
lacak bir yönetmelikle belirleninceye kadar, bu fıkra ile eski hükümlerin yürürlükte olduğu, kazanılmış hak
ların saklı tutulacağı ve yönetmelik hükümlerinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hususuna açıklık getiril
mektedir. 
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2. a) Bu fıkra ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ye 
(c) fıkralarında belirtilen cins tashihi işlemlerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yaptırılmamış 
olanların 31.12.1987 tarihine kadar tapuda gösterilmesi halinde harcın % 50 fazlası ile alınmayacağı öngörül
müştür. , 

b) Bu fıkra ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin sonuna ilave edilen telsiz harçları ile 
ilgili olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan işlemler konusunda bir düzenleme getiril
mektedir. 

Bilindiği üzere, 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümleri 7 Kasım 1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarih
ten itibaren de Ulaştırma Bakanlığı Telsiz İşleri Genel Müdürlüğünce isteklilere telsiz kurma, işletme ve kul
lanma izni verilmeye başlanmış ve halen devam etmektedir. Kanunun geriye doğru işletilmemesi halinde, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan telsiz işlemlerinden harç tahsil etme imkânı kalmamış 
olacaktır,'' 

Gerek harç kaybını önlemek ve gerekse haksızlığa meydan vermemek için 7.11.1983 ila bu Kanunun yü
rürlüğe gireceği tartı arasında telsiz kurma ve kullanma izni verilenlerden bu Kanun gereğince alınması gereken 
harçların cezasız olarak tahsiline imkân tanınmıştır. 

Yılhk harçlarla ilgili hükümler 1.1.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden 7.11.1983 ila 31.12.1984 
tarihi arasında kalan süre için yıllık harç ödenmeyecek, 1985 yılına ait yıllık harçların 31.12.1985 tarihine kadar 
yatırılmaları halinde ceza alınmayacaktır, 

Öte yandan, 2813 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde, 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenleme ya
pılıncaya kadar 3222 sayılı Kanunun harçlarla ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı belirtildi
ğinden, 3222 sayılı Kanun hükümleri gereğince herhangi bir harç alınmış ise, bu Kanun hükümleri gereğince 
alınacak harçlardan evvelce alınmış olan harçların mahsup edileceği hükmü getirilmiştlir. 

Diğer taraftan, bu Kanunla yıllık harç kapsamına alınan işlem ve belgelerin 1985 yılına ilişkin yıllık harç
ları 31.12.1985 tarihine kadar ödenmesi halinde ceza alınmayacaktır. 

Madde 15. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 16. — Yürürüne maddesidir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 30.10.1985 

Esas No. : 1/716 
Karar No. : 3 

TÜRKIfYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakarlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonu muzas havale edilen «(Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun T6 - 25 'Ekim 1985 tarihileri arasında yaptığı, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci birleşimlerinde ilgili Hükümet Temsilcilerinin iışltirakli ile görüşülüp incelendi. 

Bilindiği gibi, vergi sistemleri ile sosyal yapı ve iktisadî kalkınma arasında yakın münasebet vardır. 'Bu 
yüzden, ekonomik ve sosyal yapının değişmesine paralel olarak vergi sisltemlerinin de zamanın şartlarına gö
re yeniden gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlara cevap verebilecek modern bir seviyeye getirilmesi gerekmek
tedir. 

Ülkemiz ekonomisinin de sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulabillmesii, para ve maliye politika
sının dengeli bir şekilde uygulanmasını mecburî kılmaktadır. (Dolayısıyla, ülkemizin ekonomik ve sosyal 
şartları dikkate alınırsa, ibu ilke doğrultusunda vergi sistemimizde 'bazı değişiklikler yapılmasının gerekli 
olduğu görülmektedir. 

Ayrıca; (ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını menfi» yönde etkileyen enflasyon ile mücadelede: 
verginin, ekonomide 'bozulan, dengenin yeniden kurulabilmesi, teşebbüs ve üretim gücünün arttırılması ve 
gereksiz tüketimi kontrol altıma alarak, kamu harcamalarının enfılasyonist bir baskı aracı olmaması için sağ
lam kaynaklardan karşılanabilmesini sağlamak açısından öneminin büyüklüğü de tartışılmaz. 

Genöl gerekçeden de anlaşılacağı 'üzere, 12 vergi IKanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarının 
temel hedefi, vergide verim, mlüesseriyet ve adaleti sağlamak, vergi güvenlik ve denetimine ilişkin müessese 
ve kurumları işler hale getirmek, ayrıca vergi uygulamasında kolaylık ve sadelik sağlamak gayesiyle bazı 
bürokratik işlemleri azaıltaaktır. Kaldı ki, vergi sistemi ne kadar sade ve anlaşılır olursa, uygulanabilirli
ğinin de o kadar kolay olacağı aşikârdır. 

IKomisyonumuzdaki görüşmelerde, tasarıda öngörülen belge düzenine uymamayı ve vergi kaybına yola'ç-
mayı alışkanlık haline getiren mükelleflerin basın ve Televizyon aracılığı ile teşhir edilmesi ilkesinin mükel
leflerin vergi vecibelerini zamanında yerine getirmelerini sağlayıcı bir faktör olacağı yaygın ve yoğun vergi 
denetiminin etkinliğini artırmak için Vergi Yoklama Memurlarını yeni yetkilerle donatımının yerinde ola-
calğı; yengi ödemede gecikme müeyyidesinin artırılmasının, vergiyi ucuz bir finansman kaynağı olma halin
den 'kurtaracağı; mevcut sistemde belli kazançlar için öngörülen «Vergi Tevk)ifatıc»nın, yani stopajın, yay
gınlaştırılmasının isabetli olduğu; getirilen değişikliklerde, geriye dönük vergi incelemderiıiiiden ziyade, içinde 
bulunulan dönemin, anında ve yaygın bir biçimde ürerimden 'tüketime kadar denetlenmesi gayesinin güdül
düğü, zaten vergide adalet ve eşitlik anlayışının da bunu gerektirdiği; Emlak Vergisinin Belediyelere aktarıl
masıyla mahallî idarelerin malî yönden 'kuvvetlenmesine büyük katkıda bulunulacağı, bunun ise yerinde bir 
karar olduğu ve Devletin üzerine aldığı görevleri yerine getirebilmesi için her vatandaşın vergisini zamanında 
ve eksiksiz olarak ödemesinin gerektiği ifade edilmiştir. 

Netice olarak; tasarı ile öngörülen değişikliklerde, Devlettin dürüst vatandaşın vergisini ödemesi içsin her 
'tJürlü kolaylığı sağladığı, ancak, vergi kaybına yol açan mükellefler için ise daha etkili tedbirler getirdiği gö
rüşü komisyonda benimsenmiştir. 

Ancak, çeşitli vergi kanunlarında değişikliği öngören ve her vergi kanununu ayrı bir madde başlığı al
tında fıkralara ayırarak hazırlanan tasarı, kanun tekniğine uygun hale getirilmek amacıyla; görüşülürken 
her vergi kanununun ayrı bölümler altında toplanması ve fıkra numaralarının madde numaraları olarak de
ğiştirilmesi «kararlaştırılmış daha sonra tasarının mad delerine geçilmiştir. 
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ıBuna ıgtöre; 
Tasarının 1 inci maddesi «IBirinci Bölüm» olarak ive «213 sayılı Vergi Usul Kanunu İle İlgili Değişiklik

ler» başlığı altında düzenlenmiş ve 1 inci maddeye 'bağlı çerçeve 1 inci fıkra 1 inci madde olarak aynen 
kabul edilmişitir. 

1 inci maddeye bağlı çerçeve 2 nci fıkra müSteselsilen sorumilululk dışında kalacakların açıklıkla belirlen-
mesi 'amacıyla yeniden düzenlenmiş, 1 inci fıkrayı takiben 2 nci ıfıkra olarak yemi 'bir fıkra eklenmiş ve 
2 nci madde olarak kabul edilmişitir. 

1 inci maddeye ibağlı çerçeve 3 üncü fıkra 3 üncü madde olarak, aynen kabul edilmiştir. 
Aynı maddeye İbağlı çerçeve 4 üncü fıkra mahalle ve iksöy muhtariıMarınıa da dava açabilme ve vergi 

mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine 15 ıgün içinde Danıştaya başvurma hakiki 'tanıyacak 'şekilde düzel-
tıilmiş ve 4 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

1 inci maddeye bağlı çerçeve 5, 6, 7, 8, 9, 10, lıl, 12, 13 ve 14 üncü fıkralar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 
ve 14 üncü maddeler olarak: aynen kalbul edilmiştir. 

1 inci maddeye bağlı çerçeve 15 inci fıkraya «.. Usul Kanununun 168 inci maddesinin..» İbaresinden son
ra «1 inci fıkrasının» İbaresi eklenmiiş ayrıca 1 inci fıkranın 1 inci bendinin sonunda yer alan «'Bir ay için
de;» İbaresi «'bir ay;» olarak düzeltilmiş ve 15 inci madde olarak Ikalbul edilmıiştir. 

Aynı maddeye -.bağlı çerçeve 16, 17, 18, 19, 20, '21, 22, 23 ve '24 üncü fıkralar 16, 17, VS, 19, 20, 21, 22, 
23 ve 24 üncü maddeler olarak aynen kalbul edilmiştir. 

1 inci maddeye bağlı çerçeve 25 inci fıkra «213 sayılı Vergi Usul .Kanununun 2365 sayılı kanunla de
ğişik 352 inci maddesinin 1 inci derece usulsüzlükler'le illgili 1 numaralı bendi ile II nci derece usullis'üzllükler-
le illgili 1 ve 7 nuımarailı beriden aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 1 inci derece usulsiüzfiükl'erle ilgili 'bentlerin 
sonuna aşağıdaki II nci Ibent eklenmiştir.» şeklinde yeniden düzenilenmiş ve ayrıca bemit numaraları buna 
giöre değiştirilerek 25 inci madde olara'k kabul edilmiştir. 

1 inci maddeye bağlı çerçeve 26 nci fıkra, 26 nci madde olarak aynen kalbul edilmişjtir. 
Tasarının 1 inci maddesine İbağlı çerçeve 27 nci fıkrası «Madde 27. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 

aşağıdalfci mükerer 354 üncü madde eklenmiştir.» şeklinde yeniden düzenlenmiş, bu düzenlemeye paralel olarak 
«Madde 354» «Mükerrer Madde 354» şeklinde düzeltilerek maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «kapatma 
yetkisini» ibaresi «kapatma yetkisine» şeklinde değiştirilmiş ve 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

1 inci maddeye bağlı çerçeve 28 inci fıkra 28 inci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
Aynı maddeye bağlı çerçeve 29 uncu fıkrada yer alan «bu maddenin uygulanmasında 367 nci maddede 

gösterilen usule uyulur.» ibaresi fıkra metninden çıkartılmış ve 29 uncu madde olarak kalbul edilmiştir. 
1 inci maddeye bağlı çerçeve 30, 31 ve 32 nci fıkralar 30, 31 ve 32 nci maddeler olara'k aynen kabul edil' 

mistir. 
Aynı maddeye bağlı çerçeve 33 ve 34 üncü fıkralar birleştirilerek 33 üncü madde olarak tek bir çerçeve 

madde başlığı altında Ek Madde 11 ve Ek Madde 12 şeklinde kabul edilmişitir. 
Tasarının l inci maddesine bağlı çerçeve 35, 36 ve 37 nci fıkralar 34, 35 ve 36 nci maddeler olarak aynen 

kalbul edilmiştir. 

1 inci maddeye bağlı 3'8 inci fıkranın başlığı olan «artırılan miktarlar» ibaresi kaldırılmış ve 37 noi madde 
olarak kabul edilmiştir. 

1 inci maddeye bağlı çerçeve 39 uncu fıkrada yer alan Geçici Madde 14 «üç yıl süreyle giörev yapacak 
olan ilk Yeminli Mâlî Müşavirler Kurulu Üyeleri biri Başkan ve biri Başkanvekili olmak üzere, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı ay içinde Bakanlar Kurulunca atanır. 

Üç yıllık sürenin bitiminde yeniden üyeliğe geitirilmek mümkündür. 

Kurul üyeliğine atananlar ile Kurulda görevlendirilen personelden T.C. Emekli Sandığına tabi olanların 
istemleri hallinde Emekli Sandığı iştirakçiliği devam eder.» şeklinde yeniden düzenlenmiş ve buna paralel ola
rak Geçici 15 inci madde ile getirilen beş yıllık sürenin üç yıl olarak değiştirilmesi uygun görülmüş ve 38 inci 
madde olara'k kabul edilmiştir. 
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Tasarının 2 nci maddesi «ÎKİNCÎ BÖLÜM» olarak ve «193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili Değişik
likler» başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve maddeye bağlı çerçeve 1 inci fıkra 39 uncu madde olarak kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeye bağlı çerçeve 2 nci fıkra, Serbest Meslek Kazançlarında istisnalarla ilgili 18 inci maddede 
sayılanlar arasına «Hattatlar»ı ve video ile ilgili telif haklarının da alınmasını içeren değişiklikle 40 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

193 sayılı Kanunun 2361 sayılı Kanunla kaldırılan Z0 nci maddesinin yenliden ihdasım öngören çerçeve 3 
üncü fıkra başlığı «193 sayılı Kanuna aşağıdaki mükerrer 20 nci madde eklenmiştir.» şeklinde değiştirilmiş, 
madde başlığı da bu düzenlemeye paralel olarak «Mükerrer Madde 20» şeklinde yeniden düzenlenmiş, ayrıca 
madde metninde yer alan «50 yatak» ibaresinden sonra gelmek üzere, «(kalkınmada öncelikli yörelerde 35 ya
tak)» ibaresi eklenmiş, aynı madde metninde yer alan tesisler arasına «huzurevleri» de ilave edilmiş ve 3 üncü 
fıkra 41 inci madde olarak kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeye bağlı çerçeve 4 üncü fıkra İşyerinde amatör sporcu çalıştıran ve bu sporcuların millî mü
sabakalarda oynadıklarım tevsik eden işverenlere, çalıştırdığı sporculara ödedikleri ücretlerli vergiden muaf 
tutan 15 numaralı yeni bir bent eklenmiş ve 42 nci madde olarak kabul edilmişltoir, 

Aynı maddeye bağlı çerçeve 5 inci fılkra ile çerçeve 6 nci fıikra 43 ve 44 üncü maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeye bağlı çerçeve 7 nci fıkra 45 inci madde olarak ve sakatlık indirimine ilişkin bentte yer alan 
özel indirim tutarları yeniden düzenlenmek suretiyle 45 inci madde olarak kalbul edilmiştir. 

Aynı maddeye bağlı çerçeve 8 inci fıkra 46 nci madde olarak ve 2361 sayılı Kanunla değişen 193 sayılı Ka
nunun İkinci Kısım Sekizinci Bölüm (yatırım indirimi) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 4, 5 ve 6 nci 
bentleri yeniden düzenlenmek suretiyle kabul edilmiştir. 

2 nci maddeye bağlı çerçeve 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci fıkralar 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 üncü mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Aynı maddeye bağlı çerçeve 16 nci fıkrada «5 numaralı bendi ile» ibaresinden sonra gelen «19.12.1963» 
tarihi sehven yazıldığı için «19.2.1963» olarak değiştirilmiş ve 54 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

2 nci maddeye bağlı çerçeve 17 nci "fıkra ile değiştirilmek istenen 193 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin 
2 nci fıkrasında yer alan «Vergi Usul Kanununa göre 'belirlenen vergi değerinin» ibaresinden sonra gelen 
«% 7» değeri «% 5» olarak değiştirilmiş ayrıca, 2 numaralı bendin sonuna «kardeşler evli ise eşlerden sadece 
biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz» ifadesi eklenmiş ve 55 inci madde olarak kalbul edilmiştir. 

2 nci maddeye bağlı çerçeve 18 inci fıkra 56 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
Aynı maddeye bağlı çerçeve 19 uncu fılkra «193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci madde

sinin 1 inci fıkrasının 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7 numaralı bent eklenmiştir.» şeklinde 
yeniden düzenlenmiş ve bent numaraları fıkra başlığına paralel olarak düzeltilerek 57 nci madde olarak kabul 
edilmiştir; 

2 nci maddeye bağlı çerçeve 20 ve 21 inci fıkralar 58 ve 59 uncu maddeler olarak aynen kalbul edilmiştir. 
2 nci maddeye bağlı çerçeve 22 nci fıkranın 1 inci bendi kapsamına radyo ve televizyon yapımlarında 

çalışanlar da dahil edilmiş ve 60 inci madde olarak ka bul edilmiştir. 
Aynı maddenin çerçeve 23 üncü fıkrası, fıkrada yer alan sanatçılar arasına radyo ve televizyon ya

pımlarında çalışan sanatçıların da dahil edilmesi suretiyle 61 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
2 nci maddeye bağlı çerçeve 24 üncü fıkra 41 inci maddede yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden 

düzenlenmiş ayrıca Gelir Vergisi mükelleflerinin bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek 
amacıyla 2 numaralı bendin sonuna bir bölüm eklenmiş ve 62 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Aynı maddenin çerçeve 25 inci fıkrası 63 üncü mad de olarak aynen kabul edilmiştir. 
2 nci maddeye bağlı çerçeve 26 nci fıkra ile değiştirilmesi istenen 193 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin 

(A) fıkrasının 2 numaralı bendinin (a) alt bendine «radyo ve televizyon yapımlarında çalışan» sanatçılar da
hil edilmiş ayrıca, 9 uncu bendin (d) alt bendi «hami line yazılı tahvil faizlerinden» şeklinde eski (d) alt 
bendi ise (e) alt bendi olarak değiştirilmiş, mevduat faizlerine ilişkin 10 uncu bendin (c) alt bendi «Sırdaş 
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hesaplara yürütülen faizlerden» şeklinde ve eski (c) alt bendi (d) alt bendi olarak değiştirilmiş 8 inci bentte 
sehven yer alan «1» rakamı «2» olarak düzeltilmiştir. Ayrıca (B) fıkrasının 2 nci paragrafında yer alan «ko
manditer» kelimesi «komandite» olarak değiştirilmiş ve 3 üncü paragrafın sonuna dahilî tevkifat yapmakla 
mükellef tutulanların yapacakları dahilî tevkifat oranını belirleyen (d) alt bendi ilave edilmiş ve 64 üncü mad
de olarak kabul edilmiştir. 

2 nci maddeye bağlı çerçeve 27, 28 ve 29 uncu fık ralar 65, 66 ve 67 nci maddeler olarak aynen kabul edil
miştir. 

2 nci maddeye bağlı çerçeve 30 uncu fıkrasına ek 2 (4 numaralı bendi) ve 68 (10 numaralı bendi) dahil 
edilmek suretiyle düzenlenmiş ve 68 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Aynı maddeye bağlı çerçeve 31 inci fıkra 69 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesi «ÜÇÜNCÜ BÖLÜM» olarak ve «5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu İle 

ilgili Değişiklikler» başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve 3 üncü maddeye bağlı çerçeve 1 inci fıkrasında yer 
alan «1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.» ibaresi, «1 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki (E) 
bendi eklenmiştir.» şeklinde değiştirilmiş ve 70 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeye bağlı çerçeve 2, 3 ve 4 üncü fıkralar 71, 72 ve 73 üncü maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Aynı maddeye bağlı çerçeve 5 inci fıkra ile değiştirilmesi istenen 8 inci maddenin 15 numaralı bendi 
Kurumlar Vergisinden 5 yıl süreyle muaf tutulan işletmelere kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan 35 yatak 
kapasitesinden az olmamak şartıyla yurt ve sağlık tesisleri ile huzurevi inşasını kapsayacak şekilde yeniden 
düzenlenmiş ve 74 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeye bağlı çerçeve 6 nci fıkra 75 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Aynı maddeye bağlı çerçeve 7 nci fıkra ile değiştirilmesi istenilen 14 üncü maddenin 6 numaralı bendi

nin ilk fıkrası 74 üncü maddeye paralel olarak yeniden düzenlenmiş ayrıca Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla bendin sonuna yeni bir metin eklenmiş, 
fıkra başlığı buna göre düzenlenmiş ve 76 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeye bağlı çerçeve 8 inci fıkra 77 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Aym maddeye bağlı çerçeve 9 uncu fıkrada yer alan hüküm mükerrer vergilendirmeyi önlemek ama

cıyla yeniden düzenlenmiş ve 78 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeye bağlı çerçeve 10 uncu fıkra ile değiştirilmek istenilen 2573 sayılı Kanunla değişik 25 inci 

maddenin başlığında yer alan «Verginin nispeti ve tarhı» ibaresi «Verginin nispeti» şeklinde düzeltilmek sure
tiyle 79 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Aynı maddeye bağlı çerçeve 11 ve 12 nci fıkralar 80 ve 81 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 4 üncü maddesi «DÖRDÜNCÜ BÖLÜM» olarak ve «2978 sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hak

kında Kanun ile ilgili değişiklikler» başlığı altında yeniden düzenlenmiş ve maddeye bağlı çerçeve 1, 2, 3 ve 
4 üncü fıkralar 82, 83, 84 ve 85 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Aynı rhaddeye bağlı çerçeve 5 inci fıkra ile değiştirilen 2978 sayılı Kanunun 3158 sayılı Kanunla değişik 
4 üncü maddesine bağlı 1 inci fıkranın (e) bendinde yer alan «üçüncü dönem Temmuz - Ağustos» ibaresi 
«üçüncü dönem Temmuz - Eylül» ve «ikinci dönem Temmuz-Ağustos» ibaresi ise «ikinci dönem Mayıs-
Ağustos» şeklinde değiştirilmiş ve 86 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeye bağlı çerçeve 6 nci fıkra 87 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Aynı ıjnaddeye bağlı çerçeve 7 nci fıkra ile değiştirilmek istenen 2978 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 

2 nci fıkrası işveren ve sorumlulara zamanında vermedikleri veya eksik verdikleri vergi iade beyannamelerini 
15 gün içinde % 5 cezalı olarak ikmal etme imkânını tanımak ve mevcut ceza, uygulamasını yumuşatmak 
amacıyla yeniden düzenlenmiş ve 88 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

4 ülncü maddeye bağlı çerçeve 8 inci fıkra 89 uncu «nadide olarak alynıen kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 inci maidldösi «îBİBŞİİNÖÎ BÖLÜM» olarak ive «492 'sayılı Harçlar Kanunu İle 'İlgili Değişik-

l'Mer» ballığı altında ve aynı maddeye 'bağlı çerçeve ı\ inci fıkram; Fıkrada yer alan «Mübaşirlere» 'ibare
sinden sonra virgül konularak ve «ıbiametilere ve bu işlemlere kaitılan hazine avukatllanna yol giderlerin-
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dön başka aşağıdaki ımik'tarda yol »tazminatı veridir. Hatziiln© 'aivuikalarına yol tazminatı Bütçenin ilgili •ter
tibinden 'tediye olunur Ve ayrıda ıgündelik ödenmez.» hükmü dkHenimiiş ve 90 inci madde olarak kabul edil-
müşfc 

Alynı maddeye 'bağlı çerçeve 2, 3 ve 4 üncü fıkralar 9(1, 92 ve 93 ündü ımalddeler olarak aynen kabul 
eldlmişfc 

Tapu memurlarının zorunllu haillerde ittir hakkın 'tesı's, (tadil veya terkini gibi tapu (işlemleri için daire dı
şına gitmeleri 'hallinde harcırah almalarımı öngören ve harçlar kanununun 70 inci maddeslin'i değiştiren yeni 
bir ımaJdde çerçeve 94 üncü madde olarak tasarı (metalin©: ekldnımişlt'k., 

5 indi ımaiddeye bağlı çerçeve 5 linçi fıkra 95 inci maldde olarak aynen fcalbul e'dimli!şiL,ir.J 

lAIynı maddeye Ibağlı çerç'eve 6 ncı fıkrasıyla 492 «alyılı IKainuna dkjli 4 sayılı 'tarife ile ilgili (B) fıkra
sının (a) bendinin 3 üncü paragrafından ısonra «(tapu sidilinte 'tdscil yapılmaması halinde İde Ibu harcın tah
sili aynı esaslar dahilinde yürütülür.» ışdklinde bir hüküm dfcîenjmİ'ş (C) fıkrasının «DC-fcapallı devre televiz
yon rulhlslalt harçları :» bölümünün 1 inci fıkrasında yer alan '«Türkiye Radyo Ve Televizyon (Kurumu» İba
resi «Radyo ve Televizyon Yülkis'dk: Kurulu» sekinde değilşItMlImiş Ve bölümün 'sonuma «Genel Ve 'kaltıma 
bütçeli daire ve îdarelerlie İ özel idareleri belediye ve köyler 'taralından kurulan kapalı devre televizyon sis-
ternılerlini harçtan mu'af Ikıllan yeni ib'ir fıkra eklenmiş; 9 ısayıllı Itralik harçlarını bdlirleyen itarüfenlin sürücü 
belgesi harçları ile ilgili 2 nci fılkrasının (a) ibendi ile ıs'ürücü 'belgesi vize ıharçlîanna linkin 4 üncü fılkra
sının (a) (benfd'i kapsamına 'salkaltlar için verilen '(H) sınıfı sürücü Ibeligesli dalh'il edİ'llmiış ayrıca aynı bölümün 
rulhsa't harçlarına ilişkin '6 ncı fılkrasına {e) bendinden sonra ıgelimelk üzere Özel kişi ve kuruluşlara sürücü 
kurîsıları açmak için ilgili bakanlıkça Verilecek okul açma beigdlerinden allınacak harçları belirleyen yeni 
bir 'Of) benıdi dklenmiş ve yapılan bu değişliklkl'eırden sonra çerçeve 6 ncı Ifılkra 96 ncı madde olarak kabul 
edÜlmişfCüv 

Tasarının 6 ncı ımadldesi «ALTINCI ©ÖDÜM» ollar'afc ve «4818 sayılı Öamiga Vergisi Kanunu İle İ'lıgilİ 
Değişiklikler» başlığı altında düzenlenmiş ve (maddeye blağlı çerçeve 1 ve 2 nci maddeler 97 ve 98 'inci mad
deler olarak aynen kabul ddillmlişit/ir.. 

Tasarının 7 nci maddesi «IVEDÎNCI BÖLÜM» olarak ve «210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu İle Ig l i 
Değişliklİlkler» başlığı altında düzenlenmiş ve maddeye bağlı değerli fcâğı'tlar 'talbtosu 99 uncu madde olarak 
fcalbul] edlrriişftir, 

Tasarınım 8 inci maddesi «SEKtZİİiNCİ BÖLÜM» olarak ve «13(19 'sayılı Emlak Vengisi Kanunu İle İlgili 
Değişiklikler» başlığı altında ıdüzenllenimİş, çerçeve i: inci Ifılklraisı, anılan kanunun 4 üncü maddesine ıbağlı <J) 
fıkrası, kamu hizmetti yürüten Devlet Bava Meydanları llşleltlrnelerii Genel Müdürlüğü ille mütemmimlerini em
lak vergisinden muaf İMtacafc sekide yenilden düzenlenmiş ve sehven «o» olarak yazıttan fıkra «u» şeldinde 
düzelitüerdk 100 üncü madde olarak fcalbul edlm'iş'tir. 

Aynı maddeye bağlı çerçeve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 9, 10 ve »11 İnci fıkralar 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109 ve 1İ10 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir, 

'8 indi maddeye bağlı çerçeve 12 nci fıkrası ile deği'ştMlımesi öngörülen 13(19 sayılı Kanunun 36 ncı 'mad
desinin başlığı, «Köy kıymet beyanı defterlerinin doldurulmasına yardım» işdklTinde değişltirikniş ve çerçeve 
12 nci fıkra 111 inci maldde olarak kabul edilmiştir. 

8 inci maddeye ıbağlı ç'erçıevte 13 üncü fıkra ile deği^tfırİmek îstenen 13119 sayılı Kanunun 37 nci mad
desinin 3 üncü fılkrasının 1 inci ibbndind'e 'yer alan «Muhasebe müdürü» ibaresi «Muhaisdbeei» olaralk değişti
rilmiş ve çerçeve 13 üncü fıkra 112 nci madde 'olarak kalbul edlmişltir, 

A'ynı ımaiddeye bağlı çerçeve 14 üncü fıkra «İİ319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 
3'8 inci madde dklenmiştir.» Şeklinde düzenlenmiş imadde numarası yeni düzenlemeye göre değiştirilerek 113 
üncü madde loilaralk kabull 'ddlmişttir.i 

8 İnci maddeye bağlı çerçeve 15 inci fıkra 114 üncü maldde olaralk aynen kalbul edimiş'tir. 
Aynı maddeye bağlı çerçeve 16 ncı fıkrada yer allan Geçici 14 üncü madde, ödenecdk emlak vergisinin 

mikltarı Ve bu 'miktarın sınırllarını bdMeyecefc sekilide yeniden düzelenmiş ve 1)15 inci madde olarak kalbul 
edilmiştir, . 
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Taisarınm 9 uncu 'Maddesi «DOKUZUNCU BÖLÜM» oîaırak ve «2464 sayılı Bekküye GelMeı'i Kanunu 
Me İlgili DeğişM'Meo başlığı altında düzenlenmiş, ve maddeye ıbagUı çerçeve 1 ve 2 oöi fıkralar 116 ve 117 
nci ımıdldeter olarak aynen kalbul ©d'ikn'iştir. 

Ayrıca 2(464 sayılı Kanunun 72 nüi ımadideisine» özel «ejkjtörüm öt konusunda yaltırım yapmasını teşvik 
ettirmek atmacıyla yeni Ibir madde lîl'8 'indi ımadlde olarak dkflenanîigteir... 

Taisarı (metaline 2464 «ayılı.Kanunun 89 uncu ımaddesknn t indi fıkrasını <feğiştâıren fok th!ü!kıüm 119 uncu, 
aynı kanunun payların ıtalhakfcuk şeklini belirleyen 90 inci maddesiini belirleyen peşlin ödemeye ilişkin bir bü
küm eklenmesini öngören (metin 1'20 nci ve 'tahsilata lifiıis/fciın 93 üncü maddenin 1 'inci fıkrasını deriştiren bir hü
küm de 1211 inci madde olarak (tasan ımetnine eklenmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesine bağlı çerçeve 3 üncü fıkra 122 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Aynı maddeye bağlı çerçeve 4 üncü fıkra Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı Millî Sarayların giriş 

ücretlerinden belediyelere pay verilmemesini öngörecek şekilde düzeltilmiş ve 123 üncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeye bağlı çerçeve 5 inci fıkra 124 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
3074 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını öngören 10 uncu madde, «Onuncu Bölüm» olarak «3074 sa

yılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler» başlığı altında ve maddeye bağlı çerçeve 1 inci 
fıkrası 125 inci madde, çerçeve 2 nci fıkrası ise 126 ncı madde şeklinde aynen kabul edimıistir. 

2380 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını kapsayan 11. mel madde «Onbirinci Bölüm» olarak «2380 sa
yılı Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile İl
gili Değişiklikler» başlığı altında ve maddeye ekli olan çerçeve 1 ve 2 nci fıkralar 127 ve 128 inci maddeler 
olarak, çerçeve 3 ve 4 üncü fıkralar ise tek çerçeve madde başlığı altında düzenlenmek suretiyle ve Ek 
Madde 1 ile Ek Madde 2 şeklinde 129 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

6802 sayılı Kanuna ilişkin değişikliği öngören 12 nci madde, «Onikinci Bölüm» ve «6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanunu ile İlgili Değişiklikler» başlığı altında 130 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının, kadrolara ilişkin 13 üncü madde «Onüçüncü Bölüm» ve «Kadrolar» başlığı altında ve mad
deye bağlı çerçeve 1 ve 2 nci maddeler 131 ve 132 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümlere ilişkin 14 üncü madde «Ondördüncü Bölüm» olarak «Kaldırılan Hükümler» başlığı 
altında ve maddeye bağlı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci fıkralar 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ve 140 inci 
maddeler şeklinde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı Geçici Maddeler ise «Onbeşinci Bölüm» «Geçici Hükümler» başlığı altında toplanmış, Ge
çici Madde Tin «g» bendi, yatırım indirimi ile ilgili maddede yapüan değişiklikle paralellik sağlamak amac-
cıyla madde metninden çıkartılarak, Geçici Madde 2'nin «b» bendinde yer alan «7.11.1983» tarihi tapaj ha
tası sebebiyle yanlış yazıldığı gerekçesi ile «7.10.1983» sekimde düzeltilerek kabul edilmiş, aynca zamamnda 
ve tam olarak verilmeyen vergi iade beyannameleri üzerinden işveren adına kesilen cezaların bir defaya mah
sus olarak kaldırılmasını öngören yeni bir madde «Geçici Madde 3» olarak tasarıya üave edilmiştir. 

Tasarrının yürürlüğe ilişkin 15 inci maddesi, 141 inci madde olarak ve tasarıda yapılan yeni değişiklikleri 
içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş, ayrıca yürütmeye ilişkin 16 ncı madde de 142 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

. Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekilİ Sözcü 
Cengiz Tuncer Fahrettin Kurt Alaattın Fırat 

Kayseri Trabzon Muş 

Kâtip Üye A. Akgün AVo&yrıîk Mehmet Deliceoğtu 
Kadir Demir Adana Adıyaman 

Konya 
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Sururi Baykal 
Ankara 

Tümüne karşıyım. 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

Çerçeve 39 uncu maddenin geçici 
14 üncü maddesine muhalifim. 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Muhalefet şerhim eklMir. 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Karşı oy yazım eklidir. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Tümüne ve tüm maddelerine 
muhalifim-

Karşı oy yazım eklidlir. 

Saffet Sert 
Konya 

Enver özcan 
Tokat 

Tümüne karşıyım. 

Hazım Kutay 
Ankara 

M. Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Muhalefet şerhim eklidir. 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Yasanın 12, 27, 37 nci 
maddelerine karşıyım. 

Muhalefet şerhim eklidlir. 

