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2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, DESÎYAB'ın ortak olduğu işçi şir
ketlerinin durumuna ilişkin Başfbakandan 
sözlü soru önergesi (6/504) 367 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Te
sislerinde meydana geldiği iddia edilen olay
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/505) 367 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üze
rindeki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/506) 367 

5. —: İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/507) 367 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere 
yaptığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/508) 367 

7. .— Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/509) 367 
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8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 

Sağlar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D" 
li işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge-. 
si (6/511) 

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

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/411) ^ 

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

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

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

14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
in, güvenlik soruşturmalarına 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) 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Suudi Arabistan Hükümetinin Ha
tay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize 
engellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/424) 

17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, uygulamaya konulan yatırım proje
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D 
seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/518) 
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19. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum' 
lu'nun, İstanbul, Ankara ve izmir belediye
lerine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Hükümetin para politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

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

22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ay* 
rılan paya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/519) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet Teke* 
linin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 

24. — izmir Milletvekili Durcan Emirb'a-
yer'in, İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat 
alınmadan inşaatına başlandığı iddia edilen 
bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/444) 

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

26. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan 
Çefiin'in, Çorum >Mne bağlanması düşünü
len yeni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/456) 

27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Bakanlık bünyesinde yapılan atamala
ra ilişkin Tarım Orman ve 4Cöyişleri Baka
nından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın cevabı (6/461) 

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

29. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nu
ri Üzel'in, marangozlara tanınan kapasite 
belgesi uygulamasının kattdrfış nedenine liiliş-
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/463) 
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30. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-

gün'ün, kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt 
işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 372 

31. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
günrün, ıslah edilen yerli cins inek ve ko
yunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/471) 373 

32. — Malatya Milletvekili Ayhan Fı
rat'ın, Hekimhan tlçecinde şeriat hükümeti 
kurmak amacıyla propaganda yaptıkları iddia 
edilen Devlet memurlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/472) 373 

33. — Hatay Milletvekili Abdurralhman 
Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için İskenderun 
Limanına yanaşan bazı yük gemilerine önce
lik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/473) 373 

34. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Besi hayvanlarının sayısına ve besici
lere kullandırılan krediye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/475) 373 

35. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı 
alınan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
((6/476) 373 

36. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatı
na satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden 
fatura düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/477) 373 

37. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/478) 373 

38. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan 
Çetin'in, Sivas tündeki Deliktaş Tüneli inşaa
tının iptal edilme nedenine ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/479) U- 373 

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kalhramanmaraş'da 
yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/480) 373 
«Bİ--> -
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40. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 

Aflıtunafcar'ın, üniveajsitderin tahsıisaıtlarma 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/482) 373 

41. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, tran İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıl
dönümü nedeniyle İstanbul'da dağıtıldığı iddia 
edilen dergiye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/484) 373 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nial-
bantoğlu'nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tan-
doğan yolu projesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/485) 374 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara'daki 'belediyelerin yol 
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin Baka
nından sözlü soru önergesi (6/486) 374 

44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun 
sorumluluğunla ilişkin Başbakandan sözîü so-
-u önergesi (6/48'8) 374 

45. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve 
vıkıcı faaliyetlere karşı 'Basın Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüiğünoe alınan ted
birlere ilişik in Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) 374 

46. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya - Ereğli Ovasındaki sulama suyu ihti
yacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/491) 374 

47. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alı
nacak tedbirlere ilişkin 'Başbakandan sözlü 
^oru önergesi (6/492) 374 

48. — Hatay Milletvekili Abdurralhman 
Demirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/493) 374 

49.,— Konya Milletvekili Salim Erel'in, a 

müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle ta
şınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/494) 374 

50. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlü'nun, enflasyonun durdurulamayış 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/495) # 374 
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'51. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Yunanistan, 'Bulgaristan ve A.B.D. ile 
ülkemiz arasındaki 'bazı sorunlara ilişkin Dış
işleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/496) 

52. — Edirne Milletvekilli Seyit Hüsamet
tin Konuksever'im, Edirne Çimento Fabri
kası 'inşaatınm durdurulma nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/498) 

53. — Edirne Milletvekili Türkân Tur-. 
gut Arıkan'ın, bazı şirketlere uygulanan mü
eyyidelerin Hazine ye Dış Ticaret Müsteşar
lığınca 'kaldırılma nedenine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/500) 

54. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'im, İstanbul - Sarıyer Karayolundaki bir' 
tecavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 
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55. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 

Erol'un, Sıkıyönetim Kanunu gereğince hak
larında dava açılan işçi ve memurlardan 
beraat edenlerin görevlerine iade edilmemesi
nin nedenilerine iliş'kin 'Başbakandan sözlü 
soru önergesi ((6/502) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Ordu Milletvekili 'Bahriye Üçok'un, 

Denizcilik Meslek Lisesinin yeniden Ordu 
tüne nakline ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve 'Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı {7/714) 

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

1. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ye 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/716) (S. 
Sayısı : 357) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok, trolcuların başı

boş 'hareketleri ve Karadeniz Bölgesi kıyı balıkçıları 
nın sorunları, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver, üniversite 
gençliğinin ve yöneticilerinin sorunları ile YÖK Baş
kanının Plan ve Bütçe Komisyonundaki beyanı, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
11 - 14 Kasım 1985 'tarihlerinde Birleşik Arap 

Emirlikleri'ne, 14 - 16 Kasım 1985 'tarihlerinde Pa
kistan'a resmî bir ziyarette bulunacak olan Cumhur
başkanı Kenan EVren'in 'dönüşüne kadar Cumhur
başkanlığına, TBMM Başkanı Necmettin Karadu-
man'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

11 - 14 Kasım 1985 tarihlerinde Birleşik Arap 
Emirlikleri'ne, 14 - 1'6 Kasım 1985 tarihlerinde Pa
kistan'a gidecek olan : 

Dışişleri Bakanı Vahit Haleffoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı S udi Türel'in 
dönüşüne kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına, Bayındırlık ve İskân Balkanı İsmail Safa Giray' 
in ve 

Fransa'ya gidecek olan Başbakan Turgut özal'ın 
dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüş'üne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevli'nin; 

Brezilya'ya 'gidecek olan Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı ismet Kaya Erdem'in dönüşüne ka
dar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın; 

Oman Sultanlığına gidecek olan Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri de'Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

— 360 — 
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17 ilde uygulanması TBMM'nce 5.6.19*85 tarihin
de onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; Adana, Adı
yaman, Ağrı, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Istanibul 
ve Kars Merinden 19.11.1985 günü saat 17.00'den 
itibaren kaldırılmasına, diğer 9 ilde 19.11.1985 günü 
saat 17.00'den itübaren 4 ay süre ile uzatılmasına; 

6 İlde uzatılması ve 6 ilde ilan edilmesi TBMM'n
ce 5.6.1985 tarihinde onaylanmış bulunan olağanüstü 
halin; Edirne, Erzincan, Kahramanmaraş ve Kocaeli 
ilerinden 19.11.1985 günü saat 17.00'den itübaren 
kaldırılmasına, Ankara, Artvin, 'Bursa, içel, izmir, 
Malatya, Ordu ve Sivas illerinde 19.11.1985 günü 
saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına; 

Dair Başbakanlık tezkereleri 'birlikte görüşülerek 
kabul edildi. 

Adana, Adıyaman, Ağrı, Erzurum, Gaziantep, 
Hatay, İstanbul ve Kars illerinde 19.11.1985 günü 
saat n.OO'den itübaren 4 ay süre ile olağanüstü hal 
ilan edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi de ka'bul 
edildi. 

Sayıştayda açık bulunan üyeliklere seçim yapıl
masına dair Plan ve Bütçe Komisyonu' Raporu (5/66) 
(S. Sayısı : 362) okundu; Komisyonca seçilen aday
lar, ayrı ayrı onaya sunuldu ve kabul edildi. 

Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün (6/499) numa
ralı sözlü soru önergesinin yazılı soruya çevrilmesi- . 
ne dair önergesi okundu ve Başkanlıkça gereğinin 
yapılacağı açıklandı. 

(Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıfdırım'ın TBMM 
Başkanlık Divanı Kâtip Üydiğinden çekildiğine dair 
önergesi Gendi Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adana 'Milletvekilli Cüneyt Canver'in, Yozgat -
Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence yapıl
dığı iddiasına ilişkin (6/423) sözlü sorusuna İçişleri 
©akanı Yıldırım Akbulut cevap verdi; soru sahibi de 
cevapa karşı görüşünü açıkladı. 

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

Hatay Milletvekili Abdurraıhman Demirtaş'm 
(6/473), (6/493), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli oldu
ğundan; 

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

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

Sinop MMetvekili Halit Banş Çan'ın (6/514), 
(6/515), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalban'toğlu'nun 
.(6/517), 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/472) ve 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/491), (6/494), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili 'ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Istanibul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/411), 

(6/412), (6/413), (6/426), (6/432), (6/433), 
istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in (6/434), 
Diyarbakır MMetvekili Malhmud Altunakar'ın 

(6/437), (6/482), 
İzmir MMetvekili Duroan Emirbayer'in (6/444), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/453), 
Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/456) 

(6/479), 

Siirt Milletvekili Rıza Tekln'in (6/462), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'in 

(6/480), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçök'un (6/484), 
Erzurum MMetvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

(6/485), (6/486), (6/495), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/488), 

izmir Milletvekilli Hüseyin Aydemir'in (6/492), 
Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever' 

in (6/498) ve 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/500), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakamlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
Adana MMetvekili Cüneyt Canver'in (6/424), 

(6/496), sözlü soru önergeleri soru sahibinin aynı 
birleşimde görüşülmüş bir başka sorusu bulunduğun
dan; 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/461) 
Sözlü soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda ha
zır bulunmadığından, bip- defaya mahsus olmak üzere; 

Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzerin (6/463), 
Aydın MMetvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/470), 

(6/471), (6/475,) (6/476), (6/478) ve 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/477), '(6/489), 
Sözlü soru önergeleri de, mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 

Antalya Milletveikili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Nev
şehir MMetvekili Turan öztürk ve 31 arkadaşının 
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aynı 'maniyettefci Kanun Teklifi (2/102, 2/230) (S. 
Sayısı : 82, 82'ye 1 inci ve 2 nci ek) 'komisyon ve hü
kümet yetkilileri, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap Kanunu tasarıları ile bu yıllara 
ait genel uygunluk 'bildirimlerinin sunulduğuna iliş
kin Sayıştay Başkanlığı tezkereleri (1/156, 3/43; 1/157, 
3/441, 1/158, 3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. 
Sayısı : 354) Komlisyon yötkıilllileri Genel Kuralda ha
zır bulunmadıklarından; 

Görüşülmeleri ertelendi. 

Dazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının {1/716) (S. Sayısı : 357) 
tümü üzerinde 'bir süre görüşüldü. 

13 Kasım 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere 'birleşime saat 19.20'de son verildi. 

'Başkan 
Başkanveikiıli 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

n. — GELEN KÂĞITLAR 
13 . 11 . 1985 

Teklifler 
î. — Gaziantep Milletvekili Ahmet Ata Aksu ve 

59 Arkadaşının; 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşri
yattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Eık Madde İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/276) (Mıilılî Eğitim ve Adalet ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş 'tarihi : 11.11.1985) 

2. — Nevşehir Milletvekilli Ali Ba'baoğlu ve 2 Ar-. 
kadaşının; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 
17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/277) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa ıgeliş tarihi : 11.11.1985) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Uşalk 'MiUetvelcili Yusuf Demir'in, Banaz 

Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Onman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (Başkan
lığa geliş tarihi : 12.11.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 

Başbakanlıkta görevli 'bir müşavir tarafından yaban
cı yayın ajanslarına poliıfcilk demeç verildiği iddiasına 
ilişiklin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/762) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.11.1985) 

2. — İstanbul Milletvekili Yıknaz İhsan Hastürk' 
ün, rüşvetin önlenmesi için millî eğitim camiasında 
'kampanya açılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/763) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.11.1985) 

3. —• istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, rüşvetin önlenmesi için kamu kuruluşlarında hiz
met içi eğitim 'kampanyası açılmasına ilişikin Başba
kandan yazüı soru önergesi (7/764) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.11.1985) 

*>4+<m -»• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eıyurt 
KÂTİP ÜYELER : Melunet Üner (Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mieclisinin 28 inci BMeşimıinl açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Giresun Milletvekili Burhan Kara'ya kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, toplantı ye
tersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. *— İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Türkiye 

ihracatının geliştirilmesi için alınması gereken tedbir
ler konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı, 'bir milletvekili söz 
istemiştir. 

içel Milletvekili Sayın Edip özgenç, buyurun 
efendim. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Türkiye'nin ihtiyacı içerisinde 
olduğunu hep beraber hissettiğimiz ihracatın geliş
tirilmesi ve Türkiye'nin dış ticaret konusunda hisset
miş olduğu birtakım eksiklikler, ülkemizde ihracatla 
ilgili birtakım tedbirlerin 'alınması zorunluluğunu bir
likte getirmektedir. 

'özelikle gelişmiş ülkeler, dış (ticarette koruma-
cıâık yapmak istemektedirler. Dış ticarette koruma
cılığın kal'dırılması 'istikametinde güzel fikirler ileri 
sürmelerine, bizim de bu fikirleri samimiyetle pay
laşmamızla rağmen, ıbu gelişmiş ülkeler, bu fikirle
rinin arkasına sığınıp, bu korumacılığı bizzat ken
dileri yapmaktadırlar. Onların bu fikir ve eylemleri
ne karşı çılkmamız gerekir; zira, gelişmiş ülkeler bu 
konuda samimî değillerdir. 

Çolk 'taraflı anlaşmaların Dünya Bankasına bağ
lanması isabetli alarak düşünülebiliir. Her şeyden ev
vel, sadece Dünya Bankasının 'Sigortasına sığınma
mız mümkün değildir; bu nedenle, yabancı ülkeler
de çalışan müteahhitlerimizin durumunu sigorta et
tirmeliyiz. Başka bir deyimle, ihracat kredi sigorta

sını gerçekleştirmemiz ıgerekir. Bu işlemlerin ikmal 
ed'ilmemesi, ekonomik tedbirler açısından bazı ek
siklikler meydana getirmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, satılan bir emtianın 
yurt dışına gönderilmesi, şüphesiz, ihracatçıları, çö
zülmesi gereken birçok problemler ve çoğu zaman 
önceden tespit edilemeyen bazı karışıklıklarla kar
şı karşıya getirmektedir. Bunların başında, her şeyden 
önce, genel olarak, ticarî ve siyasî rizikolarla, eko
nomik problemler ve alıcının memleketindeki hu
kuk sistemi ile ilgili hususlar yer almaktadır. İşte 
bütün bu hususlar, ihracatçıyı, her türlü işleme te
şebbüs ve bunları icra ederken, ticarî rizikoların dı
şındaki tehlikeleri de dikkate almaya mecbur kıl
maktadır. 

ihracatçılar için, yabancı memleketlerdeki müşte
rilerle temas kurmakta çekilen ve önemsiz olmayan 
güçlükler, onların düşünce tarzları, ticarî iktidar ve 
kabiliyetleri, moraliteleri, iktisadî durumları, yani 
ödeme güçlerini ifade eden genel potansiyelleri hak
kında bilgi edinme bakımından karşılaşılan zorluklar, 
keza, müşterilerle ilişki kurduktan sonra onların ti
carî işlemlerinin ve malî durumlarının gidişini kont
rol ve takip edebilme yönünden karşılaşılan müş
külat özellikle önem taşımaktadır. 

öte yandan, uluslararası ticarette yabancı ülke
lerin satıcıları ile rekabet edebilmek, dolayısıyla el
deki pazarları devam ettirebilmek ve yeni pazarlar 
elde etmeyi kolaylaştıralbilmek için, müşterilerle iliş
kilerde karşılaşılan bütün bu 'güçlükler, ihracatçıian-
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rnızı, riziko kontrolü hususunda yeni metotlar 'kul
lanmaya sevk etmektedir. Uluslararası. ticaretteki ge
lişme ve ulusların, dış pazarlardaki rekabette, ihra
catçılarına veya dış ülkelere hizmet ifa edecek fir
malarına eşit rekabet ortamı sağlama çabaları, kre
dili, vadeli işlemlerin gelişmesini zorunlu kılmakla 
beraber, bu gibi işlemller riziko unsurunu da bir
likte getirmektedir, 

Muhterem arkadaşlarım, işte, dış ülkelerdeki alı
cılara yapılan kredili satışlarla veya hizmetlerle il
gili olarak açtlan kredilerde, önceden görülmeyen 
bazı ihlallerin vukuna karşı ihracatçıların veya hiz
met ifa edecek firmaların korunması ve 'bunun ya
nında, ödemeler dengesinin lehe çevrilmesi maksa
dıyla ihracatın teşvik ©dilmesi zorunluluğunun hisse
dilmesi, uluslararası ticarette, «(Kredi sigortası» adıy
la anılan yeni bir müessesenin doğmasını intaç et
miş bulunmaktadır. Böylece, vadeli dış satışların 
veya dış ülkelere yapılan hizmetlerin, beraberinde 
riziko unsurunu da getirmesi sebebiyle, ihracatçıya 
veya hizmet ifa edecek firmaya güven vermek ama
cıyla, doğması muhtemeli rizikolara karşı dış, tica
retin gereklerine özgü. bir sigorta sistemi oluşturul
duğu görülmektedir. 'Bilhassa son 60 yıl içinde ulus
lararası ticarette alıcılara veya kendilerine hizmet ifa 
eden firmalara açılan krediler dolayısıyla, satıcıların 
veya hizmet ifa eden firmaların ticrî, iktisdî, siyasî 
ve diğer sebepler yüzünden uğrayabilecekleri kayıp
ları karşılama vazifesi devlet tarafından deruhte edil
mekte ve ihracat kredi sigortası, tatbikatta genellik
le devlet tarafından yürütülmektedir. 