Metin Yaman 
Erzincan 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Tümüne ve tüm maddelerine 
muhalifim.) 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Çerçeve 39 uncu maddenin 
65, 94 üncü maddesine muhalifim. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Muhalefetimiz eklidir. 

Ferit Melen 
Van 

Tümüne muhalifim. 
Muhalefet şerhleri ekte izah 

edilmiştir. 

İskender Cenap Ege 
Aydın 

Muhalefet şerhim ekidir. 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

İmzada bulunamadı. 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Ottan Sungurlu 
Gümüşhane 

Yasanın 46 ncı maddesine 
muhalifim< 

Tülay öney 
İstanbul 

Tümüne ve tüm maddelerine 
karşıyım. 

Karşı oy yazım eklidlir. 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Tümüne muhalifim, 
Muhalefet şerhim ekidir. 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Tasarının bütününe muhalifim. 
Karşı oy yazım eklidlir. 
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Karşı oy yazımız : 
1. Tasarının genel düzenlemeleri, sosyal adalet ilkelerine tümü ile ters düşmekte, dar ve sabit gelirlile

rin durumuna bir iyileştirme getirmediği gibi, yeni vergilerin büyük kısmını onların omuzuna yüklemektedir. 
2. Tasarının pek çok maddesi enflasyonu körükleyici niteliktedir. Enflasyonun ise dar ve sabit gelirli

lerin artık dayanamayacağı bir boyuta ulaştığı açıktır. 
S. Tasarı, ile, bazı kesimler lehine büyük ayrıcalıklar getirilmektedir, örneğin yabancı sermayeli kurum

lardan alınan Kurumlar Vergisinin sıfıra kadar indirilmesi yetkisi Hükümete verilmektedir. Tüm menkul 
sermaye gelirleri, tahvil, bono, gelir ortaklığı senetlerinin kazançları vergilenirken, iştirak hisselerinin gelir
leri vergilendirilmemektedir. 

4. Toplumda tasarrufun teşviki için, mevduata verilen faizler üzerinden alınmakta olan vergi bugün % 10 
olarak uygulanırken, bu vergiyi % 25'e kadar yükseltme yetkisi Hükümete verilmiştir. Böylece tasarruf mev
duatının yüksek vergilenmesi ve vatandaşa enflasyon oranında bir gelir sağlanamaması söz konusudur. 

5. Devlet bir bütündür. Devletin gerek içte, gerek dışta kuvvetli olması ve saygınlık kazanabilmesi ana
yasal organların, Anayasanın çizdiği sınırlar içindeki yetkilerini kullanabilmesiyle mümkündür. Bu organlar
dan birinin, yetkilerinin bir kısmını diğer bir organa devretmesi dengeyi bozacaktır. Bu bozulma organlar arasın
da gerek saygınlık gerek yetki açısından çatışmaya yol açacaktır. Kanun tümü ile bir «Yetki Kanunundur. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yüce iradesinin icra orgam olan Hükümete devri anlamını taşımaktadır. O 
kadar ki Anayasanın 73 üncü maddesinde yer alan «vergi ve benzeri malî yükümlülüklerin kanunla konul
ması, değiştirilmesi ve kaldırılması» hükmü büyük ölçüde zedelenmiştir. 

6. Getirilen vergi düzenlemelerinin devlet gelirlerini ne kadar artıracağı veya ne kadar azaltacağı hak
kında Plan ve Bütçe Komisyonuna net bir hesap verilememiştir. Dolayısıyla Komisyon, kabul ettiği bu tasa
rının devlet gelirleri veya bu gelirlerden kayıplar konusunda ne getirdiğini bilmemektedir. 

Tüîay öney Turan Bayezit Erol Ağagil 
İstanbul Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili Kırklareli Milletvekili 

İsa Vardcd Enver Özcan Ayhan Fırat 
Zonguldak Milletvekili Tokat Milletvekili Malatya Milletvekili 

Sururi Baykal 
Ankara Milletvekili 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarıya aşağıda sayılan nedenlerle karşıyız. 
1. Vergi ve vergilerle Igüli 12 kanunda yapılmak 'istenen değişiklik teklifleri, Anayasa hükümlerine ay

kırı olarak, 'bir tek tasarı halinde Yüce Meclise teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu davranışı büyük Meclisin 
inceleınelerinii ve müzakerelerini_ geniş ölçüde engelleyeceği için doğru bulmuyoruz. 

2. Bu tasarıyla, kurumlar kazançlarından elde edilen kâr paylarıyla düğer kaynaklardan sağlanan kazanç 
ve iratların vergflendirilmes'inde bkleştirme esasından vazgeçildiği ve ayrıca gelir vergisli tarifesiinde yüksek 
kazançlara ait nisbetler düşürüldüğü 'için, vergilerdeki müterekkiyat ve ayırıma prensiplerinin uygulanmasına 
imkân kalmamıştır. Bunun neticesli olarak da yüksek gelirlerin vergi yükü, düşük gelirli mükellefler, özelik
le emek gelirleri aleyhine düşürmüştür. Bu uygulamayı, vergi prensiplerine vergi adaletine ve Anayasamızın 
vergi yükünün mükelleflerin ödeme gücüne göre dağılmasını öngören hükmü ile bağdaştırmak mümkün değil
dir. 

3. (Bu tasarı ile, daha çok, geniş halk kütlelerine yansıyacak olan harçlar ve damga resimleri ide artır
maktadır. Günün koşulları (içinde, 'bu zamları doğru bulmak mümkün değildir. 

4. Sürekli olarak, fiyatları artırmakta olan akaryakıtın, istihlak vergisinin artırılmasını, aynı suretle 
geniş halk kütlelerine yansıyacağı ve geçim sıkıntısını artıracağı için, yerinde görmüyoruz. 

5. Anayasamızın 73 üncü maddesine göre, vergi, resim ve harç ve benzeri mükellefiyetler kanunla ko
nur kanunla değiştirilir, kanunla kaldırılır. Anayasanın 'bu açdc hükmüne rağmen, tasarının birçok mad
desinde yer alan vergi nispetleri ve miktarlarının, % 50 oranında veyahut bir kat artırılması veya sıfıra in
dirilmesi hususunda hükümete yetkiler tanıyan hükümler bulunmaktadır. Bundan 'başka, tasarıda, kanunla 
tespit edilmesi gereken vergi mükellefiyeti ile ilgili esasların ve mükellefiyet unsurlarının ve şartlarının tespiti 
ve düzenlenmesi yetkisini Maliye Bakanlığına bırakan hükümler yer almaktadır. Bu yetki devirlerini, anayasa
ya olduğu kadar, demokrasi prensipleri İle bağdaştırmak mümkün değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin vergi koyma ve kaldırma yetkisinin hükümetçe alınması ve meclislerin devre dışında kalması hiç bir 
surette caiz görmeyiz. 

6. Tasan, dahilî vergi tevkifatı, adı altında peşin vergi1 mükellefiyeti getirmektedir. Bu gün piyasa bü
yük biır para sıkıntısı içindedir, kredi faizleri anormal bir seviyeye gelmiştir. Bu nedenle, nazarî olarak savu
nulması mümkün olsa dahi, bu ağır şartlar İçinde peşin vergi uygulaması ekonomiye büyük zararlar ve
recektir. 

7. Tasarının vergi usul kanunu ile İlgili kısmımda; ;bazı vergi cezaları artırılırken idareye ayrıca işyeri 
kapatmak gibi, çok sert ve itibar kinci ceza uygulama yetkisi tanınmıştır. Keyfi uygulamalara yol açacağı 
için, bu cezanın yarar sağlayacağına inanmıyoruz. 

8. Batık şirketlerin zararlarının, hu şirketleri devralan ortaklıklann kârlarından indirilmesine imkân ve
reni hükümlerin, vergi kaçakçılığına yol açacağı içfin, tehlikeli olacağı kanaatindeyiz. 

9. Uygulanması zor, ve yetişkin bir uzman kadrosuna ihtiyaç gösteren Emlak Vergisinin Belediyelere 
de verilmesinin tehlikeli olacağı kanaatindeyiz. 

Yüce Meclîsin talkdirierine arz ederiz. 

Ferit Melen Fenni îslimyeU Fehmi Memişoğlu 
Van MMetveMli 'Balıkesir MiMetvefciü Rize Milletvekili 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır MiMettMekSI 
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MUHALEFET ŞERHl 

1. Tasarının 'gerekçesiyle madde hükümleri aynı paralelde değildir, 
2. Tek 'bir Kanunla 12 vergi Yasasında 'birden değişiklik yapılırken vergi mevzuatındaki sistematik bo

zulmuştur. Getir vergisinde mükellefiyet ve tahıiiyat şekiUerİni düzenleyen maddeler geir vergisi sistemlini 
de bozmuştur. 

3. Vergi idaresinin bu değişikliklere intibakı zaman alacaktır. 
4. Getr Vergisi yukarı dilimlerindeki vergi oranlarının indirilmesi lbütçe açığının kapanmıaısım güçleş

tirecektir. 
5. Peşlin vergi uygulanması orta sınıf firmaları özellikle Î986 yılında zor duruma düşürecektir. 
6. Tasan, Kanun düzenleme tekniğine aykır ı lar la maltöMüf. 
7. Anayasa'nın Türkiye Büyük Mîllet Meclisine tanıdığı vergilendirme l e ügü görev ve hakkı hüküme

te devri gSM aykmlMar vardır. 
Aydın MflldüvöMli Çanakkale MiUetv«lltiili 

iskender Cenup Ege C. Tayyar Sadıklar 

MUHALEFET ŞBRHÎ 

Bazı vergi Kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısında aşağıdaki maddelere karşı
yım. 

Madde 12. — Yoklama memurlarına, Maliye ve Gümrük Bakanlığı inceleme elemanlarına verilen yetki 
seviyesinde yetki verildiği takdirde, yoklama memuru mükellef İlişkilerinde her an münakaşa ortamı doğabi
lir. Mahalli teşkilat yöneticileri ve (mükellefler arasında istemneyen olaylar vukuibulaıbüf bu halkımdan yok
lama memurlarının bilgi seviyesinin istenilen ölçüye getirilmeden hu maddenin tatbiki hatalıdır. 

Madde 27. — Keyfî uygulamaya açıktır. Mükerrer ceza tatbiki söz konusudur. Partimizin ekonomik ola
ya ekonomik ceza felsefesine aykırıdır. 

Madde 37. — Vergi Usul Yasasında kayrth bulunan defter tutma hadlerinin vergi kaçakçılığı life ilgi» 
yoktur. Hadler düşük tutulduğu müddetçe mükelleflerin ifan edilen hadleri aşmamak için fatura alma ve 
fertura Terme işHerlr düzenli yürümez. KDV. uygüîamaımızr ters yönlü etküter. 

Ünal Akkaya 
Çorum MiHetvekİt 

MUHALEFET, ŞERHÎ 

Kamunun 46 ncı maddesine karşıyım : 
Halen tatbik edilen iktisadî sistemlimiz icabı Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Dairesinin 

görevleri Maliye Bakanlığına devredilmektedir. 
Maliye Bakanlığı Gümrük Bakanlığım da bünyesinde toplamakla büyümüş ancak Hazine kendisinden ay

rılmakla fonksiyonu sadeleştirilmiştir. 
Maliye Bakanlığı bu haliyle gelir toplayan bir hakanlık haline dönüştürülmüştür. 
İktisadî faaliyetler Başbakanlık vasıtasıyla yönlendi rilıraöktedir. Devlet PlauJonm Teşkilatı Başbakanlığa 

baıSMtt. Planlama Tê ltil&U 
Bu maddenin kabulü ile Teşvik ve Uygulama Dairesi fonksiyonunu kaybeJtaoekte âdeta 'bir bürokratik 

engel haine dönüştürülmektedir. 
Yatınım indirimli için Maliye Bakanlığıyla Teşvik Uygulama Dairesi arasında git-gel suretiyle yenî yeni 

işlemler getirmekle kalduılmak istenen bürokrasi çok daha şiddetli hir suretle ikame edilmektedir. 
Bu (itibarla bu maddenin kamın metnaodea çdkarjlmast gösüjündeyin* maddeye ım&aıliifimv 

Mahmut Ottan Sungurlu 
Gümüşhane Miöetvekli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 İnci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. 
«Bu kanunda yer alan belge düzenine uymayan veya herhangi bir sebeple vergi ziyama neden olup tarh 

edilen vergi ve kesilen cezası kesinleşen mükellef ve vergi sorumlusunun, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
belirlenecek usul ve esaslara göre basın ve TRT yolu ile açıklanması vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz.» 

2. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin sonuna aşağıdaki iki fıkra ilave edilmiştir. 
«Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla verji kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorun

da olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olan
lar ile hizmetten yararlananlar müteselsilen sorumludurlar. 

Müteselsil sorumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca belirlenir.» 

3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 205 sayılı Kanunla değişik 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Uygulama süresi : 

Madde 49. — Ziraî kazanç ölçüleri üç yıl için tespit olunur. Ancak satış fiyatı resmî kuruluşlar veya bir
liklerce tespit ve ilan olunan (destekleme alımları) ürünler için her yıl açıklanan en son fiyatlar esas alınır. 
Diğer taraftan ölçülerin tespitine esas olan unsurlarda önemli değişiklikler vukubulduğunun anlaşılması ha
linde, Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, bu ölçülerin uygulama süresini lüzumlu gördüğü ziraî faaliyet 
ve mahsul nevileri için bir yıldan aşağı olmamak üzere kısaltmaya yetkilidir.» 

4. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3210 sayılı Kanunla değişik mükerrer 49 uncu maddesinin (b) ve 
(d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgarî ölçüde birim değer tespitine ilişkin takdirleri 
»enel beyanın yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak, arsalara ait olanlar 

takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy 
muhtarlıkları ile vergi dairelerine (1.3.1986 tarihinden itibaren belediyelere), araziye ait olanlar il merkezle
rindeki ticaret ve zirat odalarına ve vergi dairelerine (1.3.1986 tarihinden tibaren belediyelere) imza karşılı
ğında verilir. 

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum ve teşekküller 15 
gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine 
15 gün içinde Daniştaya başvurulabilir. 

Kesinleşen asgarî ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili vergi dairelerinde, belediyelerde ve muhtar
lıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle genel beyan süresince ilan edilir. 

d) (a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye ait 
asgarî ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri Emlak Vergisi genel beyan dönemleri ile ilgili olmak 
üzere gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
213 Saydı Vergi Usul Kamunu Üe İlgili Değişiklikler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesMn 1 inci fıkrası, Komisyonumuzca 1 incü madde olarak 
aynen kabul ekükniiştir. 

MADDE 2. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun lil inci maddesinin sonuna aşağıdaki 3 fıkra ilave 
edÜkniştiir. 

«Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kösintösli yapmak ve vergi dairesine yatırtmak zo
runda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf 
olanlar ile hizmetten yarariananîar müteselsilen sorumludurlar.» 

«Ancak üçüncü fıkrada belhUen müteselsilen sorumluluk mal üreten çiftçiler ile nihaî tüketicler için söz 
konusu değildir.» 

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

MADDE 3. — Tasarının 1 inci maddecimin 3 üncü f t a s ı , Komisyonumuzca 3 üncü madde olarak ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3210 sayılı Kanunla değişik mükerrer 49 uncu mad
desinin (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki sakilde değiştiri3miştıir.f 

«ib) Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgarî ölçüde birim değer tespitline ilişkin takdirleri 
genel beyamn yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak, arsalara ait olanlar 
takdirin ilıgiM bulunıduğu ti ve İlçe merkezüıerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve igili mahalle ve 
köy muhtarlıkları i e vergi dairelerine (1.3.1986 tarihinden itifbaren belediyelere), araziye aıit olanlar ti mer-
kezlerindeki tlicaret ve ziraat odalarına ve vergi dairelerine (1.3.1986 tarihinden itibaren belediyelere) imza 
karşılığında verilir., 

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve 
ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 1:5 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi 
mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine 15 gün içinde Danıstaya başvurulabilir. 

Kesinleşen asgarî ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili vergi dairelerinde, belediyelerde ve muhtar-
hıklarda uygun bir yere asılmak; suretiyle genel beyan süresince ilan edilir. 

d) (a) ve (b) fıkralarındaki buna metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsallara ve araziye ait 
asgarî ölçüde birim değer tespitlerine Misktin süreleri Emlak Vergisi genel beyan dönemleri ile ilgili olmak 
üzere gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 
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hükümetin Teklifi) 

5. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2686 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
• ğiştirilmiştir. 

Kuruluş 

Madde 72. — Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan 
ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili 
vergi dairesinin yetkili iki memuru Üe seçilmiş iki üyeden kurulur. 

Arsalara ait asgarî ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; belediye başkanı veya tevkil edece
ği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir 
memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye ile ilgili mahalle ve köyün muhtarından kurulur. 

Araziye ait asgarî ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; valinin başkanlığı altında defterdar, 
Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürü ile il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarından seçilmiş birer üye
den kurulur. 

Takdir komisyonları daimî veya geçici olurlar. Daimî komisyonların nerelerde kurulacağım Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı belli eder. 

Daimî komisyon bulunmayan yerlerde takdir işleri geçici komisyonlar tarafından görülür. 

6. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 74 üncü mad desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Komisyonların Görevleri : 
Madde 74 — a) 72 nci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonunun görevleri şunlardır. 
1. Yetkili makamlardan isten-Mtea ımatraih ve servet takdirlerini yapmak; 
2. Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek (Bu gibi takdirler 

de takdir kararına bağlanır). 
Takdir komisyonu bu görevlerini yaparken takdiir sebepleri bulunup bulunmadığını incelemez. Yalnız 

hatalı gördüğü muamelelerde, ilgili vergi dairesini yazı ile ikaz etmeye mecburdur. 
b) 72 nci maddenin ikinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu

nunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca arsalar için 'her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş 
arazide her köyün cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeleri (Turistik 'bölgelerde değer bakımın
dan farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parsel) itibariyle asgarî ölçüde ıbirirn değer 
tespit etmekle görevlidir. 

c) 72 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her il veya ilçe için arazinin cinsi (Kıraç, taban ve su
lak) itibariyle asgarî ölçüde birim değer tespit etmekle görevlidir. 

(b) ve (c) fıkralarına göre yapılacak değer tespitinde. Emlak Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikin
ci fıkrasında yer alan normlardan ve »bu maddeye göre hazırlanmış bulunan tüzük hükümleri ile gerektiğinde 
bilirkişiden yararlanılır. 

7. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve bu maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. 

«72 nci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu 74 üncü maddedeki görevleri dola
yısıyla bu kanunda yazık inceleme yetkisine haizdir.» 

«72 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre kurulan takdir komisyonları 79 uncu maddede yazılı 
yetkileri haizdir.» 

8. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«özel Ödeme Zamanları • 
Madde 112. — 1. tkmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahak

kuk etmişse taksit süreleri içinde: taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geç
miş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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(Plan ve Bütçe Kcınisyotm Metni) 

MADDE 5. — Tasarının 1 inci maddesinin 5 ıoci f i tmu KAnûsy<otıxttiuzc& 5 inct «naldbe olaraik aynen 
katbul edimişitir., 

MADDE 6. — Tasarının 1 incd maddesinin 6 ncı fıkrası, Komisyonumuzca 6 ncı madde olaraik aynen 
kabul edilmiştir.; 

MADDE 7. — Tasarının 1 inci maddesinin 7 ne i fılkrası, KJamlîayonıanuaoa 7 nci madde olaraik aynen 
fcalbut edlm%tiır. 

MADDE 8. — Tasarının 1 inci maddesinin 8 inci fıflcrası, Komdsyonumıızca 8 incd madde olarak aynen 
kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (& S«juı : £57) 
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»(Hükümetin Teklifi) 

2. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip haller dolayısıyla beyan üzerine 
tarh olunan vergiler, beyanname verme isüreleri içinde ödenir. 

Mükellefin, vadeleri mezkûr süreden sonra gelen vergileri de aynı süre içinde alınır. 
Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısıyla mükellefiyetleri kalkanların dlkmalen, 

re'sen veya idarece tarh olunan vergileri tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. 
Bu fıkrada yazılı tahsil süreleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun mucibince temi

nat gösterildiği takdirde, Vergi Kanuniyle belli taksit zamanına kadar ve taksit zamanı geçmiş ise üç ay 
uzatılır. 

3. Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci 
maddesinin 8 numaralı bendi gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, vergi 
mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde öde
nir. Ayrıca ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhi yatlarda: 

a) Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın il
gili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine ka
dar: 

b) Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhi
yatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren; yargı orgam kararının tebliğ tarihine 
kadar: 

Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygula
nır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alın
maz. 

Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergimiktarına, (a) fıkrasında belirtilen tarihten itibaren uz
laşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır. 

Dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar mükellefler tarafından istenildiği takdirde dava
nın devamı sırasında da kısmen veya tamamen ödenebilir. 

9. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasını takiben bir fıkra eklenmiş 
ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yatırım indirimi uygulamasında yatırımcının yatırım veya işletme döneminde öngörülen özel şartlan ih
lal etmesi halinde, zamanaşımı bu şartların ihlal edildiği yılı takip eden yıl başından itibaren başlar. 

Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı 
süresi dolduktan sonra faydalanıidığı takdirde mezkur evraka ait vergi alacağı yeniden doğar.» 

10. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 115 inci maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 115 inci madde eklen^ 
mistir. 

«Tahakkuktan vazgeçme * 
Mükerrer Madde 115. — ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam 

miktarı 2 500 lirayı (2 500 lira dahil) aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla 
olacağının tespiti halinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuk
larından vazgeçilebilir.» 

11. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 126 ncı mad destinin flb) bendini müteakip aşağıdaki (c) bendi ilave 
edilmiştir. 

«c) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanuna göre naçizin ya
pıldığı: 

Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 9. — Tasarının 1 inci maddesinin 9 uncu fıkrası, Komisyonumuzca 9 uncu madlde olarak aynen 
toalbu'l edMşitir. 

MADDE 10. — Tasarının 1 ind maddesinin 10 uncu fıkrası, Komisyonumuzca 10 uncu madde olarak 
aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 1 ind maddesinin 11 inci fıkrası, Komisyonumuzca 11 ind madde olarak 
aynen kalbul edilmiştir. 
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112. £19 sayılı Vergi Usul Kanununun 127 ncî makfdesi aşağıdaki sekide değlsjtörlmilşıtiır. , 

«Maksat ve yetki 

Madde 127. — YldkîamKaldan malksaJt, mükdlıefteıri ve mÜlkdtefJyıeltile ilgili malddî ollalyGiarı, lcayiifcltari ve 
mevzuları ara^ürtnalk ve tdspit ettaekfir. YoMaımaya y«Dkil!i memurla*, ayrıca vergi kanunlarıntn uygulan
ması l e ilgili olarak :ı 

ai) (FİM envanter ve kasa savuma yapmak, 
<b) 3100 Sayılı Kamun kapsamınla girip öidteıme kaydedici cüha|z küManmalk medbudİ'yeti'rtde olanların bu 

ımecfburjyiete uyup uymaıcMdau-mı, bu cihazları belli edilmiş esatsflaıra göre kul'lıamp kulamımaldılklaırını ve güinlıülk 
hâisrla'tı Itespifo ötimdc 

c) GiMi glülnlüne kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş yerlerimde buüuridurulup bMundundmaüığını, 
Saaidlilkli olup otaiadığıra usulüme göre kayıt yapılıp yapılmadığını, varigi kanunları uyaırmca düzjenllenimesi icap 
eden belgelerin usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği ile kullanjlıp kullatnıtoıadiğını, fa'üuraısız mal bu
lunup bulımrnadığını, levha alsıma ve kullanıma mec|buniydtine uyulup Uyullmadîğmı tespit etaıefc, ka
nunî defter ve belgeler dışında katara ve vergi kaybımın bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve de
lililerin tespit editoesi halimde burnüan alimalk, 

d) Nakli vaisrtalaırını Maliye ve Güimrlifk Bakanlığımın belMiyeceği özel işaırelie durdurmak ve taşıtta 
bulundurullmaısa icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sıevk irsaliyesi, yolcu bileti idle tasama irsali
yelerinin mdbüevaisı ile taşımam yolcu ve malların mükflaıt ve malhiıyetlerimi ÖÜçtmdk, taırtaalk, saymak suretiy
le tespit eftlmek, 

e) Talşurma irsaliyesi, sevk irsaliyâsi ve falturamım ıtalşuitita bulunmaması hallinde bu belgelerin İbrazına 
kaldar nakil vaısıffiaılarını trafikten alıktofymalk, taşıman mıallın sahibi belli değilse tespitine kadar malı beklet-
mlek ve muhafaza altıma almak, (jBeMemeye ve muhafazaya ahmato malarıiı bozulmaya ve çürümeye maruz 
mallar olması halinde derhal, diğer mallar ilse üç aly sonra Maliye ve Oüjrnıtik Bakanlığının beli ede
ceği esaslar dalh'Mdde tasfiye dunun.) 

Ydtikilsini haizdirler, 
Ydk'arida sayılan yetkilerin hangilerimin ne şekilde ive hangi halende kudlanılacaığımı belÜrlıemeye, yokla

maya yeltM'lÜ olanlarım bu huisusdalki görev ve yetkilerimi sırmrlalrmiya Maliye ve Öütorülk Bakanlığı yetkiil'i-
dir-

Yîöklaıma ve denetimde görevli memurların görevlerini ifa sıraisında, güvendiklerinin sağlanmasına Mşkim 
esaiaîar Bakamlar Kurulunca belirlenir,» 

13. 213 sayılı Vergi Uisul Kanununa 141 İnci Maddeyi talkİben aşağıdaki ek madldieler eJdcnımii$tir. 
Tas/dik 
Bk Madlde 1. — Yemlimli Malî Müşatvirlerce gerçek Me tlüizıellk%ilierin malî taibllol'arı ve vergi beyannaımie-

lerimin mevzuat nükulmlerine uygunluğunun tasdik edil milis olimatsı halinde, bu bellgeler klamu idaresinin ydtküi 
elemanlarınca taiskük işleminin kapsamı ölçfiMinltfb incdenmiş belgelljer olairak kabul' edilir. 

Ancaik, bu kamunla ve diğer kamumteırila kamu idaresine tanınan, teftiş ve inceleme ydtikilerinin kullanıl-
maısı ve gerektiğinde tekrarına alilt hususlar saklıdır. 

Yemini Malî Müşavirler yaptıkları taısdÜkHe ilgili işJeömlerirı doğruluğumdan sKmttnludurlıar. Bu kimseler 
taısdik eütMeri bslgetailn doğru doıataıaisındaa doğa» aorusnkiİMÎğuo keridfleriffle affir aSmadığmı voyi tasdi
kin doğru oflıduğumu ilgii idarî veya yargı mertleri mezdinide açdclaima hakkına salhiptator. 

Yeminli Malî {Müşavirlik : . 
Bk Madlde 2. — Yeminli Malî Müşavirlik mesleği n'in konusu : Öerçelk ve rüzelküşil'örin, mufhasâbe sis-

temlerM kurmak, geliştirmek, JsletirnecîlJk, finanış, malî mevzuat ve bunlarım uygulaimaları ile ilgili işlerini dü
zenlemek, bu konularda müşavirlik yapmak, mükelleflerim malî talbfflolanmı ve beyamnamelefimi ilgili madl 
mevzuait hükülmüeri, muhasebe prensipleri ve denettim ^tandauttları açısmldlan tasdik eJürrtekttir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 357) 
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(Plan ve Bütçe Kasakyaaı Metni) 

MADDE 12. — Tasaraun 1 inci maddesinin 12 ncü fıknaaı, Komisyonumuzca Î2 nci madde olarak 
ayoeu kabul edinıiftir. 

MADDE 13. — Tasarının 1 inci maddesinin 13 üncü fıtorası, Komisyonumuza 13 üncü madde oiara'k 
aynen fcalbui «jdimüftir. 
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'(Hükümetin Teklifi) 

Yeminli Malî Müşavirlik unvanınım kaaamrltmaisı, bunlarıû yapacağı işler, soruımllulük sınırları, yönetim, 
çalışma ve disiplinle ilişkin esaslar l e meslekle ilgili diğer hususlar Yeminli Malî Müşavirler Kurulunca 
hazırlanacak ve Bakamlar Kurulunca uygulamaya konacak olan Yönetmeliklerle belirtenir. 

Kurul 
Ek Madde 3. — Yemimli Mallî Müşavirler Kurulu biri Başkan, biri Başkan Vekili olmak üzere 20 kişi

den oluşun. 
Yeminli Malî Müşavirler Kurulunun kuruluş, görev, çalışma ve denıdtüm esasları, seçilme usulü ile diğer 

konuta Bakanlar Kurulunca beMenir. 
Kurul üyeleri ve personeli özlük hakları bakımından Sermaye Piyasası Kurudu ülyelerMın ve personeli

nin tafbi olduğu özlük hakları rejimine tabidir. 

1'4. 213 sayılı Viengi Ulsud. Kanununun 149 uncu ımaıddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Devamlı bilgi verme 

IMaidde 149. — Kaimu idare ve müesseseleri (Kaımu 'hizmeti Ma eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile ger
çek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dai
resince kendilerimden yazı ile isltemecek bilgileri belli fasıllarla ve devamlı otlaralk yazı ile vermeye mecbur
durlar.» 

15. 213 sayılı Vieırigi Usul Kanununun 168 inci maddesinin 1 numaralı berMİ aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

1. 'îşe başlama bildirmeleri, işe başlama tartıiriden önce: îş bırakma ve değişiklik bildirmeleri, bildirile
cek ollayım vukuu tarihindem başlıyaırak bir ay içinde.» 

16. 213 sayılı Vergi Usul Kanununum 183 üncü maddesinin ikinci fıkrıaısıı aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve üçüncü fıkra yürlürllülldten kaldurimışitjr. 

«Yevmiye defteri ciMi ve salhifeler rniüiteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri takdirde yevmi
ye defteri ve tuıtulmaisl zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler.» 

17. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2121 inci maddesinin 3 numıaıralı bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tir'iıBmişfbiir. 

«3. Yeniden işe başîıyanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, smıf de
ğiştirme ve yeni mükellefityıete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflılkıtan çıkma tarihin
den başlıyarak on gün içinde:» 

1*8- 213 saynliı Vergi Osul Kanununun 223 üncü madldtesinıe birinci fıkrayı takiben aşağıdaki fılkra ek-
lenımıişjtir. 

«Tasdik makamı, bu kamuna göne tasdike getirilen defterleri Sosyal Güvenlik ile ilgili kuruluşlaırm mev
zuat hükümlerine bağlı kalimaklsızm tasdik eder.» 

19. 213 sayılı Vergi Usul Kanununum 230 uıncu malddesMn 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«5< ISaltııIan ımalların tesllüm tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı ta
rafımdan taşındığı veya taşılütnrıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya 
taşıititırıîımaısı halinde alıcımın, taşınan veya taşrötırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bu-
Jumduruteıası şariltır.» 

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasımda taşındığı veya satılmak üzere bir 'ko
misyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönlderen tarafından sevk irsaliyesine bağ-
laımmaisı geıekl'Mir. Bu benltte yazılı irsaliyeler hakkında fiyaft ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, 
bu madde hülkmlü ile 231 imci maldde hiüklmü uygula nı-r. irsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği 
ayrıca Ibeluifcilir. 
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MADDE 14. — Tasarının 1 inci maddesinin 14 ünoiî fıkrası, Komisyonumuzca 14 üncü madde olarak 
aıynen kaıbul fidimiştür^ 

MADDE 15. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 168 inci maddesinin birindi fıkrasının 1 numaralı ben
di aşağıdaki şekilde değiştirikniştk. 

«1. İşe başlaımıa 'bMirmderi, işe başlama tarihinden önce; lgü> bırakma ve değfcşMik bildirmeleri, bil
dirilecek olayın vukuu tarMnden başlayarak bir ay;» 

MADDE 16. — Tasarının 1 inci maddesinin 16 ncı fıkrası, Komisyonumuzca 16 ncı madde olarak ay
nen kalbul edilimişftir. 

MADDE 17. — Tasarının 1 inci maddecinin 17 nci fıkrası, Komisyonumuzca 17 nci madde olarak ay
nen kalbul edilmiştir* 

MADDE 18. — Tasarının 1 inci maddesinin 18 inci fıkrası, Komisyonumuzca 18 inci madde olarak ay
nen kalbul edimişDir. 

MADDE 19. — Tasarının 1 inci maddesinin 19 uncu fıkrası, Komisyonumuzca 19 uncu madde olarak 
aynen kalbul edilmiştir.; 
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Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları mallaırı kendilerinin ta-
şjmaısı veya taşıttırması haiiiride bu malara ait fatura veya perakende satış fişlinin bulunması şartıyla sevk 
irsaliyesi aranmaz. 

20. 2113 sayılı Vergi Ulaul Kanununun 231 inci maddesfonin beş numaralı benldi aşağıdaki şekilde de-
ğüşltiritaıilş ve bumu takiben aHtı numaralı berit eklen rmişltir.! 

«5. Falfiuıra, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı 'tarihten itibaren aizaimlî on gün içinde düzenlenir. Bu 
Süre içerisinde dih&nl&ttm&yen faituraflar hiç düzenden memiş sayılır, 

6. (Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göme faltura düzenlemek zorunda olanlar, mülste-
rinünı a)dı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve 'hesap numarasının) dk)ğruluğunldan sorumluldur. (An
cak bb sorumluluk, ayini maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı hailleri kapsamaz.) Faltura düzenleyenin 
istemesi hafinde müşteri kimftiğiai ve vergi dairesi hesap nutamsalsmı gMerir belgeyi İbraz eUmrik zorunda
dır.» 

2U 013 sayılı Vergi Ulsul Kanununun mükerrer 257 nci makldesinib birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğî tirillmflştî  

^Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları İtibariyle muhasdbe usul ve esaslarını tespit 
eteneye, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzemle nıeöelk belgelerin tutulması ve düzenlenıraesi medburi-
ydtini kaldırmaya, veıılgi kayıp ve kaçağını önlemek atmacıyla tutullmalklta olan deflter ve beligelere ilaveten 
tuttuteasını veya dülzenlenîmesmi uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet sekili ve ihltiva edeceği husus
ları belirlemeye, 'bunlarda değişükik yapimaya; bunlar İçin talsd'ik, • muhafaza ve ibraz mecburiyeti koymaya 
ve kaldırmaya, bedeli mnikalbiiaride basıp dağrtmaya veya üçündü şahuslam bastaıp daiğiMtamaya, bunların 
kayMarını tdtlturmaya ve makineli basa kullandırmaya ve vergi ziyaanan önfcaımesi, vergi ödemeyi teşvik ba
kımından, vergi kanunlarınım uygulanmasıyla iligili olarak levha kîuiaddırma ve alsma medburiye'ti getirmeye 
ve kaldırmaya yetkilidir.» 

22< 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 285 inci malddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Alacak seneltlerini değerleme gününühı kıymetine irca eden mükellefler, btorç senelüerisıi de aynı şekillide 

İşleme taibi tutmak zorundadırllar.» 

23, 213 sayılı Vergi Ulsîülı Kanununun 2365 sayılı Kanunun 68 inci madldesiyle değişik 344 üncü mad
desinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinin üçüncü fikratsımı mülteakîben aşağıdaki fıkra eklenmişltiır. 

«Yıllık olarak verilmesi gerekeni beyannamelerde \(müriferilt ve özel beyannameler dahi) 250 000 diğer 
(beyannamelerde 50 000 lirayı geçen verginin haksız yere iadesine sdbdbiyeft verilmesi veya bu mikltarlarda 
vergi mahsupları veya inldirfaıler nedeniyle ödenmesi gereken verginin noksan hesarAanması :» 

24, 213 sayılı Vergi lUlsul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik mükerrer 347 nöi masdkfc&iriin altı nu
maralı berildi aşağıdaki şekilde değişltirilmiştir. 

«6< (Yılık olarak verilmesi gereken (beyannamelerde (tmüriferlt ve özel' beyannameler dahil) 150 000 diğer 
beyannamelerde 30 000 lirayı aşan verginin haksız yere iadesine sebebiyet verilmesi veya bu miktarlarda 
vergi mahlsuiplan veya indirimler nedeniyle ödienımesi gereken verginin ndbsan hesaplanması.» 

25, 313 sayılı Vergi Uısul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 352 nci maddesinin 1 inci derece 
Usul̂ üzlükfflerlle ilgili 1 numaralı bendi ile 11 inci derece usulsüzlüklerle ilgili 1 ve 7 numaralı ;ben!tleri aşa
ğıdaki »şekilde değiışföritaiş, 2995 sayılı Kanunla kaldırılan mezkûr maddenin 1 inci derece usuDsüzlüMerle 
ilgili 10 numaralı bendi yerine 11 numaralı bent konulmuştur, 

« 1 İnci derece usulsüzlükten: 
T< Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması : 
10. Veraset ve îritikal vergisi beyannamesinin 342 nci maddenin 2 nci fıkrasınlda belirtilen süre içerisin

de verilmiş otealsı, 
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MADDE 20. — Tasarının 1 ind maddesinin 20 nci fıkrası, Komisyonumuzca 20 nci madde olarak 
aynen kabul edilinişjtir. 

MADDE 21. — Tasarının 1 indi maddesinin 21 inci fıkrası, Konıiısyonuımuzca 21 inci madde olarak 
aynen kalbul edilmiştir-

MADDE 22. — Tasarının 1 inci maddesinin 22 nCi fıkrası, Komisyonumuzca 22 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştiir. 

MADDE 23. — Tasarının 1 inci madldesdnin 23 üncü fıkrası, Komisyonumuzca 23 üncü madde olarak 
aynen kalbul edil'mişıtür., 

MADDE 24. — Tasarının 1 inci maddesinin 24 üncü fıkrası, Komisyonumuzca 24 üncü madde olarak 
aynen kalbul edilmiştir, 

MADDE 25. — 213 sayılı Vergi Uisul Kanununun 23165 sayılı Kanunla değişik 352 nCi maddesinin I incıi 
derece usulsüzKilklerle ilgil'i 1 numaralı bendi ile II nci derece usulsüzlüklerle ilıgili 1 ve 7 numaralı bendleri 
aşağıdaki şekilde değişlJiritoiş, I indi derece usulsüzlüklerle ilgili bendllerin sonuna aşağıdaki 11 inci bend 
öklenmiış'tir. 

«I inci derece usulsüzlükler : 
I. Vergi ve harç beyannamelerinin süıesinide verilmemiş olması; 
II. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342 nci maddenin ikincii fıkrasında belirtilen süre içerisin

de ver/imii§ olması. 
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H'nci derece usuUsüallülkler : 
L Veraset ve İntikali Vengisi beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci 

fikrasıınlda belirlfcilen süre içinde verilmiş otaıasi1: (Elmlalk Vergisinde beyannamenin bu-Kanunun 27 nci mad
desinde yazılı ek süre içimde veritoilş otaıaisı.) 

7< Vergi beyannameleri, 'bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ille, 
•bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenletmelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması. 

26, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 ve 2686 sayılı kanunlarla değişik 353 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir., 

«.Özel usulsüzlükler ve cezaları 

a) Fatura ve benzeri evrak vermeyen ve almayanların cezası : 
Madde 353. — 1, 23'2, 234, 235 ve 236 nci maddeler gereğince verilmesi ve alınması icaıbeden fatura, 

gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile serbest meslelk makbuzunu vermeyen ve almayanlardan her birine, 
her fatura, gider pusulası, müistaihsdl maklbuzu ve ser'bes't meslelk makbuzu içlin 5 000 liradan (Çiftçilerde 500 
liradan) aşağı olmamak üzere bu vesikalara yazılması gereken meblağın yüzde üçü (Çiftçiler için yüzde biri) 
nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir, 

Bir takvim yılı içlinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlük
ler için kesilecek cezanın toplamı 2 500 000 lirayı geçemez. 

2, IBu Kanunun 233 üncü maddesinde yazılı perakende satış vesikaları ile sevk irsaliyesi, taşıma irsali
yesi, yolcu listesi ve müşteri listesi kufanmak mecburiyetinde olanların bu belgeleri kullanmadıklarının irsali
ye ve yolcu listesini ayrıca taşıtta bulundurmadıklarının tespiti halinde, kullanmadıkları veya bulundurmadık
ları her bir belge için 5 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir., 

Ancak, bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek usulsüzlük cezasının toplamı, 
her bir tespit için 250 000 lirayı aşimamak üzere 2 500 000 lirayı geçemez, 

3- Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ve serbest meslek kazanç defterinin 
işyerlinde bulundurulmaması veya bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edil
memesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halinde ve vergi kanun
larının uygulaması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunlulu
ğa uymaları halinde her tespitte 25 000 lira özel Usulsüzlük cezası 'kesilir. 

4- 3100 sayılı Kanun hükmü gereğince ödeme kaydedici cihazları kuHanmalk suretiyle verilmesi gereken 
fişleri vermeyen veya bedeli gerçek bedelin altında bir miktar olarak basanlara her bir tespit için 5 000 lira 
özel usulsüzlük cezası kesilirler., 

Bu maddede yazılı usulsüzlük sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziyam gerektiırdiği 
vergi cezalan ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 nci madde hükmü uygulanmaz.» 

27< 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile _ kaldırılan 354 üncü 
maddesi aşağıdaki sekide yeniden düzenlenmiştir. 

«îsyeri kapatma cezası:: 

Madde 354. — Yetkililerce, 353 üncü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgelerin bir takvim 
yılı içinde üç defa kullanılmadığının veya bulundurul madiğinin tespiti halinde mükelleflerin işyerleri Mali
ye ve Gümrük Bakanlığının kararı ile bir haftaya kadar kapatılabilir. Bakanlık bu yetkisini mahalline devrede
bilir. 

Kapatma yetkisinin ve bu yetkinin mahalline devrine ilişkin Usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca belirlenir. 

Ancak, işyeri kapatma cezaisinin uygulanabilmesi için yukarıdaki fıkrada belirtSlen belgelerin kullanıllma-
dığının veya bulundurulmadığının ikinci defa tespiti üzerine mülkeiefin bir yazı ile uyarılması ve tekerrürü 
halinde işyeri kapatma cezası uygulanacağının duyurulmuş olması şarttır., 
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II neti denece mulsüzflükler :< 
1. Veraset ve intikal Vergisi beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddemin 1 incd 

fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması; (Emlak Vergisinde beyannamenin bu Kanunun 27 noi mad
desinde yazılı ek süre içinde verilmiş olması.) 

7. Vergli beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen beti şekil ve muhteviyatı ve ekleri 
ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere liışkin hükümlere uyulmamış olması.» 

MADDE 26. — Tasarının 1 inci maddesinin 26 ncı fıkrası, Komisyonumuzca 26 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmigitlir, 

ıMADDE 27. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki mükerrer 354 üncü madde eklenmiştir. 

«İşyeri kapatma cezası 

Mükerrer Madde 354. — Yetkililerce, 353 üncü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgele
rin bir takvim yılı içinde üç defa kullanılmadığının veya bulundüruinadığının tespiti halinde mükelleflerin 
işyerleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının kararı ile bir haftaya kadar kapatılabilir. Bakanlık bu yetkisini 
mahalline devredebilir. 

Kapatma yetkisine ve bu yetkinin mahalline devrine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakan
lığınca belirlenir. 

Ancak, işyeri kapatana cezasının uygulanaibilmesi için yukarıdaki fıkrada belirtilen belgelerin kullanılma
dığının veya bulunduııılımadığının ilkinci defa tespiti üzerine mükellefin bir yazı ite uyarılması ve tekerrürü 
halinde işyeri kapatma cezası uygulanacağının duyurulmuş olması şarttır. 
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Mükellefler hakkında işyeri kapatma cezası uygulanmış olması diğer cezaların uygulanmasına engel 
teşkM. etaıez.» 

28. 213 sayılı Vergii Usul Kanununun 2995 sayılı Kanunla değişik 3'58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirJtaiş/tir., 

«Kaçakçılığa teşebbüs 

Madlde 3518. — I , 344 üncü maddenin 1-6 numaralı benlerinde yazılı filleri veya bir hesap dönemi 
içinde ayrı tarihlerde en az iki defa fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest mes
lek makbuzu, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi düzenlememe ve vesikasız mal bullundür-
ma fiilleri, vergiriin tarihi için kanunda belli edilen sürenin girmesinden önce meydana çıkarılanlar, bu fiille
rin vergi ziyamla neden olup çalmayacağına balkılmaiksızıni 

2. 3100 sayılı Kanun hükmü gereğince mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları almayanlar, 
cihazları bozanlar, 'bozuk cihazları kullanan veya başkailarının kullanmasına müsaade edenler ile bir hesap 
dlönelmi içlinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları küllanmamalk suretiyle satuş fişi verimedikleri tespit 
edilenler; 

3., IBu Kanunun 127 ndi maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye ve Gülmrük Bakanlığının özel işaretli gö-
revlilsiniln ikazına rağmen araçlarını durdurmayanlar ve mükerrer 257 nci maddenan verdiği ydtkiye dayanıla
rak çıkartılan yöneHmelik gereğince, Maliye ve Gümrük (Bakanlığı ve Deffcerdarlıkllan ile anlaşma yapan mlaftlbaa 
işletmecilerinden muhteviyatı i'tlibariyl'e yanıltıcı beliğe basan veya basıp dağıtanlar ile yöneftmelikte belirtilen 
bilıdiırim görevini yerine getirmeyenler. 

Kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar.» 

29. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişlik 361 ineli maldjdesüniin üçüncü fıkra
sı aşağıdaki şekilde değişltıiriılmiış'tirs 

«Yetkili makam ve memurlar tarafından kamu idare ve müesseseleri ile gerçek veya tüzelkişilerden 148 
ve 149 uncu maddeler gereğince istenlilem biillgileri çekinme sebebi olmaksızın vermeyenler ile 150 nci mad
denin 1 - 3 numaralı bentlerinde yazılı olanlardan bahsi geçen maddedeki bildirme mecburiyetini yerine ge-
tlinmeyenlere 50 000 liraya kadar para cezası hükm$umur. 

Bu maddemin uygulanmasında 367 nci maddede gösterilen usule uyulur.» 

30. 213 sayılı Vergi Usul Kanunumun 371 inci maddestain birinci fıkrasının 5 numaralı bendi aşağı
daki sekilide değiştirilmiştir. 

«5, Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemeriin geciktiği her ay ve 
kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulatılacak geclikme zammı oranın
da bir zaımla bkİlkte halber verme tarihinden başlayarak 15 gün içlinde ödenmesi.» 

31. 213 sayılı Vergii Usul Kanunumun] 2686 sayılı Kamunla değişik 376 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğişıtMlImttşjfcifc". 

«kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında1 indirme. 
Madde 376. — Resen veya ifcmalen. tarh edilen vergi veya ven-gi farkını ve aşağıda gö&terilen indirim

lerden artakalan kaçakçılık, ağır küsur, kusur, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya ver
gi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibarenatuz gün içinde illgii vergi dairesine müracaatla vade
sinde veya 6183 sayılı Kamuında zikredilen neviden teminat göstererek vadenin bitmesinden iiıbaren üç ay 
içimde ödeyeceğM bildirirse: 

1. Kaçakçılık, ağır kusur veya kusur dolayısıyla, kesilen cezanın birincii defada yansı; 
2. Müteakiben kesilen cezaların üçte biri} 
3. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biriiı 
İndirilir. 
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Mükellefler hakkında işyeri kapaftma cezası uygulaınmaş olması, diğer oczaların uygulanmasına engel teş
kil' etmez.» 

MADDE 28. — Tasarının 1 inci maddesinin 28 inci fıkrası, Komisyonumuzca 28 inci madde olarak 
aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 29. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 361 inci maddesinin üçün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değ^tiritoiıstira 

«Yetkili makam ve memıurllar tarafıındlan Kamu İdare ve müesseseleri Me gerçek veya tüztilkişiîterden 148 
ve 149 uncu maddeler gereğince istenilen bilgileri çekinme selbelbi olmaksızın vermeyenler ile 150 nci mad
denin 1 - 3 numaralı benlerinde yazılı olanlardan baihsi gecen maddedeki biMirme mecburiyetini yerine ge
tirmeyenlere 50 000 liraya kadar para cezası hükmolunur. 

MADDE 30. — Tasarının 1 inci maddesinin 30 uncu fıkrası, Komisyonumuzca 30 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 1 inci maddesinin 31 inci fıkrası, Komisyonumuzca 31 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir, 
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- Mükellef veya sorumltı ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezası farkını yukarıda yazılı süne içinde 
ödemez veya dava konusu yaparsa bü madde hükmünden faydalandırılmaz. 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usuilsüzfllük cezaları hakkında da uygulanır.» 

32. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 376 ncı madleden sonra 205 sayılı Kanunla eklenen bölümün Ek 
4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki' şekilde dejfjşicirîllmiştir. 

«Uzlaşma talebi mükellef veya cezaya muhatap olanlar için vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliği tarihin
den itibaren 30 gün içinde yapılır.» 

33. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 376 ncı maddeden sonra 205 sayılı Kanunla eklenen bölüme Ek 
11 inci madde ilave edilmiştir. 

«Tarhiyat öncesi uzlaşma 

Ek Madde 113 — Malıiye ve Gümrük Bakanlığı vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergilerle kesile
cek cezaılaırda tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir. 

Tarfıiyaıfitan önce uzlaşmaya varılması hainde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamaz 
ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilmemiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olma
sı halinde mükellefler veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhında ve cezanın kesilmesinden sonra uzlaş
ma talep edemezler. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve usuller yönetmelikte bel'iırtilür.» 

34. 213 sayılı Vergi Usul1 Kanununa 376 ncı maddeden sonra 205 sayılı Kanunla eklenen bölüme Ek 12 
nci madde ilave edilmiştir. 

«Ücretlilere vergi iadesinde uzlaşma 

EK Madde 12. — 2978 sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kesi
len cezalar uzlaşma mevzuuna dahildir.» 

35. 213 sayıh Vergi Usul Kanununun 2686 sayıh Kanunla değişlik 377 nci maddesinin dördüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye beşinci fukra eklenmiştir. 

«Vergi daireleri Maliye ve Gujmrük Bakanlığının, (11 özel idareleriyle belediyeler valilerin) muvafakatini 
almadan vergi mahkemelerinin kararları aleyhine Danıştay da temyiz davası açamazlar. 

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

36. 213 sayıh Vergi Usul Kanununa 414 üncü maddeyi müteakip aşağıdaki mükerrer 414 üncü mad
de eklenmiştir. 

«Yetki : 

Mükerrer Madde 414. — a) Bu Kanunun 26, 35 ve 366 ncı maddelerinde yer alan tahakkuk fişi ile ver
gi ve ceza ihbaırnamelerinin şelkli ve ihtiva edeceği bilgilerde değişiklik yapmaya ve ıbunlaırı Vergi Dairesi 
adına tanzim edecek olanları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı * 

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

Yetkffidir.> 
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MADDE 32. — Tasarınım 1 inci maddesinin 32 nci fıkrası, Komisyonumuzca 32 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 3 . — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 376 nci maddeden sonra 205 sayılh Kanunla eklenen 
bölüme aşağıdaki Ek 11 ve Ek 12 nci maddeler eklenmiştir'. 

«Tarhiyat öncesi uzlaşma 

EK MADDE 11. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergilerle ke
silecek cezalarda tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir. 

Tarhiyaıttan önce uzlaşmaya varılması hailinde tutanakla tespdıt edilen bu hıuısus hakkında dava açılamaz 
ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edülememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması 
halinde rnükeleöer veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra uzlaşma 
talep edemezler. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişükm esas ve usuller Yönetmelikte belirtilir.» 

^Ücretlilere vergi iadesinde uzlaşma 

EK MADDE 12. — 2978 sayıü ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanunun 6 nci maddesi uyarınca 
kesilen cezalar uzlaşma mevzuuna dahildir.» 

MADDE 34. — Tasarının 1 inci maddesinin 35 inci fıkrası, Komisyonumuzca 34 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 1 inci maddesinin 36 nci fıkrası, Komisyonumuzca 35. inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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37. 213 saydı Vergi Usul Kanununun 415 inci maddesini takiben aşağıdaki mükerrer 415 inci madde 
elklenmiştir. 

Vergi İdaresini Geliştirme Fonu : . 
Mükerrer Madde 415. — 1. Vergi Kanunlarının uygulanması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler 

Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının geliştirilmesi, modernleştirilmesi ve Maliye ve Gümrük Bakan
lığı Personelinin daha etkin ve veıtimli çalıştı ntaaısını sağlamak gayesiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı nezdinde «Vergi İdaresini Geliştirme Fonu» kurulmuştur. 

2. Her yıl tahsil ©dilen toplam vergi gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi gelirlerine ulaşıncaya ka-
darki kısimının '% 05 ile, !bir yıl evvelki vergi tahsilatını aşan vergi gelirierinin ı% l'i bu fonun'kaynağını teş
kil eder. 

3. Saymanlıklar her ay tahsil ettikleri toplam ver g}i gelirlerinin; »bir evvelkü yıl toplam'vergi tahsilat tu
tarına ulaşıncaya kadar !% 05 (Binde 'beş) ini, toplam vergi tahsilatının bir evvelki yıl toplam tahsilatlarını 
aşması halinde, aşan kısmından her ay % 1 (yüzde bir) ini tahsil ettikleri ayı taklip eden 'blir ay İçerisinde doğ
rudan fona gönderirler. 

4. Bu fon Gelirler Genel Müdürlüğünce idare ve lojman binası yapımı, satın alınması veya kiralanması, 
döşenmesi, otomasyon, eğitim, uygul'ama tanıtma çalışmaları, vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında 
yapılacak harcamalar ile Malye ve Gümrük Bakanlığı Personeline görevleri medeniyle ve daha verimli çalış
tırılmalarını sağlamak gayesi ile yapılacak ek ödemelerde kullanılır. Bu fondan yapılacak harcamalar 1050, 
832 ve 2886 sayılı kanunlarla 233 sayılı Kanun hükmünde 'kararname hükümlerine ta'bi değildir. 

Bu Fonun kullanılma usul ve esasları ile fona ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca belirleniir ve yürütülür. Denetimi; Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştayca belirlenecek 
birer üyeden meydana gelecek bir komisyon aracılığı İle yapılır. 

«Artırılan miktarlar 

38. !Bu Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü mad'desiniın 3 üncü bendindeki bir mil
yon 'lira, on milyon liraya, 177 ndi maddesinin 1 inci bendindeki hadler sırasıyla 60 000 000 ve 80 000 000 
liraya, 2 nci.'bendindeki had 20 000 000 liraya 3 üncü bendindeki had 60 000 000 liraya, 232 nci maddesi
nin üçüncü fıkrasındaki on bin lira,, yüz bin liraya 313 üncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki 5 000 lira 50 000 
liraya 343 üncü maddesindeki on lira, yüz İkaya, yüz lira iki'b'in'beşyüz liraya, 356 nci maddes'inin 1 inci ben
dindeki 50 kuruş 100 liraya, 5 lira 5 000 Iraya 3 numaralı bendindeki iki'buçuk lira 500 Miraya yükseltil
miştir. 

Ayrıca 345 ve mükerrer 355 ndi maddtesıindeki miktarlar 5 kat, 344 üncü maddesinin 8 inci 'bendi ve mü
kerrer 347 nci maddesinin 1 inci bendindeki hadler ile aynı Kanunun sonunda yer alan usulsüzlük cezalarına 
ait cetveldeki miktarlar 10 kat artırılmıştır.» 

39. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa geçici 11 indi maddeyi takiben aşağıdaki geçici maddeler ekletnımiş-
tir. 

Geçici Madde 12. — 4.1.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin, bu 
Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre takdir edilen asgarî ölçüde arsa metrekare birim değerleri ile 
ilgili olarak dava açma ve açılan davalara cevap vsrme konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı ver
gi dairelerine mevdu görev ve yetkiler devam eder; Kesinleşen değerler bu vergi dairelerince, takdir komis
yonu kararları ve varsa yargı mercii kararlan il© birlikte ilgili 'belediyelere derhal bildirilir. Emlak Vergisi Ka
nununun uygulamasında, altıncı genel beyan dönemi inlin başlayacağı yıla kadar kesinleşen 'bu değerler ge
çerli olur. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu 72 ndi maddesinin hu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre kurulan 
takdir komisyonlarının asgarî ölçüde arsa metrekare birim değer tsspitine ilişkin görev ve yetkileri 1 Mart 
1986 tarihine kadar, bu değerlerle ilgili olanak açılacak davalarla ilgili görev ve yetkileri söz konusu davalar 
sonuçlanıncaya kadar devam eder. 
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MADDE 36. — Tasarının 1 inci madidesinin 37 indi fıkrası, Komisyonumuzca 36 ncı madde olarak ay
nen kabul ©didmiştir. 

MADDE 37. — Bu Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü madjdesinin 3 numaralı bendin
deki bir milyon lira, on miyon İraya, 177 nci madidesinin 1 numarala bendindeki hadler sırasıyla 60 000 000 
ve 80 000 000 liraya, 2 numaralı bendindeki had 20 000 000 liraya, 3 numaralı bendindeki had 60 000 000 
liraya, 232 nci maddesinin üçüncü Mirasındaki on bin lira, yüz bin liraya, 313 üncü maddesinin 2 nci fık
rasındaki 5 000 lira 50 000 liraya, 343 üncü maddesindeki on lira, yüz liraya, yüz lira, ikibinbeşyüz liraya, 356 
ncı maddesinin 1 numaralı bendindeki 50 kuruş, 100 liraya, 5 lira, 5 000 liraya 3 numaralı bendindeki iki-
bucuk lira, 500 liraya yükseltilmiştir. 

Ayrıca 345 ve mükerrer 3515 inci maddesindeki.miktarlar 5 kalt, 344 üncü maddesinin 8 numaralı bent ve 
mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendindeki hadler ill)e aynı kamunun somunda yer alan usulsüzlük 
cezalarına ait ceStivelldekli mikîtarllar 10 kalt artıntoııştır.» 

MADDE 38. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici 111 inci mıadfdeyi taküben aşağıdaki geçici mad
deler eklenımişitir. 

«Geçici Madde 12. — 4.1.1961 gün ve 213 saydı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin 
bu Kanunla değî̂ medlen önceki hükümlerine göre, takdir edilen asgarî ölçüde arsa metrekare birim değer
leri İte ilgili olarak dava açma ve açılan davalara cevap verme kbnu&undia Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
bağlı vergi dairelerine mevdu görev ve yetkiler devam eder; kesinleşen değerlet bu vergi dairelerince, takdir 
komisyonu kararları ve varsa yangı mercii kararları Me birlilkjtje ifgİi belediyelere derhal bildirilir. Bmliak 
Vengüsi Kanununun uygulamasında, a tac ı genel beyan döneminin başlayacağı yıla kadar kesinleşen ,bu değer
ler geçeri olur. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinin bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine gö
re kurulan takdir komisyonlarının asgarî ölçüde arsa metrekare birim değer tespitine ilişkin görev ve yet
kileri 1 Mart 1986 tarihine kadar, bu değerlerle ilgili olarak açiacak davalarla ilgili görev ve yetkileri söz 
konusu davalar sonuçlanıncaya kadar devam eder. 
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Geçidi Madde 13. — Vergli Usul Kanununun 177 nci maddesiinde yer alan ve bu Kanunla artırılan had
ler, önceki yıllanın hadlerine bağlı olmaksızın 1986 yılında tutulacak defterler için de uygulanır. 

Geçidi Madde 14. — Beş yıl süre ile görev yapacak olan ilk Yemini Malî Müşavirler Kurulu üyeleri biri 
Başkan bM de Başkanveklili olimafc üzere dördü Maliye ve Gümrük Bakanlığında Müsteşarlık, Kurul Baş
kanlığı, Müsteşar Yardımcılığı veya Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuş veya bulunmakta olan, altısı 
Vergisi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi denetimi alanında görevli veya görev yapmış olan, ikisi Kamu 
İktisadî Kuruluşları veya Kamu îkfisadî Teşebbüslerinde muhasebe uygulamtaları ile görevlü, üçü özel sektör 
de muhasebe denetimli ve uygulamalarında görevlü, üçü muhasdbe vergi, maliye ve işletme konularında öğre
tim üyesi, ikisi ise Vergi Hukuk Konusunda yargıçlık yapmış veya yapmakta olan kişiler arasından, 'bu Ka
nunun yürüdüğe girdiği tarihi taklip eden altı ay içinde Bakanlar Kurulunca atanır. 

Beş yıllık sürenin bitimlinde yeniden' üyeliğe getirilmek mümkündür. 
Kurul üyeliklerine atananlar lile kurulda görevlendirilen personelden T.C. Emekli Sandığına ta'hi olanla

rın istemleri hainde, Emekli Sandığı iştirakçiliği devam eder. 

Geçici Madde 15. — Yemini Malî Müşavirler Kurulunun giderlerii beş yıl süre ile her yıl Maliye ve Güm
rük Bakanlığı bütçesine konacak olan ödenekten karşılanır. 

Madde 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
1. 193 sayılı Kamunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin sonuna aşa

ğıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti satanlar, yukarıdaki şartlarla sınırlı 

olmaksızın gelir vergisinden muaftır. Bu (muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle ödenen vergiye 
şümulü yoktur.» 

2. 193 sayılı Kanunun 31.12.1982 tarih ve 2772 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Serbest meslek kazançlarında 

Madde 18. — Müellif, mütercim, heykeltraş, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanunî mi
rasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, röportaj, karikatür, film, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi 
eserlerini gazete, dergi, radyo ve televizyonda yayınlamak veya kitap, resim heykel ve nota halindeki eser
leri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kira
lamak suretiyle elde ettikleri hâsılat Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alman bedel ve ücretler 
istisnaya dahildir. 

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil et
mez. 

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek 
vergiye şümulü yoktur.» 
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Geçici Madde 13. — Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde yer alan ve bu Kanunla artırılan had
ler, önceki yılların hadlerine bağlı olmaksızın 1986 yılında tutulacak defterler için de uygulanır, 

Geçidi Madde 14. — Üç yıl süre ile görev yapacak olan ilk Yemmi Malî Müşavirler Kurulu üyeleri, biri 
Başkan ve biri Başkanıvekili olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı ay içinde Ba
kanlar Kurulunca atanır. 

Üç yıllık sürenin bitiminde yenliden üyeliğe getirilmek mümkündür. 
Kurul üyeliklerine atananlar ile kurulda görevlendirilen personelden T. C. Emek! Sandığına tabi olan

ların istemeleri halinde, Emekli Sandığı iştirakçiliği devam eder* 

Geçici Madde 15. — Yeminli Mali Müşavirler Kurulunun giderleri üç yıl süre ile her yıl Maliye ve Güm
rük Bakanlığı büıtçesane konacak olan ödenekten karşlamr.» 

İKİNCİ BÖLÜM 

193 Sayılı Gelir Yergisi Kanunu ile Ügili Değişiklikler 

MADDE 39. — Tasarının 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası, Komisyonumuzca 39 uncu madde olarak ay
nen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 40. — 193 Sayılı Kanunun 31.12.1982 tarih ve 2772 sayılı Kanunla değişik 18 imci maddesi aşa
ğıdaki şek'Me değiştirilmiştir. 

«Serbest meslek kazançlarında 

Madde 18. — Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, 'bestekâr ve mucitlerin ve 'bunların kanunî mi
rasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, röportaj, karikatür, fotoğraf, 
film, Video band, radyo ve televizyon senaryo va oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, radıyo, televizyon ve 
video da yayınlamak veya kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira 'beratlarım satmak veya 
bunlar üzerindeki mevcut haklarını deVir ve temlk etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hâsılat Ge
lir Vergisinden müstesnadır. 

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alman bedel ve ücretler 
istisnaya dahildir. 

Yukarıdaki yazılı kazançların1 arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil et
mez. 

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek 
vergiye şümulü yoktur.» 
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3. 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla kaldırılan 20 nci maddesi aşağıdaki şekil-
de~«yeniden ihdas edilmiştir. 

«Eğitim öğretim ve sağlık hizmet isletmelerinde kazanç istisnası. 

Madde 20. — Okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık 
tesislerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar; ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Güm
rük Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde 5 yıl süreyle Gelir Vergisinden müstesna tutulurlar. 

-İstisna, kuruluşların faaliyete geçtiği tarihten itibaren başlar. 
Bu kuruluşların kalkınmada öncelikli yörelerde kurulması halinde bunlardan elde edilecek kazançlar yu

karıdaki şartlar dahilinde 10 yıl süreyle Gelir Vergisinden müstesna tutulur.» 

4. 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin 31.12.1981 tarih ve 2574 sayılı Kanunla değişik 9 numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki 13 ve 14 numaralı bentler eklenmiştir. 

«9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre ba
rındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyu
nun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2'yi aşmayan konutların 
hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2'yi aşması halinde, 
aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz)» 

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

«14. Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan 
hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler.» 

5. 193 sayılı Kanunun 31.12.1981 tarih ve 2574 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesinin 3 numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3, Kazaî veya idarî kararlara dayanılarak tanıklara, bilirkişilere ve resmî arabuluculara bu sıfatları 
dolayısıyla ödenen ve yıllık tutarı 360 000 lirayı aşmayan ücretler;» 

6. 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin sonuna aşağıdaki 10 numaralı bent eklenmiştir. 
«10. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul, yetim ve ev

lenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduat, sürelerini doldurmamış bulunanlarla, dul ve yetimlerine top
tan ödenen tazminat ve yardımlar.» 

7. 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

— ikinci derece sakatlar için iki katı, 

«İndirim hadleri 

Madde 31. — Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde aşağıdaki indirimler uygulanır. 
1. özel indirim : Günde (200), ayda (6 000), yılda (72 000) liradır. 
Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını 15 katma kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınma planı 

ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen ssktörler ile kalkınmada öncelikle bölgelerde fiilen ça
lışanların ücretleri için farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir. 
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MADDE 41. — 193 sayılı Kanuna aşağıdaki Mükerrer 20 ndi Madde eklenmiştir. 

«Eğitim, öğretim ve sağlık hizmet isletmelerinde kazanç istisnası 

Mükerrer Madde 20. — Okul, kreş ve sıpor tesisleri ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 ya-
talk) kapasiteslinden az olmamaık üzere, yurt ve sağlık tesislerinin (huzurevleri dahil) işletilmesinden elde edi
len kazançlar, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği usul 
ve esaslar dahilinde 5 yıl süreyle Gelir Vergisinden.müstesna tutulurlar. Istisma, kuruluşların faaliyete geçtiği 
tarihten İtibaren başlar.» 

MADDE 42. — 193 saydı Kanunun 23 Üncü maddesinin 31.12.1981 tarih ve 2574 sayılı Kanunla deği
şik 9 numaralı bendi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki 13,-14 ve 15 inci bentler eklenımiş-
tör. 

«9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan dişçilere ve özel kanunlarına göre barındı
rılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve 'bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun 
temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alam 100 m2'yİ aşmayan konutların hiz
met erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2'yi aşması hainde, 
aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz):» 

• «13. Yabancı ülkelerde 'bulunan sosyal güvenik kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve 
yetim ayhkları;» 

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

«15. Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde 'bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki, 
amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör spor
culara ödenen ücretler. (Asgarî ücretin iki katını aşmam'ak kaydıyla.)»; 

MADDE 43. — Tasarının 2 hci maddesinin 5 indi fıkrası, Komisyonumuzca 43 üncü madde olarak ay
nen kabul edimiştir. 