Özel sigorta teşebbüsleri, daha ziyade emtiaya 
arız olan ve maddî yönden vuku bulan zıya ve ha
sarları tazmin etmekte oldukları cihette, bu kuru
luşlar, pek tabiî olarak, iktisadî ilkellerin ve sigor
tacılık tekniğinin kendilerine çizdiği sınırların dışına 
çıkamamaktadırlar. Bu vaziyette, ticarî, iktisadî ve 
bilhassa siyasî rizikoların karşılanmasının temini gö
revini devletin yüklenmesi zarureti hâsıl olmakta
dır. 

Ülkemizin duş ödemeler dengesi uzun yıllardan 
beri açıkla kapanmaktadır. Bu durum, ihracat im
kânlarımızın ve kaynaiklarımızım geliştirilerek, bu 
kanaldan sağlanacak döviz girdilerimizin artırılma
sını zorunlu kılmaktadır. Bu maksatla, Batı ülkele
rinde olduğu gibi, ülkemizde de, özellikle ihracat ka
lemlerinin çeşitlendirilmesi, yeni pazarlar ve yeni 
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alıcılar bulunmasında ihracatçıya güven ortamıma 
sağlanması için, ihracat kredi sigortasından yarar
landırılması gerekli görülmektedir. Başka bir deyiş
le, ihracat kredi sigortasının, ihracat imkânlarımızın 
ve kaynaklarımızın geliştirilmesinde yararlanılacak 
araçlardan biri olarak mütalaa edilmesi zorunlu sa
yılmaktadır. 

Muhterem miMetvekiileri, şunu belirtmem gere
kir ki, ülkemizin dış ticareti ve ekonomik koşul
ları göz önünde bulundurulduğunda, bugün için, ih
racatın artırılması, ödemeler dengemiz yönünden en 
önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Söz ko
nusu sorun, ihracat kredi sigortasının, yukarıda da 
belirtildiği üzere, ihracat kalemlerinin çeşitlendiril
mesi, yeni pazarlar ve alıcılar bulunması suretiyle 
ihracatın geliştirilmesi ve üretim safhasından başla
yarak, alacağın 'tahsiline kadar 'geçen süre içinde mey
dana gelebilecek rizikoların belirli kurallar içinde 
karşılanmasını zarurî kılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Özgenç süreniz doldu, lütfen 
toparlayın. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

Söz konusu ihtiyaca cevap verici bir sistem ola
rak kabul edilen ihracat kredi sigortasından bu alan
da bir araç olarak yararlanılması ve bu noktadan 
hareketle, özellikle başlangıçta, ticarî, iktisadî ve 
politik rizikolarla diğer rizikoların kamu hesabına 
sigortalanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
Zira, ihracat 'kredi sigortası işlemleriyle meşgul olan 
kuruluşların gerçekte kâr amacıma değil, ihracatın 
geliştirilmesi amacına yönelik bulunması ve bu açı
dan genellikle devlöt yardımına ihtiyaç duyulması 
karşısında, ülkemizde kurulacak böyle bir kurumun 
da devletçe finanse edilmesi uygun bir hareket ola- -
çaktır. 

Sonuç olarak : Yukarıda belirtilen ihtiyaçları kar
şılamak amacıyla, Türkiye'de ihracat kredi sigorta
sı kurumu kanununun çıkarılmasıyla bu konuda 
büyük bir eksikliğin giderileceğine inanıyorum; bu 
nedenle de bu konuşmayı yüce makamınıza yap
tım. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Ankara Milletvekili \Sururi Bay kal'm Plan 
ve Bütçe Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/159) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, gündemin «Sunuşlar» kısmında 
komisyondan ibir istifa tezkeresi vardır; okutup, bil
gilerinize sunacağım. 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim 

BAŞKAN — Gündemin «Seçimler» kısmına ge
çiyoruz. 

Adalet Komisyonunda açık bulunan ve Anavatan 
Partisi ıgrubuna düşen 2 üyelikten l'i için, Anavatan 
Partisi Grulbunca, Adana Milletvekili Sayın Ledin 
Barlas aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarımıza 'sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık 
bulunan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 2 üye
lik için, Anavatan Partisi Grubunca, Hatay Millet
vekili Sayın Hamit Melek ve Denizli Milletvekili 
Sayın Muzaffer Arıcı aday 'gösterilmişlerdir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonunda açık bulunan ve Anavatan Partisi Grubu
na düşen 1 üyelik için, Anavatan Partisi Grubun
ca, Malatya Milletvekili Sayın Fahri Şahin aday gös
terilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... KalbuLedilmişîir. 

İçişleri Komisyonunda açık 'bulunan ve Anavatan 
Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Anavaitan Par
tisi Grubunca, İzmir Milletvekili Sayın Burhan Ca
hit Gündüz aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan ve 
Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Ana

vatan Partisi Grubunca, Konya Mületvekili Sayın 
Ziya Ercan aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasî parti gruplarının oranlarında meydana ge

len değişiklikler sonucu, Plan ve Bütçe Komisyonun
daki Sosyaldemokırat Halkçı Parti üye sayısının 8' 
den 7'ye düşmesi nedeniyle, anılan komisyon üyeli
ğinden isltifa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Sururi Baykal 

Ankara 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan ve 
Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Ana
vatan Partisi Grubunca, Diyarbakır Milletvekili Sa
yın Cevdet Karakurt aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda açık bulu
nan ve Anavatan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik 
için, Anavatan Partisi Grubunca, Kayseri Milletve
kili Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan ve Ana
vatan Partisi Grubuna düşen l üyelik için, Anava
tan Partisi Grubunca, Kütahya Milletvekili Sayın 
Mustafa Uğur Ener aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Sayıştay Komisyonunda açık bulunan ve Anava
tan Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için, Anavatan 
Partisi Grubunca Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mus
tafa Demir aday gösterilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve 
bağımsız milletvekillerine düşen 2 üyelik için, Ha
tay Milletvekili Sayın Abdurrahman Demirtaş ve 
Siirt Milletvekili Sayın Rıza Tekin aday olmuşlar
dır, 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen 2 üye
lik için; 

1. Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sök-
menoğlu, 

V. — SEÇİMLER 
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2. Adana Milletvekili Sayın Yılmaz Hocaoğlu, 
3. Hatay Milletvekili Sayın îhsan Gürbüz, 
4. İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Kafkas

lıgil aday olmuşlardır. 

Aday olmak isteyen bağımsız başka sayın mil
letvekili var mı? Yok. 

Şimdi, bu 4 aday arasından, Kamu İktisadî Te-
şefbbüsîeri Komisyonunda 'bağımsız milletvekillerine 
düşen 2 üyelik için seçim yapılacaktır. 

Adı okunan sayın milletivekilleri, oylarını, kürsü 
önüne konacak oy kutusuna atacaklardır. 

Dağıtılacak mühürlü oy pusulalarına, 4 adaydan, 
yalnız 2 adayın adı ve soyadı yazılacaktır. 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Adayların isim
lerini yazdırır mısınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, bu seçimle ilgili tasnif ko
misyonunu seçelim, ondan sonra adayların isimlerini 
tekrar okuyacağım. 

Şimdi oyların sayım ve dökümü için 5 kişilik 
tur tasnif komisyonu tespit edeceğim. 

Antalya Milletvekili Sayın Ali Dizdaroğlu?.. Yok. 
Bingöl Milletvekili Sayın Mehmet Ali Doğuşlu?.. 

Yok. 
Van Milletvekili Sayın Mirza Kurşunluoğlu?.. 

Burada. 

Amasya Milletvekili Sayın İsmet özarslan?.. Bu
rada. 

Erzurum Milletvekili Sayın M. Rıfkı Yaylalı?.. 
Yok. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Selçuk Akıncı?.. Yok. 
Adana Milletvekili Sayın Nurettin Yağanoğlu?-.. 

Burada. 
Bitlis Milletvekili Sayın Rafet İbrahimoğlu?.. 

Burada. 
Tokat Milletvekili Sayın Enver özcan?.. Bura

da. 
5 'kişilik tasnif komisyonu tamamlanmıştır, te

şekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Komisyonu üyeliğine aday olan 4 arka
daşımızın isimlerini tekrar okuyorum: Hatay Mil
letvekili Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu, Adana 
Milletvekili Sayın Yılmaz Hocaoğlu, Hatay Millet
vekili Sayın İhsan Gürbüz, İstanbul Milletvekili Sa
yın Mehmet Kafkaslıgil. 

Oylamaya Adana İlinden başlayacağız. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif komisyonu lütfen yerini alsın. 

Tasnif komisyonu, şu isimlerini okuyacağım sa
yın milletvekillerinden oluşmaktadır: Sayın Mirza 
Kurşunluoğlu, Sayın İsmet özarslan, Sayın Nurettin 
Yağanoğlu, Sayın Rafet İbrahimoğlu ve Sayın En
ver özcan. 

Oy kupası tasnif komisyonuna verilsin. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Efendim, tasnif komisyonuna, yar
dımlarından dolayı teşekkür ederim. 

Tasnif komisyonunun raporu gelmiştir; okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 

'bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen 2 üye
lik için yapılan seçime 4 üye katılmış ve aşağıda 
adları yazılı adaylar, hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Saygıyla arz olunur. 

Tasnif Komisyonu 

Üye 
Mirza Kurşunluoğlu 

Van 

Üyö 

Üye 
İsmet özarslan 

Amasya 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu Rafet İbrahimoğlu 

Adana 

Üye 
Enver özcan 

Tokat 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Yılmaz Hocaoğlu 
İhsan Gürbüz 
Mehmet Kafkaslıgil 
Rıza Tekin 
Geçersiz 

Bitlis 

: 136 
: 125 
; 106 
: 103 
: 1 
5 1! 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonunda açık bulunan üyelik için yapılan oyla
mada 236 oy kullanılmış; Sayın Mustafa Murat Sök
menoğlu 136, Sayın Yılmaz Hocaoğlu 125 oy alarak 
seçilmişlerdir. 

Seçilmiş bulunan bütün arkadaşlara hayırlı ol
masını diler, başarılar temenni ederim. (Alkışlar) 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

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» kısmı
na geçiyorum!. 

1 inci sıradaki, İçel MiMvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, »Başbakandan sözlü sorusu, Sayın Sağlar'ın 
izinli dtaası hasebiyle entelenmişitir. 

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

BAŞKAN — 2 aci sınada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, DESÎYAB'ın orıbak olduğu işçi 
şirketlerinin durumuna iiMşikin Başbakandan sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Gökgün?.. Yok. 
. Sayın 'Başbakan?.. Yok. 
Entedenmiştir. 

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) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Adana MMelrvefcli 
Cüneyt Canver'in, Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayım bakan?.. 

Yok. 
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 
Cüneyt Canver'in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar 
üzerindeki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman^ür ünler i ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

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

BAŞKAN — 5 ve 6 ncı sıralardaki, İçel Milletve
kili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan söz
lü soruları Sayın Sağlar'ın izinli bulunmaları sebe
biyle ertelenmiştir. 

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

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

Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın bakan?.. 

Yoklar. 
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) 

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

BAŞKAN — 8 ve 9 uncu sıralardaki, tçel Mil
letvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü 
soruları Sayın Sağlar'ın izinli bulunmaları sebebiyle 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milletve
kili Sabit Batumlu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin 
sonuçlarına ilişkili Başbakandan sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

Sayın Batumlu?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın bakan?.. 

Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

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

Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

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

Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Halit Barış Çan'ın, haklarındaki sıkıyönetim kararları 
kaldırılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü spru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Barış Can?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü

venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Halit Barış Çan'ın, güvenlik soruşturmalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Barış Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Ertelenmiştir. 
15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, bakanlıkların 1985 yılındaki sözleşmeli memur 
atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/517) 

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

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

Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN.— 16 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Canver?.. Buradalar. 
Sayın Dışişleri Bakanı veya cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
uygulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, Başbakandan sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

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

Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü sorusu 
Sayın Sağlar'ın izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 19 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, İstanbul, Ankara ve İzmir Bele
diyelerine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

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

Yok. 
Ertelenmiştir. 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin para politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/433) 
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BAŞKAN — 20 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Batumlu'nun, Hükümetin para politikasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmak
tadır. 

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

Yok. 
Ertelenmiştir. 
21. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 

in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, banker ve bankerzedelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmak
tadır. 

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

Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 22 nci sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan sözlü sorusu 
Sayın, Sağlar'ın izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırıla
cağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/437) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, tütün ve sigaradan dev
let tekelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Mahmud Altunakar?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Ertelenmiştir. 
24. — 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 önergesi 
(6/444) 

BAŞKAN — 24 üncü 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 bulunmaktadır. 
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i Sayın Durcan Emirbayer?.. Buradalar. 
I Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı veya yerine ce

vap verecek sayın bakan?.. Yok. 
I Ertelenmiştir. 
I 25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın-
I daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
I soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 25 inci sıradaki, Diyarbakır Millet-
I vekili Kadir Narin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile 

Dicle Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına iliş-
I kin Başbakandan sözlü sorusu, soru sahibinin izinli 
I olması sebebiyle ertelenmiştir. 
I 26. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 

Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryoluna 
I ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/456) 

I BAŞKAN — 26 nci sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Çorum İline bağlanması düşünü-

I len yeni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Yoklar. 
I Sayın Ulaştırma Bakara?.. Yoklar. 
I Ertelenmiştir. 

I 27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
I bakanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
I Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü sorusu ve Dev-
I let Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/461) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Aydın Milletvekili Er-
I tuğrul Gökgün'ün, bakanlık bünyesinde yapılan ata

malara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Gökgün?.. Burada. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Yok

lar. 
Yerine cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

1. 1 Ocak 1984 tarihinden bugüne kadar, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde, genel mü
dürlük, genel müdür muavinliği, il ve bakanlığa bağ
lı çeşitli kuruluşların müdürlüklerinden alınarak baş-

j ka görevlere atananlarla, bakanlık kadrolanndaki di-
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ğer görevlilerden, bulunduğu yerden başka yerlere ve 
başka görevlere atananların, emekliye sevk edilenle
rin, görevine son verilenlerin ve bakanlıkta kendisine 
yeni görev verilenlerin meslekler itibariyle sayıları ne 
kadardır? 

Bu atama ve yer değiştirmeler nedeni ile bakan
lık ne kadar Türk Lirası para sarf etmiştir? Atama 
gerekçeleri nelerdir? 

2. Et ve Balık Kurumunda Başmüfettişlik ya
pan Veteriner Hekim Hasan Metin'le, aynı kurumda 
müşavir müfettişlik yapan Veteriner Hekim Abdüs
selam Kaynak'ın, bakanlıkça, bu görevlerden alınıp, 
Ankara dışına sadece memur olarak tayinlerinin ge
rekçesi nedir? 

3. Et ve Balık Kurumu Teftiş Kurulundaki bo
şalan Başmüfettişlik ve müşavir müfettişlik kadrola
rına bir inşaat mühendisi ile bir makine mühendisi
nin tayin edildiği duyulmuştur. Bu haber doğru mu
dur, doğru ise sebebi nedir? 

4. 1 Ocak 1984 tarihinden bugüne kadar Et ve 
Balık Kurumunda, kaç görevli görevinden alınarak 
başka yerlere ve başka görevlere tayin edilmiştir? 
Bunların meslek itibariyle sayıları ne kadardır? 

Kuruma yeni alınanların meslekleri ve sayıları ne 
kadardır? 

5. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Fahrettin Kaymak'ın şahsına çekilen acele telle Kah
ramanmaraş Valiliği emrine tayin edildiği haber alın
mıştır. 

Bu tayinin ve müdürlüğünün elinden alınarak ve
rilen cezanın sebebi nedir.' 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Aydın Mil
letvekili Sayın Gökgün'ün, Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarla ilgili 
sözlü soru önergesini cevaplandırmak üzere huzurla
rınızda bulunuyorum. 

1 Ocak 1984 tarihinden bugüne kadar, bakanlık 
bünyesinde, genel müdürlük, genel müdür muavinli
ği, il ve bakanlığa bağlı çeşitli kuruluşların müdür
lüklerinden alınarak başka görevlere atananlarla, ba
kanlık kadrolarındaki diğer görevlilerden, bulunduğu 
yerden başka yerlere veya başka göreve atananların, 
emekliye ayrılanların, görevine son verilenlerin ve ba
kanlıkta kendilerine yeniden görev verilenlerin durum
ları, meslekler itibariyle şu şekilde açıklanabilir: 

Meslekleri ziraat mühendisi, orman mühendisi ve 
iktisatçısı olan 3 daire başkanı bulundukları görev
lerden başka görevlere atanmışlardır. 
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l'i veteriner hekim, diğeri ziraat mühendisi olan 
2 il müdürü, bulundukları görevden başka bir göre
ve verilmişlerdir. 

Çeşitli mesleklerden 11 şube müdürünün görev 
yeri ve unvanlarında değişiklik yapılmıştır. 

2'si veteriner hekim, 2'si veteriner sağlık teknisye
ni olmak üzere, 4 personelin görev yerleri değiştiril
miştir. 

Çeşitli mesleklerden toplam 133 personel, diğer 
kuruluşlardan bakanlığımıza naklen atanmışlardır. 

3'ü mühendis, 7'si iktisatçı olmak üzere, 10 kişiye, 
genel müdür yardımcılığı görevi verilmiştir. 

Toplam 28 personel, istifa sonrası, bakanlığımız
da yeniden görevlendirilmiştir. 

2'si ziraat mühendisi, diğeri veteriner hekim ol
mak üzere, 3 kişiye emeklilik sonrası tekrar görev 
verilmiştir. 

Bakanlığımızda, isteği dışında emekliye sevk edi
len personel bulunmamaktadır. 

Ayrıca, 2 kişinin sıkıyönetim kararı, 106 kişinin 
de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ve 98 
inci maddeleri gereğince görevlerine son verilmiştir. 