MADİDE 44. — Tasarının 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrası, Komisyonumuzca 44 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«indirim hadleri 

Madde 31. — Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde aşağıdaki indirimler uygulanır. 
1. özel indirim : Günde (200), ayda (6.000), yılda (72.000) liradır. 
Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarım 15 katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınma pla

nı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ile kalkınmada öncelikli bölgelerde fiilen ça-
lışanJlann ücretleri için farklı özel indirimi tutarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir. 
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2. Sakatlık indirimi : Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece 
sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulu
nan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar. 

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının : 
— Birinci derece sakatlar için dört katı, 
— l'k'indi derece sakatlar için (iki katı, 
— Üçüncü derece sakatlar için bir katıdır. 
Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden 

indirilir. 
Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sos

yal Yardım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönet
melik ile tespit edilir. 

Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının herbirinin gerçek usulde tespit edilen ücret gelirine bu maddede yer 
alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır.» 

8. 193 sayılı Kanunun 31.12.1980 tarihli ve 2361 sayılı Kanunla değişen Birinci Kısım Sekizinci Bölüm 
(Yatırım İndirimi) Ek 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yatırım indiriminin şartları ve uygulama esasları 

Ek Madde 2. — Yatırım indiriminden yararlanma şartlan ve uygulama esasları Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.» 

9. 193 sayılı Kanuna aşağıdaki mükerrer 39 uncu madde eklenmiştir. 

«Ticarî kazancın tespitinde indirilecek gelirler 

MÜKERRER MADDE 39. — Ticarî işletmeye dahil olup iratları vergiden müstesna bulunan menkul kıy
metlerin iratları, kurumlardan elde edilen Kurumlar Vergisine tabi tutulmuş veya üzerinden vergi tevkif atı ya
pılmış kâr payları ile hazine bonosu ve Devlet tahvil faizleri ticarî kazançtan indirilir.» 

10. 193 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 5 numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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2. Sakatlık indirimi : Çalışma gücünün asgarî !% 80lini kaybetmiş 'bulunan hizmet erbabı birindi derece 
sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikindi derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmıiş 
bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık hallerinden faydalanırlar. 

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının; 
— Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 
— İkindi derece sakatlar için dört katı, 
— Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. 
Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden 

indirilir. 
Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük, Sağlık ve 

Sosyal Yardım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yö
netmelik ile tespit edilir. 

AÜle reisinin, eşinin ve çocuklarının herbininin gerçek usulde tespit ©dilen ücret gelirine bu (maddede yer 
alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır.» 

MADDE 46. — 193 sayılı Kanunun 31.12.1980 tarihli ve. 2361 sayılı Kanunla değişen İkindi Kısım Se 
kizindi Bölüm (Yatırım indirimi) Ek 2 nci maddesinin birindi fıkrasının 4 numaralı bendinde yer alan en az 
yatırım tutarları ile ilgili 20.000.000,— liralık tutar 40.000.000,— liraya, 10.00.000,— liralık tutar 20.000.000,— 
liraya yükseltilmiş, aynı fıkranın 5 ve 6 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra hükmü eklenmiş ve Ek 4 üncü maddesinin 2 ve 3 üncü fıkralarında yer alan 
«Yatırım İndirimi Belgesi» İbaresi «Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi» olarak değiştirilmiştir. 

«5. Yatırıma başlamadan önce Devlet Planlama Teşkilatına başvurularak gerek! bilgi ve 'belgelerin tev
di edilmiş ve yukarıda belirtilen şartların mevcudiyeti 'tasdik edilerek, Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Bel
gesi verilmiş olmalıdır. 

Araştırma, plan ve proje masrafları ile arazi temini için yapılan giderler hariç olmak üzere, yatırımla il
gili her türlü harcamalar yatırıma başlandığını gösterir.» 

«6. Yatırım, tasdik edilmiş bulunan şartlar ve süreler dahilinde yapılmış olmalıdır. 
Tasdik edilen şartlarda meydana gelecek değişikliklerin ve sürelerde doğabilecek gecikmelerin vukuundan 

itibaren bir ay içinde Devlet Planlama Teşkilatına bildirilmesi ve onayının alınması şarttır. Devlet Planlama 
Teşkilatı, iktisadî veya teknik zaruretlerle veya mücbir sebeplerden ileri gelen değişiklik ve gecikmeleri ka
bul edebilir. 

Müracaatın zamanında yapılmaması veya değişiklik ve gedi'fcmelerin kabul edilmemesi halinde, evvelce ya
pılan tasdik hükümsüz addolunur. 

Devlet Planlama Teşkilatı, yukarıdaki şartlar çerçevesinde vereceği Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi 
Belgesinin bir örneğini Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderir. Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belge
sindeki vize ve iptaller de ayrıca bildiriir.» 

«Yatırım İndiriminden yararlanma şartları ve uygulama esaslarına ilişkin diğer hususlar Devlet Planla
ma Teşkilatının görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.» 

MADDE 47. — Tasarının 2 ndi maddesinin 9 uncu fıkrası, Komisyonumuzca 47 nöi madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Tasarının 2 nci maddesinin 10 uncu fıkrası, Komisyonumuzca 48 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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«5. İşletmeye dahil olup işte kullanılan taşıtların giderleri (bu taşıtların aynı zamanda zati veya ailevî 
ihtiyaçlar için de kullanılması halinde giderlerinin yarısı)» 

11. 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik ikinci, 31.12.1981 
tarih ve 2574 sayılı Kanunla değişik üçüncü fıkralarında yer alan safî kazanç tutarları bir kat artırılmıştır. 

12. 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin 8 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«8. Tavassut işi yapanlar (PTT Acentaları ile dayıbaşılar hariç)» 

13. 193 sayılı Kanunun 1.5.1981 tarih ve 2454 sayılı Kanunla değişik 53 üncü maddesinin son fıkrasına 
aşağjdaki hüküm eklenmiştir. 

«Şu kadar ki; satış hâsılatlarının tamamı üzerinden tevkif suretiyle Gelir Vergisi alınmış olan çiftçilerin, 
yıllık satış hâsılatları tutarına bakılmaksızın diledikleri takdirde götürü gider usulüne geçebilirler.» 

14. 193 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 11 numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«11. İşletmeye dahil olup, aynı zamanda zatî veya ailevî ihtiyaçlar için de kullanılan taşıtların amortis
manlarının tamamı ile giderlerinin yarısı.» 

15. 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 61 inci maddesinin üçüncü fık
rasının 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5. Bilirkişilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine 
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;» 

16. 193 sayılı Kanunun 70 nci maddesinin birinci fıkrasının 24.12.1980 tarih Ve 2361 sayılı Kanunla de
ğişik 5 numaralı bendi ile 19.12.1963 tarih ve 202 sayılı" Kanunla değişik *8 numaralı bendi ve aynı madde
nin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanu
nî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, mar
ka, -ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve gö
rüntü bantları, sanayi ve ticaret ve 'bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir for
mül veya 'bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kul
lanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);» 

«8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.» 
«Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya ziraî 'bir işletmeye dahil Ibulunduğu takdirde bunların irat

ları ticarî veya ziraî kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.» 
«Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayriımenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki 

hükümler uygulanır.» 

17. 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 73 üncü maddesinin birinci fık
rası ile ikinci fıkrasının iki numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkranın sonuna aşağı
daki dört numaralı ıbent eıklenmiştir. 

«Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başka
larının intifama Ibırafcılan mal ve hakların emsal kira bedeli, Ibu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve 
arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu su
retle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin % 
7'sidir. Diğer mal ve haklarda emsal kira 'bedeli, hu mal ve hakların maliyet 'bedelinin, bu bedel bilinmi
yorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin 
% 10'udur.» 
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MADDE 49. — Tasarının 2 nci maddesinin 11 inci fıkrası, Komüsyonumuzca 49 uncu madde olarak ay
nen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Tasarının 2 nci maddesinin 12 ncü fıkrası, Komisyonumuzca 50 noi madde olarak aynen 
kabul edilmüştür. 

MADDE 51. — Tasarının 2 nci madldesinün 13 üncü fıkrası, Komisyonumuzca 51 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 2 nci maddesiiriin 14 üncü Merası, Komisyonumuzca 52 nci madde plafalk ay
nen kabul edilmiştir. 

MADD.E 53. — Tasarının 2 nci maddesinin 15 inci fıkrası, Komisyonumuzca 53 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — 193 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı 
Kanunla değişik 5 numaralı bendi ile 19.2.1963 tarih ve 202 sayılı Kanunla değişik 8 numaralı bendi ve 
aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (ihtira beratının mucitleri veya ka
nunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, mar
ka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, mo del, plan ile .sinema ve televizyon filmleri, ses ve gö
rüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir for
mül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kul
lanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);» 

«8. Motorlu- nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.» 
«Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya ziraî bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların irat

ları ticarî veya ziraî kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.» 
«Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki 

hükümler uygulanır.» 

MADDE 55. — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 73 üncü maddesi
nin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının iki numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkranın so
nuna aşağıdaki dört numaralı bent eklenmiştir. 

«Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak baş
kalarının intifama bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve ara
zide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle 
takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin '% 5' 
idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, 
Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belli.edilen değerlerinin % 10' 
u4ur> 
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«2. Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru veya 
kardeşlerden herbirinin İkametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında 
emsal kira bedeli hesaplanmaz);» 

«4. Genel (bütçeye dahil dâireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.» 

18. 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkra
sının 11 numaralı bendi kaldırılmış ve aynı fıkranın 2,4,5,6 ve 12 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited ŞiıkcH ortaklarının, dş or takta ortaklarının ve ko
manditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin or
taklan ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nisbetinde 
tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.) 

lAkdi komandit şjiriketlerde komanditerlerim kâr payları, şirket kârının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde 
edilmiş sayılır:» 

«4. (Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yılık beyanname veren dar mükellefiyete tabi kurumların ticarî bi
lançolarına göre doğan kârdan, yabancı ulaştırma kurumları ile Özel 'beyanname veren dar mükellefiyete 
taibi kurumların, kurumlar vergisine matrah olan kurum kazancından Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra 
kalan kısım;» 

«5. Her nevi tahvil faizleri ve hazine bonosu faizleri ile gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan gelirler 
(ödeme, bu menkul kıymetlerin gelirleriyle birlikte tahvil, hazine bonusu ve gelir ortaklığı senedinin itfa 
bedelini de ihtiva ettiği takdirde, tahvil ile hazine bonosu ve gelir ortaklığı senedinin itfa edilen kısmı irat 
sayılmaz.);» 

«6. Her nevî alacak faizleri (Adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla carî hesap alacaklarından doğan 
faizler ve kamu tüzelkişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için ödenen faizler dahil.);» 

«12. Faizsiz olarak 'kredi verenlere ödenen kâr paylan ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı öde
nen kâr payları.» 

19, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değliş'tıirilen mükerrer 80 
inci maddecinin birinci fıkrasının 21.1,1982 tar'i'h ve 258*8 sayılı Kanunla kaldırılan bMnci bendi aşağıdaki 
şekilde yeniden ihdas edilmiş ve 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde d'eğiştürillmiş'tir. 

«il. İktisap seki ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler bariç) 70 nci madderiin birinci fıkrası
nın 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin ztiraî istihsalde kul
landıkları gayrilmenkulller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak bir yıl içkide elden çıkarılma
sından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortakılarına bu »ıfatları dolayısıyla tahsis edikleri gayraTmenkuller, tah
sis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.),» 

«2. ©orsada kayıtüı olanlar ve ivazsız olarak iktisap edilenler hariç, menkul kıymetlerin iktisap tarihin
den başlayarak bir yıl içinde veya iktisaptan evvel elden çikarimasından sağlanan kazançların bur takvim 
yılındaki tutarının 100 000 lirayı aşan kısmı.» 

20, 193 sayılı Gelir Verdisi Kanununa 24.12.<19'80 tarih ve.23€l sayıllı Kanunla eklenen mükerrer 81 inci 
madde aşağıdaki şekilde değlstMlmiştlir, 

«Safi değer artışı 
Mükerrer Madde 81. — Değer artışında safi kazanç, eîden çıkarma karşılığında alınan para ve aynı

larla sağlanan ve para ille temsil edilebilen her türlü menfaaltâerin tutarından, etten çıkarılan mal ve hakların 
maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen ver
gi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hâsılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının, tutarı Veflgi 
yşul Kanununun değerleme ile ilgili hükümlerine göre taytin ve tespit olunur.) 
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«2. Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru veya 
kardeşlerden herbirinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkın
da emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplan
maz.);» 

«4. Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.» 

MADDE 56. — Tasarının 2 nci maddesinin 18 inci fıkrası, Komisyonumuzca 56 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının 2 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7 numaralı bent eklenmiştir. 

«2. Borsada kayıtlı olanlar ve ivazsız olarak ikti sap edilenler hariç, menkul kıymetlerin iktisap tarihin
den başlayarak bir yıl içinde veya iktisaptan evvel elden çıkarılmasından sağlanan kazançların bir takvim 
yılındaki tutarının 100 000.— lirayı aşan kısmı.» 

«7. iktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) W inci maddenin birinci fık
rasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin ziraî istihsalde 
kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların,* iktisap tarihinden başlayarak bir yıl içinde elden çıkarılma
sından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkuller, tah
sis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.),» 

MADDE 58. -— Tasarının 2 nci maddesinin 20 nci fıkrası, Komisyonumuzca 58 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 357) 



— 68 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Maiyet bedelinin mükdleflerce tespit edilememesi hallnlde maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hü
kümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek 'bedel, kazancı bilanço veya işldtime hesalbı esasına 
göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen değer eSals alınır. 

İşletmeye daihlil amortismana talbi iktisadî kıymetlerin dilden çıkarılması halinde, iktisadî kıymetlerin ma
liyet bedeli yerine, amartismanHaır düşüklükten sonra kalan net değeri esas alınır., 

Menkul kıymetlerin elıden çıkarılmasında, i'ktii'sap bedelinin tevsik edilememesi hallinde, Vergi Usul Kanu
nunun 266 ncı maddesinde yazılı itibarî değer iktisap ıbedeli olarak kaibul edilir.» 

211. .193 sayılı Kanunun 85 inci maddesinlin 24.;12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunl'a değişik ikinci fıkrası 
aşağıdaki şdkilde değiştirilımiştir. 

«lîstüsna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar (31 inci maddedeki indirimler istisnadan m'adut değildir.) 
ile 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 (adi komandit şirketlerde kbmandİterllerlin kâr payları hariç), 3, 5, 
7, 12 nci bentlerinde yazılı iratlar için beyanname verilmez. Diğer gelirler nedenliyle beyanname Verilmesi 
halinde de bu gelirler beyannameye ithal edilmez.» 

22, 193 sayılı Kanunun 24.1!2.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maıdldeslinkı 31,12.1982 
tarih ve 2772 sayılı Kanunla değiştirilen (a) bendlinin 1 ve 2 numaralı allt bentleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.! . 

«1. (Ücretlerden (Birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayri safi tutarları toplamı dokuz 
milyon lirayı aşan hizmet erbalbının ücretleri hariç); 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tiya^ot'arda çalışan tiyaltrio sanatçılarına, münhasıran Diyatro-
daki çalışmaları karşılığında ödenen ücretler ile sporculara ödenen transfer ücretleri ve tam mükellefiyete tabi 
kişilerin yanında çalışan gemi adamlarına, münhasıran uluslararası sularda geçen hizmetleri karşılığında öde
nen ücretler, dokuz milyon liralık haddJin hesabında nazara alınmaz.» 

«2, Tamamı tevkif yolu ile vergilendirilîmiş bulunan ve gayri safi tütariarı toplamı dokuz milyon lira
yı aşmayan gayrimenkul sermaye iratlarından.» 

213. 193 sayılı Kanunun 31.112.1982 tarih ve 2772 sayılı Kanunla değişik 87 nci maddesin'in birinci ve 
ikinci fıkraları aşağıdaki sekide değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra dklenrnaştiır. 

«Tam mükellefiyette, vengiye talbi yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı dokuz milyon lirayı aş
mayan mükelleflerin bu kazanç ve iratlarınidan vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan ücrdt ve gayrimenkul 
sermaye iratları ile götürü usulde vergilendirilmiş bulunan ticarî, meslekî kazançlarını ve ücretlerini beyanna
meye ithali döneleri ihtitiyarîldir.»i 

«Ücretler (Birden fazla işverenden ücret alan ve ücrdtileririin yıllık gayri s'afd tutarları toplamı dokuz mil
yon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç), götürü usulde tespiit olunan ticarî ve meslekî kazançlar, 
kazanç ve iratların istisna haldteri içinde kalan kısımları ile 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 (a'dli 
komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları hariç), 3, 5, 7, 12 nci bentlerinde yazılı ira'Üar dokuz milyon 
tiralıik hadldin hesabında nazara alınmaz.» 

«Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tiyatrolarda çalışan tiyatro sanatçılarına, münlhasıran tiyatro-
lardakİ çalışmaları karşılığında ödenmen verlgisi tevkif sureciyle atamış ücrdtiler ile sporculara ödenen vergisi 
tevkif suretiyle alınlmış transfer ücretleri ve tam mükelldfiyete talbi kişilerin yanında çalışan gdrni adamlarına, 
münhasıran uluslararası sularda geçen Hizmetleri karşılığında Ödenen vergisi tevkif suretiyle alınmış ücretle
rin beyanı yukarıda yazılı şartlarla sınıriı olmaksızın ihtiyarîdir.» 

24. 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin 2 numaralı 'bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«2. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediyelere, köylere ve 

kamu menfaatlarına yararlı derneklere ve Türk Kanunu Medenisi gereğince kurulan vakıflara makbuz karşı
lığında yapılan bağış ve yardımlar. (Bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve yardımların toplamı o yıla 
ait beyan edilecek gelirin % 5'ini aşarsa fazlası indirilmez.) 
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MADDE 59. — Tasarının 2 nci maddesinin 21 inci fıkrası, Komisyonumuzca 59 uncu madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 86 nci maddesinin 
31.12.1982 tarih ve 2772 sayılı Kanunla değiştirilen (a) bendinin 1 ve 2 numaralı altbentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«1. Ücretlerden (Birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayri safî tutarları toplamı do
kuz milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri ha riç); 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tiyatrolarda, radyo ve televizyon yapımlarında çalışan bu tiyat
ro sanatçılarına, münhasıran bu işyerlerindeki çalışmaları karşılığında ödenen ücretler ile sporculara ödenen 
transfer ücretleri ve tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında çalışan gemi adamlarına, münhasıran uluslararası 
sularda geçen hizmetleri karşılığında ödenen ücretler, dokuz milyon liralık haddin hesabında nazara alın
maz.» 

«2. Tamamı tevkif yolu ile vergilendirilmiş bulunan ve gayri safî tutarları toplamı dokuz milyon lirayı 
aşmayan gayrimenkul sermaye iratlarından;» 

MADDE 61. — 193 sayılı Kanunun 31.12.1982 tarih ve 2772 sayılı Kanunla değişik 87 nci maddesinin 
birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı dokuz milyon lirayı aş
mayan mükelleflerin bu kazanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan ücret ve .gayrimenkul 
sermaye iratları ile götürü usulde vergilendirilmiş bulunan ticarî, meslekî kazançlarını ve ücretlerini beyanna
meye ithal etmeleri ihtiyaridir.» 

«Ücretler (birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayrisafi tutarları toplamı dokuz milyon 
lirayı aşan hizmet erbabımn ücretleri hariç), götürü usulde tespit olunan ticarî ve meslekî kazançlar, kazanç, ve 
iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları ile 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 (adi komandit şirket 
lerde komanditerlerin kâr payları hariç, 3, 5, 7, 12 nci bentlerinde yazılı iratlar dokuz milyon.liralık haddin 
hesabında nazara alınmaz.» 

«Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tiyatrolarda, radyo ve televizyon yapımlarında çalışan bu ti
yatro sanatçılarına, münhasıran bu işyerlerindeki çalışmaları karşılığı ödenen vergisi tevkif suretiyle alınmış 
ücretler ile sporculara ödenen vergisi tevkif suretiyle alınmış transfer ücretleri ve tam mükellefiyete tabi ki
şilerin yanında çalışan gemi adamlarına münhasıran uluslararası sularda geçen hizmetleri karşılığında ödenen 
vergisi tevkif suretiyle alınmış ücretlerin beyanı yukarıda yazılı şartlarla sınırlı olmaksızın ihtiyaridir.» 

MADDE 62. — 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-

«2. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediyelere, köylere ve 
kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Kamımı Medenisi gereğince kurulan vakıflara makbuz karşılı-
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Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler veya köylere ba
ğışlanan okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinim 
inşaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve 
yardımlar ile mevcut tesislerin, faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış 
ve yardımlar. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan her tür
lü bağış ve yardımlar. (Şu kadar ki bu fıkrada geçen bağış ve yardımları miktar itibariyle sınırlamaya, bu 
bağış ve yardımların yapılacağı yerleri ve tahsis edileceği kuruluşları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
yetkilidir.) 

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya 
hakkın mevcutsa mukayyet değeri, bu değeı mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde Takdir 
Komisyonunca tespit edilecek değer esas alınır.» 

25. 193 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilmek suretiyle ba

kılanlar dahil) 18 yaşım doldurmamış evlatları ifade eder. 

26. 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

tVergi tevkifatı : 

Madde 94. — A) Kazanç, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında vergi tevkifatı : 
Kamu idare ve müesseseleri iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, 

dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, menkul kıymetler yatırım fonu yönetenler, ger
çek gelirlerinli beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarmı bilanço veya ziraî 
işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenen
ler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkif at yap
maya mecburdurlar. 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istis
nadan faydalananlar üe 2 numaralı bentte sayılanlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre, 

2. a) Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tiyatrolarda çalışan tiyatro sanatçılarına, münhasıran 
tiyatrodaki çalışmaları karşılığında yapılan ücret ödemelerinden, 

b) Sporculara transfer ücreti olarak yapılan ödemelerden, 
c) Tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında çalışan gemi adamlarına, münhasıran uluslararası sularda ge

çen hizmetleri karşılığı yapılan ücret ödemelerinden, 
3. Yaptıkları serbest meslek İşleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (69 uncu mad

dede yazılı olanlara ve noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); 
a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, 
b) Diğerlerinden, 
4. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak 

bedellerinden, 
5. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, 
6. 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, 
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ğmda yapılan bağış ve yardımlar. (Bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve yardımların toplamı o yıla ait beyan 
edilecek gelirin % 5'ini aşarsa fazlası indirilmez.) 

Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine* belediyelere veya köylere bağış
lanan okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az ol
mamak üzere yurt, huzurevi ve sağlık tesislerinin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu'tesislerin in
şası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin, faaliyetlerini devam ettire
bilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetle
rinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar. (Şu kadar ki bu fıkrada geçen ba
ğış ve yardımları miktar itibariyle sınırlamaya, bu bağış ve yardımların yapılacağı yerleri ve tahsis edileceği ku
ruluştan belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.) 

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya 
hakkın mevcutsa mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde Tak

dir Komisyonunca tespit edilecek değer esas alınır. 
Mükelleflerin, yılı içinde yaptıkları kendi araştırma ve geliştirme harcamaları tutarını geçmemek üzere il-* 

gili dönemde ödemeleri gereken yıllık gelir vergisinin % 20'şinin kanunî süresinde tahsilinden vazgeçilerek, 
bu orana isabet eden vergi üç yıl süre ile faizsiz olarak ertelenebilir. Ertelenen bu vergi üç yıl içinde gelir ver
gisinin ödenme taksitleri ile birlikte eşit taksitler halinde ödenir. 

Bu uygulamanın usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit olunur.» . 

MADDE 63. — Tasarının 2 nci maddesinin 25 inci fıkrası, Komisyonumuzca 63 üncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayıl» Kanunla değişik 94 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi • tevkif atı 

- Madde 94. — A) Kazanç, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında vergi tevkif atı : 
Kamu idare ve müesseseleri iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, der

nekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, menkul kıymetler yatırım fonu yönetenler, gerçek ge
lirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilanço veya ziraî iş
letme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler 
dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkif at yap
maya mecburdurlar. 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan 
faydalananlar ile 2 numaralı bentte sayılanlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre. 

.2. a) Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tiyatrolarda, radyo ve televizyon yapımlarında çalışan 
bu tiyatro sanatçılarına münhasıran bu işyerlerindeki çalışmaları karşıhğı yapılan ücret ödemelerinden, 

b) Sporculara transfer ücreti olarak yapılan ödemelerden, 
c) Tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında çalışan gemiadamlarına, münhasıran uluslararası sularda geçen 

hizmetleri karşılığı yapılan ücret ödemelerinden, 
3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (69 uncu mad

dede yazık olanlara ve noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); 
a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, 
b) Diğerlerinden. 
4. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanları (kurumlar dahil) ödenen istihkak 

bedellerinden, 
5. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, 
6. 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, 
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7. Dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerle, Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunmayan ve kurum
lar dışında kalan tüzelkişilere ödenen kâr payları ile dağıtılsın veya dağıtılmasın 75 inci maddenin ikinci 
fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından; 

8. Dağıtılsın, dağıtılmasın Kurumlar Vergisine tabi kurumların Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci mad- • 
desinin 1 ve 3 numaralı bentleri dışında kalan Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna kazanç ve irat
larından (Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendime göre vergiden müstesna tu
tulan kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat sırasında bu kazanç tutarına, isabet eden giderler tevkifat mat
rahından indirüir.); 

9. 75 inci maddenin 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Tam mükellef kurum
lara ödenenler dahil); 

a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizlerinden, 
b) Gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan gelirlerden, 
c) Nama yazılı tahvil faizlerinden, 
d) Diğerlerinden. 
1.0. Mevduat faizlerinden; 
a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden, 
b) Nama yazık mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, 
c) Diğerlerinden, 
11. Faizsıiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen 

kâr paylarından, 
12. Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak Millî Piyango bileti satanlara ödenen komisyon be

deli üzerinden, 
13. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller için yapılan ödemelerden; 
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ye su avcılığı mahsulleri için, 
b) Diğer ziraî mahsuller için, 
% 25 vergi tevkifatı yapılır. 
Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevkifat; ticarî, meslekî 

ve ziraî işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır. 
Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkif atının yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde tutulur. 
Bu maddenin 8 numaralı bendine göre üzerinden vergi tevkifatı yapılan kurum kazancından kâr payı alan

lara, tevkif suretiyle alman vergi ret ve iade olunmaz. 
Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir bentte yer alan ödemeler için ayrı ayrı 

sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki, 
tam ve dar mükellefler için farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir. 

B) Dahilî tevkifat : 
Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahipleri lile adî ortaklıklar, kolektif 

şirketler ve adî komandit şirketler aşağıda belirtilen esaslara göre dahilî tevkifat yaparak vergi dairesine 
öderler, 

Dahilî tevkif atın tarh, tahakkuk ve ödenmesi ile dahilî tevkif ata ilişkin diğer hususlar hakkında, dahilî 
tevkif atın tarhına esas alınan tutarların ilgili bulundukları kanun hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, adî ortak
lıklar, kolektif şirketler ve adî komandit şirketlerce yapılan dahilî tevkifat, hisseleri oranında ortakları 
(adî komandit şirketlerde komanditer ortaklar dahil) tarafından yapılmış sayılır. Kurumlar Vergi Kanunu 
uyarınca eshamlı komandit şirketlerce yapılan dahilî tevkif atın komanditer ortağın kâr payı oranında he
saplanan tutarı, komandite ortağm dahilî tevkifatı addolunur. 

Dahilî tevkifat yapmakla mükellef tutulanların yapacakları dahilî tevkifat; 
a) Katma Değer Vergisine tabi olanların adlarına tarh ve tahakkuk ettirilen Katma Değer Vergisinin 

% 50*si, 
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7. Dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerle, Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunmayan ve kurum
lar dışında kalan tüzelkişilere ödenen kâr payları ile dağıtılsın veya dağıtılmasın 75 inci maddenin ikinci fıkra
sının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından; 

8. Dağıtılsın, dağıtılmasın Kurumlar Vergisine tabi kurumların Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci mad
desinin 2 ve.3 numaralı bentleri dışında kalan Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna kazanç ve irat
larından (Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendine göre vergiden müstesna tu
tulan kazançlar üzerinden yapılacak tevkif at sırasında bu kazanç tutarına isabet eden giderler tevkif at matra
hından indirilir.); 

9. 75 inci maddenin 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (2499 sayılı Kanuna göre 
kurulan menkul kıymet yatırım fonları dışındaki tam mükellef kurumlara ödenenler dahil); 

a) Devlet tahvili ve Hâzine bonosu faizlerinden, 
b) Gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan gelirlerden, 
c) Nama yazılı tahvil faizlerinden, 
d) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, 
e) Diğerlerinden,» 
10. Mevduat faizlerinden; 
a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden, 
b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, 
c) Sırdaş hesaplara yürütülen faizlerden, 
d) Diğerlerinden. 
11. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylan ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen 

kâr paylarından, 
12. Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti satanlara ödenen komisyon bedeli 

üzerinden, 
13. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller için yapılan ödemelerden : 
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 
b) Diğer ziraî mahsuller için, 
% 25 vergi tevkifatı yapılır. 
Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere ıgöre yapacakları Itevkilfatt; ticarî mes

lekî ve ziraî ileriyle igiılıi Ödemelerine münhasırdır. 
Yukarıdaki berittl'erdle yazılı vergi tevkif atının yapılmasında % ncı madde hükmü glözonünde tutudur. 
Bu maddenin -8 numaralı bendine göre üzerinden vergi (tevkifatı yapılan ıkurum kazancından 'kâr payı 

alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi ret ve iade olunmaz. 
Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan tevkifat nis peitini, Ihar bir benlttte yer alan ödemeler için ayrı ayrı 

sıfıra kadar indiırtmieye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden foeSpilt etmeye yetkilidir. Bu yetki, 
tam ve ıdar mükellefe için farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir. 

B) Dalhilî tevkffaifc :, ( 

Gerçek uısullde jgelir vergisine tabi ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahipleri ile adi ortaklıklar, kolektif 
şiirtkdttller ve adi 'komandit 'şirkettiler aşağıda belirtilen eisalslara tgöre dahilî teMkifat yaparak vergi daliresin© 
öderler, 

Dalhilî »tevkilfaltm ttarh, tahakkuk ve ödenmesi ile dalhilî Itevklfata Mûsikin diğer hususlar hakkında dahilî 
tevkifatın tarhına 'esas alınan tutarların ilgili bulun duMan kanun hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, adi 
ortaklıklar, kolektif şirketler ve adi kbmandilt şirketlerce yapılan dahilî tevtfikat, hisseleri oranında ortak
ları (adi komandit şirketlerde komanditer ortaklar dahil) tarafından yapılmış sayılır. Kurumlar Vergisi Ka
nunu uyarınca eshamlı komandit şirketlerce yapılan dahilî tJevkflfatın komandite ortağın kâr payı oranın
da hesaplanan tutarı, komanditte ortağın dahilî tevkifatı addolunur, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 357) 



— 74 — 

(Hükümetin Teklifi) 

b) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi olanların adlarına tarh ve tahakkuk ettirilen Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisinin % 50'si, 

c) Katma Değer Vergisine özel matrah şekilleri dle tabi tutulan mallarla temel gıda maddelerinin satı
şını yapan mükelleflerin sözkonusu malların alış ve satış bedeli arasındaki farkın % 5 'dir. 

Bakanlar Kurulu, yukarıda yeralan oranları gelir unsurları ve faaliyet türleri itibariyle farklılaştırmaya 
veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 

Cari vergilendirme dönemi içinde elde edilen ticarî, ziraî ve meslekî kazanç üzerinden bu maddenin (A) 
fıkrası uyarınca tevkif edilmiş bulunan Gelir Vergisi ödendiği belgelendirilmek kaydıyla ödenmesi gereken 
dahilî tevkifattan mahsup edilir. 

Mükelleflerin bu madde uyarınca dahilî tevkifata ait ödemelerinin toplamı cari takvim yılına ait yıllık 
Gelir Vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilir. Mahsubu yapılan miktarın 
hesaplanan Gelir Vergisinden fazla olması halinde aradaki fark müteakip dönemlere ilişkin olarak yapılması 
gereken dahilî tevkifata ait ödemeye mahsup edilir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu fıkra hükmünün uygulanmasına ait usul ve esasları tespit etmeye yet
kilidir. 

Vergi tevkif atı yapılırken lira kesirleri nazara alınmaz.» 

27. 193 sayılı Kanunun 2574 sayılı Kanunla değişik 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Esas tarife : 
Madde 103. — Gelir Verdisine tabi gelirler : 
3 000 000 liraya kadar % 25 
6 000 000 liranın 3 000 000 lirası için, 750 000 lira, fazlası % 30 

12 000 000 liranın 6 000 000 lirası için, 1 650 000 lira,: fazlası :% 35 
24 000 000 liranın 12 »000 000 lirası için, 3 750 000 lira, fazlası % 40 
48 000 003 liranın 24 000 000 lirası için, 8 550 000 lira, fazlası '% 45 
48 000 000 liradan fazlasının 48 000 000 lirası için, 19 350 000 lira, fazlası % 50 
Nispetinde vergilendirilir. 
Yukarıda yer alan gelir dilimlerinin hizasındaki vergi nispetimi topluca yüzde on indirmeye veya yukarıdaki 

nispetlere yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetklidir.» 

28. 193 sayılı Kanuna 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 112 nci madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Asgarî ziraî vergi: 

Mükerrer Madde 112. —Çiftçilerin bu Kanunun 94 üncü maddesine göre ziraî mahsullerinin satış hâsılatı 
üzerinden tevkif yoluyla ödedikleri veııgi, asgarî ziraî vergi addolunur, 

Ortalıklarda tevkif suretiyle alınan vergıi ortaklara hisseleri nispetinde paylaştırılır.» 
29. 193 sayılı Kanuna 31.12:1982 tarih ve 2772 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 116 ncı maddenin birin

ci fıkrasında yer alan temel göstenge tutarlarından 90 000 liralık had 450 000 liraya, 120 000 liralık had 
800 000 liraya yükseltilmiş, aynı fıkranın hayat standardı göstergelerine ilişkin Ira karşılığı tutarlar bir kat 
artırılmış, birinci fıkranın sonuna (Hayat standardı gösterge tablosundan önce gellmeik üzere) aşağıdaki hüküm 
ilave edilmiş ve aynı madderiin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekülde değiştirilmiş/tir. 

«Şu kadar ki; ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahiplerinin 'bu faaliyetleri dolayısıyla hayat standardı esasına 
göre vergi tarhına esas alınacak geliri, yukarıda yazılı tutarlardan aşağı olamaz.» 

«Yukarıda yer alan tutarlar asgarî hadlerdir. Bu tutarların on katı ise, uygulanacak azamî hadleri teşkil 
eder.» 
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, Dahil! tevfikat yapmakla mükellef tutulanların yapacakları dahilî ttivkifat; 
a) (Katma değer vergisine taibi olanların adlarına ıtarh ye tahakkuk ettirilen katıma değer vergisinin % 

5ö*si, • 
Ib) (Banka ve siglorta muameleleri vergisine tatoi olanların adlarıma tarh ve tahakkuk ektirilen banka ve 

siglorta muameleleri vergisinin % 50'si 
c) İKaltma değer vengiskıe özel matrah şekilleri ile tabi tutudan mallarla temel gıda maddelerinin satı

şını yapan ımÜÜkeMeflerin sözktonusu malların alış ve sa tıış Ibedeli arasındaki farkın.% 5*i, 
. d) Diğerlerinde, yapılan teslimler karşılığı alınan 'bedelin ;% 21sMir. 
Bakanlar (Kurulu, yukarıda yeraiam oranları gelir unsurları ve faaliyet türleri itibariyle farklılaştırmaya 

veya ısifıra kadar indirmeye yetkilidir. 
Cari vergilendirme dönemi içinde elde edilen ticarî, ziraî ve meslekî kazanç üzerinden (bu maddenin (A) 

fıkrası uyarınca tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi Ödendiği belgelendirilmek kaydıyla ödenmesi gereken 
dahilî itevklfalttan mahsup edilir. 

Mükeleıflerin bu madde uyarınca dahilî tevkifata ait ödemelerinin toplamı cari takvim yılma ait yıllık 
gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup «edilir. 'Mahsubu yapılan miktarın he
saplanan gelir vergisinden fazla olması halinde aradaki fark müteakip dönemlere ilişkin olarak yapılması ge
reken dahilî tevkifata ait ödemeye mahsup edilir. 

Maliye ve Gümrük (Sakanlıjğı tbu fıkra hükmünün uygulanmasına ait usul ve esasları tespit etmeye yet
kilidir. 

Vergi' tevkif atı yapılırken lira kesirleri nazara alınmaz.* 

MADDE 65. — Tasarının 2 nci maddesinin 27 nci fıkrası, Komisyonumuzca <55 inci madde olarak ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 66. — Tasarının 2 nci maddesinin 28 inci fıkrası, Komisyonumuzca 66 nci madde olarak ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 67. — Tasarının 2 nci maddesinin 29 uncu fıkrası, Komisyonumuzca 67 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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«'Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen tutarları, azamî hadleri aşmamak şartıyla, herfoürini ayrı ayrı 
Veya topluca her yıl artırmaya yetkilidir. Bu yetki kazanç ve faaliyet konuları itibariyle de kullanılabilir.» 

30. 193 sayılı Kanunun 31 il2.1982 tarilh ve 2772 sayılı Kanunla değişik mükerrer 123 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmliştir. 

«Yetki ' 

Mükerrer Madde 123. — Bu Kanunun; 
a) 13, 17, 21, 24 (3 numaralı bendi), 46, 47, 48 ve 53 üncü maddelerimde yer alan maktu hadüerin ve 

miktarların herbirini ayrı ayrı veya toplu olarak her defasında Kanunda yazalı had ve miktarlardan fazla olma
mak üzere on katına, 

Ib) 103 üncü maddesinde yer alan gelir dilimleri tutarlarını 86 ve 87 mi maddelerinde tocürtifijen hadlerle 
birlikte üç katına, 

Kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

31.- 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 23 üncü mad de eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 23. — 1 Ocak 1986 tarihinden önce açtırılan döviz tevdiat hesapları için ödenen faizler ile 

bu tarihten evvel ihraç edilen özel kanunlarla veya Devletin, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak akdettiği mu
kavelelerle her türlü vergiden isitisna edilmiş olan menkul ıkıymetlerin faiz, kâr payı ve ikramiyeleri gelir vergisin
den müstesnadır. Şu kadar ki, bu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 11 inci madde hükmü uya
rınca Kurumlar Vergisinden müstesna tutulan kazançların dağıtımı halinde, bu kazançlar üzerimden % 25 ora
nında Gelir Vergisi tevkif atı yapılır.» 

1. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2362 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişik 1 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«E) İş ortaklıkları,» 

2. . 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanomun 5 inci, 903 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desiyle değişlik 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«©u maddenin uygulanmasında dernek ve vakıfların mal ve hakları kiraya verme işlemleri de iktisadî iş
letme sayılır.» 

3. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 6 ncı maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 6 ncı madde ek
lenmiştir, 

«İş ortaklıkları 

MÜKERRER MADDE 6. — Birinci maddenin A, B, C ve D bentlerinde yazılı kurumların kendi aralarında, 
şalhrs ortaklıkları veya gerçek kişilerle ıbeü'i bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancı
nı paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklar iş ortaklığıdır. 

Bunlarım tüzelkişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.)» 

4. 5422 sayılı Kurumlar Vergüsi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişen 7 nci maddesinin 8 ve 2362 sa
yılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişik 15 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«8. Beden Terbiyesi Teşkilatına dahü'l derneklere veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor 
müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler,» 

Türfciye Büyük Millet Meclisi (S. Sayisı : 35,7̂  
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(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MAODE 68. — 193 sayılı Kanunun 31.12.1982 tarih ve 2772 sayüı KaouaLa 'değişik îfltlkerrer 123 ündü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştiritaıiştir. 

Mükerrer Madde 123 — Bu Kanunun : 
a) .]&, 17, 211 r, 34 (3 autmaraâı Ibeadi), de 2 (4 numaralı Ibeuldi), 46, 47, 48, 53 ve 68 (10 numaralı bendi) 

inci Minııtıh hu iıılılıı jııı «lam sti!k&ı tarftefhı ve naiikltar lama Jhe^biriai aıyıı aıyn ^ r a tûpdu olarak iner defaısın-
dte üjuB«ıdft. yazalı ,faad ..<«•> ıaikH»}ardAö fada ©tenamak waereK)a katma, 

ıfe) 10S «mtt malıJdesiflüe ?*r ataa gelir dilimleri tultarLannı S6 <ve &7 iaci .maddelerinde IbelülLilen (Üad-
lartebirlitafciajkaitaBa, 

kaater artuffîaa^a Raflr anlılar Kuittlıı y«Wkilittor> 

MAflDüEl ı69.'— Tasarının 2 nci maddesinin 31 inci fıkrası, Kornisyonumazca 69 uncu madde olarak ay
nen kabul edlmisjtir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

5422 Sayılı Kuramlar Vergisi Kanunu tle İlgili 
Değİşiklfcier 

MAİDDfB 70. — 54122 sayıilı Kurumlar Vergisi Kanununun 2362 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle deği
şik 1 inci (maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki (E) bendi eklenmiştir. 

«E) '% ortaMMarı.» 

MİAİDOE 71. —« Tasarının 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası, Klotmiısylonumuızca 71 inci madlde olarak ay
nen kalbini edilmiştir. 

MAttDÖDEl 72. — Tasarının 3 üncü maddesinin 3 üncü (fıkrası, Kc^isıyonulmıuzca 72 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

ıMASDDlE 73. — Tasarının 3 Üncü maddesinin 4 üncü fıkrası, Komisyonumuzca 73- ündü madde olarak 
aynen katoul edilmiştir. 

Türkiye Bttyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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((Hükümetin Teklifi) 

«15. Kurulduktan sonra Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile bilimsel araştırma ve ge
liştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar. 

Bunların vergi muafiyetinden yararlanma ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şaftlar, usul ve esaslar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.» 

5. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2362 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen 8 inci mad
desinin 1 numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış, 3 numaralı bendi ile 9 numaralı bendinin birinci parag
rafı aşağıdaki şekilde değiştürilmiş ve maddeye aşağıdaki 13,14 ve 15 numaralı 'bentler eklenmiştir. 

«3. Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla Türkiye'de işyeri olan veya daimî 
temsilci bulunduran dar mükellefiyete tabii kurumların yurt dışı faaliyetlerinden elide ettikleri kazançlar.» 

«Sermaye şirketleri ite kooperatiflerin ve iş ortaklıklarının yatırım indiriminden yararlanan kazançları 
(Gelir Vergisi Kanununun yatarım indıirimine ilişkin hükümleri sermaye şirketleri, kooperatifler ile iş or
taklıkları hakkında da uygulanır^ Ancak kalkınma plajın ve yıllı/k programlarda özel önem taşıdığı bdkttien 
sektörler ile kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar dolayısıyla yatırımcı sermaye şirketleri ile 
kooperatiflerin ve iş ortiaMıklarının bu yatırımları için yatırım indirimli oram % 60, bilimsel araştırma ve 
geliştirme yatırımlarında İse % 100'dür.)» 

«13. Anonim şirketlerin gerek kuruluşlarında, gerek sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse 
senelerinim itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından, dağıtılmamak ve borsaya kayıtlı olmak şar
tıyla elde ettikleri kazançlar.» 

«14. Beş yıldan fazla naSdedilmemek şartıyla bu Kanuna göre yapılan devirlerde münfesih kurumun de
vir öncesi son bilançosunda görülen zararlar devralan kurumca beyan edilen kurum kazancından indirilebi
lir. Bu indirime ilişkin şartlar, usul ve esaslar Malye ve Gümrük Bakanlığınca belMenir.» 

«15. Okul, kreş ve spor teslisleri ile 50 yatak kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerimin 
işletilmesinden elde edilen kazançlar ilgii Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde 5 yıl süreyle kurumlar vergisinden müstesna tutulurlar. İstisna, ku
ruluşların faaliyete geçtiği tarihten (itibaren başlar. 

Bu kuruluşların kalkınmada öncelikli yörelerde kurulması halinde bunlardan elde edilecek kazançlar yu
karıdaki şartlar dahilînde 10 yıl süreyle kurumlar vergisinden müstesna tutulur. 

Bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi tutulmaz. Ortaklara dağıtı? 
mı'kâr dağıtımı sayılmaz.» 

6. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 2362 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 
değişen 1 numaralı bendinin birinci paragrafına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Ancak Türkiye'de başkaca işyeri veya daümî temsilcisi bulunmamak şartıyla Hükümetlin müsaadesiyle 
açılan sergi ve panayırlarda yapılan ticarî faaliyetlerden elde -edilen kazançlar Türkiye'de ekle edilmiş sayıl
maz.» 

7. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 6 numaralı 'bendinin birinci alt ben
dine aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Genel bütçeye dahil daJirelere, katma 'bütçeli idarelere, il özel idarelerine, 'belediyelere veya köylere "bağış
lanan okul, kreş ve spor teslisleri ile 50 yatak kapasitesinden az olmamak Üzere yurt ve sağlık tesislerinin to-
şaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya hu tesislerin inşaıası için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve 
yardımlar lile mevcut tesislerin, faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakidî ve aynî bağış 
ve yardımlar. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan her tür
lü bağış ve yardımlar. (Şu kadar ki bu fıkrada geçen bağış ve yardımları miktar itibariyle sınırlamaya bu 
bağış ve yardımların yapılacğaı yerleri ve tahsis edileceği kuruluşları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakan
lığı yetkilidir.)» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 357) 
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(Plan ve IBütçe Komisyonu Metni) 

MAIDDİB 74. — 54122 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23162 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle deği
şen 8 inci maddesinin 1 numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış, 3 numaralı bendi ile 9 numaralı bendinin 
birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki! 13, 14 ve 15 numaralı bentler eklen
miştir. 

«3, Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinim tevsik edilmesi kaydıyla Tifakiye'de işyeri olan veya daimi 
temsilci bulunduran dar mükellefiyete tabi kurumların yurt dışı 'faafliyeltSleriinden elde e'iltikleri kazançlar.» 

«Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin ve iş ortaklıklarının yatınım indiriminden yararlanan kazançları (Ge
lir Vergisi Kanununun yatırım indirimine ilişkin hükümleri sermaye şirketleri, kooperatifler ile iş ortaklık
ları hakkında da uygulanır. Ancak kalkınma planı ve yıllık programlarda Özel önem taşıdığı beilrtilen stk-
'törler ile kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar dolayısıyla yatırımcı sermaye şirketleri ile köo-
peratifllerön ve iş ortaklıklarının bu yatırımları için yatırım indirimi oranı % l6Ö, ıbiiimsel araştırma ve ge
liştirme yatırımlarında ise % lOOldür.)» 

«13, \Anonim şirketlerin gerek kuruluşlarında, (gerek sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse 
sendtiterinin 'itibarı değerlerinin üzerinde elden çıkarıl maşımdan, dağıtılmamak ve 'borsaya kayıtlı olmak şar
tıyla elde «İttikleri kazançlar.» 

«14. iBeş yıldan fazla nakledilmıemek şartıyla bu Kanuna göre yapılan devirlerde münfesih kurumun 
devir öncesi son bilançosunda görülen zararlar devralan kurumca beyan edilen kurum kazancından indirile
bilir. Bu indirime ilişkin şarlar, usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.» 

«115. Okul, kreş ve spor töesisleri ile 50 yatak {kalkınmada 'öncelikli yörelerde 35 yaltak) kapasitesinden 
az olmaimıaik üzere yurt ve sağîhk (tesislerinin (huzurevleri dahi) işletilmesinden elde edilen kazançlar ilgili 
Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük (Bakanlığının bdirleyeceğî utsull ve esaslar dahilinde 
5 yıl «üreyle kurumlar vergisinden müstesna tultulurlar. Misna, kuruluşların faaliyete geçtiği tarihten itibaren 
başlar. 

IBu kuruluşların kalkınmada öncelikli yörelerde ku rufjmaisı halinde bunlardan elde edilecek kazançlar yu
karıdaki şartlar dahilinde 10 yıl süreyle kurumlar vergisinden müstesna tutulur. 

Bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine ıgore (tevkif ata talbi tutulmaz. Ortaklara 
dağıtımı kâr dağıtımı sayılmaz. 

IMADOB 75. — Tasarının 3 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası, Komisyonumuzca 75 inci madde olarak ay
nen kalbul edilmiştir. . 

MAIDİDE' 76. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 Üncü maddesinin '6 numaralı bendinin bi
rinci paragrafı ile son paragrafına aşağıdaki hükümler eklenmiştir^ • 

«Genel bütçeye dahil dairelere, ka'tma bütçeli idarelere, il Özel İdarelerine, belediyelere veya köylere ba
ğışlanan okul, kreş ve spor (tesisleri ile 50 yatak {kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasitesinden 
az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin {huzurevlerii dahi) inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya 
bu tesMerin inşası için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin, faali
yetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar. Büimsel araştırma 
ve 'geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruta ve kuruluşlara yapılan hertJürlü bağış ve yardımlar (Şu kadar 
ki bu fıkrada ıgeçen bağış ve yardımları miktar itibariyle sınırlamaya bu bağış ve yardımların yapılacağı 
yerleri vş tahsis edileceği kuruluşları belirlemeye Maliye ve Gümrük (Bakanlığı yetkilidir.)» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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(Hükümetin Teklifi) 

8. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Beyannamenin muhteviyatı 
Madde 23. — Beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit 

olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyaranaıme ile yapmaya veya bu beyanınaımelerde yazılı bilgilere uygun 
olarak bildirmeye mecburdurlar.» 

9. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2362 sayılı Kanunun .15 inci maddesiyle değişen 24 üncü 
maddesi aşağıdakli şekilde değiştirilmiştir. 

«Tevkifat yolu ile alman kurumlar vergisi, tevkif at yapmaya mecbur olanlar ve tevkif ata ait muhtasar 
beyanname 

Madde 24. — Dar mülkellefeyete tabi kurumların ticarî, ziraî ve sair kazanç ve inatları dışında kalan ka
zançları ile telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika ve 'benzeri gayri maddî halkların satı
şı, devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller ı% 25 nispetinde kurumlar vergisi tevkif atına tabidir. (Ge
lir Verigsi Kanununun 75 inci maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı 'bentlerinde yazılı menlkul sermaye 'iratlan ile 
94 üncü maddesinin 8 numaralı bendi uyarınca tevkif a ta tabi tutulan kazanç ve iraıüardan hu madde hükmü
ne göre ayrıca tievJdifat yapılmaz.) 

Yapılacak vergi tevkifatında kazanç ve İratlar gaytisafi miktarları üzerinden nazara alınır. 
Balkanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi kurumların tevkif ata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak ver

gi tevkifat nispetini, gelir unsurları veya faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı 'belirlemeye, sıfıra kadar in
dirmeye veya yukarıdaki oranın 'bir katını geçmemek üzere yem" 'bir oran tespit etmeye yetkilidir. 

Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle alınan ka zanç ve tiratlar için 20 ve 22 nci maddelere göre beyan
name verilmesi veya 1bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek 'beyannamelere mezkûr 
'kazanç ve iratların ithali ihtiyaridir. (Ancak her nevi tahvil ve 'Hazine 'bonolarından elde edilen faizler ile 
gelir ortaklığı 'senetlerinden sağlanan gelirler için beyanname verilmez veya verilecek 'beyannamelere bu ge
lirler dahil edilmez.) 

Dar mükellef durumunda olan kurumlara yukarıda yazılı kazanç ve iratları sağlayanlar bu kazanç ve irat
lardan kurumlar vargiisi tevkifatı yapmaya mecburdurlar. 

Kazanç ve iratları sağlayanlar, kurumlar vergisi tevkif atma tabi kazanç ve iratları nakten veya hesaben 
ödeyen veya tahakkuk ettiren gerçek ve tüzelkişilerdir. 

Bu madde gereğince vergi tevkifatı yapanlar bir ay içinde nakten veya hesaben ödedikleri veya tahakkuk 
ettkıdJkleri kazanç ve iratlar i e bunlardan kestikleri kurumlar vergisini müteakip ayın yirminci günü akşa
mına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirirler. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarina göre def tor tutmak mecburiyetinde olanlar bu maddeye göre 
yaptıkları vergi tevkifatını ayrıca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

Muhtasar beyannamemin şekil, muhteve ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca fcayiın ve tespit olunur. 
Mükellefler beyânlarım bu beyanname ile yapmaya veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak 
bildirmeye mecburdurlar.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 357) 
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^Mükelleflerin yılı ilcinde yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamaları tutarını geçmemek üzere ilgili 
donemde ödemeleri gereken yılık kurumlar vergisinin % 20 sinin kanunî süresinde taıhsilioden vazgeçilerek, 
bu orana isalbet edıen vergi üç yıl süre ile faiiz&iz olarak ertelenebilir. Ertelenen Ibu vengi üç yıl içinde ku
rumlar Yengisinin ödenme (taksitleri ile 'birlikte eşit tak sifcler halinde ödenir.' 

Bu (uygulamanın usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ıtayin ve (tespit olunur.» 

ıMİADDOB 77. — Tasarının '3 üncü maddesinin 8 inci fıkrası, Komisyonumuzca 77 nci madde olarak ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 78. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2362 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen 
24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tevkifat yolu ile dınan kurumlar vergisi, tevkifat yapmaya mecbur olanlar ve tevkifata ait muhtasar be
yanname 

Madde 24. — Dar mükellefiyete tabi kurumların ticarî, ziraî ve sair kazanç ve iratları dışında kalan ka
zanç ve iratları ile telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddî hakla
rın satışı, devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller % 25 nispetinde kurumlar vergisi tevkifatına tabidir. 
(Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 7 ve 8 numaralı bentleri uyarınca tevkifata tabi tutulan kazanç 
ve iratlardan bu madde hükmüne göre ayrıca tevkifat yapılmaz.) 

Yapılacak vergi tevkifatında kazanç ve iratlar gayrisafi miktarları üzerinden nazara alınır. 
Bakanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi kurumlarm tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi 

tevkifat nispetini, gelir unsurları veya faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye 
veya yukarıdaki oranın bir katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit etmeye yetkilidir. 

Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle alınan kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci maddelere göre beyan
name verilmesi veya bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere mezkûr 
kazanç ve iratların ithali ihtiyaridir. (Ancak her nevi tahvil ve Hazine Bonolarından elde edilen faizler ile ge
lir ortaklığı senetlerinden sağlanan gelirler için beyanname verilmez veya verilecek beyannamelere bu gelirler 
dahil edilmez.) 

Dar mükellef durumunda olan kurumlara yukarıda yazılı kazanç ve iratları sağlayanlar bu kazanç ve irat
lardan kurumlar vergisi tevkif atı yapmaya mecburdurlar. 

Kazanç ve iratları sağlayanlar, kurumlar vergisi tevkifatına tabi kazanç ve iratları nakden veya hesaben 
ödeyen veya tahakkuk ettiren gerçek ve tüzelkişilerdir. 

Bu madde gereğince vergi tevkif atı yapanlar bir ay içinde nakden veya hesaben ödedikleri veya tahakkuk 
ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri kurumlar vergisini müteakip ayın yirminci günü akşamına 
kadar bağlı bulundukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirirler. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar bu maddeye göre yap
tıkları vergi tçvkifatını ayrıca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

Muhtasar beyannamenin şekil, muhteva ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 
Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu beyannamelerde yazık bilgilere uygun olarak bil
dirmeye mecburdurlar.» 
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10. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 73 sayılı Kanunun 7 no: maddesiyle değişen 25 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Verginin nispeti ve tarhı verginin nispeti 

Madde 25. — Kurumlar vergisi, 'bu Kanuna göre tespit olunan kurum 'kazancından % 46 nispetinde 
alınır. 

Bakanlar Kurulu bu vergi nispetini !% 50 oranına kadar artırmaya veya Kanunda yazılı orana kadar İn
dirmeye yetkilidir. 

Hesaplanan vergilerde Ira kesirleri atılır.» 

11. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 40 inci maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 40 inci mad
de eklenmiştir. 

Dahilî tevkifat 

MÜKERRER MADDE 40. — Kurumlar vergisi mükellefler, carî vergilendirme döneminin kurumlar ver
gisine mahsup edilmek üzere, Gelir Vergisi Kanununun dahilî tevkifat île ilgili hükümlerime göre dahilî 'tev
kifat yaparak vergi dairesine öderler. 

Eshamlı komandit şirketlerde, komandite ortağın kâr payı oranında hesaplanan dahilî tevkifat düşüldük
ten sonra kalan kısım, şirkete ait dahilî tevkifat miktarını gösterir. 

Gelir Vergisi Kanununun dahilî tevkifata ilişkin hükümleri kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da 
uygulanır. 

12. 54122 sayılı Kurumlar Vetfgiisi Kanununa 2970 sayıflı Kanunun 6 ncı maddesiyle ekılenen geçici 10 
uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler ekllenımişitir., 

«Tam mükellefiyete taibi kuırurnlann işitirak hisselerinin veya gayrimenkuileıünin 1984 yıllında satışından 
doğan kazançların tamamının, 1985 ve 1986 yıllında satışından doğan kazancıların % 80*inin, 1987 yılında sa
tışından doğan kazançların % 70'inin ve 1988 yılında satışından doğan kazançların % 60'mın kurum serma
yesine ilave edilmesi şartıyla, sermayeye eklenen bu kazançlar, kurumlar vergfisıinden müstesnadır, 

Sermayeye eklenen 'bu kazançların beş yıl içlinde herhangi bir surette işldümeden çekiümeisi veya işlet-
meterlin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye talbii tutulur.» 

«Geçici Madde 11. — 1 Ocak 1986 tarihinden evveli ihraç kanunlarına veya Devletin kanunların yerdiği 
yetkiye dayanarak akdettiği mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı ka'bul edlmiş 
olan menkul kıymetlerin temettü faiz ve ikramiyeleri (kurumlar vergisinden müstesnadır.» 

«GeÇici Madde 12. — Bu Kanunla değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 25 inci madde
sinde yazılı vergi nispeti, kurumların 1985 takıvim yılı kazançlarına ilişkin olup 1.1.1986 tarihlinden itibaren 
beyanı gereken kazançlar hakkında da uygulanır.» 

«Geçici Madde 13. — 23'62 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yürürlük tarihine ka
dar ayrılmış olan ihtiyat akçeleri ve banka provizyonları, bunların Sermayeye eklenmesi veya ortaklara da
ğıtılması hallerinde, sertaayeye eklendiği veya dağıtımın yapıldığı yılın îlicarî kazancına vergilendirilmeden 
önceki brült tutarları üzerinden ilave edlir. Teşebbüsün tasfiyesi halinde ise tasfiye kârının hesaplanmaismda 
nazara alınır. 

(Bu ibJtiyat akçeleri ve banka provizyonları üzerinden ödenmiş bulunan kuıruimlar vengüsi ile tevkif yo
luyla ödenen, gdtör vericileri, ödenecek gelir ve kurumlar vermişimden mahsup edilir, Mahsup edilemeyen ver 
giler iade edilmez.» 

«Geçici Madlde 14. — 1.1.1986 tarihinden önce ihraç kanunlarına veya Devletin kanunların verdiğî 
yetkiye dayanarak akdettiği mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kaibul edilmiş 
olan menkul kıymetlerin Kuramlar Vergisinden istisna edilen temettü, faiz ve ikramiyelerine isabet eden gi
derler, (Gerçek giderlerin kati olarak tespit edilmemesi hallinde, bahli's könulsu gerçek güderler, Kurumlar 
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MADDE 79. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2573 sayılı Kanunun 7 nçi maddesiyle değişen 
25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Verginin nispeti 

Madde 25. — Kurumlar Vergisi, bu Kanuna göre tespit olunan kurum kazancından % 46 nispetinde alı
nır. 

Bakanlar Kurulu bu vergi nispetini % 50 oramna kadar artırmaya veya Kanunda yazılı orana kadar in
dirmeye yetkilidir. 

Hesplanan vergilerde lira kesirleri atılır.» 

MADDE 80. — Tasarının 3 üncü maddesinin 11 inci fıkrası, Komisyonumuzca 80 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Tasarının 3 üncü maddesinin 12 nci fıkrası, Komisyonumuzca 81 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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Vergisinden muaf- menkul kıymetler pod#öyünün İtibari değer toplamına, TC Merkez Bankası Meclisince 
menkul kıymetler portföyü ile ilgili giderler nazara alınarak tayin: olunacak ortalama göeter emsatom uygu
lanması suretiyle bulunur. Vergiden muaf menkul kıymete portföyünün itibari değer tjĉ tllamı,. i'lgilli hesap 
dönemine dalhlill ayların don günündeki vergiden muaf menlkuil kıymetler portföyünün ortalaması esas alın
mak suretiyîe tespit olunur.) kurum kazancının tespitinde- indirim oHarak kalbul edUmez.» 

IMAİDDE 4. — 2978 salyılı Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanunda aşağıdaki değişiklikler yapıl
mıştır.' 

,1, 2.2J1984 tarih ve 2978 sayılı «Ücretlilere Vergi laldesı Hakkında Kanun» un aldı, «Vergi ladesi Hak
kında Kanun» olarak değiştirilmişt'ir. 

2. 2978 sayılı Kanunun 27.2.1985 tarih ve 3T38 sayjllı Kanunla değişlik 1 inci maddesinin birinci fılkrası 
(bu Akranın mal ve hizmet alımlarını belirleyen benit hükümleri hariç olmak üzere) aşağıdaki şekilde değliş-
tiriimiş'tir, 

«Madde 1. — Tam mükellefiyete talbi olup, ücret geliri elde edenler, ticarî, ziraî (Küçük çiftçi muaflı
ğından yararlananlar dahili) veya meslekî kazançları neden'iyle gelir vergisine talbi lalan mükellefler, emekli, 
maluliyet, dul ve yetim maaşı alanlar ile bunların eş, çocuk ve bakanakla yükümlü oldukları kimselerin; 
kamu idare ve müesseseleri, gerçek usulde vergfflendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mü
kelleflerinden (JKurumlar Vergisi Kanununun 7 nai maddesi İle vergiden muaf tutulmuş kurumlar dahil) aşağı
da yazılı mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tutulur.»; 

3H 2978 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekiidte değiştirilmiştir, 

«İadeye esas alınacak harcama ve gelir tutarı 

Madde 2. — Vergi iadesline esas alınacak harcama tutarı, mal ve hizmöt alımının gerçekleştiği ayda elde 
edilen net geliri aşaimaz. 

Ticarî veya meslekî kazançları nedeniyle vergi iadesinden yararlanacak olan gelir vergisi mükelleflerimin 
net gelirleri, yıllık beyanname ille blir önceki yıl beyan edıifen matrahın ticarî veya meslekî kazanca isabet 
eden kusurundan, kazanç ve üereleri götürü usulde vergilendirilen mükelleflerde de, vergi karnelerinde yer 
alan vergi matrahından, hesaplanan gelir vergisi düşül dükten sonra kalan miktarın onik'ide biridir. Yıllık be-
yainnemeye dahil edilmiş gelir unsurlarından herhangi birisi nedeniyle daha önce yıl içinde vergi iadesinden 
yararlanılmış ise, bu tutar net gelirin hesaplanmasında nazlara alınmaz.. 

Gerçek ücretlerde net ücret geliri, vergiye tabi olsun veya olmasın ücret toplamından emekli aidatı, 
Sosyal Sigorta primleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kesintiler ve 
vergiler düşüldükten sonra kalan kısımdır. 

Satış hâsılatları üzerinden vergi tevkifatı yapılan çiftçilerin net gelirleri iSe, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka 
nununun 94 ünoü maddesine göre, vergi tevkif atına esas olan satış hâsılatı üzerinden öncelikle % 70 güder 
payı bilalhara tevkif suretiyle kesilen vergi düşüldükten sonra kalan kısımdır.» 

r4, 2978 sayılı Kanunun 27.2.1985 tarih ve 3158 sayılı kanunla değişik 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir, 

«Hesap ve Oranlar 

Madde 3. — Vergi iadesi aylık olarak hesap edilir. Vergi iadesi, 2 nci madde hükmü de dikkate alınarak 
mal ve hizmet alımları tutarına, 
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DÖRDÜNCÜ BöfcÜM 

2978 Sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kamın 
İle IJgüi Değişiklikler 

MADDE «2. — Tasarmın 4 «ncü M&tİdesHHn 1 inci ftkraa, Komi»ycwumuzoa «2 nci r m ^ olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Tasarının 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası, Komisyonumuzca 83 üncü fsartde oterak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Tasarmın 4 öncü maddesinin 3 üncü fıkrası, Kom«yonurn«zca 84 ünctt atadte olarak ay
nen kabul «*ön4$tir. 

MADDE 85. — Tatarının 4 ttacü maddetmin 4 «oca akranı, KomaymuımiHCa «5 inci medde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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30 000 liraya kadar % 20, 
60 000 'liranın; 30 000 lirası içlin % 20, aşan kısmına % 15, 

100 000 liranın; 60 000 lirası için % 17,5, aşan kısmına % 10, 
100 000 liradan fazlasının; 100 000 lirası için % 14,5, aşan kısmına •% 5, 
Nispeti uygulanarak hesaplanır. 
Bu maddede yazılı tutarları iki katına kadar artırarak veya kanunî hadlerinin yarısına kadar azaltarak, 

oranları ise yarısına kadar artırarak veya azaltarak yeniden tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu 
yetki: tuıtadarmın veya oranların her birinin ayrı ayrı veya topluca artırılıp veya azaltılması, faaliyet kolları, 
iş nev'ileri veya mükellef grupları veya vergi iadesine konu harcama kalemleri itibariyle farklı bir şekilde 
de kullanılabilir. 

Bu maddede yazılı veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden tespit edilecek tutar ve oranlarda bir deği
şiklik yapmadan, aylık tutarları yıllık olarak veya vergi iadesinin dönemine uygun şekilde tespit etmeye Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

5. 2978 sayılı Kanunun 27.2.1985 tarih ve 3158 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki se
kide değiştirilmiştir. 

«Vergi iadesinin usul ve esasları 

Madde 4. — Vergi iadesi aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde yapılır. 
a)' Gerçek ücret geliri elde eden hizmet erbabınca, bir aylık mal ve hizmet alımlarına dair vesikalar ve 

burhanın dökümünü gösteren bir bildiriımı ertesıi ayın ilk yedi günü içerisinde ücretleriyle ilgili gelir vergisi 
tevkif atını yapmakla sorumlu olan gerçek veya tüzelkişilere bildirilir. 

Sorumlu işverenler, ücretlinin bildirimini esas alıp, azamî sınır ve oranlar hakkında bu Kanunda yer alan 
hükümleri gözönünde bulundurarak hak edilen iade tutarını hesaplar. 

İşverenler, ücretlilerinin bir ay içinde hak ettikleri toplam vergi iadesini, «Vergi İade Beyannamesi» ile 
ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairesine bildirir. 

Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin vergi iadesi dairelerince yapılır. 
b) Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların vergi iadesi, sosyal güvenlik kurumlarınca yapılır. 
c) Kazançları ve ücretleri götürü usulde tespit edilen mükellefler, bir ödeme dönemine ait vergi iadesi 

için, ödeme dönemini takip eden ay içinde mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve bu vesikalara göre dü
zenledikleri «Vergi iade Beyannamesi» ile birlikte bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar. İade edilecek 
meblağ, vergi dairelerince hesaplanarak beyannamenin verildiği ayı takip eden ay içinde hak sahiplerine 
ödenir. 

d) Satış hâsılatları üzerinde vergi tevkif atı' yapılan çiftçiler, bir ödeme dönemine ait mal ve hizmet 
alımlarına dair vesikalar ve bunların dökümünü gösteren bir bildirimi dönemi takip eden ay içinde, satış 
hâsılatları üzerinden vergi Itevkifaıtımı yapan sormmllu gerçek veya tüzelkişilere bildirirler. Sorumlu gerçek 
veya tüzelkişiler, çiftçilerin bildirimlerini esas alıp, azamî sınır oıraniar hakkında bu Kanunda yer alan hü
kümleri gözönünde bulundurarak hak edilen iade tutarını hesaplar. 