Yapılan bu işlemler sonunda, bakanlığımız top
lam olarak 11 325 000 lira sarf etmiştir. Maksadı
mız, hizmetin daha verimli ve düzenli bir şekilde yü
rütülmesidir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, Sayın 
Gökgün'ün 2, 3 ve 4 üncü sualleri Et ve Balık Kuru
mu ile alakalıdır. Et ve Balık Kurumunda başmüfet
tiş olarak çalışan Veteriner Hekim Hasan Metin ile 
müşavir müfettişlik yapan Abdüsselam Kaynak'ın, 
görevlerindeki başarı ve aktivitelerinin azalması, ay
rıca, görevleriyle bağdaşmayan davranışlarda bulun
maları sebebiyle, personel yönetmeliğinin 41 inci ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı mad
deleri gereğince görev yerleri değiştirilmiştir. 

Kuruluşun, bugüne kadar teftiş görmeyen maki
ne, tesisat, bina ve diğer inşaatlarının yetkili kişiler 
tarafından kontrolünü sağlamak maksadıyla, birer 
adet, makine ve inşaat mühendisi, müfettiş olarak gö
revlendirilmiştir. Bu tayinler, kadro unvanları değiş
tirilerek yapılmıştır. Veteriner müfettişlerin kadrola
rına tayin yapılması söz konusu değildir. 

Sayın milletvekilleri, 4 Ocak 1984 tarihiyle, 3 Ekim 
1985 tarihi arasında, Et ve Balık Kurumunda toplam 
385 personelin tayinleri yapılmıştır. Bunlardan 131 
personelin, kendi arzusu ve eş durumu; 73 persone
lin, daha üst görevlere terfii; 10 personelin, işyerinin 
satışı ve kapatılması; 13 personelin, disiplin soruştur-
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ması ve 158 personelin ise hizmet gereği, yerleri de
ğiştirilmiştir. Görev yerleri değiştirilen personelden 
251 adedi genel idare hizmetleri, 90'ı sağlık, hizmetleri 
ve 44'ü teknik hizmetler sınıfına dahildir. 

Kuruma yeni alınan toplam 53 personelden, sa
dece 5 doktor açıktan tayinle alınmış; diğerleri, as
kerlik dönüşü, mecburî hizmet, başka kuruluşlardan 
nakil gibi sebeplerle kurum kadrolarına girmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, son soruda bahis konu
su edilen, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdü
rü Fahrettin Kaymak'ın Kahramanmaraş'a tayin edil
mesi, yapılan yeni düzenleme ile alakalı olup, hizme
tin bir gereğidir. Kişinin şahsının hedef alınması ba
his konusu bulunmamaktadır. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oksay. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Açıklama yapmak istiyorsunuz; bu

yurun efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; sayın bakana, soruma ce
vap verdiği için huzurunuzda teşekkür ederim; ancak 
burada, bu icraatı yapan sayın bakanın cevap verme
sini isterdim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Vekil cevap veremez mi efendim? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Vekil ce
vap verirse de, asılın yerini tutması çok zordur ve 
güçtür. Hele, çatır çatır bir tasfiye hareketini yapan 
bir 'baikanın burada söz söylemesi gerekirken, ko
nuyla uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan, sadece 
vekillik görevi yapmakta olan bir bakanın burada 
konuşmuş olması tatminkâr değildir, baştan savma
dır. Bu baştan savıcı hareket beni tatmin etmemiştir; 
çünkü sorularıma cevap almadım. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında büyük 
ve kanlı bir memur kıyımı vardır. Bütün görevlilerin 
unvandan, liyakatları bir 'tarafa atılarak hiç suçları 
yokken cezalandırılmışlar, haksız yere, köşeye, buca
ğa atılmışlardır; ıbuna dayanmak güçtür. Bu memurlar 
ağızları kilitli duruyorlarsa, evlerindeki çocukları ve 
ailelerinin geçimleri mevzubahis olduğu için, onla
rın 'geçimlerinden sorumlu oldukları için susmalkta-
dıriar. Konuştukları takdirde, burada hiçbirimizin 
onlara vereceğimiz cevap yoktur; çünkü yapılan ta
yinlerde gerekçe yoktur, 

Bir müfettiş görev kabiliyetini yi'tirmişse, gör&v 
kabiliyeti azalmışsa, 'bunun prosedürü vardır. Görev 
kabiliyetini yitirdi ise, muayeneye sevk edilir, dok
tordan rapor alınır, raporla tasfiyeye uğratılır ve 
devletin masrafı önlenir; ancak, keyfî usullerle, gö
revinden, makamından alınıp da, eski maaşının yarı
sından az bir maaşla bir memur kadrosuna 'bir ve
teriner 'hekimin, mütehassıs bir kişinin gönderilmesi, 
bugüne kadar görülmemiş 'bir kıyım hareketidir. 
(SHP, M DP sıralarından alkışlar) Hele, Et ve Balık 
Kurumu gibi bir yerde veteriner hekime şiddetle 
'ihtiyaç vardır, onun yerini 'hiçbir eleman doldura-
maz; maksatlı olarak 'burada 2 veteriner hekim mü
fettiş görevden alınmış. Bunların ikisi birden görev 
kabiliyetlerini yitirmiş! Acalba, ikisi birden ithal et 
mi yediler, bozuk et mi yediler de hastalandılar ve 
ikisi birden görev kabiliyetlerini yitirdiler? Bulaşıcı 
bir hastalığa mı tutuldular? 

' EBUBEKÎR AKAY '(Erzurum) — Ormancı gön
dermişlerdir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — On
lar her şeyi bilirler. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Ondan 
sonra, makine mühendisi ile inşaat mühendisini, ve
teriner hekimin yerine koyuyorlar... Süt, yerden bur
guyla çıkıyor mu da, jeolog getiriyorlar Et ve Balık 
Kurumuna? Et, kayalardan dinamitle atılıp da mı 
getirilip, kasap dükkânlarıma konuluyor da, inşaat 
mühendisleri tayin ediliyor buruların yerlerine ve ve
terinerler tasfiye ediliyor? 

Pamuk Araştırıma Enstitüsü Müdürü çok çalış
kan, muhitinde sevilen, başarılı bir kişidir; bunun en 
yakın şahidi bizzat benim. Bir tayinin normal ka
nunî prosedürü vardır; tayin emri çıkar, muayyen 
kademelerden geçer ve kendisine tebliğ edilir. Evin
de otururken telgrafta tayin emri tebliğ etmek, kı
yımdan başka, acımasız bir icraattan başka bir şey 
değildir. 

Bundan başka, Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel 
Müdürü Sayın Halil Çeken'e bir gün evvel, hizmet
lerinden dolayı takdirname veriliyor; ertesi gün, fi
kirleri ve görüşleri kimsenin işine gelmediği için, der
hal re'sen emekliye sevk ediliyor. Bu da mı hizmet 
kabiliyetini yitirmiş, hizmet kabiliyeti zayıflamış, gö
rev yapamayacak bale gelmiş de emekliye sevk edi
liyor? 

SALÎM EREL (Konya) — Güneşe karşı gelmiş-
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ERTUÖRUL GÖKÖÜN (Devamla) — Et ve 
Balık Kurumunda 'birtakım tayinler var; 3 defa is
tifa eden'bir kişi, kanunen, tayin edilemez. 3 defa 
istifa eden, hem de hakkında tahkikat raporu olan
lar var; bunlardan faydalanılması düşünülerek tek
rar göreve getiriliyor da, tertemiz, hakkında hiç bir 
tahkikat yapılmayan ve herhangi 'bir suçu olmayan 
'kişiler, müdürler, il müdürleri, 'bugüne kadar şerefle 
çalışan insanlar -elimde mektuplar var, okusam ağ
lamayacak insan tasavvur edemiyorıum- «Bizim suçu
muz nedir? Valilerden takdirnameler aldık, herkes
ten takdir gördük, milletin sevgisini kazandık. Bizi 
bir köşeye attılar; hiçbir ıiış yapamıyoruz, atıl vazi
yette duruyoruz» demektedirler, 

Ben, Ibu görevlilerin sahibi olan hakanın, tekrar 
çıkarak burada kendisini aklamasını isterim. Verilen 
rakamlar eksiktir; binlerce eleman yurdun bir başın
dan bir başına göç etmektedir. Bulgunun ağır şart
ları içerisinde, ıaz harcırahlarla, çoluk çocuğunun 
ekmeğinden keserek kamyon tutmak suretiyle bir 
yerden bir yere gitmekte ve 'güttükleri yerde de ken
dilerine herhangi bir görev verilmeyerek atıl vazi
yette köşelere kıstırılmaktadırlar. Bu mudur reorga-
nizasyon? Reorganizasyon bu ise, milletimiz bu re-
origanizasyondan ıstırap duymaktadır. 

«Kırtasiyecilik azalacak» dediler. Nerede kırtasi
yecilik azaldı? Bir evrak, bir hastalık İhbarı, bir şe
hirden yanındaki şehre 13 günde giderse, buna, kır
tasiyecilik azaltıldı denebilir mi? Bursa'dan Balıkesir'e 
bir evrakın 13 günde gittiği sabittir. Bir hastalık ih
barında, Doğu Anadolu şartları içerisinde, bundan 
önceki teşkilatlarda her zaman 24 saat içerisinde ih
bar mahalline hekimler ulaşırken, bugün beş, altı 
makamın havalesine maruz kalmakta ve kırtasi
yecilikten 3 gün veya 1 hafta gecikmektedir. 24 saat 
içinde görülmesi lazım gelen işler bu kadar geciktiril
mekte ve öz sermayesi olmadığı için fabrikalar ça
lışamaz halde iken, onlara öz sermaye temin edile
ceği yerde, çalışan elemanları bo,şu boşuna yurdun 
bir başından bir başına aktararak, yine milyonlarca 
lirayı boşu boşuna sarf etmenin, millî menfaatle
rimize aykırı olduğunu ifade etmek isterim. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bu tutu
muyla tarihe çok 'acı bir şekilde geçmiştir. Bu, bu
güne kadar yapılan memur tasfiyelerinin en ağırıdır. 

Sayın iktidarı uyarıyorum. : Bu icraattan vazgeç
sin »küstürdüğü, haksız muamele yaptığı, unvanını 
elinden aldığı memurlara tekrar unvanlarını verme 

yoluna gitsin. Hak, hukuk, adalet bunu gerektirmek
tedir. Biz, onların hakkını hukukunu aramakla mü
kellefiz; buradan her vatandaşın hakkını aramak 
için yemin ettik, 

BAŞKAN — Sayın Gölkgün, süreniz doldu. 
ERTUÖRUL GÖKGÜN (Devamla) — Toparlı

yorum. 
. BAŞKAN — Lütfen... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Et ve Ba
lık. Kurumunda söylenen rakamlar da deşiktir; ora
da da kitleler halinde tayinler yapılmıştır. Nasıl ta
yinler?.. Bir kere daha misal verdim; keman çalmayı 
bilmeyen kişileri (keman çalacak yere getirdiler âde
ta; gülünç vaziyetleri var, komik vaziyetleri var; Nas
rettin Hoca'yı okumaya gerek kalmadı. İncelediğiniz 
zaman, bunu, Tarım Orman ve Köyişleri 'Bakanlığı 
bünyesinde görmeniz mümkündür. Buna son veril
melidir, millî çıkarlarımız korunmalıdır. İktidar mil
letvekillerine hitap ediyorum : Sorumlu bakanlıarı 
uyarmalılar, bu icraatlar düzeltilmelidir. Aksi tak
dirde, haksızlık, adaletsizlik, bu bakanlık bünyesin
de çalışmanın imkânsız hale geleceğini ifade etmek
tedir. 

Sözlerime burada «on verirken, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (MDP, SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
jSoıru cevaplandırılmııştır. 
28. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 

bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

'BAŞKAN — 28 inci sırada, Siirt Milletvekili Rı
za Tekin'in, Bayındırlık ve iskân Balkanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Rıza Tekin?.. Burada. 
Sayın iBakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

29. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
in, marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulama
sının kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

BALKAN — 29 uncu sıradaki, Eskişehir Mil-
letvekMiı Mehmet Nuri Üzerin, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü sorusu, mehil talep edil
mesi itibariyle ertelenmiştir. 

30. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/470) 
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31. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve \koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyisleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/471) 

BAŞKAN — 30 ve 31 inci sıralardaki, Aydın 
Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve 
Köyisleri Bakanından sözlü sorudan, mehil istenme
si itibariyle ertelenmiştir. 

32. — 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 — 32 nei sırada, Malatya Milletveki
li Sayın Ayhan Fırat'ın, Hekimihan İlçesinde şeriat 
hükümeti kurmak amacıyla propaganda yaptıkları 
iddia edilen devlet memurlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertdıenmişitir. 

33. — 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) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, Hatay Milletve
kili Abdurrahman Demirtaş'ın, Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu, soru sahibinin izinli olması hase
biyle ertelenmiştir. 

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

35. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyisleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/476) 

'. IBASKAN — 34 ve 35 inci sıralardaki, Aydın 
Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün Tarım Orman ve 
Köyisleri Bakanından sözlü soruları, mehil istenmesi 
itibariyle er'telenmiştir. 

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

BAŞKAN — 36 ncı sıradaki, Hatay Milletvekili 
(Mustafa Muralt Sötemenoğlu'nun, Maliye ve Güm-
'lüfc Bakamından sözlü sorusu 15 gün mehil listenmesi 
itibariyle ertölenmişti.ır, 

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

BAŞKAN — 37 nci sıradaki, Aydın MMetvekii 
Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve Köyisleri Ba
kanından sözlü sorusu mehil talebi itibariyle ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 38 inci sırada, Çorum Milletvekilli 
Ali Ayhan Çetin'in, Bayındıırlık ve tskân Bakanın
dan sözdü soru önergesi vardır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Yok. 
Sayın Bayındırlık ve tsfcân Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir., 

39.: — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Kahramanmaraş 
'MÜetövekili Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta 
yayınlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Turan Bayezit?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

40. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Ahun-
akarın, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili 'Mahmud Alıtunakar'ın, Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Mahmuld AÜtunakar?.. Yok. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yok. 
lErtelenmiştiir. 
41. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İran 

İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 
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IBAŞKAN — 41 indi sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, îram İslam Cumhuriyetinin ku-
ıruluş yıildönümü medeniyle İstanbul'da dağıtıldığı id
dia edilen dergiye ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi vardır. 

'Sayın Bahriye Üçok?,. Yok. 
iSayın Başbakan?.. Yok. 
Cevap verecek ilgili ibakan?.. Borada. 
Soru salh'ibi ısallonda olmadığı için, bir defaya 

mahsus almak üzere ertelenmişitir. 
42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

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

BAŞKAN —• 42 noi sırada, Erzurum Milletvekili 
Hliıltmi Nalbanıtoğlu'nun, Ankara tindeki Sıhhiye-Tan-
doğan yolu projesine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Hilmi NaHbanıortlğlkı?.,. Borada. 
Sayın İçişleri Bakanı veya yerine cevap vere

cek oilan Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenımiiştitr. 

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

BAŞ/KAN — 43 üncü şurada, geme Hilmi Nal-
banıtoğlu'nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım 
ve tamir çalışmalarıma ilişkin, İçişleri (Bakanından 
ısözllü soru önergesi vardır. 

Sayın Nalfoantoğılu?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı veya yerine cevap verecek 

sayın ıBafcan?.. Yok. 
Soru erteılenmvşitir. 
44. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun sorumlulu
ğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

İBAIŞKAN — 44 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Musitafa Murat Sökımenoğlu'nun, Yüksek Öğ-
ıretim Kurulu'nun ısoruımlMuğuna ilişkin, iBaşbakan-
dan sözlü soru önergesi bulluınmakıtadıır. 

Sayın Murat Sökımıenoğlu?.. Burada. 
İSayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelfenmişltlir. 
45. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve ytktcı faali
yetlere karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünce alman tedbirlere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/489) 
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BAŞKAN — 45 inci sıradaki, HaJtiay Milletve
killi Musitafa Murat Sökımenoğlu'nun, Devlet Baka
nından sözlü sorusu mehil istenmesi sebebiyle erte
lenmiştir. 

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

BAŞKAN' — 46 ncı sırada, Konya M'iletvekilli 
SaJlıim Brel'in, /Konya Ereğli Ovasındaki sulama suyu 
ihtiyacıma ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlıü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Cevap verecek olan sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenımıiştir. 

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

IBAŞKAN — 47 nci sırada, İzmir Milletvekili Hü
seyin Âydamıiır'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı 
alınacak tedbirlere ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Hüseyin Aydemir?.. Yok. 
Sayın ıBaşbakan?.. Yok. 
Soru erfcellmmıiştir. 
48. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-

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

BAŞKAN — 48 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demiritaş'ım, Tarım Orman ve Köy
isleri Bakamından sözlü sorusu, soıru sanii'biniim izinli 
olması hasebiyle ertelenmiştir. 

49. — 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 — 49 uncu sırada, Konya Milletvekilli 
Salim Brelin, Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanın
dan sözlü soıru önergesi vardır. 

Sayın Erdi?.,. Buradalar. 
Sayım Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanı veya ye

rine cevap vereoek olan sayım bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

50. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 
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BAŞKAN — 50 inci sırada, Erzurum Milletvekili I 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, enflasyonun durdurullama.-
yış nedenine ilişkin, Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerime cevap verecek sayın 

bakan?., Yok. 
Soru ertelenımiiştir. 
51. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 

Yunanistan, Bulgaristan ve A. B. D. ile ülkemiz ara
sındaki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/496) 

BAŞKAN — 51 inci sıraida, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Oanver?.. Buradalar. 
Sayın Dışişleri Bakanı veya yerine cevap vere

cek olan sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenımiiştir. ' I 
52. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko- , 

nuksever'in, Edirne Çimento Fabrikası inşaatının dur
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Edime Milletvekilli 
Seyit Hüsamettin Konuik&everliın, Başbakandan sözlü 
soru önergesi bulunımakıtadır. 