Sorumlu gerçek veya tüzelkişiler, kendilerine vergi iade bildirimi veren çiftçilerin bir ödeme dönemine 
ait hak ettikleri toplam vergi iadesini «Vergi İade Beyannamesi» ile bildirimin verildiği ayı takip eden ayın 
20 nci günü akşamına kadar muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine bildirirler. 

e) Ticarî veya meslekî kazançları gerçek usulde tespit edilen mükellefler, bir ödeme dönemine ait vergi 
iadesi için, ödeme dönemini takip eden ay içinde mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve.bu vesikalara 
göre düzenledikleri «Vergi İade Beyannamesi» ile birlikte yıtllık gelir vergisi beyannamdenkıa verdikleri vergi 
dairesine başvururlar, iade edilecek meblağ, beyannamenin verildiği ayı takip eden ay içinde hak sahiplerine 
ödenir. 
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MADDE 86. — 2978 sayılı Kanunun 27.2.1985 tarih ve 3158 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi İadesinin Usul ve Esasları 

Madde 4. — Vergi iadesi aşağıdaki usul ve esaslar dahilindev yapılır. 
a) Gerçek ücret geliri elde eden hizmet erbabınca, bir aylık mal ve hizmet alımlarına dair vesikalar ve 

bunların dökümünü gösteren bir bildirim ertesi ayın ilk yedi günü içerisinde ücretleriyle ilgili gelir vergisi 
tevkifatını yapmakla sorumlu olan gerçek veya tüzelkişilere bildirilir. 

Sorumlu işverenler, ücretlinin bildirimini esas alıp, azamî sınır ve oranlar hakkında bu Kanunda yer alan 
hükümleri gözönünde bulundurarak hak edilen iade tutarını hesaplar. 

İşverenler, ücretlilerinin bir ay içinde hak ettikleri toplam vergi iadesini, «Vergi İade Beyannamesi» ile er
tesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairesine bildirir. 

Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin vergi iadesi dairelerince yapılır. 
b) Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların vergi iadesi, sosyal güvenlik kurumlarınca yapılır. 

c) Kazançları ve ücretleri götürü usulde tespit edilen mükellefler, bir ödeme dönemine ait vergi iadesi için, 
ödeme dönemini takip eden ay içinde mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve bu vesikalara göre düzenle
dikleri «Vergi İade Beyannamesi» ile birlikte bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar. İade edilecek meb
lağ, vergi dairelerince hesaplanarak beyannamenin verildiği ayı takip eden ay içinde hak sahiplerine ödenir. 

d) Satış hâsılatları üzerinden vergi tevkifaü yapılan çiftçiler, bir ödeme dönemine ait mal ve hizmet alım
larına dair vesikalar ve bunların dökümünü gösteren bir bildirimi dönemi takip eden ay içinde, satış hâsılat
ları üzerinden vergi tevkifatını yapan sorumlu gerçek veya tüzelkişilere bildirirler. Sorumlu gerçek veya tüzel
kişiler, çiftçilerin bildirimlerini esas alıp, azamî sınır ve oranlar hakkında bu Kanunda yer alan hükümleri 
gözönünde bulundurarak hak edilen iade tutarını hesaplar. 

Soruımllu gerçek veya tüzelkişiler, kendilerine vergi iade bUldirümi veren çiftçilerin bir ödeme dönemine 
ait halk ettikleri toplam vergi" iadesini «Venga İade Beyannaimeisi' ile büd'irlmlin verildiği ayı takip eden ayın 
20 ndi günü akşamına Kadar muhliassar beyannamelerini verdMeri vergli dairelerine bildirirler. 

e) Ticarî veya meslekî kazançları gerçek usulde tespit edilen mükellefler, bir ödeme dönemine ait vergi 
iadesi için, ödeme dönemlini takip eden ay içinde mal ve hizmet alımlarına alit vesikalar ve bu vesikalara gö
re duzenledıikReri «Vergi İade Beyannamesi» ile birlikte yıllık gelir vergisi beyannamelerini verdikleri vergi 
dairesine başvururlar, iade edilecek melblâğ, beyannamenin verildiği ayı takip eden ay içinde hak sahiplerine 
ödenir, 
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Vergi iadesi; gerçek usulde tespit edilen ücret geliri elde eden hizmet erbabı ile ücretleri götürü usulde tes
pit edilen hizmet erbabı için aylık, sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar (içim. üçer aylık (Birinci dö
nem Ocak - Mart aylarını, ikinci dönem Nisan - Haziran aylarını, üçüncü dönem Temmuz - Ağustos ayla
rını, dördüncü dönem Ekim - Aralık aylarını kapsar.), kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve ser
best meslek erbabı için ikişer aylık, (Ocak ve Şubat ayları, Mart ve Nisan ayları, Mayıs ve Haziran ayları, 
Temmuz ve Ağustos ayları, Eylül ve Ekim ayları, Kasım ve Aralık ayları birer dönem sayılır.), ticarî ve 
meslekî kazançları gerçek usulde tespit edilen mükellefler için aylık, çiftçiler için de dörder aylık (Birinci 
dönem Ocak - Nisan aylarını, ikinci dönem Temmuz - Ağustos aylarım, üçüncü dönem Eylül - Aralık ay
larını kapsar.) Dönemler halinde yapılır. Bu dönemleri bir aydan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Vergi daireleri, işverenler veya sorumlular tarafından verilen vergi iade beyannamelerine göre çıkan ia
deyi, vergi iade beyannamesinin verildiği tarihten itibaren, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar işvere
ne veya sorumluya öder. Şu kadar ki, çiftçilerden satın alınan ziraî mahsullerin alış bedeli üzerinden ver
gi ıtevkifatı yapan sorumlulara, ziraî mahsullerin alış bedeli üzerinden tevkif ettikleri vergileri vergi daire
sine ödemedikleri takdirde vergi iadesi yapılmaz. 

îs.verenlerce veya sorumlularca nakten veya hesaben alınan vergi iadesi, iadenin alındığı tarihten itiba
ren en geç 10 gün içinde haksahipierine nakten ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen vergi iadeleri müteakip 
ilk işgününde vergi dairelerine geri verilir. Bu suretle ödenmeyen vergi iadeleri, iade dönemini takip eden 
altı ay içinde başvurmaları şartıyla haksahipierine veya kanunî mirasçılarına vergi dairelerince ödenir. 

İşverenlerin veya sorumluların vergi iadesi ile ilgili işlemleri ölüm, iflas, tasfiye veya mücbir sebeplerle 
yerine getirmemeleri veya bu Kanundan doğan mükellefiyetlerini zamanında ve tam olarak yerine getir
memeleri sebebiyle hak sahiplerinim alamadığı vergi iadesi, dönemi takip eden altı ay içinde başvurmaları 
şartıyla kendilerine ödenir. 

Ticarî ve meslekî kazançtan nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile götürü usulde tespit edilen ücret 
gelirine sahip bulunanlar, gelir vergisi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihi takip eden dönemler için vergi 
iadesinden yararlanamazlar. 

Vergi iadesinin ödenmesine ait diğer hususlar ile vergi iadesine ait bildirimler ve Vergi İade Beyanname
sinin şekil ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit edilir.» 

6. '2978 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşa
ğıdaki fılkra eklenmiştir! 

«iBu Kanunun uıygulammaisınıda slofsiyal güvenlik kurumları ile vergi tevkif atı yapan sorumlular işveren 
olarak kalbul edilir.» 

«Ticarî ve meslekî kazançları nedeniyle gelir vergi si mükellefleri olanlar ile gölüiMi uısulÜe tespit edilen 
üicrdt gelirine sahip olanların vergi iade beyannamesine ekli olarak ilbraız edikleri harcama vesikaları vergi 
dairelerince, vergi iadesinin ödenmesi sırasında halk sahiplerine iade edilir. Vergi iadesinden yararlananlar, 
bu belgeleri vergi iadesinin yapıldığı yıldan başlayarak 5 yıl süre ile muhafaza etmeğe ve .yetkili makam ve 
memurların talebi üzerine ibraz etmeye mecburdurlar.» 

7< 2978 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişltiriknlişltir. 

«Müeyyideler 

IMaJdde 6. — Aşağıdaki halerden biri/siyle haksız yere vergi iadesine sebebiyet verilmesi durumunda, 
iade edilen bu meblağ üç kat cezası ile birilikte müsebbiplerinden geri alınır. 

a) Vergi iadesine hak kazananların bilerek sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar kullan
maları veya vesikaları tahrif etmeleri, 

b) gerenlerin ve sorumluların gerçek dnşı Vergi îade Beyannamesi düzenlemeleri, 
c) Isıverenlerin ve sorumlularım azamî sınır ve oranlar konusundaki hükümlere aykırı olarak iade he

saplamaları, 
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Vergi iadesi; gerçek usulde tespit edilen ücret geliri elde eden hizmet erbabı ile ücretleri götürü Usulde 
tespit edilen hizmet erbabı için aylık, sosyal güvenlik kurumlarından ayblk alanl'ar için üçer aylık (Birinci 
dönem Ocak^Mart aylarını, ikinci dönem Nisan-Haziran aylarını, üçüncü dönem Ternmuz->I$ylül aylarını, 
dördüncü dönem Ekim-Aralık aylarını kapsar.), kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest mes
lek erbabı için ikişer ayhk, (Ooalk ve Şubat ayları, Maırt ve Nisan aıyları, Mayııs ve Hazüran ayları, Temmuz 
ve Ağustos ayları, Eylül ve Ekim ayları, Kasım ve Aralık ayları birer dönem sayılır.), ticarî ve meslekî ka-
zıançlları gerçek usuMe tespit edilen mükellefler için aylık, çiftçiler için de dörder aylık (Mirindi dönem 
Ooak-Nisan aylarını, ikinci dönem Mayıs-Ağustos aylarını, üçüncü dönem Eyiül-Aralık aylarım kapsar.) 
dönemler halinde yapılır. Bu dönemleri bir aydan az oteamak üzere yeniden tespit etmeye Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı yetkilidir* 

Vergi daireleri, işverenler veya sorumlular tarafından verilen vergi iade beyannamelerine göre çıkan 
iadeyi, vergi iade beyannamesinin verildiği tarihten itibaren, beyannamenin veridüği ayın sonuna kadar iş
verene veya sorumluya öder. Şu kadar ki, çiftçilerden satın alınan ziraî mahsullerin alış bedeli üzerinden 
vergi tevkilfatı yapan sorumlulara, ziraî mahsullerin alış bedeli üzerinden tevkif öttükleri vergileri vergi dai
resine ödemedikleri takdirde vergi iadesi yapılmaz. • 

İşverenlerde veya sorumlularca nakten veya hesabetn alınan vergi iadeli, iadenin alındığı tarihten itibaren 
en geç 10 gün içinde haksahliplerine nakten ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen vergi iadeleri müteakip ilk 
işgününde vergi dairelerine geri verilir. Bu suretle ödenmeyen vergi iadeleri, iade dönemlini- takip eden altı 
ay içinde başvurmaları şartıyla haksahiplerine veya kanunî mirasçılarına vergi dairelerince ödenir. 

İşverenlerin veya sorumluların vergi iadesi ile ilgili i'şlemleri ölüm, iflals, tasfiye veya müclbir sebeplerle 
yerine getirememeleri veya bu Kanundan doğan mükeMefiyeirlerinİ zamanında ve tam olarak yerine getir
memeleri sebebiyle hıak sahiplerinin alamadığı vergi iadesi, dönemi takip eden altı ay içinde başvurmaları 
şartıyla kendilerine ödenir. 

Ticarî ve meslekî kazançları nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile götürü usulde tespit edilen ücret 
gelirine sahip bulunanlar, gelir vergisi mükdlefiyetlerinin sona erdiği tarihi takip edıen dönemler için vergi 
iadesinden yararlanamıazlar., 

Vergi iadesinin ödenmesine ait diğer hususlar ile vergi iadesine ait bildirimler ve Vergi İade Beyanna
mesinin şekil ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit edilir.» 

MADDE 87. — Tasarının 4 üncü mladdesinin 6 ncı fıkrası, Komisyonumuzca 87 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir., * 

MADDE 88. — 2978 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değ!i#riM#r, 

«Müeyyideler 

'Madlde 6. — Aşağıdaki hallerden birisiyle haksız yere vergi iadesine sebebiyet verilmesi durumunda, 
iade edilen bu meblâğ üç kat cezası ile birlikte müsebbiplerinden geri alınnr, 

a) Vergi iadesine hak kazananların bilerek sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar kulian-
ma'ları veya vesikaları tahrif etmeleri,, 

b) İşverenlerin ve sorumlularm gerçek dışı Vergi tade Beyannamesi düzenlemeleri,, 
c) İşverenlerin ve sorumlularm azamî sınır ve oranlar konusundaki hükümlere aykırı olarak iade hesap

lamaları, 
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d) (Beşinci madde hükmüne uyulması, 
©J (îşlvefrenlenin ve sarumMarın hak sahiplerinle ö demedikleri vergi iadesini sünesinde vergi dairesine ya

tırmamaları, 
Bu Kanundan doğan müfcelllefiıyeitlni zamanında ve tara olarak yerime ge/Cirmeyen işveren ve sorumlulara, 

vergi dairesince öldenen meblağın iki kattı tutarında cefzai keşidir. 
İBirinci fikranım (a) bendinde açıklanan fiililerinin 'tekerrürü halimde, vengi iadesine hak kazananlar vergi 

iadesi hakkından bir djalha faydalarMirıftmalz.» 

8. 2978 sayılı Kanonun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«6183 sayılı Kanunun [uygulanacağı haller 

'Maldde 7. — Isıveren, sorumlu veya veflgi iadesine Ihak kazananlarca bu, Kanun hüküimılerine göre vengi 
dairesine geri verilmesi gereken vergi iadesinin ve öldenirnesi gereken cezalaırm tahsillinde Amme Alacak
larının Tahsil Usul/ü Hakkında KanonT hükümleri uygulanır.» . 

MADDE 5. — 492 sayılı Harçlar Kanununda aşağıdaki değişMkler yapılimuştır. 
1. 492 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki sekilide değilşltirilmişltin 
«Tefbliğiinlden başka bir işlem yapmak için makarnandan uzaklaşıma dürumunlda dan hâkilmller, Cum

huriyet salvoları, askerî mahlkemelerdlek'i sulbay üyeler ve kara, iflas memurları ile yardümteıilarına, adlî ta
biplere, yazı işleri müdlüdi ile yazı işleri müldür yardJm cısıma, kalplere, mübaşirlere ve hiızmeltlilıere yioıt gider
lerimden ba!§ka aşağıdaki miktarda yol tazminatı verilir.» 

% 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birin ci fıkrasına (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda
ki (k) bendi elklenımişitir. 

«Uç) IBdden Terbiyesi Teşktilaıtına dahili demeklerin münhasıran sporla uğraşmak üzere kurulan Anonim 
Sirkelere sermaye olaırak koydukları gayri'lmenkuller ile bu şiırkeltlere devrettikleri gayriımenkulterle ilgili 
devir ve ikftisap işlemleri.» 

'3; 492 salyıilı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişltilriflmilşlfcm 

«Kadastro ve (tapulama harçlarında ödeme zamanı 

Madde 68. — Kattaısitro ve tapulama harçları tahakkukundan itibaren (ihtilafJı işlerde hülklmün kesin
leştiği tarihi takip eden aybaşından iilJbaren) bir sene ıçinlda Ödenir., 

'tşltirak halindeki m/iilkiyeltlerde tahakkuk ektirilen harcın tamaimı, diğer şeriklere rücu hakkı mahfuz kal
mak şartıyla, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulunuyorsa 
bunlardan herlhanlgi birinden tahsil olünuır. 

Ancak, kaldatsifario ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederce, harç yeni maljk adı
na yapılacak tescilden önce ödenir. 

Tapulama Kanununun 71 inci maddesi hükmü mahfuzdur.» 

4i 4192 sayılı Kanunun mlükerrer 69 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki sekide değiışltiirilmdşıiir. 
«Belediyeler ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının iıltgili memurları atfsa, arazi veya bina üzerine yeni

den inşa edilen 'binalarla ilgili yapı kullanıma iznini pskân bellgesini) vermeden önce, vergi dairesine ge
rekli harçm ödendiğini gösterir beJgeleri talep etmeye (mecburdurlar.» 
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(d) Betimci madde hükmüne uyutaaması, 
e) flşverenleıün ve sorumluların bak sahiplerine ödemedikleri yengi iadesM süreslinde vergi dairesine 

yatırmamaları, 
Bu Kanundan doğan mükellifeytMi zamanında ve tam olarak yerine getirmeyen işveren ve sorumlulara, 

vengi dairesince ödenen meblâğın iki İdatı tutarında cem keslir. Şu kadar k'i; vengi iade beyannamesli, 
kanunî sürenim bitimlinden iDilbaren 15 gün içinde veıiir veya beyanname süreslinde veriilmeMe bera'ber, nok
san bildlirim, tou süre içerisinde tamamlanır ise, bu beyannamelere dayanılarak yapılan vergi iadeleri üze
rinden işveren veya sorumlular adına % 5 oranında ceza kesiir., 

Blinindi fıkranın (a) bendinde açıklanan fiillerinin 'felkerrifcü hainde, vengi iadesine hak kazananlar vengi 
iadesi hatklkından bir daha faydalandırılmaz,» 

IMADDE 89. — Tasarının 4 üncü maddesin'in 8 inci fıkrası, Komisyonumuzca 89 uncu madde olanak 
aynen kabul edUmîştk, 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

492 Saydı Harçlar (Kanunu İle Ügili Derişiklikler 

MiAIDDE 90. — 492 sayılı Kanunun 34 üncü maddecinin birinci fıkrası aşağıdaki sekide değinilmiştir. 
Tebliğden başka bir işlem yapmak için. makamından uzaklaşma durumunda olan hâkimler, Cumhuri

yet Savcıları, AJskerî Mahkemeierdeki Subay Üyeler ve tona İflas Memurları Me yardımcılarına, adlî tabip
lere, Yazı İşleri MÜldürü ile Yazı İşleri Müdür yardımcılarına, kâtiplere, mübaşirlere, hizmetllere ve bu iş
lemlere katılan Hazine AJvukatJarına yol giderlerinden başka aşağıdaki mjlkltarda yol tazminatı verilir. Hazine 
Avukatlarına yol tazmünatı bütçenin ügil'i tertibinden tediye olunur ve ayrıca gündel'ik ödenmez. 

MADDE 91. — Tasarının 5 inci maddesimin 2 nci fıkrası, Komisyonumuzca 91 inci madde olarak aynen 
kalbull ediiltmi^ir, 

MADDE 92. — Tasarının 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, Komisyonumuzca 92 nci madde olarak aynen 
'kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Tasanmn 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Komisyonumuzca 93 üncü madide olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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5. 492 sayılı kanuna aşağıdaki mlütaenrer 138 inci ımıalddıe eklenımiışftir. 
IMÜIKBRIRİER MlAIDtDE 138. — Balkanlar Kurulu, Ibu Kamuna ekli tarifelerde yer -alan anıata ha*çları 

(ımalkfcu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını Ibelirleyıen hadler dalhil) birliklte veya laar tarife İtiba
riyle ayrı ayrı, yahut tarifelerin ilgili fıkra ve benltleri itibariyi© birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artır
maya ve alKnunlda yazılı had ve miktarlardan az, bu had ve miktarların on kartından çok olmamak kaydıy
la yeni had ve miktarlar fcetsıpit ötlmeye yetkilidir. 

6. 492 sayılı Kanuna ekli; 
A) ı(I) sayılı tarifenin A/III bölümünün 1 inci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki hü

küm eklenmiş ve B/II bölümünün 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştürilmüştir. 
«/Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itlibariyle/birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 

10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.» 
«2. Konunun değeri üzerinden harç: 
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzdü <2) 
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 5)» 

İB) (4) sayılı taraf enin 1 inci. bölümünün 13 üncü bendinin (a) fıkrası, 20 nci bendÜnin(a) fıkrası ve II noi 
bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu tarifenin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«a) Arsa ve arazi üzerine yendden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde emlak (Bina) vergisi de
ğeri üzerinden, ı(Bmde 30)» 

/Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş 
bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi 
değeri üzerinden, ((Binde 15) 

Yukarıdaki İki fıkra gereğince hesaplanacak harç, Emlak Vergisi BeyannamesMn verilmesi gereken süre 
içinde, şekli ve muhitevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile beyan edîÜ'ir ve 
beyanname verme süresi içinde ödenir. 

«a) Gayriımenkulleran ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hü
kümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergi
si değeri üzerinden (Cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edıilen bedel üze
rinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı, »(Binde 40)» 

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hüküm
leri uygulanır. Hesaplanacafc harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile 'bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. 
v «II Kadastro ve tapulama işlemleri : 

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline teseü! edıilen bazı gayrimenkulerde kayıtlı değer 
üzerinden: 

a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte 
hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasın da veya tapulanmasında* (Binde 3) 
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MAfDUB 9 4 — 49a saydı Kamımm 70 net- maddesi aşağıdaki şökide değiştirıkriiştir. 

«Akdin daire dışında yapılması 

M*dB* 70. — Tapu memurlarının zorunlu hallerde 'bir hakkım tesis, tadil veya teıMnfi gfbi tapu istemleri 
icjn. daire dışına fümeleri halinde birinci derecede dövlet memuru harcırahımın 2/3 'ü tasmiinat olarak iş sahi
bince emanıetm bk bankaya y 

Görevlin taammlammasındam soara. bu miktar ilgili memurlar arasında darıltılır. Dağıltım miktarı ve şekli 
Tapu ve Kadastaıo Genel Müdürlüğünde hazırlanacak bir yönsetümel'ikle belirlenir. 

Usltenen yere gMİİmekten vaz gteçıftrae emaneten alınan para ügiMne geıii veriir.» 
(MAÖDE 95, — Tasarınım 5 inci maddesinin 5 indi fıkrası, Komisyonumuzca 95 inci madde olarak 

aynen kalbul edimişltir, 

'MlAIDDE 96. — 492 .sayılı Kanuna ekli : 
A) <tl) sayılı tarilfenin A/EI bölümünün 1 inci fıkraisım'a (a) beaMmdem sonra gelmek üzere aşağıdaki hü

küm eklenmiş ve B/II bölülmlünüın 2 ndi fıkrası aşağı dalki şekilde dŞeğî ltikiillmişlÜir., 
«fflakamtar Kurulu, dava çesjMerİ itibariyle birlikte veya ayrı ayrı ollmak üzere bu belitlte yazılı nispeti 

bimde TO'a kadar indirtmeye Veya. Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya ydtklilidir.» 
«12. (Konumum değeri üzerinden harç : 
a) Maşta paylaşılan para üzerimden (Yüzde 2) 
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi karanlaşitırılam para üzerimden (Binide 5>> 
(BJ |04> sayılı tarifemin 1 indi bölümünün 13 üncü bendinim (a) fıkrası, 20'nci bendinim (a) fıkrası ve II 

ncî bMrntt aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu tarifienüm sonuna aşağıdaki hüküm eMemmiştir. 
«a) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesalir tesislerim tescillinde emlak 

(îBIna) vergisd değeri üzerimden (Binde 30)» 
Bayındırlık ve îskâm Bakanlığınım görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığımca tespilt 

va üaa edimriş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük n'i'telülk'teki mes-
keaier içîa Bmflak <!Bima) Vergisi değeri üzerimden <|Btinde 15) 

Yukarıdaki İki ûkra gereğince hesaplanacak harç, Eimlak VergÜfsi Beyannamesimlim verillmesi gereken süre 
içimde, şekli ve muhlüevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edülecdk bür beyanmiame ile beyan ed'il'ir 
ve beyanmame verme süresi içimde ödenir. 

Tapu sidiline tescil yapılmaması hallimde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür. 
*»> Gaypimenkuİerin ivaz karşılığımda veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hü-

feümler&je göre devir ve iktisabında gayrimenkulun devir ve iktisap bedelimden az olmamak üzere emlak vergisi 
değeri: üermden (Cebri ve icra şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerim
den) dtevir edem ve devir alan içim ayrı ayrı, (Binde 40)» 

(Tapudur kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrimde de bu fıkra hüküm
leri uygafeftiR Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve 
Gümrük Bakanlığımca tespit edilecek bir beyanmame ile bildirilir ve beyanname verme süresi içimde ödenir. 

*n. — Kadastro ve tapulama işlemleri: •: 
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucumda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkulferde kayıtlı değer üze

rimden : 
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname veremlere, tapulamada tespit

te haaar baimnanlara ait gayrimenkullerim kadastrolanmasında veya tapulanmasımda, 
(Bimde 3) 
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ıb) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespit
te hazır bulunmayanlara alt gayrimenfkullerln kadastrolanması veya tapularümasında* (Binde 5) 

c) Asileri senetsiz gayrimenkıülerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulaumasında, beyanname verenler 
üe tespitte hazır bulunanlardan, <ÖBinde 4 ) ' 

d) Aslen senetsiz gayrimenkuUerin zilyedi adına kadasitrolanması veya tapulanmasmda, beyanname verme
yenler ide tespitte hazır bulunmayanlardan, (Binde 6) 

'(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için 1 000 liradan aşağı olamaz.) 

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispî harçların en az miktarı 1 000 liradır.» 
«Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden Emlak Vergisi Beyanna

mesi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek süre so
nuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.» 

C) (8) sayılı tarifenin sonuna aşağıdaki VIII - Telsiz harçları ve IX - kapalı devre televizyon ruhsat harç
ları bölümleri eklenmiştir. 

VIII. — Telsiz harçları : 
A) Telsiz ruhsatname harçları 
1. Telsiz kurma ruhsatname harçları : 
a. Telsiz verici - alıcı cihazları (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için : 

aa) El telsizleri (kara, deniz, hava) ( 10 000 TL.) 
bb) Araç telsizleri (kara, deniz, hava) ( 30 000 TL.) 
cc) Tekrarlayıcı (repetör) " (100 000 TL.) 
dd) Sabit telsiz (kara, deniz, hava) ( 50 000 TL.) 
ee) Kablosuz telefon telsiz cihazı ( 50 000 TL.) 
ff) Çağrı (paging) sistemi ( 50 000 TL.) 

30 aboneye kadar (30 dahil) ( 50 000 TL.) 
31 - 1 000 aboneye kadar (1 000 dahil) (100 000 TL.) 
1 001 ve sonraki her bin abone veya kesri için (250 000 TL.) 

b. Telsiz verici cihazları: 
aa) Telsiz telefon veya telsiz telgraf vericileri ( 20 000 TL.) 
bb) Data, faksimili veya telsiz teleks vericileri; ( 30 000 TL.) 

tki veya daha fazla maksatla kullanımak için ruhsat verilmiş olan verioilerden, her mak
sat için belirtilenlerin toplamı kadar harç alınır. 

c. Telsiz alıcı cihazları : -
aa) Telsiz telgraf alıcıları ( 10 000 TL.) 
bb) Telsiz telefon alıcıları ( 15 000 TL.) 
cc) Telsiz teleks alıcıları (20 000 TL.) 

• dd) Faksimili alıcıları ( 2 5 000 TL.) 
ee) Data alıcıları ( 30 000 TL.) 
ff) Uydu alıcıları ( 50 000 TL.) 

tki veya daha fazla maksatla kullanılmak için ruhuhsat verilmiş olan alıcılardan, her 
maksat için belirtilenlerin toplamı kadar harç alınır. 

d. Radyolink sistemleri : 
aa) 24 kanala kadar olan sistemler (24 dahil) 

i) Her terminal için ~ • ' (100 000 TL.) 
ii) Her tekrarlayıcı (epetör) için (250 000 TL.) 
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b) Tapuda murisi veya 'kendisi adına kaytılı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada 
tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında 

(Binde 5) 
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasıwda, beyanname veren

ler ile tespitte hazır bulunanlardan, <jBui.de 4) 
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verme

yenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, (Binde 6) 
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için 1 000 liradan aşağı olamaz.) 
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispî harçların en az miktarı 1 000 liradır.» 
«Bu tarifenin 13 numaralı bendink (a) ve (c) fıkralarımda belirtilen işlemlerden Emlak Vergisi beyanna

mesi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek süre so
nuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.» 

C) (8) sayılı tarifenin sonuna aşağıdaki VIII - Telsiz harçları ve X - Kapalı devre televizyon ruhsat harç
ları bölümleri eklenmiştir. 

VIII. — Telsiz harçları: 
A) Telsiz ruhsatname harçları , 
1. Telsiz kurma ruhsatname harçları : 
a) Telisiz verici -'alıcı cihazları (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için): 

aa) El telsizleri (kara, denüz, hava) ( 10 000 TL.) 
bb) Araç telsizleri (kara, deniz, hava) ( 3 0 000 TL.) 
cc) Tekrarlayıcı (repetöı) (100 000 TL.) 
dd) Sabit telsiz (kara, deniz hava) ( 50 000 TL.) 
ee) Kablosuz telefon iteisiz cihazı ( 5 0 000 TL.) 
ff) Çağrı (paplrag) sistemi ( 50 000 TL.) 

30 aboneye kadar (30 dahil) ( 5 0 000 TL.) 
31 - 1 00D aboneye kadar (1 000 dahil) (100 000 TL.) 
1 001 ve sonraki her bin abone veya kesri için (250 000 TL.) 

b) TeMz verici cihazları: 
aa) (Telsiz telefon veya telsiz telgraf vericileri, ( 20 000 TL.) 
bb) Data, faksimüi veya telsiz teleks vericileri; < 30 000 TL.) 
iki veya daha fazla maksatla kullanılmak için ruhsat verilmiş olan vericilerden, her maksat için be

lirtilenlerin toplamı kadar harç alınır. 

c) Telsiz alıcı cihazları: 
aa) Telsiz telgraf alıcıları ( 1 0 000 TL.) 
;lbb) Telsiz telefon alıcıları ( 15 000 TL.) 
cc) Telsiz teleks alıcıları ( 2 0 000 TL.) 
dd) Faksimü alıcıları ( 25 000 TL.) 
ee) Data ahcıları ( 3 0 000 TL.) 
*f) Uydu alıcıları ( 50 000 TL.) 

İki veya daha fazla maksatta kullanılmak üzere, ruhsat verilmiş olan alıcılardan, her maksat için' be
lirtilenlerin toplamı kadar harç alınır. 

d) (Radyolink sistemleri: 
aa) 24 kanala kadar olan sistemler (24 dahil) 

i) Her terminal için ' (100 000 TL.) 
di) Her tekrarlayıcı (repetör) için (250 Q00 TL.) 
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bb) 25 ve daha fazla kanallı sistemler : 
i) Her terminal için (250 000 TL.) 
ii) Her tekrarlayıcı (repetör) için (500 000 TL.) 

2. Ruhsatnamede değişiklik harçları : 
a. Ruhsatnamedeki yer, araç, teknik özellik veya işletme tipinin değiştirilmesi halinde 

(her değişiklikte) ( 10 000 TL.) 
b. Yeni işletme tipi ilavesi halinde 1 inci madde hükümleri uygulanır. 
(Telsiz kurma ruhsatname harçları ile ruhsatnamede değişiklik harçları amatör telsiz istas

yonlarından 1/2 oranında alınır.) 
B) Teteiar cihazlarını kullanma harçları (Amatör telsiz istasyonlarında bulunan telsizler

den kullanma harcı alınmaz.) 

1. MF ve HF telsiz sistemleri : 

Birbirleriyle haberleşme yapmasına izin verilmiş istasyonlar arasındaki düz mesafeler ayrı 
ayrı hesaplanmak ve sistemin aynı zamanda kullanılabilen her kanalı için ayrı ayrı olmak 
üzere (her yıl için) 

a. 100 kilometreye kadar (100 km. dahil) olan mesafe ile haberleşme için kullanılanlar; 
aa) Telsiz telgraf ( 75 000 TL.) 
bb) Simpleks telsiz telefon, teleks (100 000 TL.) 
cc) Data, faksimili, dupleks telsiz telefon (150 000 TL.) 

b. 101 kilometreden itibaren, her yüz kilometre için yukarıdaki miktarlar, sonraki bir 
öncekinin iki katı olmak üzere artırılır. 

c. 400 kilometreden sonraki mesafeler için 400 kilometre üzerinden harç alınır. 

2. VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri : 
Telsiz sisteminin aynı zamanda kullanılabilen her kanalı için ayrı ayrı olmak üzere (Her 

yıl için); 
v a. En az iki telsizden meydana gelen telsiz sistemlerinde, sistemdeki telsiz adedi başına (10 000 TL.) 

b. Telefon devrelerine veya MF ve HF telsiz sistemlerine bağlantılı olan telsiz sistem
lerinde, sistemdeki telsiz adedi başına (15 000 TL.) 

3. Kablosuz telefon telsiz cihazları : 
(Her yıl için) 
a. Yalnız telefon devresine bağlı olanlar (30 000 TL.) 
b. Sabit telefon telsiz cihazı ile uzaktan kumanda cihazı arasında dahili konuşma düzeni 

olanlar ( 50 000 TL.) 

4. Telsiz çağrı (paging) sistemleri : • ' , 
Sistemdeki alıcı cihaz adedi başına 

(her yıl için) 

a. Bağımsız sistemler; 
aa) Haberleşme mesafesi 2,5 km.'ye kadar (2,5 km. dahil) olanlar 
bb) Haberleşme mesafesi 2,5 km.'den fazla olnalar 

b. Telefon devrelerine veya dahili - konuşma (intercom) sistemlerine bağlı olan sistemler
den; her alıcı cihaz için (1) nci benttekine ilave olarak 

5. Halk bandı (CB) cihazları (her beş yıl için) 
a) El telsizi 
b) Sabit telsiz 
c) Araç telsizi 
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bb) 25 ve daha fazla kanallı sistemler : 
i) Her terminali için <25ö OOflf TL.) 

i ) (Her tekrarlayıoı (repetör) için (500 000 TL.) 
2. Ruhsatnamede değişiklik harçları : 
a) Ruhsatnamedeki yer, araç, teknik özellik veya işletme tipinin değiştirilmesi halinde (her değişiklik

te) ( 1 0 000 TL.) 
lb) Yeri işletme tipi ilavesi halinde 1 inci madde hükümleri uygulanır. 
ı(Telsiz kurma ruhsatname harçları ile ruhsatnamede değişiklik harçları amatör telsiz istasyonlarından 1/2 

oranında alınır.) 
B) Telisiz cihazlarını kullanma harçları (Amatör telsiz istasyonlarında bulunan telsizlerden kullanma 

harcı alınmaz.) 

1. (M£ ve UF telsiz sistemleri : 

'Birbirleriyle haberleşme yapmasına izin verilmiş istasyonlar arasındaki düz mesafeler ayrı ayrı hesaplan
mak ve sistemin aynı zamanda kuHanılalbilen her kanalı için ayrı ayrı olmak üzere (her yıl için) 

a) 100 kilometreye kadar (100 km. dahil) olan mesafe ile haberleşme için kullanılanlar, 
aa) Telsiz teİgraf, < 75 000 TL.) 
fob) Stopleks telsiz telefon, teleks, (100 000 TL.) 
cc) Data, faksimili, dupleks tekiz telefon '(150 000 TL.) 

lb) 101 kilometreden itibaren, her yüz kilometre için yukarüdaki miktarlar, sonraki bir öncekinin iki 
katı olmak üzere artırılır. 

c) 400 kilometreden sonraki mesafeler için 400 kilometre üzerinden harç alınır. 

2. VHF, UHF ve SHF telsiz sitemleri : 
Telisiz sistemlinin aynı zamanda kullanılabilen her kanalı için ayrı ayrı olmak üzere (Her 

yıl için); 
a) En az iki telsizden' meydana gelen telsiz sistemlerinde, sistemdeki! telsiz adedi başına (10 000 TL.) 
lb) Telefon devrelerine veya MF ve HF telsiz sistemlerine bağlantılı olan telsiz süstemle-ı 

rinde, sisitemdîek'i teMz adedi baişına (15 000 TL.) 
3. Kablosuz telefon telisiz dilbazları : 

ı(Her yıl için) 
a) Yalnız telefon devresine bağlı olanlar (30 000 TL.) 
>b) ISalMt telefon telsiz cühazı ile uzaktan kumanda cihazı arasında dahilî konuşma 

düzeni olantor (50 000 TL.) 

4. TeMz çağrı (paging) sistemleri : 
Sistemdeki alıcı cihaz adedi başınla 
(Her yıl içlin) 

a) Bağımsız s'istemler; 
aa) Malberleşme mesafesi 2,5 kım-Ye kadar u 

(2,5 kim. dahM) olanlar (2 500 TL.) 
ibib) Haberleşme mesafesi 2,5 km.'den fazla oDanlar <5 000 TL.) 

b) Telefon devrelerine veya dahilî konuşma, (intercönı) sistemlerine bağlı olan sistemlfcrden; 
her alıcı öilhaz için (1) inci benttekine ilave olarak (2 500 TL.) 

5. Halk bandı (OB) cihazları (her beş yıl için) 
a) e telsizli \(10 000 TL.) 
fc) Sabit telsiz (20 000 TL.) 
c) Araç UeVizi (30 000 TL.) 
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6. Deniz telsiz cihazları (her yıl için) 
a. Her türlü yük ve yolcu gemilerinde bulunan komple telsiz sistemleri (MF, HF, VHF, 

UHF, SHF telsizler ve radar dahil); 
aa) 299'dan küçük (299 dahil) tonajdaki gemilerdeki ' 
bb) 3C0 - 1 599 (dahil) tonajdaki gemilerdeki 
cc) 1 600 ve daha büyük tonajdaki gemilerdeki 
dd) HF ve VHF telsiz sistemi ve radar bulunan yatlar 

b. VHF telsiz cihazları 
aa) El telsizi 
bb) Gemi tipi telsiz 
cc) Yat tipi telsiz 

c. Karada kurulu her çeşit sabit deniz telsizi 
7. Hava telsiz cihazları (her yıl için) : 
a) 1 ile 10 yolcu (10 dahil) kapasiteli veya aynı büyüklükteki yük taşıma veya diğer 

amaçlarla kullanılan hava vasıtalarında bulunan komple telsiz ve seyrüsefer sistemi 
b) lO'dan fazla yolcu kapasiteli veya aynı büyüklükteki yük taşıma veya diğer amaç

larla kullanılan hava vasıtalarında bulunan komple telsiz ve seyrüsefer sistemi 
c) Karada kurulu her çeşit sabit veya mobil hava-yer telsizi 
d) Karada kullanılan hava - yer el telsizi 
8; Telsiz alıcı cihazları : 
Yalnız dinleme ve kayıt maksadıyla kurulan alıcı istasyonlarındaki her alıcı cihaz başına 

(her yıl için) 
a) Telsiz telgraf alıcıları 
b) Telsiz telefon alıcıları 
c) Telsiz teleks alıcıları 
d) Faksimili alıcıları 
e) Data alıcıları 
f) Uydu alıcıları 
9. Radyolink sistemleri : 
Sistemdeki her atlama için ayrı ayrı olmak üzere, teçhizatı mevcut kanal adedi başına 

(her yıl için) 

C) Amatör Telsizcilik Belgesi ve Operatör Ehliyetnamesi harçları : 
1. Amatör Telsizcilik Belgesi (geçerlilik süresi sonuna kadar) 
a) A sınıfı amatör telsizcilik belgesi 
b) B sınıfı amatör telsizcilik belgesi 
c) C sınıfı amatör telsizcilik belgesi 
2. Operatör ehliyetnameleri (geçerlilik süresi sonuna kadar) 
a) Kara ve hava telsiz operatör ehliyetnameleri 

aa) Birinci sınıf telsiz telgraf ehliyetnamesi 
bb) İkinci sınıf telsiz telgraf ehliyetnamesi 
cc) Telsiz telgraf özel ehliyetnamesi 
dd) Telsiz telefon ve tahditli telsiz telefon ehliyetnamesi 

b) Deniz telsiz operatör ehliyetnameleri 
aa) Genel telsiz ehliyetnamesi 
bb) Birinci sınıf telsiz telgraf ehliyetnamesi 
cc) İkinci sınıf telsiz telgraf ehliyetnamesi 
dd) Telsiz telgraf özel, telsiz telefon ve tahditli telsiz telefon ehliyetnamesi 

(100 000 TL.) 
(250 000 TL.) 
(750 000 TL.) 
(250 000 TL.) 

( 10 000 TL.) 
( 30 000 TL.) 
( 50 000 TL.) 
( 50 000 TL.) 

(100 000 TL.) 

(500 000 TL.) 
(100 000 TL.) 
( 10 000 TL.) 

( 10 000 TL.) 
( 20 000 TL.) 
( 30 000 TL.) 
( 40 000 TL.) 
( 50 000 TL.) 
(100 000 TL.) 

( 10 000 TL.) 

( 10 000 TL.) 
( 7 500 TL.) 
( 5 000 TL.) 

( 20 000 TL.) 
( 15 000 TL.) 
( 10 000 TL.) 
(5 000 TL.) 

( 50 000 TL.) 
( 40 000 TL.) 
( 30 000 TL.) 
( 20 000 TL.) 
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64 Deniz feMz dilbazları (Her yıl için) 
a) Her türlü yük ve yolcu gemilerimde bulunan komple telsiz sistemleri (MF, HF, VHF, 

UHF, SHF telsizler ve radar dahil); 
aa) 299 dan küçük (299 dahil) tonajdaki gemilerdeki (100 000 TL.) 
•bb) 300-1599 (dahîl) tonajdaki gemilerdeki '(250 000 TL.) 
cc) 1600 ve daha büyük tonajdaki gemilerdeki . {750 000 TL.) 
dd) HF ve VHF telsiz slistemi ve radar bulunan yattUar (250 000 TL.) 

h) VHF telsiz cihazları 
aa) El telsizi (10 000 TL.) 
bb) Gemi tipi ieMz (30 000 TL.) 
cc) 1600 ve daha büyük tonajdaki gemler '(50 000 TL.) 

c) Karada kurulu her çeşliıt salbit deniz telsizi : (50 000 TL.) 
1i Hava telsiz cihazları (her yıl için); 

a) 1 ile 10 yolcu (10 'dahil) kapasiteli veya aynı ibüyükllüklteki yük taşıma veya diğer 
amaçlarla kullanılan hava vasıtalarında bulunan komple 'telsiz ve (seyrüsefer sistemi (100 000 TL.) 

Ib) 10 dan fazla yolcu kapasiteli veya aynı büyüklükteki yük taşıma veya diğer araçlar
la kullanılan hava vasıtalarında 'bulunan komple telisiz ve seyrüsefer sistemi (500 000 TL.) 

c) Karada kurulu her çeşit sabit veya rnıöbil hava-yer telsizi (100 000 TL.) 
d) Karada kullanılan hava-yer öl telsizi ( 10 000 TL.) 

!8< Telsiz alıcı cihazları : 
Yalnız dinleme ve kayıt maksadıyla kurulan alıcı İstasyonlarındaki her alıcı cihaz ba

şına '(her yıl1 için) 
a) Telsiz telgraf alıcıları \ ı( 10 000 TL.) 
Ib) Telsiz telefon alıcıları ( 20 000 TL.) 
c) Telsiz teleks alıcıları ( 30 000 TL.) 
d) Faksimili alıcıları < 40 000 TL.) 
e) iNalta alıcıları ( 50 000 TL.) 
f) Oydu alıcıları (100 000 TL.) 

9. Radyolink sistemleri : 
SMemdeki her atffiama için ayrı ayrı olmak üzere, teçhizatı mevcut kanal' aid'ddi Ibaşma 

(her yıl için) ( 10 000 TL.) 
c) lAımaltÖr Telsizcilik Belgesi ve Operatör Ehliyetnamesi haçları r 

11 (Aimaltör Telsizcilik Belgesi (geçerlilik süresi sonuna kadar) 
a) A sınıfı amatör telsizcilik Mgesi ( 10 000 TL.) 
Ib) B sınıfı amatör telsizcilik belgesi ( 7 500 TL.) 
c) C sınıfı amatör telsizcilik belgesi < 5 000 TL.) 

1. Öperaltiör ehliyetnameleri (geçerlilik süresi sonuna kadar) 
a) Kara ve hava telsiz operatör ehliyetnameleri 

aa) \Birinci sınıf telsiz telgraf ehliyetnamesi ( 20 000 TL.) 
tolb) ikinci sınıf 'telsiz telgraf ehliyetmames^ !( 15 000 TL.) 
cc) Telsiz (telgraf özel ehftiydtnamesi <• 10 000 TL.) 
fdd) Telsiz (telefon ve tahdMi telsiz telefon dbJiyetnamesi ( 5 ÖÖO TL.) 

(b) (Deniz telsiz öperaltiör ehliyetnameleri 
aa) Genel telsiz eMiydtnamesi ( 50 000 TL.) 
Iblb) (Birinci sınıf telsiz telgraf ehliyetnamesi (.40 000 TL.) 
ÜC) 'İkinci sınıf telsiz (telgraf ehliyetnamesi ( 30 000 TL.) 
dd) Telsiz telgraf, özel telsiz telefon ve tahdMi telsiz telefon efalydtnamesi < 20 000 TL.) 
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d) Mühürlenen cihazların yeniden açılması ve sınav harçları : 
1. Mühürlenen cihazın yeniden faaliyete açılması (10 000 TL.) 
2. Amatör Telsizcilik Belgesi ve Telsiz Operatör Ehliyetnamesi almak isteyen başvuru 

sahiplerinden alınacak sınav harcı . ( 1 000 TL.) 
IX — Kapalı devre televizyon ruhsat harçları : 
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kurumu, tarafından verilecek izin belgelerinden (her yıl için) 
a) 3 - 15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden ( 50 000 TL.) 
b) 16 - 30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden (100 000 TL.) 
c) 31 - 60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden (200 000 TL.) 
d) 61 ve daha fazla TL alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden (350 000 TL.) 
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek öğretim Kurumuna bağlı eğitim ve öğ

retim kuruluşları tarafından tesis edilenler bu harca tabi tutulmazlar. 
d) Trafik Harçlarına ilişkin (9) sayılı tarife aşa ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

9 SAYILI TARİFE 

Trafik Harçları 

I. — Tescil harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Yönetmeliğine göre yapılacak tescil işlemle

rinden bir defaya mahsus olmak üzere ( 5 000 TL.) 

II. — Sürücü belgesi harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir 

defaya mahsus olmak üzere, 
a) A 1, A 2, B ve F sınıfı sürücü belgeleri ile K sınıfı sürücü aday belgelerinden ( 3 000 TL.) 
b) Diğer sürücü belgelerinden (10 000 TL.) 

III. — Sınav harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınavlarda, her 

sınav için ( 1 000 TL.) 

IV. — Sürücü belgesi vize harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi 

vize işlemlerinden, 

a) A l , A 2 ve F sınıfı sürücü belgeleri vizelerinde ( 1 000 TL.) 
i b) Diğer sürücü belgeleri vizelerinden (2 500 TL.) 

V. — Teknik muayene harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre araçların belli sürelerde ya

pılacak teknik muayenelerinden, ( 3 000 TL.) 
(Sakatlar tarafından kullanılan özel tertibatlı araçlardan harç alınmaz.) 

"VI. — Ruhsat (izin) harçları : 

Karayolları Trafik Kanununun; 
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden (5 000 TL.) 
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) (10 000 TL.) 
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) (20 000 TL.) 
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D) «Mühürlenen cihazların yeniden açıtoam ve sınav harçları• •: 
1. ıMübürlenen cihazın yeniden faaliyete açılrnasm (10 000 TL.) 
2. Aimaltör Tdisdzailik Belgesi ve Telsiz Operatör EhMyeteımesi almak isteyen başvuru sa

hiplerinden ataacak sıöaıv harcı (t 000 TL.) 
IX - Kapadı devre tdievizyon ruhsat harçları : 
Kapalı devre televizyon sistemi kıumilıtnası ve işletilmesi içda Radyo ve Televizyon YükaeM 

Karulu tarafından verilecek izin bebelerinden (her yıl için) 
a) 3 - 15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden <50 000 TL.) 
b) 116 - 30 TV alıcı cihazı iihİKa «dm sustx£nierden <̂XX> 000 TL.) 
c) 31 - 60 TV alıcı cihaza İhtiva eden sistemlerden (200 000 TL.) 
d) 61 ve daha fazla TV aHıcı cihazı ihtiva eden sisltetalerdeın (350 000 TL.) 
'Birden fazfla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir. 
Genel ve katma bütçeli daire ve «(idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından 

kurulan kapalı devre televizyon: sistemleri bu harca tabi tutulmazlar. 
I » Trafik harçlarına ilişkin (9) sayılı tarife aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

9 SAYILI TARİFE 

Trafik Harçtan 

I - Teşci harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Yönetmeliğine göre yapılacak tescil işlemlerin-' 

den bir def aya mahsus olmak üzere. (5 000 TL.) 
II - Sürücü belgesi harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göfe verilecek sürücü beljgeleriınlden bir defaya 

mahsus olmak üzere, 
a) Al, A2 B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri ile K sınıfı sürücü aday belllgefeonden (3 000 TL.) 
b) Diğer sürücü belgelerinden (10 000 TL.) 
III - Sınav harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınavlarda, her sı

nav için (1 000 TLi) 
IV. — Sürücü belgesi vize harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü 'belgesi Vize 

işlemlerinden, 
a) Al, A2 B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri vizelerinde ' ( 1.000 TL.) 
b) Diğer sürücü belgelerdi vizelerinden ( 2.500 TL.) 
V. — Teknik muayene^harçları: 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre araçların, 'belli sünelerde yapı

lacak teknik muayenelerinden, (3.000 TL.) 
(Sakatlar tarafından kullanılan özel tertibatlı araçlardan harç alınmaz.) 
VI. — Ruhsat (İzin) harcarı: 
Karayolları Trafik Kan»mtnun; 
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden ( 5.000 TL.) 
b) 16 ncı maddesine., göje verilecek izlim belgelerinden (Her yıl için) (10.000 TL.) 
c) 17 nci maddes&n«; göre verilecek izin' belgelerinden (Her yıl için) • (20.000 TL.) 
d) 33 üncü madde^B»- göre verilecek her izin belgesinden (10.000 TL.) 
e) 35 inci Maddesin*; göre verilecek işletme belgearjden (Her yıl i$n):.. .(50.000 TL.) 
f) 123 üncü Maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursiair açmak- için ilgili ba

kanlıkça verilecek okul ağma belgelerinden (Her yıl (için) 
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d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden (10 000 TL.) 
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) (50 000 TL.) 

VII. — Geçici trafik belgeleri harçları : 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik 
belgelerinden; 
aa) A sınıfı geçici trafik belgelerinden (30 000 TL.) 
bb) Diğerlerinden - (1000 TL.) 

b) Karayolu uygunluk belgesi verilemeyen araçlara verilen izin belgesinden (3 000 TL.) 

MADDE 6. —-488 sayılı Damga Vergisi Kanununda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
1. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 30 uncu madde eklenmiştir. 
Mükerrer Madde 30. — Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı (1) sayılı tabloda, yer alan maktu vergileri 

(Maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) birlikte veya ayrı ayrı on ka
tına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı had ve miktarlardan az, bu had ve miktarların on katından çok ol
mamak üzere yeni had ve miktarlar tespit etmeye yetkilidir. 

2. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (2) sayılı tablonun IV - Ticarî ve medenî işlerle ilgÜi kâ
ğıtlar bölümünün (6) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«6. Posta çekleri» 

MADDE 7. — 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa ekli «Değerli Kâğıtlar Tablosu» aşağıdaki şekilde yeniden düzen

lenmiştir. 

DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU 
Değerli kâğıdın cinsi 

1. Noter kâğıtları 
a) Noter kâğıdı, 
b) Beyanname, 
c) Protesto, vekâletname, resen 

senet 
2. Kira sözleşme kâğıtları 
3. Pasaportlar 
4. Yabancılar için ikamet tezkere

leri 
5. Askerlik cüzdanları 
6. Nüfus cüzdanları 
7. Aile cüzdanları 
8 Bono kâğıtları (emre muharrer 

senetler) (10 adet) 500 

Bedel (TL.) 

100 
100 

200 
200 

7 500 

5 000 
100 
100 

1 000 
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Son nüfus sayımına göre 
ıaa) (Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde (50.000 TL.) 
bb) Nüfusu 500.000'e »kadar olan şehirlerde (100.000 TL.) 
cc) Nüfusu 500.000'den yukarı okn şehirlerdi (150.000 TL.) 
VII. — Geçidi trafik belgeleri harçları : 
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerin© göre verilecek geçici trafük bel

gelerinden; 
aa) A sınıfı geçici fa-aflk belgelerinden (30.000 TL.) 
'bb) Diğerlerinden , (1.000 TL.) 
b) Karayolu uygunluk belgesi verilemeyen araçlara verilen izin belgesinden. ( 3.000 TL.) 

ALTINCI BÖLÜM 

488 Sayıh Damga Vergisi Kanunu üe îlgili Değişiklikler 

MADDE 97. — Tasarının 6 ncı maddesinin 1 indi fıkrası, Komisyonumuzca 97 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 98. — Tasarının 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, Komisyonumuzca 98 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

YEDtNCt BÖLÜM 

210 Saydı Değerli Kâğıtlar Kanunu ile IlgSi Değişiklikler 

MADDE 99. — Tasarının 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası, Komisyonumuzca 99 uncu madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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Değeri kâğıdın cinsi 

Sürücü belgeleri 
Sürücü çalışma belgeleri (karne
leri) 
Motorlu araç trafik belgesi , 
Motorlu araç tescil belgesi 
îş makinesi tescil belgesi 

Bedel (TL,) 

1 000 

1 000 
500 
500 
500 

MADDE 8. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 
1. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesine aşağıdaki (o) fıkrası eklenmiştir. 
«o) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile götü

rü usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar, hariç olmak 
üzere, ticarî, sınaî ve turistlik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla 
kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.)» 

2. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Bina Vergisinin nispeti binde 5'tir. Meskenlerde <bu nispet binde 4 olarak uygulanır.» 

3. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Bina Vergisi ilgili belediye tarafından mükellefin 'beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. 
§u kadar ki, bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması halinde belediye ve mücavir alan 
sınırları dışında bulunan binalara ait Bina Vergisini tarha yetkili olacak belediye ilgili valiler tarafından belir
lenir.» 

4. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine aşağıdaki (g) fıkrası eklenmiştir. 
«g) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile götürü 

usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi hariç olmak 
üzere, ticarî, sınat ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi 
için hu muafiyet uygulanmaz.)» 

5. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar ha
riç) toplam vergi değerinin 1 000 000 lirası Arazi Vergisinden müstesnadır.» 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

1319 Sayık Emlak Vergisi Konunu ita Ugifi DeğişikMkter 

MADDE 100. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 4 üncü maddesinin (j) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve 'bu maddeye aşağıdaki (u) fıkrası eklenmiştir. 

«j) Umulma tahsis edildiği Maiye ve Gümrük Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, İskele, dalgakıran ve 
bunların mütemmimleri ile, demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, peron, afliman-
tasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile. yolcu salonları cer ve malzeme depoları gibi demiryolu müfcşm-
ittiımleri, Devlet Hava Meydia'nları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hava liman ve meydanlarındaki terminal 
binaları, teknik blok, hangar, sistemlere ait depo; elektrik ve mekanik sistemlere ait laboratuvar ve 'bakım te
sisleri, pist tafcsirut ve apron sahası ile ısı ve enerji santralları, hidrofor tesisleri, gerek hava liman ve meydan
larda ve gerekse uçuş yoları üzerindeki seyrüsefer yardımcı (radar, ILlS, VÖR, DME, NİDB gibi) tesisleri ile 
hava yer ve yer yer muhabere sistemleri (VHF, UIF, HF) ve yukarıda belirtilen sistem ve tesislerin mütem
mimleri. (Diğer depolar, antrepolar, müstakil lojman' ve müstakil idarehane binaları mütemmim sayılmaz)» 

«u) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf i e götürü 
usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat İşyeri olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere, 
ticarî, sınaî ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla-kullanılan 
binaılar için bu muafiyet uygulanmaz.)» 

MADDE 101. — Tasarının 8 inci maddesinin 2 nci. fıkrası, Komisyonumuzca 101 indi madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — Tasarının 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, Komisyonumuzca 102 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Tasarınnn 8 inci maddesinin 4 üncü fodrası, Komisyonumuzca 103 üncü madde olarak 
aynen taibül edilmiştir. 

MADDE 104, — Tasarını» 8 inci roaddesiinin 5 inci fikrast, Komisyoeıaım'uzca 104 üncü madde olarak 
ayaea fcabul edUmiştir. 
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6. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Arsalar için vergi nispeti binde 6'dır.» 

7. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Şu kadar ki; mükelleflerin arsalar ve arazi ile ilgili olarak beyan edecekleri değerler, 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun asgarî ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca her ma
halle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı böl
geler, arazide her (il veya ilçe için arazinin cinsi (Kıraç, taban ve sulak) itibariyle takdir olunan birim değer
lere göre hesaplanan miktardan düşük olamaz. Düşük beyanda bulunulması halinde, mükellefin beyanı vergi 
dairesince birim değere göre hesaplanan miktara yükseltilerek tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildirilir. 
Vergi dairesince hesaplanan miktar ile mükellefin beyanı arasındaki farka kusur cezası uygulanır.» 

«•ikinci fıkra hükmü, turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgelerde ilgili 
valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller için yapılacak takdirler hakkında da tatbik edilir.» 

8. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun- 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. • 

«Arazi Vergisi ilgili belediye tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. 
Şu kadar ki, bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması halinde belediye ve mücavir alan 
sınırları dışında bulunan araziye ait Arazi Vergisini tarha yetkili olacak belediye ilgili valiler tarafından 
belirlenir.» 

9. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 25 inci maddesi'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Köylerde yapılacak beyan 

Madde 25. — Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan bina ve arazi ile Emlak Vergisinden 
muaf olmayan bina ve arazi hariç olmak üzere, köylerde bulunan bina ve araziye ilişkin beyanlar sözlü veya 
yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapılır. Sözlü veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli ve muhtevası Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine geçirildikten sonra özel 
yeri mükellefe imza ettirilir. Beyan esnasında köyde bulunmayanların köy muhtarına gönderecekleri yazılı ve 
imzalı beyanların hu defterlere eklenmesiyle yetinilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren yerlerde bulunup; 
a) Ek süre sonuna kadar beyan edilmeyen, 
b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı haller sebebiyle beyanı gereken, 

bina ve arazinin beyanının beyanname ile yapılması mecburîdir. 
ti ve ilçe merkezi olmayan beldelerde, köy muhtarlıklarına ait yetkiler belediye başkanlıklarınca kullanı

lır. 
Sözü geçen defter, varsa müsbit evrakla birlikte ek sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde muhtarlar ta-. 

rafından ilgili belediyelere imza karşılığında teslim olunur. 
Bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine yazdırılmak suretiyle beyan edilecek bina ve arazi hakkında bu 

Kanunun 10 ve 20 nci maddelerinin son fıkraları hükümleri uygulanmaz.» 

10. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş 
Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın mükellefe 
rücu hakkı saklıdır. Tapu daireleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15 inci günü 
akşamına kadar ilgili belediyelere bildirir.» 
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MADDE 105. — Tasarının 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrası, Komisyonumuzca 105 İneli madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 106. — Tasannm 8 inci maddesinin! 7 nci fjfcrası, Komisyonumuzca 106 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir* 

MADDE 107. — Tasarının 8 inci maddesinin 8 inci fıkrası, Komisyonumuzca 107 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 108. — Tasarının 8 inci maddesinin 9 uncu fıkrası, Komisyonumuzca 108 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

. MADDE 109. — Tasannm 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrası, Komisyonumuzca 109 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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11. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 32 nci maddesi aşağidakii şekilde değiştirilmiştir. 

«Beyanname verilmemesi halinde yapılacak işlem. 

Madde 32. — Ek süreye rağmen beyanname yerilmez ise, vergi bu Kanun hükümlerine göre idarece tarh 
edilir. 

Beyannamesini ek süreye rağmen vermeyen mükel lefler adına ağır kusur cezası kesilir.» 

12. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.. 

«Vergi dairesinin yardımı 

Madde 36. — İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği esaslar dahilinde, köy kıymet be
yanı defterlerinin doldurulması sırasında köy muhtarlarına yardımda bulunabilir.» 

13. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Usul hükümleri 

Madde 37. — Bu Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Kanuna, göre alınacak vergiler hakkında 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, hüküm
leri uygulanır. 

Bu Kanunda geçen «Vergi dairesi» tabiri, belediyeleri ifade eder. 
Bu Kanunun uygulanmasında, Vergi Usul Kanununun vergi inceleme yetkisi hariç olmak üzere; 
1. Belediye Gelir Şube Müdürü, Gelir Şube Müdürü olmayan yerlerde Belediye Hesap İşleri Müdürü, 

Hesap işleri Müdürü olmayan yerlerde Muhasebe Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü sıfat ve yetkisini haizdir. 
2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkiler, belediye başkan

ları tarafından kullanılır.» 

14. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 2350 sayılı Kanunla kaldırılan 38 inci maddesi yerine aşağı
daki madde konulmuştur. 

«Verginin dağılımı 

Madde 38. — Belediyeler tarafından tahsil edilen Emlak Vergisinin % 15'ii il özel idareleri payı, 
27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirlerde il özel idareleri payı ayrıldıktan sonra kalan 
miktarın % 25'i büyük şehir belediyesi payı olarak ayrılır. 

ti özel idareleri ve büyük şehir belediyesi payı olarak ayrılan miktarlar tahsil edildiği ayı taki'beden ayın 
son günü akşamına kadar ilgili il özel idareleri ile büyük şehir 'belediyelerine ödenir.» 

15. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki ek i inci madde eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — Mahallî idarelerce tahsil edilen ve rgi, resim, harç ve paylara ilişkin yurt dışı danışman

lık hizmetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yürütü lür. Bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esas
lar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

16H 13*19 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki! geçici 14 ve 15 inci maddeler dMenmiştir. 
Geçici Maıdlde 14,, — Belediye meclisleri ödenecek Eimlak Vergisi m'Jkltaonı, mahalleler, köyler. veya cad

de, sokak yalhult değer bakımından farklı bölgeler itibariyle (birilikte veya aıyrı ayrı ojtoaık üzere 1986 yılı 
içlin % 401tan, 1987 yılı için % 20*den fazla olmamak üzere indirmeye yetkilidir. 

Geçici Madde 15. — 1.1.1986 tarihlinden önceM dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran olaylar se
bebiyle bu tarihe kadar beyan ed'illmiş bina ve araziye ait Emlak Vergisinin tarh, tahalklkulk ve tahsil işlem
lerine Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı vergi dairelerince devaim olunur. 1.1.1986 tarihine kadar beyan
namesi verilmemiş bina ve araziye "ait tarh, tahakkuk ve tahsil işlemfleri iliği! belediyeler tarafından yapılır. 
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MADDE 110. — Tasarının 8 indi maddesinin 11 inci fıkrası, (Komisyonumuzca 110 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Köy kıymet beyanı defterlerinin doldurulmasına yardım „ 

Madde 36. — İçişleri Bakanlığı gereklÜ gördüğü takdirde, tespit edeceği esaslar dahilinde, köy kıymet 
beyanı defterlerinin dddurulması sırasında köy muhtarlarına yardımda bulunabilir.» 

MADDE 112. — 1319 «ayılı Emlak Vergisi Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Usul hükümleri 

Madde 37. — Bu Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Kanuna göre alınacak vergiler hakkımda 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsiil Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanır. 

Bu Kanunda geçen «Vergi dairesi» tabiri, belediyeleri ifade eder.» 
Bu Kanunun uygulanmasında, Vergî Usul Kanununun vergi inceleme yetkisi hariç olmak üzere; 
1. Belediye gelir şube müdürü, gelir şube müdürü olmayan yerlerde belediye hesap 'işleri müdürü, hesap 

işleri müdürü olmayan yerlerde muhasebeci, vergii dai resi müdürü sıfat ve yetkisini haizdir. 
2, Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve ydtkıilter, belediye baş

kanları tarafından kulılanıür. 

MADDE 113^ — 13Ü9 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 38 inci madlde eklenmiştir. 

«Vergi dağılımı 

Mükerrer Madde 38. — Belediyeler tarafından tahsil edilen Emlak Vergisinin % 1'5'i I özel idareleri payı, 
27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirlerde il özel idareleri payı aynldıkltan sonra kalan 
mlikltann •% 25'i büyük şehlir belediyesi payı olarak ayrılır., 

İÜ özel idareleri ve büyük şehir belediyesi payı olarak ayrılan miktarlar tahsiil edildiği ayı takip eden ayın 
son günü akşamına kadar oiUgÜlÜ il özel idareleri ile büyük şehir belediyelerine ödenir.» 

'MADDE 114. — Tasarının 8 inci maddesinin 15 inci fıkrası, Komisyonumuzca 114 üncü madde olarak 
aynen kabul' edilmiştir. 

MADDE 1115. — 1319 sayılı Eimlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 14 ve 15 inci maddeler eklenmiş
tir. 

«Geçici Madlde 14. — Bakanlar Kurulu, ödenecek Bmiliak VerğM miktarını ülgii belediye meclislerinin 
kararı ve belediye başkanının teklifi üzerine mahalleler, köyler veya cadde, sokak yahut değer bakımından 
faıiklı bölgeler itibariyle birlkte veya ayrı ayrı olmak üzere 1986 yılı için % 401tan, 1987 yılı jçin % 20'den 
fazla olmamak üzere indirilebilir. 
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MADDE 9. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda aşağıdaki denklikler yapılmıştır. 
h {2464 saydı Belediye Gelirleri Kanununun : 
A) 4 üncü maddesinde yer alan en az ve en çok vergi miktarları üç katma» 
IB) 15 inci maddesi ile 21 inci maddesinin III üncü bendinde yer aUam en az ve en çok vergi miktar* 

lan (15 inci maddenin 5 ve 6 ncı bendinde yazıilı en az vergi mâdtarlan hariç) beş katına, 
C) 56 ncı maddesi ile 77 nci maddesinde yer alan en az ve en çok harç miktarları on katma, 
D) 60 ncı maddesi ile 74 üncü maddesinde yer allan en az ve en çok harç mffldtarları beş katına, 
E) 65 ve 84 üncü maddesi ile 25(89 sayılı Kanunla eklenen Ek 6 ncı maddesinde yer aılan en az ve en 

çok harç miktarian iki katına, 
çıkarılmifitHV 

2, 21464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Konu 

Makide 29. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar içimde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından 
tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Ver
gisine tabidir.» 
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Balkanlar Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, belediye medislermin kararı ve belediye başiklanlarının tale
bi ojmaldan ödenecek Emlak Vergisi mikitanoı Türkiye'genelinde 1986 yılı için % 40'tam, 1987 yılı için 
% 20'den fazla ofllmalmıak üzere indirebilir.» . "• " ~" 

«Geçidi Madtde 15. — 1.1.1986 tarilhinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran olaylar 
sebebiyle bu taırâhe kadar beyan edlmiîş bina ve araziye ait Emlalk Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil iş
lemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı vergi dairelerince devam olunur. 1.1.1986 tarihine kadar 
beyannamesi verimemüş bina1 ve araziye alt tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri ilgili belediyeler tarafından 
yapıta:.» 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

24 64 tSayıh Belediye Gelirleri Kanunu İle İlgili Değişiklikler 

MADDE 116. — Takarının 9 uncu maddesinin 1 indi fıkrası, Komisyonumuzca 116 nci madide olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — Tasarınım 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, Komisyonumuzca 117 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 118. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 72 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenm'iş-
tir. 