Sayın .Seyit Hüsametitin Konuksever?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

tsayım baklan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

53. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Art-
kan'ın, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma ne
denine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/500) j 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

(1) 357.£. Saydı Basmayazı 12.11.1985 tarihli 
27 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BlAlŞKAN — 53 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, bazı şirketlere uygulanan 
(müeyyidelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
kallıdırılma nedenine ilişkin, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Türkân Turgut Aokan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve

ya yerine cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştiır. 

54. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

IBAŞKAN — 54 üncü sırada, Adana Milletvekilli1 

Cüneyt Canver'in İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
bulunmaktadır. 

Sayın Canver?.. (Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı veya yerine cevap verecek 

olan sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştik. 

55. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait EroV 
un, Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava 
açılan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevle
rine iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/502) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Hakkâri MüetvefcM'i 
Mehimıet Sait Erol'un, Sıkıyönetim Kanunu gereğince 
haklarımda dava açılan işçi ve memurlardan beraat 
edenlerin görevlerine iade edilmemesinin nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Mehmet Sait Erol?.. Yok. 
Sayın Başbakan.?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine kaldığı
mız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Bir evvelki birleşimde, tasarının tümü üzerinde 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına yapılan 
konuşma tamamlanmıştı. Şimdi, söz sırası, Anavatan 
Partisi Grubu adına Sayın Hazım Kutay ve İlhan 
Aşkın'ındır. 
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Sayın Kutay buyurun efendim; toplam süreniz 40 
dakikadır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HAZIM KUTAY (An
kara) — Sayın Başkan, Anavatan Partisi Grubu adı
na konuşma süremiz 40 dakikadır; ben bu 40 dakika
nın 20 dakikasını kullanacağım, 20 dakikasını da ar
kadaşım İlhan Aşkın kullanacaktır. Lütfen, süremin 
sonunda beni ikaz ederseniz, arkadaşımın söz hak
kına tecavüz etmemiş olurum. Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletin genel 
iktisadî politikasıyla, vergiler arasında doğrudan bir 
ilişki vardır. Devletin gayri iktisadî ve zarar eden ya
tırımlara girmemesi, iktisadî gelişmede fertlerin te
şebbüs gücünün esas alınması, devletin tanzim ve teş
vik edici bir rol oynamasından dolayı, devletin mas
rafları nispî olarak azalacaktır. Böylece, aşırı vergi
leme ihtiyacı ortadan kalkacağı gibi, vatandaşa daha 
müessir ve faydalı hizmetler vermek mümkün olacak
tır. 

«Vergilemede takip edeceğimiz esaslar şunlardır : 
Vergiler sayıca, az, basit, kolay, anlaşılır olacak

tır. Bunun yanında, vatandaş, vergisini öderken ezi
yet çekmeyecek, kuyruklarda bekletilmeyecektir. 

Vergiler adil, genellikle herkesin kolaylıkla vere
bileceği nispette olacaktır. Vergi nispetlerinin yüksek 
tutulması, devletin daha fazla vergi geliri sağlaması 
sonucunu doğurmamaktadır. Vergi nispetleri adil ol
duğu zaman, vergi tahsilatı artmakta, vergi kaçakları 
azalmaktadır. 

Vergiler, kurumlaşmayı ve yatırımları teşvik et
melidir. Tasarrufun ve yatırımların teşvikinde vergi 
muafiyeti ve kolaylıklarını' önemli bir araç olarak 
kullanmaya kararlıyız. 

Vergileme, lüks tüketimi ve israfı azaltıcı ve ön
leyici yönde olmalı ve kaynak israfına yol açmama
lıdır. 

İhtilafların asgarî hadde indirilmesi ve vergi ka
çaklarının azaltılmasını sağlayıcı tedbirlerle birlikte, 
yeminli serbest muhasipliğin. en kısa zamanda uygu
lanmaya konulmasından yanayız: 

Vergi sistemimiz reorganize edilecek, otomas
yon artırılarak, mevcut personelle daha etkili hizmet 
verilebilmesi sağlanacaktır.» 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yukarıda oku
duğum satırlar, Başbakan Sayın Turgut özal'ın 19 
Aralık 1983 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
okuduğu hükümet programının 30 ve 31 inci sayfa

larından alınmıştır. Her konuda olduğu gibi, vergi 
konusunda da, hükümet porgramına uygun olarak, 
Anavatan iktidarı, müzakeresine başladığımız bu ka
nun tasarısını huzurlarınıza getirmiştir. 

Vergi politikası, ekonominin yönlendirilmesinde 
önemli bir araçtır. Plan ve Bütçe Komisyonunda uzun 
boylu tartışılarak Genel Kurulda görüşmeye başla
dığımız, Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı, uzun seneler düşü
nüldüğü halde gerçekleştirilemeyen ve yapılmasında 
zaruret duyulan reform niteliğinde bir kanun ta
sarısıdır. «Bir meselede doğrusu neyse, onu yapaca
ğız; doğru bildiğimiz her şeyi, hiç çekinmeden, millet 
yararına uygulamaya koyacağız» sloganıyla yola çı
kan Anavatan iktidarı, toplam 12 vergi kanununda 
değişiklik yaparak, vergi sistemimizi daha basit, da
ha sade bir yapıya kavuşturmuş olacaktır. 

Bu tasarıda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda ya
pılan değişiklikler şunlardır : 

1. Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde ya
pılan bir ilave ile, belge düzenine uymadıklarından 
veya vergi ziyama sebep olunarak haklarında yapıl
mış bulunan tarhiyata ilişkin vergi ve cezanın kesin
leşmiş olması halinde, bu duruma sebebiyet veren 
mükellef veya vergi sorumlularının basın ve TRT 
kanalıyla ilan edilecekleri ve bu hususun vergi mah
remiyeti kapsamına girmeyeceği hüküm altına alın
mıştır. Yeni getüri'l'melkte olan bu uyigu'lamanın mü-

. 'keltefîer ve Vergi sorumluları üzerinde psikolojik etki 
yapacağı, dolaylısıyla vergi kaçağının önlenmesi için 
dükin b'ir araç olacağı düşünülmüştür., 

I2« Vergi Usul Kanununum 11 inci maJdîdesine ek
lenen bS.r fıkra ile, keisÜlen vergilerin (stopaj) ve-tahsil 
'edilen katlma değer vergilerinin mutlaka vergi dairesi
ne ya'tırılrnaisı a'maçlanımıışltır. Vergiyi kestiği hailde ve
ya talbsÜI ettiği halde vergi dairesüme yatırmayanları 
zorlaımalk.ve bu görevlerini yerinle götirmeîeriîı'i sağla
mak için, ahım satıma taraf olanlar Ve h'izımetten ya
rarlananlar mütöselısıten sorumlu tutularak, gerçek 
yükümlünün bu görevini yapmaisı sağlanmış olacak
tır. Mfeal olaralk; tüccardan ziiraî ürün satın alan b'ir 
•sanayici, toptancı veya iihrac'altçı, bu zlriaî ürüne ailt 
s'îiopajın yapılıp yapılmadığını, yapılmışsa vergi dafire-
'slilne yatırılıp yaitın'îmaldığım araştıracak ve mutlakla 
yatırılmasını sağlayacalktır. Aksi talkdinde, bu verginin 
yatırılimaimaisından mütesellslilen sorumlu olunacaktır. 

iKaltima Değer Vengfeiniin yatırılıp yatırılmadığından 
taralftarın sorumlu tutulmasınıda da aynı dunum söz 
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Konuşu olacağından, devlet adına tahsil edilen vergi
ler mutlaka ve gününde ilgili vengi dairesine yatırılmış 
olacaktır, 

3< Ziraî kazanç ölçüleri, bahsedülen kanunun 49 
uncu maddesinde belirt'ildlği glb'i, 3 yıl için tespit edil
mektedir. Ülkemizin doğal şartları karşısında, ortala
ma verim, bu sene içinde pek fazla değişiklik göster
memektedir -yanıgm, su baskını gllbi doğal afetler ne
deniyle ortaya çıkan olumsuz ötJk'iTer hariç- ancak, or
talama saltış fiyatı konusunda aynı şeyi söylemek müm
kün değildir, özellikle enflasyon dikkate alındığında, 
destekletme fiyatlarının, değil 3 yıl için tespit, aynı yıl 
•içinde iki veya üç defa değiştirilmesi durumuyla kar
şılaşılmaktadır. Bu nedenlerle, dtlkin ve adil bir vergi
leme amacıyla, fiyatları resmî kuruluş veya tarım sa
tış kooperatif birliklerince tayin olunan ürünler için 
ilan edilen en son fiyatların esaıs alınması öngörül
müştür, 

4. Vergi Usûl Kanununun 114 üncü maddesin
de yapılan değişiklikle, Devlet Planlama Teşkilatı, ver
diği teşvik belgelerinde bazı özel şartlar öngörmekte 
-ihracat, sermaye artırımı gibi- ve bu şartları ihlal 
eden yatırımcıların teşvik belgelerini iptal etmektedir. 
iptal işlemi, mükellefin, feşıvik nedeniyle ödemediği 
vergilerin geri alınması sonucunu doğurmaktadır. An
cak, Devlet Planlama Teşkilatınca işletime dönömi iç'in 
öngörülen özel şartların süresi, yatırımın türüne, kal
kınma plan ve programına göre değişmektedir. Ek
lenen bu fıkra ile, kamu alacağının zamanaşımına 
uğramaması sağlanmış ve zamanaşımının, özel şartla
rın Malini izleyen yılın başından Mfoaren başlaması 
'hususunda açıklık getirilnıiş'tör* 

|5. Yoklamanın maksadına ilişkin 127 nci madde 
yenliden düzenlenmiştir. Yergi kanunlarında yapılan 
değişiklikler yanında, Katma Değer Vergisi Kanunu
nun da yürürlüğe girmiş ollmaisı nedenöyle, vergi kay
bının önlenmesi için, mükellefler nezdinde etkin de
netimler yapılması, vergi toplamının bir zorunluluğu
dur. Denetimlere vergi yoklama memurları da katıl
maktadır ve Vergi Usul Kanununun 127 nci madde 
hükmünün ©sikli, şekline göre, yoklama memurlarının 
yetkilerinin neler olduğu kesin sınırlarla çizilmemiş 
olduğundan, bu hususa açıklık getirilmektedir. 

6< Defter tutma yönünden tüccar sınıflarını be
lirleyen ciro hadleri, mükelleflerin tahmin edemeye
cekleri seviyelere yükseltilmiştir. 

7, iMazlsi çdk eskilere dayanan ve vertgli tahsila
tında mühim bir fonksiyon ifa edecek olan yeminli 
malî müşavirlik, hu kanunun ek 1 inci maddesinde yer 

almaktadır. Yeminli malî müşavirlere tanınan beyan 
tasdik yetkisi önemli bir meseledir. Çünkü, tasdik edi
len bir beyanname, tasdikin kapsamı ölçüsünde, kamu 
elemanlarınca incelenmiş bir vergi olarak k'albul edi
lecektir. Ancak bu, belgelerin hiç incelenmeyeceği an
lamında değildir. Çeşitli kanunlarla kamu idaresine ta-' 
nınan teftiş ve inceleme yetkisi saklıdır. Yeminli m'a-
lî müşavirlerce taısd'ik edilmiş bir belge ve buna daya
narak teşkil edilen kayıtlar, kamu denetimi yapanlar-
ca her zaiman denetlenebilecektir. Yemlinli malî mü-
şiaivirllk müessesesinin mütemmim cüzü sayılması la
zım gelen serbest muhasebecilik ve serbest malî mü
şavirlik tasarılarının da, Sayın Başbakanımız ve Sa
yın Maliye Bakanımızın olumlu yaklaşımları ile, büt
çe kanunundan sonra gündeme gelmesinde zaruret du
yuyoruz, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Vergi Usul 
Kanununda yapılacak değişikliklerin kendimce mü
him saydıklarımı sıraladım. Şimdi, Gelir Vergisi Ka
nununda yapılacak değişikliklere b'ir göz atalım. 

Vergi tahsilatını artırıcı birçok değişiklik* yanında, 
Ibu kanunda bizce en mühim değişiklik, dahilî tevki-
fat hususudur. Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi, 
ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahipleriyle, adi, or
taklıklar, kolektif şirketler ve adî komandit şirketler, 
aşağıda belirtilen esaslara göre, dahilî tevk'Mat yapa
rak vergi dairesine öderler. 

'Dahilî tevkİlfatın tarh, tahakkuk ve ödenmesiyle, 
dahilî tevkifata ilişkin diğer hususlar hakkında, dahilî 
tevklifaiüran tarhına esas alınan tutarların ilgili bulun
dukları kanun hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, adi 
ortaklıklar, kolektif şirketler ve adî komandit şirket
lerce yapılan dahilî tevkifat, hisseleri oranında, or
taklan tarafından yapılmış sayılır. 

Kurulular Vergisi Kanunu uyarınca, eshamlı ko
mandit şirketlerce yapılan dahilî tevkifatın, bomandi^ 
ter ortağın kâr payı oranında hesaplanan tutarı, ko
mandite ortağın dahilî tevk'ifaitı addolunur. Gelir Ver
gisi mükelleflerinin ödeyecekleri vergi oranları tarife
si de en makul seviyelere indirilmiş olup, nispetler 
yüzde 25 ila yüzde 50 oranında tespit edilmiştir. 

154212 sayılı Kurumlar Vergisi, Kanununda yapılan 
değişikliklerin mühimleri ise şunlardır : 

Kanunun 1 inci maddesine iş ortaklıkları eklenmiş
ler. Türkiye'nin dış dünya ile olan ekonomik ilişkileri
nin artaası sonucu, iş ortaklığı şeklindeki kuruluşla
rın sayısı gjiderek artmaktadır. Bu kuruluşlar kazancı 
paylaşmak amacıyla kurulan ortaklıklar olup, belli bir 

— 377 — 



T. B. M. M. B : 28 13 . 11 . 1985 O : 1 

işin birlikte yapıknaısını müştereken taahhüt etmekte
dirler. Diğer bir tabirle, her ortak işin belli bir bö
lümünün yapılmasını taahhüt etmeyip, konsorsiyum 
olarak, topluca, işin tamamını müştereken yapacakla
rını taahhüt demektedirler., 

Ş/alhıs şirketleri veya gerçek kişilerin kurumlarla 
veya kurumların kemdi aralarında oluşturdukları bu 
tür ortaklıklar, yürürlükteki mevzuatımıza göre adi 
ortaklık sayılmaktadır. Bu durum vergileme açısın
dan büyük pröblemlier çıkarmaktadır. Bu tür kuruluş
tan vergi mevzuatı yönümden disiplin altına almak 
lalmacıyla, bu ortaklıkların Kurumlar Vergisi kapsamı
na alınması uygun görülmüştür. 

Yeni bir hükümle, okul, kreş, spor, yurt ve sağ
lık tesislerinin yapımı teşvik edilmektedir. Söz konu-
ısu hükümle, okul, kreş, yurt, spor ve eğ'Mlm tesislerini 
inşa ederek, genel bütçeye dahil dairelere, katma büt
çeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere veya köy
lere bağışlayan mükelleflerin, bu teslislerin inşaatı için 
yaptıkları harcamaların tamamını vergi matrahlarının 
tespitinde gider olarak indirmelerine imkân tanın
maktadır. Ayrıca, mükelleflerin, bu tesislerin inşası 
veya mevcut olan tesislerin faaliyetlerini devam etti
rebilmeleri için, yukarıda belirtilen kuruluşlara yapa
cakları her türlü bağış ve yardımlar da gider olarak 
kabul edilmektedir. Ancak, bu hükümden yararlana-
Ibilmek için, yeniden inşa edilecek olan yurt ve sağlık 
teslislerinin 50 yaltak kapasitesinden az olmaması ge
rekir. Geri kailmış yörelerde bu yatak kapasitesi 35 
olarak (belirlenmiştir., 

Aynı bentte, bilimsel araştırma ve geliş'tlirmeyi teş
vik etmek amacıyla, sadece bu tür faaliyetlerde bulu
nan kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve yardım
ların, bağış ve yardıımı yapan kuruluşların vergi mat
rahlarından indirmeleri öngörülmektedir, öte yandan, 
aynı hükümle, sözü edilen bağış ve yardımları, önce
likle ihtiyaç duyulan yerlere yöneltefollimek için, Mali
ye ve Gümrük Bakanlığına miktar ve bağış yapılacak 
yerleri ve tahsis edileceği kuruluşları belirleme konu
sunda yetki verilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan diğer bir deği
şiklikle, vergi alacağı müessesesi kaldırılmakta; siste
min basitliği açısından kurumlardan elde edilen kâr 
paylarının, ortaklarca verilecek beyannamelere dahil 
edilmemesi ve ayrıca bu kâr paylarından tevklfat ya
pılmaması öngörülmektedir. Siistonin daha sade ve ba-
ısit olması için, kâr paylarından alınan Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisine dahil edilmiş ve vergi nispeti yüz
de 46 olarak belirlenmlişitiiry 

©öylece, öngörülen bu değişiklikle, stopaj matra
hını tespit ve beyanname düzenleme külfeti mükellef 
üzerinden kaldırıl'makta, diğer taraftan vergi idaresi, 
stopaja ilişkin beyannameleri alma, takip etme ve 
'bunlara ilişkin tarh, tahakkuk ve tahsil istemlerinden 
kurtarılmaktadır. Bu oran değişikliği mükelleflere ek 
bir vergi yükü getirmemektedir. Ayrıca, Bakanlar Ku
ruluna, Kurumlar Vergisi nispetini yüzde 50 oranına 
kadar artırma yötkİsi verilmiştir. 

(Kurumlar Vergisi Kanununa, 40 inci maddeyi mü
teakiben, dahilî tevkifaita ilişkin mükerrer 40 inci 
madde dklenmiştir. Eklenen madde ile, Kurumlar Ver
gisi mükellefleri dahilî tevkif at kapsamına alınmakta
dır. Ayrıca, dahilî tevküfatın uygulanmasında, Gelir 
VergM Kanununun dahilî tevk'ifata ilişkin hükümle
rinin, Kurumlar Vergisi mükellefleri için de geçerli 
olacağı açıklanmaktadır. Bu değişiklikle, Gelir ve Ku
rumlar Vergileri mükellefleri arasında, vergi yükü 
açısından paralellik sağlanmıştır. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri, «Ücretlilere 
Vergi îadesi Hakkımda Kanun»un aldı «Vergi ladesi 
Hakkında Kanun» olarak değiştirilmiştir. Böylece, 
«Tam mükellefiyeıfce talb'i olup, ücret geliri elde eden
ler, ticarî, ziraî -küçük çiftçi muaflığından yararla
nanlar dahil- veya meslekî kazançları neden'iyle Gelir 
Vergisine talbi olan mükellefler, emekli, maluliyet, 
dul ve yetim maaşı alanlar ile, bunların, eş, çocuk ve 
Ibalkmakla yükümlü oldukları kimselerin; kamu idare 
ve müesseseleri, gerçek usulde vergilendirilen Gelir 
VergM mükellefleri ve Kurumlar Vergisi mükellefle
rimden (Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi 
ile vergiden muaf tultüllmuş kurumlar dahil) aşağıda 
yazılı mal ve hizmet alımları vergi iadesine talbi tutu
lur, 

Vergi "iadesine esas alınacak harcama tutarı, mal'* 
ve hizmet alımının gerçekleştiği ayda elde edilen net 
geliri aşamaz; 

Ticarî veya meslekî kazançları nedeniyle vergi iade
sinden yararlanacak olan Gelir Vergisi mükellefleri
nin net gelirleri, yıllık beyanname ille bir önceki yıl 
beyan edilen matrahın ticarî veya meslekî kazanca 
îsalbet eden kısımından, kazanç ve ücretleri götürü usul
de vergilendirilen mükelleflerde de, vergi karnelerin
de yer alan vergi matrahından, hesaplanan Gelir Ver
gisi düşüldükten sonra kalan miktarın onik'ide biridir. 
Yıllık beyannameye dahil edilmiş gelir unsurlarından 
herhangi birisi nedeniyle daha önceki yıl içinde vergi 
iadesinden yararlanılmış ise, bu tutar, net gelirin he
saplanmasında nazara alınmaz. 
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Gerçek ücretlerde net ücret geliri, vergiye tabi ol
sun veya olmasın, ücret toplamından, emekli aidatı, 
sosyal sigorta primleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
Ve benleri kamu kurumları içlin yapılan 'kesintiler ve 
vergiler düşüldükten sonra kalan kısımdır. 

Satış hâsıl'aitları üzerinden vergi tevk'ifatı yapılan 
çiftçilerin net gelirleri ise, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 94 üncü maddesine göre, vergi tevk'iıMına 
esas olan satış hâsılatı üzerinden öncelikle yüzde 70 
gider payı, bilalhara tevk'ilf suretiyle kesilen vergi dü
şüldükten sonra kalan kısımdır., 

Vergi iadesi aylık olaralk hesap edilecektir. Vergi 
iadesi, 2 nei madde hükmü de dikkatte alınarak mal 
ve hizmet alımları tutarıma, 

30 bin liraya kadar olan tutara yüzde 20, 
60 b'in liranın; 30 bin lirası için yüzde 20, aşan 

'kısmına yüzde 15, 
I1O0 bin foranın; 60 b'in l'iraısı için yüzde 17,5, aşan 

kısmına yüzde 10, 

100 bin liradan fazlasının; 100 bin lirası içim yüzde 
14,5 aşan kısmına yüzde 5 nispetli uygulanarak hesap
lanacaktır.» 

|BAŞKAN — Sayın Kutaiy, 20 dakikalık süreniz 
dolmuştur efendim; hatırlatıyorum. 

(HAZIM KUTAY (Davamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, tabiatıyla, huzurunuza gelen bu 
'kanun tasarısı hakkındaki görüşlerinizi 20 dakikaya, 
40 dalMkaya sığdırmak mümkün değildir. Ben • ancak, 
değişiklik yapılan Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi 
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununun ana madde
lerini izah edebilecek bir vafkilt bulabildim. 

AnaJValtan Partisi Grubu olarak kamaaltilmiz odur 
İki, bu kanun, Türk verıgl sisteminde gerçekten büyük 
aşmama ve tahsilatı artırıcı bir hizmet sağlayacaktır. 

Grubumuzun bu kanuna vereceği oy müspettir. 
[Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederilm Sayın Kutay. 
ISa'yın İlhan Aşkın, buyurunuz efendim; süreniz 20 

dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, yüce Medisim'izln sayın milletve
killeri; kaimu harcamalarının sağlam kaynaklardan kar
şılanması gereği, hiç şüphesiz hep'imizin iştirak ettiği 
ortak görüştür. Bu nedenle, kamu gelirlerinin en önem
li kaynaklarının başında da vergi gelirleri gelmekte
dir. Devletin etkin hizmet görelb'ilmesi için en sağlam 

kaymağın, hatta enflasyonu dalhi aşağıya çekmede en 
müessir unsurun vergiler olduğunu rahatlıkla söyle
yebilmemiz mümkündür, 

(Her yeni vergi uygulıamaisı, vergi sisteminde eko
nomik ve sosyal yapının değişmesine paralel bazı ye-
nÜlİkleri de beraberimde getirir. Bir nevi, devletin, Va
tandaşın cebimdeki ya da kasasındaki paradan bir mik
tarını kemdi tarafına aktarması neticesini doğurduğun
dan pek sevimli gelmez ve genelde büyük eleştirilere 
de yol açılır^ 

'Başta, enflasyonla etkili bir şekilde mücadele edi
lebilmesi, ekonomide bozulan dengelerin tekrar kuru
labilmesi, teşebbüs ve üretim gücünün artırılabilmesi, 
gereksiz tüketimim kontrol altıma .alınabilmesi,, gide
rek büyük bir ihtiyaç olaralk ortaya çıkan yol, köprü, 
baraj, içme suyu, sulama suyu, enerji üretimi, kanali
zasyon gilb'i kamu altyapı yatırımlarının hızlandırıla-
bilmıesi, millî savunma ilhtiyaçlarımızın karşılanabil
mesi için, gayri safi millî hâsıladaki vergi gelirleri 
payının da istenilen orana yükseltilmesi kaçınılmazı 
olur. 

(ENVER ÖZCAN (Tokat) — Tam tersi oluyor. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Son yıllarda vergi 

gelirlerinin gayri saıfi millî hâsıladaki payının yüzde 
20'lerden yüzde 14*ler civarına düşmesi, bu zorunlu
luğu ister istemez ortaya koymaktadır. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Kim düşürdü? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu bir senede düş
medi herhalde efendim, 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — fki senede... 
ItLHAN AŞKIN (Devamla) — Vergi kayıp ve ka

çağının büyük boyutlara ulaşması hiçbir liberal an
layışla bağdaışltınlamaz. Eğer vergi yükü etk'in ve yay
gın bir biçimde, adaletli olaralk, istenilen düzeyde ger-
çekles/tfirilebillrse, bundan tiopyekûn bütün milletçe ka
zançlı çıkmiamız mümkündür. En azından, iç borçlan
ma ve KİT zamlarına başvurmada azalışlar olur, ma
liyet enflasyonundan slöz ötmelerde azalışlar olur. Ay
rıca, bütçe açıklarının sağlam kaynaklarla karşılanma
sı hali, ekbmomimfei kemiren enflasyonla da müca
delede en etkin unsuru ortaya koymuş olur. 

Görülüyor ki, vergi sisteimiimİzde bazı yeniliklere 
gidilerek, valtanldaşımızı sıkmadan, onun rahatlıkla 
ödeyebileceği oranlarda ve miktarlarda, etkin ve yay
gın bir biçimde vergi gelirlerilmizin artırılmasına ihti
yaç Vardır. 
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Hüfoitaetlkriizce, vergilerin ralha'tlikla verlebitecek 
düzeylerde ve oranlarda oluşturulması kayıt ve belge 
düzeninin eksiksiz uygulanması düşünülmekte, verim-
Tilk, adalet ve yaygınlık ana hedef olarak ele alın-
malkıtadırv 

Denetime büyük ölçüde ağırlık verilecekltir. içinde 
bul'unülan dönemin, anında ve yayığın bir biçimde, 
üretimden tüketime kadar denetlenımesl esası getiril
mektedir. Vergisini ödeyen mükelleflerle, vergMrii 
ödemeyen veya zamanında ödemeyen mükellef ara
sında, vergis'in'i ödeyenler aleyhine ortaya çıkan, bir 
nevi haksız rekabete neden olan çarpıklıkların <İa gi
derilmesi düşünülmektedir. Bunun için de tasarıda, 
vergi ödemede gecikme müeyyidelerimin ağırlaştırılma
sına gidilmektedir. 

ıSayın Başkan, sayın m'illetvek'irieri, Anavatan Par
tisi iktidarı ve onun hükümetti, vergi gelirlerinin artı
rılabilmesi iç'in gerekli hassasiyeti ve cesareti, hazırla
nan vergi paketi ite de ortaya koymuştur. 112 vergi ka
nunu üzerinde yapılan yeni düzenlemeler, tasarıda ol
dukça cesur bir şekilde yer almıştır; hatta Maliye 
Ve Gümrük Bakanlığının bir, iki aiy öncesinden, tasa
nda yer alan hükümleri kamuoyuna açıklamış ol
ması, oldukça geniiş tartışma zamanı ayrılması bakı
mından da önem arz etmektedir. 

IDiğer taraftan, Türk vergü sistemine yeni giren, 
Ücretfiere Vergi ladesi Kanunu -«ayın arkadaşıımız 
da az önce belirtmişti- Vergi ladesi Hakkrnlda Kanun 
olarak bu tasanda yer almaktadır. 

KaJtlma Değer Vergisi Kanunu, bir nevfi otofcontrö-
Iü sağlamada, kayıt ve vergi düzenini geliştirmede 
önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, vergi iadesi sis
temiyle ücretli kesimin desteklendiği açıkça ortadadır. 
Diyebiliriz ki, belki de, Türk vergi sisteminde en ba
şarılı vergi kanunları olaralk maliye tarihlimizde yer 
alacak kanunlar, bu kanunlar olacaktır. Daha ilk uy
gulamaya başladıkları yıllarda dahi başarıya ulaşma
ları dlidukça önemlidir. Ücretlilere Vergi Jades'i Kanu
nu ile toplam Gelir Vergisi içindeki ücretlilere ait 
vergi yükü payının yüzde 65Terden aşağıya çekilmesi, 
»bu kanunla mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, belge dü
zenine geçişiüelk'i önemli rolü dolayısıyla, Katma De
ğer Vergisi uygulamasının başarıya ulaşmasına da 
yardımcı olduğu muhakkaktır. Zira, 1.1.1985 tarihin
den itibaren uygulanmaya konulan Katma Değer 
Vergisi ile hedeflenen 762 milyarlık gelirin, daha 9 
uncu ve 10 uncu aylarda elide edilmesi, yıl sonunda 
ıtakrilben 850 - 900 milyarlık hâsılatın beklenmesi, 
hükümetimizfin bu konudaki hassasiyet ve kararlılığı 
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t ile yakından ilgilidir.' Başarıdaki en büyük payın hü
kümetimize ve özellikle Maliye ve Gümrük Bakan
lığı ile teşkilatına ait olduğu hususunu, altını çize
rek, bir defa dalha ifade ötmek işitiyorum. Demek ki, 
ekonomik politikaların uyguîaımaısında kararlılık ve 
cesaretin rolü bir defa dalha kendini göstermiş olmak
tadır 

IHükümetilmiz tarafından hazırlanan bu yeni vergi 
kanunu tasarısındaki bazı önemli yenilikleri de özetle 
şöylece sıralamamız mümkündür : Vergi idaresinin de
netim yüklünü azaltıcı ve vergi mükelleflerine güvence 
sağlayıcı yeminli malî müşavirlik müessesesi, Vergi 
Usul Kanununun 141 inci maddesine ek 2 nci mad
denin ilavesi ile getirilmiş olmaktadır. İdarenin takdir 
Ihakkı mahfuz kalmak kaydı ile, yeminli malî müşa
virler tarafından incelenen ve tasdik edilen belge ve 
kayıtların doğruluğu kabul edilebilecektir. Ancak, bu 
kurulun yeminli müşavirler odası olarak düşünülmesi 
de gerekmez. Bilindiği gibi, bugünkü gazetelerde bazı 
tartışmalar çıkmıştır. Bu konudaki düşüncelerinıizi de 
böylelikle ifade etımek istiyoruz. Bilindiği gibi, mes
lek odaları ayrı kanunla kurulabilir. Bu balkımdan, 
belki metne böyle bir ilavenin yapılmasında isabet 
vardır; 'bu kanaatimizi de ayrıca belirtmek istiyo
rum. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü mad
desinde belirlenen tarifelerde de, tasarının 27 nci mad
desiyle yeni bir düzenleme getirilerek, 3 milyon liraya 
kadar olan gelirlerden yüzde 25, en sonda 48 milyon 
liradan sonraki gelirler üzerinden de yüzde 50 Gelir 
Vergisi alınacağı belirlenmiştir ki, bu yeni düzenle
me ile mükelleflerin rahatlıkla ödeyebilecekleri ver
giyi ödeme, yani vergiyi gönül rızasıyla ödeme şek
li getirilmiş olmaktadır. 

Vergi tarifelerindeki böylesine yumuşamalarla 
toplam vergi hâsılatında artış sağlandığı, birçok ikti
satçı, maliyeci tarafından ifade edilmektedir. Ameri
ka'da ve İngiltere'de de bunun müspet neticeleri alın
mıştır. Dün de burada MDP sözcüsü Sayın Yaşa da 
bu konudaki düşüncelerini açıkça ortaya koymuşlar
dır. 

Tasarının 37 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu 
maddede 177 de belirlenen, defter tutmada mükellefi
yet sınırları yeniden düzenlenerek, limitler bir hayli 
yükseltilmiş'tir. Mükelleflerin, üst sınırı aşarak yeni 
bir mükellefiyet durumuna gelme endişelerinin de 
ortadan kalkacağı düşünülmektedir; «limiti aşarım» 
düşüncesiyle ortaya çıkan fatura istememe durumu 

I da böylece önlenmiş olmaktadır. 
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iDiğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 94 üncü ımaddesinde düzenlenen vergi tevkifa-
tında bu tasarının 64 üncü maddesi (A) paragrafı ile 
de önemi1! yeni düzenlemeler getirilmektedir. Birkaç 
örnek vermek gerekirse -maddesi geldiğinde de açık 
açık izah edilecektir- Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
belirlenen tiyatrolarda, radyo ve televizyon yapımla
rında çalışan 'bu tiyatro sanatçılarına yapılan ücret 
ödemelerinden, sporculara verilen transfer ücretlerin
den, kâr payı, iştirak hissederi, menkul sermaye irat
ları ve faiz gelirlerinden, gezici olarak millî piyango 
bileti satanlara ödenen komisyon bedellerinden, çift
çilerden satın alınan ziraî mahsullerden, hayvan ve 
hayvan mahsullerinden, kara ve su avcılığı mahsul
lerinden, yüzde 25 nispetinde vergi tevkifatı yapıla
cağı hükme bağlanmaktadır. Ancak, Bakanlar Ku
ruluna, bu maddede yer ala'n tevkif nispetini, her bir 
bentte yer alan ödemeler için ayrı ayrı, sıfıra kadar 
indirmeye veya 1 katma kadar artırmaya veya yeniden 
tespite yetki verilmektedir. Görülüyor ki, böylelikle 
büyük 'bir kolaylık getirilmiş olmaktadır. 

Bakanlar Kuruluna verilen yetki, içinde aşınan ve 
bozulan dengelerin yeniden sağlanması ve özelliği olan 
sektörler için de farklı oranların uygulanması arzu
sundan 'kaynaklanmaktadır. Küçük yerleşim yerlerin
de, özellikle köylerdeki PTT acenteleri ile, bazı iş 
merkezlerindeki dayibaşlarının da götürü usulde vergi 
(mükellefi olabilecekleri hükme bağlanmıştır. Ko
laylıklar ve teşvikler ön plandadır. 

Yine, aynı maddenin (B) paragrafı ile dahilî tev-
kifatm ve tasarının 80 inci maddesi ile de, 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunun 40 mcı maddesini taki
ben eklenen mükerrer 40 ııncı maddesindeki dahilî 
tevkifat müesseselerinin getirilmiş olması, önemli 'bir 
düzenleme olarak vergi sistemimiz içine girmektedir. 
Dahilî tevkifat, mükelleflerce ödenecek Katma Değer 
Vergisi tutarının azamî yüzde 50'si kadar olacaktır. 
Ancak, bu oran, Balkanlar Kurulu tarafından, günün 
şartları ve ekonomik dengelerin tesisi için, gelir un
surları ve faaliyet türleri itibariyle farklı olarak tes
pit edilebilecek ve hatta sıfıra kadar 'indirilebilecek
tir. 'Böylelikle, idare için önemli ve sağlam bir finans
man kaynağının, oldukça adaletli bir biçimde, yani 
Katma Değer Vergisine bağlandırılarak elde* edilme
si istenmektedir. Bu konuda kamuoyunda yoğun eleş
tirilerin olduğu da bir gerçektir; ama öncelikle, dev
letimizin sağlam kaynağa ihtiyacı olduğunu da unut
mayalım. Kaldıki, (Sayın Maliye ve Gümrük Baka
nımız «Bu tevkifatın uygulamasına, faaliyet türleri ve 

söktörlerdeki kârlılık nispeti göz önünde bulundurula
rak geçilecektir» şeklinde kamuoyuna açıklamalarda 
da bulunmuştur. 