«2678 sayılı Kamına göre kurulan resmî ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.» 

, MADDE 119. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştiriimişitir. 

«HarcamaHara kaitılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işler
de, bu h!izm<eit!lter dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. §u kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği 
ta'ktirde bu paylar ilgillerden yüzde elli noksanı ile alınır. Ancak bu tür hizmet güderleri Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı ile İler Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesap
lanan Martları aşamaz.» 

«MADDE 120. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 91 inci maddesine aşağıdaki hüküm eklenmiş-
tir, 

«Ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek süre içinde ilgilerin harcamalara. katıSma paylarını peşin 
ödeşmeyi kabul etmeleri halimde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ta
hakkuk ettirilir.» 

MADDE 121. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 93 ündü maddesinin birimci fıkrası aşağıdaki 
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3H 2464 sayılı Belediye GdMerö Kanununun 96 ncı maddesine aşağıdaki (C) fıkrası eklenmiştir. 
«G) iBalkanlar Kurulu bu Kanunda yer allan maktu vertgi ve harçterın en az ve en çok mlktarll'armı 

belirleyen hadleri birlikte veya ayrı ayrı yahut her vergi ve harçla ilgilîi tarifelerde yer alan en az ve en 
çok hadleri biidıilkte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı haddemden az ve bu had
lerin on katından çok olmamak üzere yenli hadler tespit etmeye yetkfflildir.» 

4, '2464 sayılı Belediye GeM'eri Kanununa aşağıdaki mükerrer 91 nci madde eMenimiştir, 

Müze giriş ücretlerinden belediyelere pay '',: 

Mükerrer Madide 97. — Belediye ve mücavir alan ısınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce istetilen her 
türlü müzelerin güriş ücretlerinin % 40'ı belediye payı olarak ayrılır. 

(Belediye piayı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci günü akşaımına kadar müzenin 
bulunduğu yer beled'iydsiine ödenmesi mecburidir. ödenmesi geciken paylar, müzeleri işleten gerçek ve tüzel. 
kişilerden % 10 fazlasıyla tahsil olunur. 

5< '2464 sayılı'Belediye Gelirleri Kanununun 104 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilımlişlt'ir,! 

«!Bu Kanunda yer alan Blekltrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Bina, İnşaat, tüyeri Açma izni, İmar 
Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerimin bu 
mahallere götürülmüş olması şarttır.» 

MADDE 10. — 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

1. 3074 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişjtiritoişltir. 

«Nispet 

Madde 4. — Verginin nispeti % 9'dur.» 

2. 3074 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişüriılmiışitir. 

«Verginin dağılımı 
Madde 6. — Vergi daireleri, Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatının % 22teini Kamu Ortaklığı Fonuna, % 

48,25Uni T.C. Merkez Bankasında açılacak Akaryakıt Tüketim Fonu hesalbına, tahsil edildiği ayı takifoeden 
bir ay içinde yatırırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meblağın, Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatının % 6'sma te
kabül eden kısmı belediyelerin hizmetlerini görebilmeleri için esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Ba-
yındırM: ve İskân Bakanlığında müştereken hazırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu belediyelere, 
% 5'ine tekabül eden kısmı 2380 sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrinde bulunan İller Ban-
kasındaki «Belediyeler Fonu» hesalbına, % 221sine tekabül eden kısmı alt yapı tesislerinde kullanılmak üzere 
Karayolları Genel Müdürlüğüne, % M'ine tekâ/bül eden 'kısmı altyapı hizmetlerinde kuianılmak üzere Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne, % 3,50'sine tekabül eden kısmı gençlere ve çocuklara hitabeden spor tesisleri ku
rulması için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne, % 0.75'ine tekabül eden kısmı İse 3040 gayılı Kanunun 
4 üncü maddesi uyarınca kurulan Türk Sporunu Teşvik Fonuna ödenir.» 
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«HarcaimaHara kattıltma payları, belediyelerce veya bunlara bagliı miüessıestferoe, 92 nci madldeye göre pay
ların itan ve tebiğ edildiği yılı taıküp eden yıldan itibaren iki yJda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerde ta-
hakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tafasl olunur.» 

{MADDE 122. — Tasarmın 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası, Komisyonumuzca 122 nci madde olarak 
aynen kaibııİ edümİ#r, 

MADDE 123. — 2464 sayılı Beledüye Gelirleri Kanununa aşağıdaki mükerrer 97 noi madde eklenmiş
tir. 

«Müze girif ücretlerinden belediyelere pay 

«Mükerrer Madde 97i — Tüılkiye Büyük MMet Meclîsine bağlı mim saraylar haraç belediye ve mü-
caVir alan sınırflaırı içinde gerçek- ve tiizelkrşlilerce işletilen her türtü müzelerin giriş ücretlerinin % 40*ı bele
diye payı oSarak ayriır.» 

Belediye payı olaralk ayrüan rmktann, tahsilimi takip eden aiyın 15 inci günü akşamına kadar müzenin 
buHumduğu yer beleküyesüne ödenmesi mecburidir, ödenmesi geciken paylar, mlüzıolerİ isleten gerçek ve tüzel
kişilerden % 10 fazlasıyla tahsil olunur.» 

MADDE 124. — Tasarının 9 uncu maddesinin S inci fıkran, Komiayonumuzca. 124 üncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. • 

ONUNCU IBÖLÜM 

3074 Soyüı Akaryakıt Tüketim Vergim Kamımı ile ÜgiH Değişfltttkler 

MADDE H5. — Tasarının 10 uncu maddesiriin 1 inci fıkrası, Komisyonumuzca 125 inci madde olarak 
aynen kabul edjlrnijtir. 

MADDE 126. — Tasarının 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, Kömisıyonuanuzca 126 nci madde olarak ay
nen ika/bul editaiışltir. 
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MADDE lıl, — 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi GeMerinden Pay Ve
rilmesi Hakkında Kanunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

II. 2380 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci 'fıkrasındaki % 10,30 ve % 2,30 nispetleri sırasıyla % 
9,20 ve % 1,70, üçüncü fıkrasındaki % 8 nispet % 6, dördüncü fıkrasındaki % 2 nispet % 3, altıncı fıkra
sındaki % 6 nispet, % 2, sekizinci fıkrasındaki % 2 nispet % 1,5, dokuzuncu fıkrasındaki % 0,60 nispet % 0,40 
olarak değiştirilmiştir. 

2. 2380 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi aşağı daki sekide değiştirilmiştir. 
Geçici Madde 3. — 1 inci madde ile Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılması ön

görülen payların; 1985 yılında % 2'lik, 1986 yılında % 2,30*luk kısmı İler Bankasında Belediyeler Fonu Olarak 
ayrıilmak üzere Belediyeler için 1985 yılında 8,15; 1986 yılında % 8,45 ve İl.özel İdareleri için 1985 yılında 
% 1,15; 1986 yılında % 145 olaralk uygulanır. 

^Mahallî İdareler Fonu» Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat toplamının, 1985 yılında % 0,30'u; 1986 yı
lında % 0,30'u olarak oluştusulur. 

3. 2380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 1 indi madde eklenmiştir. 
EK MADDE 1.—Mahallî İdareler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlar dolayısıyla kullanılması 

geröken beyanname, rehlber ve diğer basılı kâğıtlardan, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca basımı ve dağıtımı yapılacak olanlara ait basım ve dağıtım giderleri ile bu konuda yapılacak her 
türlü hizmetlere ait giderler, Genel Bütçe Vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden Uler Bankasına gönderilen 
paylardan ödenir. 

İller Bankası, söz konusu giderlerin karşılığını, Ma%e ve Gümrük Bakanlığınca yapılacak bildirim tarihin
den itibaren en geç 15 gün içinde T.C. Merkez Bankasında bu bakanlık adına açılan hesaba yatırır. 

4. 2380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — Bu Kanun hükümlerine göre Genel Bütçe vergi göMeri tahsilat toplamı üzerinden ayrı< 
lan payların, her bir gelir saymanlığı yerine merkezden görevlendirilecek bir saymanlık tarafından ayrılıp gön
derilmesi için gereken düzenlemeleri (Bu Kanunun süre ve sorumMufcla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere) 
yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. • 

MADDE 12. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra öklenmiştir. 
«Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi nispetini bankalar arası mevduat muameleleri ile diğer banka 

ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % l'e kadar indirmeye ve yukarıdaki nispeti aşmayacak şekil
de yeniden tespit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 13. — 1. Yarışma ve Yeterlik sınavı sonucu seçilerek 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanu
nunun Geçici 5 inci maddesi uyarınca geçici sözleşmeli olarak çalıştırılan personelden 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyanlar; yazılı olarak baş vurmak ve idarece de uygun 
bulunmak şartı ile durumlarına uygun memuriyet kadrolarına naklediidbilirler. 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM 

2380 Sayıh Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkmda Kanun 
İle İlgili Değişiklikler 

MADDE 1127. — Tasarının 1(1 inci maddesinin 1 inci fıkraisı, Komisyonumuzca 1*27 nci miatilde olarak ay
nen kafbui edilmiişlir. 

MADDE 128. — Tasarının 111 indi maddesinin 2 nci fıkrası, Komisyonumuzca 128 inci madde olarak ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 129. — 23180 sayık Kamuna aşağıdaki Ek 1 inci ve Ek 2 nci maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Mahallî idareler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlar dolayısıyla kullanılması 
gereken beyanname, rehlber ve diğer basılı kâğMardan, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca basımı ve dağıitımı yapılacak olanlara ait basım ve dağıtım giderleri ile bu konuda yapıla
cak her türlü hizmetlere ait giderler, Genel Bütçe Vergi gelirleri tahsilaltı toplamı üzerinden Mer Bankasına 
gönderilen paylardan ödenir. 

İller Bankası, söz konusu giderlerin karşılığını, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılacak bildiriım tari
hinden itibaren en geç 15 gün içindte T.C. Merkez Bankasında bu bakanlık adına açian hesaba yatırır. 

EK MADDE 2. — Bu Kanun hükümlerine göre Genel Bütçe vengi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ay
rılan payların, her bir gelir saymanlığı yerline merkezden görevlendliriiecek bir saymanlık tarafından aynlıp 
gönderilmesi için gereken düzenlemeleri (Bu Kanunun ısüre ve sorumlulukla ilgili hükülmlerıi saklı kalmak 
üzere) yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

ONİKİNC1 BÖLÜM 

6802 Sayıh Gider Vergileri [Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

Tasarının 12 nci maddesi, Komisyonumuzca 130 uncu madde olarak aynen kalbul edil-

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kadrolar 

(MADDE 131. — Tasarının 13 ündü maddesinin 1 inci fıkrası, Komisyonumuzca 1311 inci.madde olarak 
aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 130. — 
mişltir. 
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Sözleşmeli olarak çalışılan sürenin tamamı ilk girişteki -derece ve kademe tespitinde değerlendirilir, Artan 
süreler üst derece ve kademedeki kanunî bekleme süresinde geçmiş sayılır. 

2. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin elci 1 sayılı cetvelin Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait 
bölümüne aşağıda, unvanı, sımfı, derecesi ve adedi gösterilen 25 000 kadro ilave edilmiştir. 

KURUMU : MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 
Kurum Kod : 035 

(I) SAYILI CETVEL 

İhdas Edilen Kadrolar 

Unvanı Sınıfı 
Ek Serbest Tutulan 

Göstergesi Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam 

ı. DERECE 
Uzman 
2. DERECE 
Uzman 
Çözümleyici 
Programcı 
Mimar 
Mühendis 
3. DERECE 
Uzman 
Çözümleyici 
Programcı 
Bilgisayar işletmeni 
Mimar 
Mühendis 
4. DERECE 
Uzman 
Çözümleyici 
Programcı 
Bilgisayar işletmeni 
Şef 
Mühendis 
5. DERECE 
Çözümleyici 
Programcı 
Bilgisayar işletmeni 
Şef 
Şoför 
Mimar 
Mühendis 
Teknisyen 

G.Î.H. 

G.İH. 
» 
» 

T.H. 
» 

G.Î.H. 
» 
» 
» 

T.H. 
» 

G.tH. 
» 
» 
» 
» 

T.H. 

G.Î.H. 
» 
» 
» 
» 

T.H. 
» 
» 

50 

50 
14 
14 

. 1! 
I1 

100 
9 

21 
20 

1 
2 

300 
11 
14 
50 
20 
2 

6 
19 
75 
50 
5 
1! 
2 
2 

50 

50 
14 
14 
1 
1 

1.00 
9 

21 
20 

1 
2 

300 
11 
14 
50 
20 
2 

6 
19 
.75 
50 
5 
1 
2 
2 
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(Plan ve Btttçe Kambiyoma, Metni) 

MADDE 132. — Tasarmın 13 itaöü matftitesinin 2 noi fıkrası, Komisyonumuzca 132 nci maıdlde olarak ay
nen kabul' ©dilmiış*ir. 

Tttrk^t Böyük MUlet MecKti (S. Sayısı : 357) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
MERKEZ 
035 

(I) SAYILI CETVEL 

İhdas Edilen Kadrolar 

Ek Serbest Tutulan 
Sınıfı Göstergesi Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam 

6. DERECE 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Şef 
Şoför 
Teknisyen 
7. DERECE 
Programcı 
Şef 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni 
Şoför 
Teknisyen 

8. DERECE 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni 

Program Yardımcısı 
Şoför 
Teknisyen 
9. DERECE 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni 
Daktilograf 
Şoför 
10. DERECE 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni 
Daktilograf 
Şoför 
11. DERECE 
Şoför 
12. DERECE 
Şoför 
Hizmetli 
Kaloriferci 

G.I.H. 
» 
»• 
» 

T.H. 

G.I.H. 
» 

» 
» 

T.H. 

G.Î.H. 
» 
y> , . 

T.H. 

G.I.H. 
» 
» 

G.I.H. 
» 
» 

G.I.H. 

G.I.H. 
Y.H. 

> 

TOPLAM 

16 
41 
35 
5. 
2 

12 
30 

140 
5 
3 

180 
36 

5 
3 

460 
150 
10 

470 
150 
17 

30 

30 
100 
30 

2 800 

16 
41 
35 
5 
2 

12 
30 

140 
5 
3 

180 
36 
5 
3 

460 
150 
10 

470 
150 
17 

30 

30 
100 
30 

2 800 
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(Plan ve Bütçe Kpmjsyonu Metoi) 
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KURUMU : MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

(I) SAYIIJ CETVEL 

İhdas Edilen Kadrolar 

Ek Serbest Tutulan 
Unvanı Sınıfı Göstergesi Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam 

3. DERECE 
Çözümleyici 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
4. DERECE 
Çözümleyici 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Şef 
5. DERECE 
Çözümleyici 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Şef 
Memur 
Yoklama Memuru 
Tahsildar 
6. DERECE 
Çözümleyici 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Şef 
Memur 
Yoklama Memuru 
icra Memuru 
Tahsildar 
7. DERECE 
Şef 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni 
Memur 
Yoklama Memuru 
İcra Memuru 
Veznedar 
Tahsildar 

G.I.H. 

» 

G.Î.H. 
> 
> 

G.I.H. 

» 

G.İ.H. 

> 

» 

G.Î.H. 

» 

10 
20 
20 

10 
20 
30 

150 

15 
30 
50 

200 
100 
550 
75. 

15 
30 
5Q 

400 
300 
750 
100 
200 

750 

100 
400 
750 
50 
40 
100 

10 
20 
20 

10 
20 
30 
150 

15 
30 
50 
200 
100 
550 
75 

15 
30 
50 
400 
300 
750 

• 100 
200 

750 

100 
400* 
750 
50 
40 

- 100 
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(Plan ve Bütçe Koaü»yoou Metni) 
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(Hükümetin Teklifi) 

KURUMU 
TEŞKİLATI 

Unvanı 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
TAŞRA 

(I) SAYILI CETVEL 
İhdas Edilen Kadrolar 

Ek Serbest Tutulan 
Sınıfı Göstergesi Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam 

8. DERECE 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni 
Memur 
Yoklama Memuru 
İcra Memuru 
Tahsildar 
9. DERECE 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol işletmeni 
Memur 
Yoklama Memuru 
İcra Memuru 
Veznedar 
Daktilograf 
Şoför 
Hizmetli 
Bekçi 
Kaloriferci 
10. DERECE 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni 
Memur 
Yoklama Memuru 
icra Memuru 
Veznedar 
Daktilograf 
Şoför 
Hizmetli 
Bekçi 
Kaloriferci 
11. DERECE 
Daktilograf 
Şoför 
Hizmetli 
Bekçi 
Kaloriferci 
12. DERECE 
Şoför 

G.I.H. 
» 
» 
» 
» 

G.I.H. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Y.H. 
» 
» 

• . 

G.I.H. 
» 
» 

» 
> 
» 
» 

Y.H. 
» 
» 

G.Î.H. 
» 

Y.H. 
» 
» 

G.I.H. 

TOPLAM 

150 
200 
950 

50 
150 

200 
750 

3 000 
150 
35 

200 
300 
200 
100 
100 

200 
1 250 
4 000 

150 
25 

305 
350 
300 
150 
150 

520 
400 

1 000 
500 
500 

550 

22 200 

150 
200 
950 
50 

150 

200 
750 

3 000 
150 
35 

200 
300 
200 
100 
100 

200 
1 250 
4 000 

150 
25 

305 
350 
300 
150 
150 

520 
400 

1 000 
500 
500 

550 

22 200 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kaldırılan hükümler 

MlADDE 14. — 1. 213 sayılı Vergi Osul Kanununun 201, 202 ve 206 ncı maddeleri hükümleri jle 203 
üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları, 177 nci maddesine 279(1 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle ek
lenen fıkra, 344 üncü maddesinlin 8 numaralı bendine 279)1 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen hüküm, 
mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendine 2791 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen hüküm ve 
232, 233 üncü maddelerinin son fıkra hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

2. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti 
Hakkında Kanunun 8 inci maddesi bu Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. 

3. 193 sayılı Kanunun; 
a) 38 inci maddesinin son fıkrası, 
b) 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 22, 32, 33, 34 ve mükerrer 122 nci maddeleri,. 
c) 3(1.12.1981 tarih ve 2574 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesi ile 105 inci maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

4. 766 sayih Tapulama Kanununun 70 ve 72 nci maddeleri ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 2 sayılı 
tarifenin 1/5 inci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

5. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (I) sayılı tablonun III üncü bölümünün 2 nci fıkrasının 
(a) bendi ile IV üncü bölümünün I inci fıkrasının a, b, c, d* e ve f fıkraları yürürlükten kaldırıllmışttr. 

6< 1319 sayılı Emlak VengM Kanununun 6 ncii maldldösi ile 30 uncu maddesinin Jkinci, 31 inci madde
sinin birinci, üçündü ve dördüncü fıkraları yürürlüMen 'kaidıırıimışlbıır. 

7. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 45 ilâ 51 inci maddeleri yüriüriükten kaldırıllmıştır. 

8. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişen 15 inci maddesinin 2362 sayılı 
Kanunla değişik 7 nuimaralı bendi yürüdükten kaldı rılimuşjtur. 

GEÇIÖI MlAiDDE 1. - a) 1193 sayılı Kanunun <\>\ı Kanunla değî tMıIıen 46 ncı maddesi hüklrnü uya
rınca artırılan miktarlara göre yeni takdirler yapılıncaya kadar, takdir komisyonlarınca takdir edilen ve ha
len uygulanmakta olan her 'bir dereceye ait götürü ticaret ve serjbeslt meslek kazançlarına, bu kazançların 
1/3 lü oranında ilave yapılır. 

b} (Bu Kanun ile Gelir Vergisi Kanunun 51 inci maddesinin 8 numaralı bendime ÜaVe edilen parantez 
içi hükümle götürü usulden yararlanmalarına imkân verilen ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce mülkelldflyietleri gerçek usulde teslis edilenler, 31.12. 1985 tarihi itibariyle göltüirtü usule tabi olmanın şartla
rını taşımaları ve Ocak 1986 ayı içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları halinde, 
Gelir Vergisi Kanununun 50 ncıi maddesi hükmü dikkate alınmaksızın 1.L1986 tarihinden itibaren götürü 
usul|de tekilf olunurlar. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu maddede yazılı 'başvuru süresini bir aya kadar uzaltimaya ydlkil'Mir. 
c) 1985 takvim yılı kazançlanna ilişkin olarak 1986 Itaklvüm yılı içinde kurumlar vergisi beyannamesi ve

ren kürutmların 1985 takvim yılında eîde ettikleri ve j^tiralk kazançları istisnası kapsamına giren kazanç-
Üan üzerinlden % 10 gelir vergisi tevtkıfatı yapılır. 
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kaldırılan Hükümler 

MADDE 133. — Tasarının 14 üncü maddesinin 1 imdi fıkrası, Komisyonumuzca 133 üncü madde ola
rak aynen kajbud edilmiştir. 

« MADDE 134. — Tasarımın 14 üncü maddesinin 2 nci Merası, Komisyonumuzca 134 üncü madde olarak 
aynen İkatouft editoni|tir. 

MAtDDE 135. -r- Taşanının 14 üncü matöde&inhı 3 ündü fıkrası, Komisyonumuzca 195 incü madde olarak 
aynen kalbul edimidir. 

MADDE 136. — Tasarının 14 ündü madklesMn 4 tündü fıkrası, Kkto'isyoaumuzca 136 ncı madlde olarak 
aynen klalbul etfîlkniıstir. 

MADDE 137. — Tasarının 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrası, Romisyanıumuzca 137 nci madde olarak 
aynen kalbul edimiştir, 

MADDE 138. — Tasarının 14 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası, omisyonumuzca 138 indi madde olarak 
aynen kalbul ediitoıiftir. 

MADDE 139. — Tasarının 14 üncü maddesinin 7nci fıikrası, Komisyonumuzca 139 uncu madde olarak 
aynen kabul edilimi^ir. 

(MADDE 140. — Talsarının 14 ündü maidldeslnin 8 indi fikrası, Komisyonumuzca 140 inci raıatilde olarak 
aynen kalbUÜ edilmişidir. 

ONBEŞlNCt BÖLÜM 

Gediel Hükümler 

OEÇÎC1 MADDE 1. — a) [193 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 46 ncı maddesi nükfcnü uyarınca 
aritırılan miktarlara göre yemi takdirler yapılıncaya kadaır, takidıir komitaytoınlarınca takdir edilen ve halen uy
gulanmakta olan her bir dereceye alt götürü ticaröt ve serlbest meslek kazançlarına, bu kazançların 1/3'ü ora
nında flave yapılır, 

lb) IBu Kanun ile Gelir Vergisi Ranunuun 51 indi maddesinin 8 nuimaralı bendine ilave edilen parantez 
içi hükümle götürü usulden yararlanmalarına imkân verilen ve bu Kanunun yürüdüğe girdiği tariıtfeen önce 
mükçütrfiyetleri gerçek usulde tesis edilenler, 31.12.19S5 tarihi itibariyle götürü usule taibi olmanın şartlarını ta-
şmnalan ve Ocak 1986 ayı içüride bağlı bulundukları vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları halinde, Gelir 
Verdisi Kanumunun 50 indi maddesi hükmü dikkate alınmaksızın 1.1498*6 tarihimden itibaren götürü usulde 
DekİÎ loHunıurlar, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu maddede yazılı başvuru sürecini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir. 
e) 1985 taJkMim yılı kazançlarına ilişkin olarak 1986 takvim yılı içinde kurumlar vergiisi beyannamesi ve

ren kurumların 1985 takvim yıllında elde ettikleri ve iştirak kazançları istisnası kapsamına giren kazançları 
üzerinden % 10 gelir vergM tevkif atı yapılur̂  
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(Hükümetin Tekli*i) 

IBu tevkif alt kurumlar vergisi beyanname verme süresi içindi yapılır. 
d) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 ve 87 nci maddelerinin bu Kanun ile değiştirilen hıuldümleıri, 

1985 tafcfyim yılında elide ddilen ve münhasıran ücret'ten ibaıret odan gelirler hakkında da uygulanır. 
e) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değüşilk mükerrer 116 ncı maddesi Milklmü ticaırî, zi

raî ve meslekî kaızanlçların'dan dolayı 1985 yılında gerçek usulde Vergilendirilen mlükelefler hakkım/da da uy
gulanır. 

f) Gelir Vergisi Kanunun 24.12,1980 tarih ve 2361 sayılı ve 31J12J1981 taırih ve 2574 sayılı Kanunlarla 
değişik 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 1, 2, 3 ve 11 numaralı beritlerinide yazılı olan ve 1985 takvim 
yılı içinde elde edilen iratlar için, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 77 ve mükerrer 1'22 nci maıdldeleri 
hükümleri uylgulanın 

ig)' 193 sayılı Kanunun 31.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişen Birinci Kilsim' Sekizinci BöDünar 
(Ya/tıran İndirimi) Efe 2 nci maSddesiridle bu Kanunla yapılan değişiklik, maSddekİe sözü ddilen yönetmelimin 
yayımı ile birlikte, kazanılmış halklar saklı kalmak kay duyla yürürlüğe girer. * 

GEÇİCİ MADDE 2. ->- a) 492 sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) 
fıkralarında belirtilen ve Emlak Vergisi beyannamesi verilmesini gerektiren işlemlerden, Emlak Vergisi be
yanname verme süresi (ek süre dahil) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş olan ve tapuda gös
terilmemiş bulunanların 31.12.1987 tarihine kadar tapuda gösterilmesi halinde, ilgili mükellefler hakkında ba
his-konusu tarifeye bu Kanunla eklenen son fıkra hükmü uygulanmaz. 

•b) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifeye bu Kanunla eklenen VIII Telsiz Harçları bö
lümünde yazıilı olan harçlardan (Yıllık harçlara ait hüklümfer hariç) 7.11.1983 tarihi ile bu Kanunum yürür
lüğe girdiği tarih arasında kalan süreyle ilgili bulunan ların ve bu Kanunla harç kapisa'mına alınan tüm iş
lem ve belgelere ailt yıllık harçlarım 31.12.1985 tarihine kadar ödenmesi halinde ceza uygulanmaız. 

... 31222 sa(yılıı mülga Tekiz Kanunu hükümleri gereğince ödenen harçlar, bu Kanun hükümleri gereğince 
ödenecek harçlardan maihlsup edilir. 

Yürürlük 
'MıAlDDE 15. — 1. IBu Kanunun birinci maddesinin araziye ai)t asgarî ölçüde birim değer teispi'ti için 

yeniden kurulan Talk'dir Komisyonları ve arazi ile ilgili diğer hıülklülmlıeri ve yoklaımadan maklsat ve yoklama 
memurlarına ilişkin hükümleri bu Kanunun yayımı tarihinde, aırsalaıra ait asgari ölçüde birim değer tespifti 
için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili hü'kıtalleri 1.3.1986 tarihinde yürürlüğe girer. 

2/ (Bu Kanunun 5 inci maddesinin; 
a) 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine bu Kanunlia eklenen telsiz harçlarına ait hükümleri (Yıllık 

harçlara ait hüklülmiler hariç) 7.1'lil98'3 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
lb) IBu Kanunla harç kaplsamına alınan yıllıık harçlara ilişkin hükümleri 1.1.1985 tarühiniden geçerli ol

malk üzere yayımı tarihimde, 
c) IDIğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
3. IBu Kanunun 6 ncı maddesi, 8 inci maddesinin 7 nci fıkrası, 9 uncu maddesinin 2 ve 4 üncü fıkra

ları, 11 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları ile 12 ve 13 üncü maddeleri bu Kaniunun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer-

4. İBu Kanunun 7 ve 10 uncu maddeleri, bu Kanunun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlü
ğe (girer. 

5V IBu Kanunun 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinin Balkanlar Kurulu ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
yetki veren hükümleri 1 .il .1986 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

6, IBu Kaniunun diğer hükümleri 1.1.19^6 tarMn de yüıiüdülğe girer. 
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Bu tevkif alt kurumlar vengfisi beyanname verme süresi içinde yapılır. 
d) 193 satyılı Gelir Vergisi Kanununun 86 ve 87 nci maddelerinin bu Kanun ile değiştirilen hükümleri, 

1985 takvim yılında elde edilen ve münhasıran ücretten llbarelt olan gelirler hakkında da uygulanır;. 
e) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik mükerrer 1116 ncı maddesi hükmü ticarî, züraî 

ve meslekî kazançlarından dolayı 1985 yılında gerçek usulde vergilendirilen mükellefler hakkında da uygu
lanır. . ı ^ ; , 

f) (Gelir Vergisi Kanunun 24Jİ2.1980 tarih ve 2361 sayılı ve 3IUH2.İ981 tarih ve 2574 sayılı Kanunlarla 
değişik 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 1,2, 3 ve 1(1 numaralı beritlerinlde yaızılı olan ve 1985 takvim 
yılı içinde elde edilen iratlar için, bu Kanunla yürürİüklfien kaldırılan 77 ve mükerrer 122 nci maddeleri hü
kümleri uygulanır.. 

"** GEÇÎÖI MADDE 2. — a) 492 sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tariferiin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fık
ralarında beirtİen ve Emlâk Vergisi beyannamesi: verilmesini gerektiren işlernlerden, Emlak Vergisi beyan
name verme süresi (ek süre dahil) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmüş olan ve tapuda göste-
riimerriiş bulunanların 31.12.1987 tanihine kadar tapuda ıgösterilrnesi halinde, ilgili mükellefler hakkında bahis 
konusu tarifeye bu Kanunla eklenen son fıkra hükmü uygulanmaz. 

Ib) 492 sayılı Harçlar Kanununa dkl'i (8) sayılı tarifeye bu Kanunla eklenen VIII - Telsiz Harcıları bölü
münde yazılı olan harçlardan (Yıllık harçlara alilt hükümler hariç) 7.10J1983 tarihi ite bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih arasında kalan süreyle İlgili bulunanların ve bu Kanunla harç kapsamına alınan tüm işlem ve 
belgelere ait yılık harçların 31 J1 2.1985 tarihine kadar Ödenmesi halinde ceza uygulanrnaz^ 

3)222 sayılı mülga Telsiz Kanunu hükümleri gereğince ödenen harçlar, bu Kanun hükümleri gereğince öde
necek harçlardan mahsup edilir. 

GBÇtOt MADDE 3. — 1.İİİ985 tarihinden sonraki dönemlere ait olmak üzere 2978 sayılı Kanun uyarın
ca verilmesi gereken vergi iadebeyannamelerinin verilme süresi, bu Kanunun; yayımlandığı tarihi takip, eden 
10 uncu günün mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. Bu süre içinde verilen vergi iade, beyannameleri üze
rinden hesaplanan vergi iadeleri, vergi dairelerince bu Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde 
ö d e n i r . • .-.. .̂ -.••• 

Yürürlük . 6 

MADDE 141. — 1. IBu Kanunun Birinci Bölümümün araziye ait, asgarî ölçüde birim değer tespiti için 
yeniden kurulan Takdir Komisyonları ve arazi ile ilgili diğer hükümleri ve yoklamadan maklsalt ve yoklama 
memurlarına ilişkin hükümleri bü Kanunun yayımı tajilniinlde, arsalara ait asgarî ölçüde birim değer tespiti için 
yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili hükümleri 1.3.1986 tarihinde, 

2. IBu Kanunun Beşinci Bölümünün; 
a) 96 ncı maddesiyle 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine eklenen Telsiz Harçları'na ait hükümleri 

(Yıllık harçlara ait hükiülmleri hariç) 7.10.1983 tarihinden geçerli ollmak üzere yayımı tarihînde, 
Ib) Bu Kanunla harç kapsamına alınan yıllık harçlara ffişkkı hükümleri 1.1.1985 tarihimden geçerli olmak 

üzere yayanı tarihinde, 
c) Diğer hüküimleri yayımı tarihinde, 
3, |Bu Kanunun 97, 98, 106, 114, 117, 123, 129, 130, 131, 132, 136, 137 ve Geçici 2 ve 3 üncü madde

leri yayımı Itarilhinde, 
4< IBu Kanunun 99, 125 ve 126 ncı maddeleri yayımını takip eden aybaşından itibaren, 
5, IBu Kanunun Balkanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki veren hükümleri 1.1.1986 

tarihinden geçerli otaak üzere yayımı tarihinde, 
6< IBu Kanunun diğer hükümleri 1.1.1986 tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
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Yürütme 
MADDE 16. — Bu Kanma hükümlerini Bakanlar Kurulu }touiCür. 

7.10.1985 

Barbakan 
T. özal 

Devlet Bakanı 
A. Af. Yûmaz 

Devlet Bakam 
Af. r. 7//fe 

Millî Savunma Bakanı 
Z, Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Af. 4y^v* 

ÇaAiftna ve Sosyali Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli 

Devlet Bak. - Barbakan Yfd. V. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Devlet Bakam 
A. Karaevii 

ttctgteri Bakanı 
y. Akbtiut 

UM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. Emiroğht 

Ulaştırma Bakanı 
V* Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H, C. Aral 

Deviet Bakanı 
K. Ohay 

Devlet Bakanı 
A. TeHekeci 

Adalet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri! Bakanı V. 
A. Af. Yûmaz 

Bayındırlık ve İdctn Bakanı 
/ 5. ö îr^ 

Tarım Orman KÖyî eri Bakan 

Enerji ve Ta!bl Kay. Bakanı 
S,. Nt Türel 

Kültür ve Turizm Bakam V. 
H. H. Doğan 
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MADDE 142. — Taısarının 16 ncı maddesi Kıomisyionıuımuızca 142 nci madde olaralk aymen kaibul edil-
miışıtir. 

»e-« 
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