Birçok gelişmiş ülkede Katma Değer Vergisi oran
larının kademeli ve hatta yüzde 10'un da üzerinde ol
duğu hepimizin malumudur. Diğer taraftan, ödenecek 
olan bu dahilî tevkifatın müteakip yıl tahakkuk et
tirilecek gelir ve kurumlar vergileri tutarlarından da 
düşülmesi esası getirildiğine göre, müteakip yıldaki 
vergi yükü hafiflemiş olacaktır. Bir, yıl, bir de yılı 
içinde kazançları üzerinden vergilerini ödeyen 4 mil
yon civarındaki çiftçimiz, götürü vergiye tabi 600 
bin civarındaki mükellefimiz, dükkân ve işyerlerin
den elde ettikleri kira gelirlerinin vergisini peşin ola
rak ödeyen gayrimenkul sahiplerimiz, taahhüt işleri 
dolayısıyla istihkaklarından peşin olarak vergi öde
yen müteahhitlerimiz, menkul sermaye iradı sahiple
ri ve aşağı yukarı 3,5-4 milyona yaklaşan ücretlileri
miz vergilerini peşin olarak ödemektedirler. Bunla
rın peşin ödemelerini düşünürsek, adaletin sağlanma
ya çalışıldığı anlamında, bir nevi, peşin vergiyi tah
sil etme durumu da zaruret halinde ortaya çıkmak
tadır. 

Burada iş hâsılatı ön plandadır. Kaldıki, hükü-
metimıiz bir de geçiş dönemini dikkate alarak faaliyet 
türlerine göre ve farklı oranlarda, mükellefleri sık
mayacak bir uygulama ile, bu işi gerçekleştirmeyi 
düşünmektedir. Böylelikle, eşitlik ve adalet prensip
lerine uygunluk da bir ölçüde sağlanmış olacaktır. 

Çiftçiden ücretliye kadar milyonlarca mükellef, 
elde ettiği kazancın yıl veya ay içinde vergisini öder
ken, ticarî kazanç sahiplerinden de, yılı içinde elde 
edilen kazanç üzerinden bir miktarının alınması, ada
let ve eşitlik prensiplerine bir ölçüde yaklaşmaktadır. 
Kaldı 'ki, devletimizin de böylesine sağlam bir gelir 
kaynağına ihtiyacı vardır. 

Tasarının 41 inci maddesiyle, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa mükerrer 20 nci maddenin eklenme
siyle, hükümetimizin, eğitim, öğretim ve sağlık hiz-
mietleriyle, spora verdiği önem de açıkça ortaya kon
maktadır; az önce, sayın arkadaşımız Hazım Kutay 
da bu konudaki görüşlerini belirtmişlerdir. 

Diğer taraftan, ziraî gelirlerde, tevkifattan sonra, 
çiftçilerin yıllık satış hâsılatlarına bakılmaksızın, di-
.ledifcleri takdirde götürü usule geçebiİlmeleri imkânı 
getirilmektedir. Tasarıdaki 51 inci madde ile, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinin 
son fıkrası sonuna bu hüküm eklenımektedir. 
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Ücretlilere vergi iadesi kapsamına, tüccar, çiftçi, 
esnaf ve serbest meslek erbabı da dahil edilerek, ver
gi iadesi 'kapsamı hepimizin de arzu ettiği gibi biraz 
daha genişletilmektedir. 

Kurumlar Vergisi nispeti, tasarının 79 uncu mad
desiyle yüzde 46'ya. çıkarılmakta; ancak, kurumlar
dan gelir elde eden ortakların bir daha 'beyanname 
verme ve vergilendirilme mükellefiyeti de ortadan 
kaldırılmaktadır. ı 

Tasarıda çok önemli bir yeni düzenleme de, Em- j 
laJk Vergisi gelirlerinin belediyelere bırakılmış olma
sıdır. Belki başlangıçta belediyelerimizde uyum zor
lukları olabilecektir; ama, gelecekte iyi teşkilatlana-
bİlen 'belediyelerimiz için önemli gelir kaynağı da 
yaratılmış olacaktır. Seçimle gelmiş olan belediyele
rimiz mutlaka hassas olacaklardır; mükellefe yükle
neceklerini tahmin etmiyorum. Belediye sınırları ve 
belediye mücavir alanları dışındaki köylerdeki bina, 
arsa ve araziler, sınaî ticarî veya turistik amaçlı 'kul
lanılanların haricindekiler de Emlak Vergisinden 
muaf hale getirilmekte böylece köylümüz bürokratik 
bir engelden uzaklaştırılarak büyük kolaylıklara ka
vuşturulmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, vergi kanunla
rımızda yapılacak değişikliklerle ilgili bu tasarı üze
rinden, sanıyorum, maddelere gelindiğinde de uzun 
tartışmalara tanık olacağız. Söz konusu tasarı, yay- I 
gm ve adaletli vergi toplamayı esas almakta, iyi ni
yetli vergi mükellefine çeşitli kolaylıklar sağlamakta, 
vergi kaybına yol açan mükellefler için ise daha et
kili tedbirleri getirmektedir. Gelir dağılımının zaman 
içerisinde daha dengeli bir yapıya kavuşturulması ar
zu edilmektedir. Ortadireğin millî gelirden daha fazla 
pay alması hepimizin temel düşüncesidir. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Aşkın, süreniz doldu, | 
lütfen toparlayın efendim. I 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Hay hay Sayın 
Başkanım. 

Bu durum, hükümet programımızda da, bundan 
iki yıl önce açıkça ortaya konmuştur. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, söz konusu ta
sarıdan yana olduğumuzu, az önce konuşan sayın ar- j 
kadaşımın önerisine aynen iştirak ettiğimi ve grubu
muzun 'bu kanun tasarısına olumlu oy vereceğini be
lirterek, kanunun uygulamalarının memleketimiz ve I 
milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclise ] 
saygılar sunuyorum. (ANAP ve Bağımsızlar sırala- j 
rından alkışlar.) 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın İlhan Aşkın. I 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Enver Özcan ve Sayın Barış Can söz istemişlerdir. 

Sayın Enver Özcan, buyurun efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın özcan, grubunuz adına konuşma süreniz 40 
dakikadır; bu süreyi arkadaşınızla ortaklaşa kullana
caksınız. 

SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına, 40 dakikayı Sayın Barış 
Çan'la ortaklaşa kullanacağız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; benden önce konu
şan arkadaşlarımın tersine, benim konuşmam «İcra
atın dışından» bir konuşma olacak; bunu hemen be
lirtmek istiyorum. 

Gündemimizdeki tasarının sıra sayısı 357'dir. Bu 
tasarı, Vergi Usul Kanunundan tutun, Harçlar Kanu
nuna kadar, vergi sistemimizin tümünü ilgilendiren 
yasalarda değişiklikler öngörüyor. Getirilen bu deği
şiklikler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konu
daki yetkilerinin, yani asal yetkilerinin büyükçe bir 
bölümünü de ne yazıkki, alıp götürüyor ve geriye 
kalanlarının da çoğu kez içini boşaltıyor. 

Değerli üyeler; 142 madde ve 3 geçici maddeden 
oluşan bu tasarı ile - ayrıntı maddeleri bir yana bı
rakılırsa - vergilemenin özüne ilişkin hemen tüm ko
nulara yetkiler - bazen de ölçüsüz bir biçimde, hiç
bir kıstas saptanmadan - Meclisin elinden alınıp, hü
kümete ve yer yer de, tek bir bakanlığa verilmekte
dir. Öyleki, bu tasarı incelendiğinde hemen anlaşılan; 
tasarının manzumesi, bu denli, maddelerle dolu ola
rak değil de, hesapsız bir idarenin, her ne pahasına 
olursa olsun finansman sağlamaya yönelik, «vergile
mede ve zamlamada hükümete tam yetki tasarısı» 
adı altında getirilseydi, aslında, özünde fazla bir şey 
değişmiş olmazdı, fazla bir farkı olmazdı. Halkın 
temsilcileri olarak, halktan alınan her kuruşun alınış 
ve kullanış yöntemlerini denetlemek, bizlerin önde 
gelen, birinci, asal görevi olduğuna göre ve bu dene
timi yapmak bizim hak ve yükümlülüğümüz olduğu
na göre, her şeyden önce bu noktayı özellikle vur
gulamak ve dikkatlerinize sunmak isterim. 

Sayın üyeler, söz konusu tasarı yasa tekniğine ol
duğu kadar, Anayasamızın 73 üncü maddesine, ver
gicilik ilkelerine ve anlayışına olduğu kadar, ülke 
gerçeklerine de aykırıdır. Bu tasarı, 12 vergi yasasın
da değişiklikler getiriyor; öyleki, bazen bir tek mad
deyle, çok önemli yasaları olduğu gibi değiştiriyor, 
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ona maddeler ekliyor. Bu tasarının içinde bir mad
de, tek bir madde gibi görülüyor; ama o madde, çok 
önemli konularda, bazen tamamen yeni şeyler geti
riyor; düzeni, o sistemi, o yasayı altüst ediyor. O ba
kımdan, bu tasarı kanun tekniğine, özellikle vergi 
konusundaki kanun tekniğine aykırı bir anlayışla ha
zırlanmıştır. Çünkü, herbiri. ayrı bir yasa konusu ol
ması ve herbirinin yüce Mecliste uzunca tartışılıp in
celenmesi ve hatta kamuoyunca tartışılması gereken 
birçok konu bir çırpıda, bir tek maddeyle geçiştiril
mekte, değiştirilmekte. Takdir edersiniz ki, bu, yasa 
yapma tekniğine ve biraz önce de belirttiğim gibi, 
özellikle vergi konusunda yasa yapma tekniğine ay
kırıdır. 

Sayın üyeler, bu değişiklikler tasarısı, aynı zaman
da, Anayasamızın 73 üncü maddesine de aykırıdır. 
Anayasamızın 73 üncü maddesi şöyle diyor, şimdi iki 
bendini izninizle okumak istiyorum. 

«Madde 73. — Herkes, kamu giderlerini karşıla
mak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yüküm
lüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı - altını 
çiziyorum - maliye politikasının sosyal amacıdır.» 
Anayasa böyle diyor. Oysa, söz konusu tasarı, gün
demimizde bulunan tasarı baştan sona kadar, özü ba
kımından tamamen ters bir anlayışla hazırlanmıştır. 

Sayın üyeler, ben bu tasarıyı madde madde ince
leyerek zamanınızı almak istemiyorum. Ben, «Bu ta
sarı nasıl bir anlayışla hazırlanmıştır; bu tasarının 
hazırlanmasına hâkim olan zihniyet nedir; Anayasa
nın bu metnine göre nasıl bir trend izliyor?» bunu^ 
izninizle irdelemek istiyorum. 

Tasarının özü, vergi adaleti ve dengeli vergi da
ğılımı ilkelerine tamamen aykırıdır. Değerli milletve
killeri, bunu şöyle irdelemek istiyorum : Her yerde, 
özellikle çağdaş ülkelerde vergi sisteminin temeli, ge
lir vergisidir. Dolayısıyla, eğer gelir vergisi bir ülke
de adaletsiz ise, vergi sisteminin tümü adaletsiz de
mektir. Başka vergi kanunlarında ne yaparsanız ya
pın, tümü, adaletsizlikle malul demektir. Evrensel 
vergicilikte, vergi adaletini anlayabilmek için, baka
lım hangi kıstaslara başvurulur, vergi sistemi hangi 
yönden incelenir? 

Değerli üyeler, bunu anlamak için, evvela, vergi
lemede evrensel iki ilkenin olduğunu belirtelim. Bun
lardan birincisi, vergide artan oranlılık ilkesi ya da 
vergide müterakkilik ilkesi; ikincisi de, ayrım ilkesi, 
yani discrimination ilkesidir. 

Artan oranlılık (müterakkilik) ilkesi, az kazanan
dan az oranlı vergi almak, çok kazanandan daha çok 
oranlı vergi almak demektir, izninizle tekrar etmek 
istiyorum, bu, vergiciliğin temel ilkesidir, evrensel il
kesidir. 

Bu açıdan baktığımızda, elimizdeki bu tasarı ne 
getiriyor? Ne yazık ki, bunu belirtmek zorundayım, 
elimizdeki tasarı bu anlayışa tamamen ters bir anla
yış getiriyor. Bunu daha açık olarak görmek için, ta
sarının 65 inci maddesindeki tabloya göz atmamız 
yeterlidir. 

Değerli üyeler, bu tabloda şunu görüyoruz: Tür
kiye'de bugün vergi verenler ilk 3 milyonluk gelir di
limi içinde olanlardır; onun dışındakiler azınlıktır. 
Bu durumda, 3 milyonluk ilk dilime yüzde 25 gibi 
yuvarlak, global bir oran önermek, toplam vergi ve
renlerin . yüzde 80 - 90'ını kapsamak demektir, yani 
yüzde 80 - 90'ını aynı orana tabi tutmak demektir.' 

Değerli üyeler, hiçbir çağdaş ülkede vergi oranı 
pat diye yüzde 25'ten başlamaz; hiçbir çağdaş vergi
cilik anlayışında ilk gelir dilimi, vergi verenlerin yüz
de 80 - 90'ını kapsayacak şekilde düzenlenmez. Ras
yonel ve etkin bir vergi sistemi, en düşük gelir düze
yindeki insanların insanca yaşaması gerektiği ilkesini 
vurgulamak amacıyla, en azından, bu kategorideki 
insanların, yurttaşların durumunun dikkate alındığım 
belirtmek için, vurgulamak için, ilk vergileme dilimi
ni ve vergi oranını düşük tutar. Bunun psikolojik et
kisi de çok önemlidir. 

Oysa, bu tasarıda bakın nasıl oluyor, bu tasarı 
hasıl başlıyor: «Asgarî ücret düzeyindeki vatandaş
lar yüzde 25 vergi verecek»; ayda 100 bin lira kaza
nan da yüzde 25 oranında vergileniyor, ayda 250 bin 
Türk Lirası alan kişi de gene aym oranda vergileni
yor. Sonra?.. Bundan sonraki dilim 6 milyona çıkı
yor ve vergi oranı yüzde 30 oluyor. Bu tablonun, ta
sarının genel gerekçesinde belirtilen, «Sosyal adaleti 
sağlamak» sözüyle nasıl bağdaştığını anlamak müm
kün değil. Bu ilk dilimdeki yüzde 25 global oranla
ma, dar gelirlilere hiçbir hafifleme hükmü getirme
diği gibi, tersine, gelir düzeyi yükseldikçe, vergi ora
nı, eski oranlamaya göre hafifletiliyor; bir başka de
yişle, vergicilikteki en önemli iki ilkeden birisi olan 
müterakkilik ilkesi, bizim bu tasarımızda tersine işli
yor. Böyle bir anlamsız vergileme anlayışının adı, en 
azından, adaletsizliktir. 

— 383 — 
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Vergi politikası, gelir dağılımı adaletsizliğini gi
dermenin en etkin araçlarından birisidir ve belki de 
en etkinidir. Eğer, bu tasarı, Türkiye'deki gelir dağı
lımı adaletsizliğini düzeltici bir anlayışla hazırlanmış 
olsaydı, gelir düzeyleri yükseldikçe artan oranlarda 
vergileme tablosu gelirdi. Oysa, bu tasarıdaki tarife, 
büyük sıkıntılar içinde yaşamını sürdüren ve yaşamı
nı sürdürme çabasındaki ücretlilerin küçük esnafın, 
küçük tüccarın ve serbest meslek erbabının vergi yü
künü sabit tutuyor, aynı oranda vergileme getiriyor, 
çok kazananların vergisini azaltıyor; sanki, zengini 
daha zengin, fukarayı da daha perişan etmek için 
özellikle düzenlenmiş bir tasan olarak göze çarpıyor. 
Sayın Özal Hükümeti, böyle bir tarife düzenlemesiy
le, zaten epeyce bozduğu gelir dağılımında en ufak 
adalet belirtisi bırakmamaya niyetlidir. Götürü vergi
lemedeki aşırı zamlama da aynı anlayışı yansıttığı gi
bi, insafsız ve ilkel bir yöntem olan Baş Vergisine 
sanki bir dönüş düşüncesi var gibi bir izlenim bıra
kıyor. 

Değerli milletvekilleri, vergicilikte ikinci evrensel 
ilke, ayrım, yani, discrimination ilkesidir. Bu ilke ge
reğince, emek gelirleriyle sermaye gelirleri arasında 
bir ayrım yapılır ve emek gelirleri daha az oranda 
vergilenirken, sermaye gelirleri daha ağır biçimde 
vergilendirilir. Bu fark özellikle belirtilmek istenmiş. 

Oysa bu tasarı bu açıdan da tamamen ters ve çar
pık bir anlayışla hazırlanmıştır. Gerçekten de, bu ta
sarıda emek gelirleri, sermaye gelirine göre daha ağır 
oranda vergileniyor. Bakın nasıl, bir örnek vermek 
istiyorum, tasarıdaki verileri alıyorum: Yıllık kazan
cı 6 milyon Türk Lirası olan bir ücretli, yılda 1 650 000 
Türk Lirası vergi verecek. Bu oranlara göre ve daha 
evvel yürürlükteki oranlara göre, gene, bankadaki 
parasından 6 milyon Türk Lirası faiz alan bir ranti
ye, yılda sadece 600 bin Türk Lirası vergi verecek. 
Yani emek geliri sahibi, rantiyeye oranla, yüzde 170 
oranında daha fazla vergi verecek. Bir başka deyiş
le, bu vaziyette adalet ilkesine aykırı bir durumun ya
nı sıra, bu tasarı ve bu oranlama, atıllığı ödüllendir
mektedir ve bu niteliği ile de, verginin bir başka yö
nü olan, ekonomiye yön verme özelliğine - ekonomi
nin bu ilkesine - ters düşmektedir. 

Değerli üyeler, bu tasarıyla Gelir Vergisi Yasası
nın 85, 86, 87 ve 94 üncü maddeleri değiştirilerek, 
menkul sermaye iratları beyan dışı bırakılmaktadır. 
Yani, tahvil ve mevduat faizleri, kâr - zarar ortaklığı 
belgeleriyle, gelir ortaklığı belgeleri karşılığında elde 
edilen gelirler beyan edilmeyecek ve bu tür gelirler
de - gelirin miktarı ne olursa olsun - vergi yükü en 
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fazla yüzde 25 olarak kalacaktır. Tasarıda her ne 
kadar Kurumlar Vergisi yüzde 40'tan yüzde 46'ya 
yükseltilmekte ise de, hisse senedi gelirlerinden elde 
edilecek iratların beyan dışı bırakılması nedeniyle, bu 
tür gelir elde eden gerçek kişilerde en fazla vergi yü
kü yüzde 46 ile sınırlandırılmış olacaktır. Kaldıki, 
kurumlara tanınan istisna ve muafiyetler nedeniyle, 
aslında Kurumların Vergi yükü yüzde 46'nın çok al
tına düşecektir, yüzde 25'lere kadar da düşebilecek
tir. Zaman, bunu sayın hükümete, korkarız, acı bi
çimde gösterecektir. 

Emek ve sermaye yoğunluğuna göre gelir unsur
ları arasında emek lehine politikalar öngören ve çağ
daş vergiciliğin en temel ilkelerinden biri olan discri
mination, yani ayrım ilkesine son derece aykırı olan 
bu durum, sosyal adalet anlayışına da aynı ölçüde 
ters düşmektedir. Zaten, bu tasarı yasalaşırsa, ülke
mizde artık genel bir Gelir Vergisinden de söz ede
bilmek mümkün olmayacaktır. 

Sermaye gelirlerini maktu olarak ve en fazla yüz
de 25 oranında vergilemeye yönelik olan bu tasarı, 
aslında, kamufle edilmiş biçimde, menkul sermaye 
iratlarını Gelir Vergisi dışına çıkarmaktadır. 

Bu tasarıya göre, yılda 1 milyon liraya kadar ka-
zanabilen bir ücretlinin, küçük tüccarın vergi yükü 
yüzde 25 olarak kalıyor, buna karşılık, sayıları 22 - 23 
olan ve kendilerine ayrıcalık tanınmış olan ihracatçı 
sermaye şirketlerinden, örneğin yılda 100; milyon 
Türk Lirası iştirak geliri elde eden gerçek bir kişide 
de yine vergi yükü yüzde 25 olarak kalmaktadır. Bu 
durum, hakkaniyet ölçülerinin dışındadır değerli mil-~ 
letvekilleri. 

Tasarıda ayrıca, küçük ve orta boy sermaye şir
ketleri de aşırı olarak vergilendirilmektedir. Böylece, 
yüzde 46 gibi global bir vergileme, küçük boy ve or
ta boy şirketler için, bir yerde hükümetin ana politi
kalarından birisi olan kurumlaşmayı engellemekte, o 
politika ile çelişki haline düşmektedir. Bu yönden de 
tabiî, kurumlaşma engelleniyor ve ayrıcalıklı şirket
ler bu noktada da biraz daha ayrıcalık kazanıyor. 
örnek: Gelir Vergisi tarifesine göre, 3 milyon liraya 
kadar olan gelir yüzde 25 oranında vergilenirken, 
yüzde 40 oranına ancak 50 milyon lira diliminde ula
şılıyor; ama kazancı ne olursa olsun, kurumlar yüz
de 46 oranında vergileniyor. Bu tür, küçük ve orta 
çaptaki şirketlerin tasfiyesine yol açacak nitelikteki 
oranlama, vergileme, açıktır ki, kurumlaşmayı, bü
yük şirketleşmeyi engelleyecek ve küçük boy firma
ların batmasına, tasfiye edilmesine yol açacaktır. 



T. B. M. M. B : 28 13 . 11 . 1985 O : 1 

Değerli üyeler, vergilemede etkinlik, gerçekçilik 
ve sosyal adalet ilkelerinden bu kadar uzak olan ta
sarı, üstüne üstlük, - akaryakıt ve harçlarla ilgili bö
lümlere bakabilirsiniz - gene dar gelirli geniş vatan
daş kitlesinin sırtına okkalı zamlar ihsan eylemekte
dir. 

Bu tasarı ile hükümet, baştan sona kadar, elini, 
emekçinin, dar gelirlinin ve küçük işletmecinin cebi
ne daldırmakta, bunu yaparken de ölçüsüzlüğü ve 
pervasızlığı şiar edinmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Özcan, 20 dakikalık süreniz 
doldu efendim, hatırlatıyorum. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — tzin verirseniz 
bitiriyorum efendim. 

İzlenen politika sonucu zaten yoksullaştırılmış 
olan vatandaş kitlesine, bu tasarı, vergi iadesi yoluy
la, sözüm ona, teselli getirdiği iddiasında: «Vergi 
iadesi yoluyla, düşük gelirli grupların mağduriyeti 
önleniyor» deniyor. Ne var ki, bu yöntem de kendi
sinden beklenileni veremeyecektir. Şöyle: Düşük ge
lirlilere avantaj sağladığı iddia edilen vergi iadesi ta
rifesi, öteki tarifeler gibi, gene dar gelirliler aleyhine 
işlemektedir. Örneğin, asgarî ücretle çalışan bir kişiye 
bu tasarı sadece 250 Türk Lirası ek bir avantaj sağ
lamakta, oysa gelir arttıkça sağlanan avantaj da art
maktadır. Dolayısıyla, vergi iadesinin gelir dağılımın
daki bozukluğu düzelttiği iddiası sadece bir kandır
macadır. 

Vergi iadesinin denetim fonksiyonu da boşlukta 
kalıyor kanımca. Çünkü, vergi iade sistemi, aslında 
küçük işletmelere yönelik bir denetleme sistemidir ve 
bu sistem büyük sanayici ve tüccarın hedef saptırma 
tezinden kaynaklanmaktadır. Zira, büyük sanayici 
ve tüccara göre, vergi kaçıran, küçüklerdir; o halde 
onların üzerine gitmelidir, onlar yakalanmalıdır. Ken
dileri ak pak!.. Kabahat küçüklerde, orta sınıfta; öy
le ise, onlara yüklenmeli; öyle ise, onlar denetlenme-
li; gerekirse, onlara karşı, vatandaş, tüketici, jandar
ma gibi kullanılmalı... 

İşte, vergi iadesinin felsefesi bu. Bu felsefe, dev
let ciddiyetiyle bağdaşmayan bir yönteme dayanmak
tadır. Ayrıca, bu vergi iadesi anlayışı, Sayın Özal Hü
kümetinin politikasına da ters düşmektedir; çünkü 
tasarrufu teşvik edeceğine, tüketim teşvik ediliyor. 

Değerli üyeler, bir başka açıdan gene, belge siste
mi, vergicilik yönünden çok etkisiz bir sistem; çün
kü, getirilmek istenen bu sistemle kontrol, vergi ka
çağını önlemek amacıyla, milyonlardan başlanıyor. 
Yani, ana kaynak dururken, atardamarlar, asıl da

marlar dururken, sivrisineklerle denetime başlanıyor 
ve böylece vergi kaçağının önleneceği sanılıyor. Dün
yada hiçbir sistem, kılcal damarlarla uğraşmaz, mil
yonlarla uğraşmaz; çünkü yukarı çıkamaz, bir yer
lerde kaybolur kalır. O bakımdan, vergi denetimi de 
tersinden işleniyor; çünkü, eğer biz vergi kaçağını 
mutlaka önleyeceğiz diye bir saplantıya girersek, ta
biî bu çok çelişkili sonuçlar verebilir. 

Değerli üyeler, sözlerimi şöyle bağlamak istiyo
rum : Birkaç yıldan beri, ülkemizde, ulusal gelir için
de vergi gelirlerinin payı azalıyor. Ulusal gelirde üc
retlilerin payı azalıyor; kârın ve faiz gelirlerinin payı 
artıyor. Varlıklı kesimin yükü azaltılıyor; üstelik, fon
lar yoluyla, varlıklı kesime destek veriliyor; buna 
karşın zamlar yoluyla geniş halk kitlelerine ve yoksul 
kitlelere daha fazla yük yükleniyor. Şimdi, bu tasa
rıyla varlıklı kesim daha da kayırılmakta, dar gelir
lilere daha fazla yük getirilmektedir. 

Sosyal barışı tehlikeye sokacak nitelikteki, «fakir
den al, zengine aktar» tasarısına Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti Grubu olarak olumlu oy vermemiz müm
kün değildir. 

Saygılarla sunarım. (SHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Sayın Barış Can, buyurun efendim. (SHP sırala

rından alkışlar. 
Sayın Barış Can, 17 dakikalık süreniz var efen

dim. 
SHP GRUBU ADINA H. BARTŞ CAN (Sinop) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemok
rat Halkçı Partinin, görüşülmekte olan tasarıya iliş
kin görüşlerini açıklamak üzere sayın arkadaşımla 
birlikte ortaklaşa söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le yüce kurulunuzu saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, görüşülmekte 
olan vergi tasarısına, aslında vergi paketine, «vergi 
reformu» adını takan, böyle bir yakıştırma yapanlar 
var. Aslında, büyük ölçüde, yapılmak istenen, 1986 
yılı vergi açığını kapatabilmek için sıkışık bir anda 
çeşitli vergi yasalarında gelişigüzel yapılmış düzenle
melerin bir paket altında sunulmasından ibaret bu
lunmaktadır. f 

Bu tasarı bize, 1970 yılı bütçesi finansman yasa 
tasarısını anımsattı. O yıllarda da personel reformu 
yasa tasarısı bahane edilerek, söz konusu finansman 
yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
muştu. Aslında getiriliş nedeni tümüyle, bütçe açığı
nı kapatmaya yönelikti. Bu tasarıdan daha cesur idi, 

385. — • 



T. B. M. M. B : 28 13 . 11 . 1985 O : 1 

getirdiği konum itibariyle yeni sunulan vergiler iti
bariyle. O yasaya bu bakımdan haksızlık yapmak ye
rinde olmaz kanısındayım; ancak, yine anımsarsınız, 
o tasarıyı, yani 1970 yılı bütçesi finansman yasasını 
getirenler ilk seçimlerde büyük oy kaybına uğradılar 
ve halkımız o iktidarı, sırf bü yasa dolayısıyla alaşa
ğı etti. 

Sayın milletvekilleri, bu kısa açıklamadan sonra, 
gelelim önümüzdeki yasa tasarısına: Tasarı, genel 
olarak baktığımızda, yasa tekniğinden uzak, çok ace
leye getirildiği her sayfasında belli olan, birilerinin 
bir şeyler yapabilmek amacıyla hazırladığı, bir şeyler 
ortaya koyabilmek amacıyla alelacele hazırladığı bir 
tasan görünümünü vermektedir. Tasarı, muhtelif ver
gi yasalarında değişiklikler öngördüğü halde, her bir 
vergi yasasında değişiklik tasarısı halinde sunulma-
yıp, adeta bir dergiye yazı yazar gibi hazırlanmıştır. 
Aslında bu tasarının adı bile yoktur; Bazı Vergi Ya
salarında Değişiklik Tasarısı imiş! Vergi tekniğini bi
lenler, özellikle yasa hazırlama tekniğini bilenler bu
na kahkaha ile gülerler... Bizi asıl üzen, yamalı boh
çaya çevrilen bu vergi yasalarını yakın iktidarımızda 
nasıl değiştireceğimizdir. (ANAP sıralarından alkış
lar). Gerçek' anlamıyla c zaman çok sıkıntılar çeke
ceğiz ve o sıkıntıya katlanmaya biz razıyız; ama esas 
sıkıntıyı, yine sizlerin bıraktığı, bu yasa düzenleme 
enkazını düzeltme çabaları nedeniyle halkımız çeke-, 
çek. Bunu da sunuş olarak bildirmeyi bir görev say
maktayım. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Vergi tekni
ğini bilenlerin hepsi orada oturuyor; hiç gülen yok 
bakın. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyelim lütfen. 
Devam edin Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, bu tasarı içinde, 12 vergi yasası içinde dikkati
mizi çeken, özellikle Gelir Vergisi, Kurumlar Vergi
si ve Vergi Usul Kanununda yapılması öngörülen de
ğişikliklerdir. Diğerleri pek ilgi alanımıza girmedi; 
ama eleştirilerimizi kısa da olsa yapacağız; ama bu 
üç yasada yapılan değişiklikle vergi düzenimiz âdeta 
alaşağı edilmektedir. Bu bakımdan, ben bu üç yasa
ya ağırlık vererek eleştirilerime başlamak istiyorum. 
önce, 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasında yapılan de
ğişikliklere ilişkin görüşlerimizi açıklayacağım. 

Sayın milletvekilleri, devlet olmanın en belirgin 
göstergelerinden bin, vazgeçilmez birikişim hizmetle
rin yapılması için düzenli bir gelire ve gelir idaresine 
sahip. olmaktır; bu gelirin 'başlıca, kaynağı ise, ver

gidir. Vatandaş olmanın en belirgin göstergesi ise, 
herkesin, ıkamu giderlerini karşılamak üzere, malî 
gücüne ©öre vergi ödemek yükümlülüğünü yerine 
getirmesidir. Vergi yükünün vatandaşlar arasında 
dengeli bir .şekilde dağılımını ve tahsilini sağl'ayabi-
len devlet ise, adil devlettir. 

Hükümetin, 'vergi kanunlarımda getirdiği değişik
lik tasarısının çok önemli bir bölümü, !bu adil devlet 
anlayışından uzak, vatandaşla devlet ve devlet mü
esseseleri arasındaki ilişki ve dengeleri 'bozan, 'kısa 
vadeli kaynak bulma ihtiyaçlarının acelecilikleri için
de hazırlanmış Ibir finansman kanunu tasarısı nite
liğindedir. Bu tasarı, adil bir vergi değişiklik tasarısı 
değildir. Çünkü, Gelir Vergisinin esas tarifesini be
lirleyen 103 üncü maddesinde yapılan yeni düzen
lemelerle, adeta, az (kazanandan çok vergi, çoik kaza
nandan az 'verigi alınması ömgörüknüşıtür. 

Yeni Gelir Vergisi esas tarifesine 'göre, ayda 25 
'bin lira kazanan 'bir kimse ile 250 'hin liira kazanan 
bir kimsemin gelirine uygulanan vergi oranı yüzde 
25'üir; ayda 500 bin lira kazanana uygulanan vergi 
oranı ise, ortalama yüzde 27,5 civarında 'bulunma!k-
tadır. 

Gelir Vergisi esas 'tarifesinde yapılan (bu düzen
leme, «Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, 
maliye politikasının sosyal amacıdır» şeklinde ifade
sini bulan, Anayasanın 73 üncü. maddesinin ikinci 
fıkrasına mutlak aykırı bulunmaktadır. 

İBu 'tasarı, hükümete ölçüsüz yetkiler bahşeden, 
hukukun üstünlüğü ülkesine aykırı ve teknik olarak 
vergilendirilme dengeleri gözetilmeden hazırlanmış 
bir tasarıdır. Çünkü, Gelir Vergisinde vergi kesin
tisini belirleyen 94 üncü maddesinde yapılan deği
şiklik ve yeni düzenlemelerle -tasarıda 64 üncü mad
de oluyor- ücret gelirleri dışımda kalan diğer 
unsurlardaki tevkifat oranı, brüt hâsılat üzerimden 
seyyanen yüzde 25 'olarak öngörülmüştür. 

İBu değişiklik tasarısı kanunlaşıırsa, örneğin serbest 
meslek erbabı yüzde 25, örneğin bir müteahhitin al
mış olduğu hakedişjîerden yüzde 25, örneğin çiftçi
lerin tarım ürünleri satış bedellerinden yüzde 25 ora
nında Gelir Vergisi stopajı yapılacaktır. 

Gelir Vergisi esas tarifesi ile net gelirler için 3 
milyon liraya kadar yüzde 25 oranında, 6 milyon 
liraya kadar ortalama yüzde 27,5 oranında vergilen
dirme önıgörülmüşlken, yukarıda sayılan .'faaliyet dal
larındaki brüt hâsılat üzerinden yüzde 25 nispetinde 
vergi kesintisi yapılmak istenmesi, mutlak bir çeliş
ki ve teknik bir vergilendirilrne hatasıdır. 
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Tasarı incelendiğinde, anılan 94 üncü _maddeye 
konulan .bir fıkra ile, Bakanlar Kuruluna, bu ke
sinti oranını her Ibir 'bentte yer alan ödemeler için, 
ayrı ayrı, sıfıra kadar indirmeye veya 1 katına ka
dar artırmaya yetki verilmiştir. Bu ise, istisnanın ku
ral olması 'türünden, 'hükümete kanun gücünde ta
sarruf lar 'bahşeden son derece tehlikeli yetkiler ve
rilmesi demektir. Verilen yetkiler, vergi muafiyetleri 
yaratacak niteliktedir. Bu tik düzenlemeler, yasala
rın, açık, anlaşılır ve devamlı olması ilkelerine ay
kırı olup, tasarının yasallaşması halinde ekonomik 
istikrarsızlıkları ve karışıklıkları davet edecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı acelecilikle hazır
lanmış 'bir finansman kanunu tasarısıdır; çünkü, 94 
üncü maddenin yeniden düzenlenmesi şûrasında, «Da
hilî Tevkifat» haslığı, adı altında peşin vergi siste
mi -getirilmiştir. Geçmişte hükümetinizce denenmiş 
ve başarısız olduğu için hükümetinizce kaldırılmış 
Olan peşin vergi denemesi, hu kez «Dahilî Tevkifat» 
aidi altında yeniden konulmak istenmektedir. 

Anadolu'da, «Ekini yeşilken ysmdt» diye 'bilinen 
bir söz vardır; daha ziyade, hesapsız kitapsız dav
rananlara yapılan hir yakıştıranadır. İşte, hükümetin 
getirdiği vergi değişiktik tasarısı da, daha kazanılma
mış gelirlere mahsuben vergi istenmesidir ki, mü
kellef denilen vatandaş bu sıkleti çekemez. 

Peşin verginin gayri safi hâsılat üzerinden alın
masının ise hiçbir mantığı yoktur. 'Pratikte bu uy
gulama Katma Değer Vergisinin yüzde 10'dan yüz
de 15'e çıkarılması demektir ki, (bu husus, vergi kay
bını önlemek yerine, Özendirici olacaktır. Çünkü pe
şin verginin kıstası, 'bağlantısı, Katma Değer Vergisi 
orantısı ile ilgili 'bulunmaktadır. Yani, pratikte bu
gün yüzde 10 olan Katma Değer Vergisi, oranı dik
kate aldığımız takdirde, yüzde 15'e çıkacak tır. 

Ayrıca, tasarıda, peşin verginin mahsubunun sağ
lıklı bir biçimde yapıılacağına ilişkin yeterli güvence 
de bulunmamaktadır. Vergi tahsilatında vatandaşın 
beyanına itibar eden hükümet, peşin verginin mah
subunda ona aynı güveni göstermemektedir. öte 
yandan, vergilerinin 'büyük bir kısmını zaten kesinti 
yolu ile peşin olarak ödeyen mükellef grupları, çift 
olarak ödedikleri kesinti sonucu, yaşamlarını sürdür
mekte 'güçlük çekeceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, başka bir adaletsizlik örne
ğine değinmek istiyorum. Gelir Vergisi Kanununda 
yapılmak istenen değişikliklerin önemli bir kısmı, ba
zı kesimler üzerinde vergi yükünü hafifletici nite
likte görülmektedir; ancak bu hafifletme, özel bir 

grup için tümüyle kaldırılma gibi olmaktadıır. Örne
ğin, Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesinde 
yapılan yeni değişiklikle -tasarıda 59 uncu madde 
olarak görülüyor- anonim şirketlerin ortakları, limi-
ted şirketlerin ortakları, ne tutarda bir temettü ahr-
larsa alsınlar, beyanname vermeyecekler ve müte
rakki vergilenmeden kurtulacaklardır. Mesela, bir 
tüccar ya da serbest meslek erbabı, bir yıl fiilen 
çalışıp didinip, diyelim ki, yılda ICO milyon lira ka
zansın; bu tüccar, bu 100 milyon lirayı beyan ede
cek ve bundan, yeni getirilen tarifeye göre, 45 mil
yon 350 (bin lira vergi verecektir; 'ama bir anonim 
şirket ortağı, bu şirketten 100 milyon liralık temet
tü alsa, ne beyan edecek, ne de bir vergi verecektir. 
Yani, sırt üstü yatanlar kazanacaktır. Bu arada, İş 
Bankası hisselerini kapatanlar da yasaldılar tabiî. 

Deniyor ki : «Anonim şirketler de Kurumlar 
Vergisi veriyor.» 

Kurumlar Türkiye'de her zaman vergi verdi sa
yın milletvekilleri; ama aynı zamanda bunların or
takları da temettülerinden vergi veriyordu. Böyle 
olsa bile, bugün yüzde 40 olan Kurumlar Vergisi 
oranına göre, bu verginin yarısı, ortağın 'vergisi di
ye alınıyordu ve ortak, beyanname vererek bunu ver
gisinden ımahsup ediyordu; ama ortak, aldığı temet-
tüe göre müterakki vergisini veriyordu. «Bugün Ku
rumlar Vergisi nispetini 6 puan artırarak bunu nihaî 
vergi yapıyoruz» diyorsunuz; yani «Ortağın vergisini 
yüzde 26'ya çıkarttık» diyorsunuz. Bu bile bu çarpık
lığı gidermiyor. Bir anonim şirket ortağı yüzde 26 
vergi vermiş gibi olurken, aynı kazancı elde eden 
bir başkası yüzde 4*6 vergi vermiş oluyor. Bu, şir
ketleşmeyi özendirmek değil, adaletsizlik yaratan ve 
bazı çevrelere birtakım imtiyazlar sağlayan bir uy
gulama şeklidir. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, ıfcasarı ile, Gelir Ver
gisi sistemimiz, özellikle tüccar, esnaf ve serbest 
meslek erbabı için fifctif matrahlar üzerinden vergi 
alınmasına yönelik en ilkel vergi sistemine dönüş
türülmektedir. Sayın arkadaşım Özcan'ın da belirt
tiği gibi, bunun adı «baş »vergisi, kelle vergisi» ola
rak tabir edilir. 

Yine Gelir Vergisi sistemindeki, çok kazanana 
çok vergi, artan oranlı vergi düzeni saptırılarak, se-
düler vergi sistemi getirilmekte, vergiciliğin ana il
kelerinden «avırma teorisi» dikkate alınmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Vergi Usul Kanununda ya
pılan değişikliklere de bir parça değinmek istiyorum. 
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Vergi Usul Kanunu hükümlerinde yapılmak is
tenen değişikliklerin çoğunun üzerinde durmaya değ
mez görüşündeyiz, ©unların çoğu teknik düzenleme
lerdir ve bazıları da, olsa da, olmasa da olur cin
sinden yapılan düzenlemeler niteliğindedir; örneğin, 
vergi ziyama sebep olmuş kişilerin TRT ve basında 
teşhiri konusu gibi, ama bunun sakıncalarını da 
önergelerimizle ayrıca düzelteceğiz. 

Ciddî bir örgütlenmeye ve donanıma girmeyen, 
elemanlarını her gün kaybeden, ta tepeden itibaren 
erazyoına uğramış bir bakanlık, kendi görevlerini ve 
yetkilerini bilmez ve böylece devletin hakkı olan 
vergiyi alamazken, 'birkaç kişinin teşhiri ile, vengi 
hâsılatı ve verimini artıramaz. Bunlardan önce, ik
tidarın ve görevli /bakanlığın vergi alabilecek yapı
ya kavuşturulması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, 'bugün vergi incelemesi ora
nı sıfırdır, ©u nedenle, Vergi Usul Kanununda ya
pılması düşünülen önemli gördüğümüz 'bir iki ko
nuyla değineceğiz. 

©unlardan ilki, Vergi Usul Kanununun 11 inci 
maddesine eklenen son fıkradır. Yeni eklenen bu fık
raya göre, al im-satım muamelelerinde ve hizmet 'ifa
larında, işlemlerden vergi kesmek ve ödemek duru
munda olanlar, hu vergilerini kesmez ve ödemez ise
ler, hatta 'kestiği halde verigi dairelerine 'ödemez ise
ler, kendilerinden vergi kesilenler de ısoırumlu ola
caklardır. örneğin, bir mal aldınız; bu malı size sa
tan, hu malı alırken vergi tevkif atı yaptı; ama bunu 
vergi dairesine yatırmadı; yine hiır serbest meslek 
erbabına bir hizmet gördürdünüz, sizden gerekli sto
pajı yaptı, sizin hak edişinizden bunu kesti; ama 
verigi dairesine yaıtırmaldı; bundan siz de sorumlu 
olacaksınız. 

Bunun hiçbir hukuk teorisiyle ve hiçbir hukuk 
mantığıyla izahı yoktur. Bu, iradeniz dışında, adeta 
'bir nevi cezalandırma almaktadır. 

iSayın milletvekilleri, Vergi Usul Kanununda, üze
rinde durmaya değer gördüğümüz bir diğer konu da, 
127 ncî maddede yapılmak istenen değiş ikiliklerdir. 
Bu madde, biliyorsunuz, yoklama" memurlarıyla il
gili olan düzenlemeleri getirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, süreniz dol
muştur, lütfen toparlayın efendim. 

H. BARIŞ CAN (Dâvamla) — (Efendim, biraz 
izninizi rica edeyim. 

Getirilen yeni hükümlere göre, yoklama memur
larına olağanüstü yetkiler verilmektedir sayın ımil-
letvekiMeri. Özellikle 127 nci maddenin (e) bendi 
'olarak düzenlenen kısımda, tümüyle meslekî bir for

masyonu, hukuk bilgisini, muhasebe tekniğini, işlet
me kurallarını bilmeyi gerektiren konular düzenlen
miştir. Bu yetkiler de, bugünkü formasyonlarını bil
diğimiz yoklama memurlarına verilmektedir,, Yokla
ma memurları bugün vergi dairelerinde en alt dü
zey personel durumunda çaliştalan kişilerdir. Bun
ların hiçbiri kendilerine yüklenen işlevin gerektirdi
ği formasyona sahip olmadıkları gibi, bu tasarıyla 
yeniden göreve alınmaları öngörülen 10 bin kişilik 
yetişmiş kadro da Türkiye'de yoiktur. O halde bu
radan, askere alma gibi bir yöntemle birtakım va
tandaşlara cömertçe yetkiler verilecek sonucu çık
maktadır. Böyle bir cahiller ordusunun, hem de yet
kili olarak, toplum ve ticaret hayatında yapacağı 
tahribatı şu andan kestirmek mümkün olabilmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir konu, sakıncalı 
gördüğümüz konulardan biri, Vergi Usul Kanunu
nun 231 linçi maddesine eklenen bir hükümle orta
ya çıkmaktadır. Bu yeni hükme göre, alışverişlerde 
satıcılar müşterinin hüviyet ibrazını ve kimliğinin is
patını isteyeceklerdir, ©unun hiçbir ülkede olduğu
nu sanmıyoruz. iBu, vatandaşları birbirleriyle sürtüş
meye sokacak bir düzenleme niteliğinde olmaktadır. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri, Sayın Öz-
can birçok konulara değindi; ancak ben ücretlilere 
vergi iadesi konusunda ne 'getirildi, ne götürüldü ko
nusuna bir açıklık kazandırmak ve özellikle de Ana
vatan grubu sözcüsü 'arkadaşlarınla teknik düzeyde 
celvap vermek amacıyla huzurlarınıza bir hesaplama 
getireceğim. 

Tasarıyla, Ibu Kanunda yapılmak istenen deği
şikliklerle, vergi iadesinden yararlanacak olanların 
kapsamı genişletilmekte, ücretliler yanında çiftçi, tüc
car ve serbest meslek erbabı da bu kapsama alın
maktadır. Geçim zorluğunun had safhaya çıktığı 
böyle bir dönemde, cüzi de olsa, küçük esnaf ve 
sanatkârlara imkân yaratmak tabii ki, yararlı ola
caktır. Ancak, vergi iadesi uygulamasının bugünkü 
şekliyle Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 
hâsılatlarının konlürol etkinliğinin bulunmadığını, top
lanan belgelerin kontrolünün yapılamadığını, vergi 
iadesi alanlarının kırtasiyecilikle bürokrasi içinde 
boğulduğunu, vergi dairelerinin iş yükünün son de
rece arttığını belirtmek isteriz. 

Öte yandan, daha önce belirttiğimiz gibi, geçin
mek için gelirlerinin tümünü harcayanlara, vergi 
iadesi yoluyla yeterli bir gelir sağlandığını ve bu 
yolla gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderildiğini 
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iddia etmek, fanteziden, kandıırmacadan öteye gide
mez. Bu konuda .aşağıda bir değerlendirme yapa
cağım. 

Yıllık met gelir 250, 300, 350, 400, 500, 600, 7C0 
ve 750 bin lira dilimlerinin bir kıyaslamasını yapar
sak, sayın arkadaş'larımıziın 'hesaplama hatalarının 
ne ikadar yanlış olduğunu hemen görmüş oluruz. Bu 
dilimlerin (karşılığında ihalen mevcut duruma göre 
alınabilecek vergi iadesinin yıllık tutarları sırasıyla, 
50, 60, 67, 75, 90 ve 115 'bin lira olmakta; tasarıya 
göre alınabilecekler 50, 60, 70, 78, 93, 123 olmakta; 
fark ise, en alt iki dilimde sıfır ve en son 'dillimde 8 
bin lira olarak karşımıza çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can .süreniz 'bitti; 
lütfen efendim... 

H. BARIŞ CÂN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Görüldüğü gibi, Vergi ladesi Kanununda yapıl
mak istenen değişikliklerle düşük ücretli memura, 
işçiye, asgarî ücretle çalışana bir şey verilmemekte
dir. Eline ayda net 25 bin lira para geçen bir işçi, 
memur ve emekliye yeni düzenlemeler 'hiçbir men
faat sağlamlamaktadır. Eline ayda net 3 333 lira 
geçene bu tasarıyla sağlanan ilave menfaat ise, ayda 
sadece ve sadece Sayın özcan'da hesaplamışlar. 250 
liradır. Bu durum, çiftçi, küçük .esnaf ve -tüccar, 
serbest meslek erbabı için de aynen geçerlidir, yani, 
'bunlardan düşük vergi grubuna girenlere, yani yılda 
250 bin lira .gelir elde edenlere ayda 4 150 lira men
faat sağlanırken, örneğin yılda 25 milyon lira ka
zanana yıllık 1 miılyon 314 bin lira ödenecektir. 

Sayın milletvekilleri, 'görüldüğü gibi, vergi iades 
yoluyla, gelir dağılımındaki dengeyi sağlamak bir ya
na, denge daha da bozulmaktadır. Dileyen arkada
şımızla -biraz önce onlar da hesaplama yapmışlar-
hesaplamayı yapmaya da hazırız. 

Sayın milleüvekilleri, diğer konulara da değinmek 
isterdik: zamanımız ölçüsünde tasarının bir bölümü
nü eleştirmeye çalıştık. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, özellikle 
vergi sistemimizi altüst eden bu yasa tasarısına 
karşı oyumuz menfî olacaktır. 

Bu duygularla yüce kurulu saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barış Can 
Sayın 'milletvekilleri, gruplar adına yapılan ko 

nuşmâlar burada bitmiştir. Şahısları adına söz is 
teyen arkadaşlarıma söz vereceğim. 

Söz isteyen arkadaşlarımın isimlerini okuyorum : 
Sayın Vural Arıkan, Sayın Ruşan Işın, Sayın Tünkân 
Arıkan, Sayın Metin Üstünel. 

Sayın Vural Arıkan, buyurun efendim. 
Sayın Arıkan, süreniz 10 dakikadır efendim. 

VURAL ARIKAN (bırak) — 'İçtüzüğün 61 inci 
maddesi gereğince, ben şalhsen süremin 20 (Jakika 
olması lazım geldiğini düşünüyorum; zira, Danışma 
Kurulu, grupların sürelerini 20 dakikadan 40 dakika
ya çıkardığına ve kişisel konuşma süresinin de bu
nun yarısı olması gerektiğine göre, benim de 20 da
kika süreyle konuşmamı tabiî karşılayacağınızı sa
nıyorum Sayın Başkan. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, Danışma Kuru
lunun kararı önümde : Yalnız gruplar adına yapı
lacak konuşmalarda sürenin 40 dakika olmasını ka
bul etmiştir; milletvekilleri için de, 2 kişiye söz 
hakkı tanımıştır; başka bir açıklık getirmemiştir. 

Genel hükümler dairesinde süreniz 10 dakikadır; 
hatırlatırım efendim. 

VURAL ARIKAN {izmir) — Zaten, bizim de
mokrasimiz, milletvekillerinin, özellikle sade mill'löt-
velkillerinin konuşmaması esası üzerine kurulmuştur; 
bunu da belirtmek isterim. (SOP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerh" milletvekilleri; vergi yasa
ları üç açıdan incelenebilir : 

1. Anayasa hükümlerine ' uygunluk • açısından, 
" 2. Vergi hukuku ilkelerine uygunluk ve modern 
maliye anlayışına uygunluk bakımından,. 

3. .Bir tasarı getirilirken, hedef alınan ekonomik 
'ıcdeflerin, amaçlanan ekonomik hedeflerin, sosyal 
hedeflerin ve fiskal hedeflerin gerçekleştirilip gerçek
leştirilemeyeceği bakımından. 

İzin verirseniz ben kısaca, bir film şeridi şeklinde 
bu konulara değineceğim. 

Usul Kanununda yeni bir müessese getiriliyor : 
Özel ödeme müddetleri. Bu, Anayasada mevcut bu
lunan hak arama hürriyetine aykırıdır. Bakınız na
sıl : Diyelim ki, Çorum'da 1986 yılında bir mükel
lef tetkik ediliyor; tetkik edilen hesapları da 1981 
yılıyla alakalı. Haklı olarak, itiraz hakkını kullanı
yor; iki sene sonra, 1988'de bitiyor. Mükellefe başlan
gıçta salınan vergi 2 milyon; ceza 6 milyon. Kabul 
^diyoruz ki, mükellef de, ihtilaf bittikten sonra bu
nu ödemeye kalkıyor. 2 milyonla, 6 milyonu mu ödü-
or sadece? Hayır. Şimdi, tasarı diyor ki, «Mademki 

bu 1981 yılı" dönemiyle alakalıdır; 81'den itibaren, 
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gecikme zammını da öde.» 2 milyonun gecikme zam
mını hesaplayınız; 6 milyon 600 bin lira eder; ilk 
ay için yüzde 10, ondan sonra yüzde 4 istersiniz. Bu 
nedir? Bu, mükellefleri korkutarak, hâkim huzuruna 
çıkmaktan men etmektir, tıpkı Polis, Yasasındaki 
zihniyet gibi. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Sadece o mudur? Şimdi, kamu hukukuna ay
kırı bir husus arz edeceğim : İnceleme hakkı mükel
lefindir. İncelemeden sonra bir ihbarname salarlar, 
bir de ceza ihbarnamesi gönderirler. Bunun hukukî 
niteliği nedir? Bunun hukukî niteliği, idarî işlemdir. 
Siz, 1986 yılında tesis ettiğiniz bu idarî işlemi, eğer 
1981'e kadar götürüyorsanız, idarî işlemi geriye teş
mil ediyorsunuz demektir. Oysa, bizim Anayasamızda 
kanunların geriye teşmili mümkün değildir; hatta. 
Anayasa Mahkemesinin kararlarının bile geriye teş
mili mümkün değildir. Binaenaleyh, bu yönden de 
hukuka karşı ağır bir hata işlenmiştir. 

Üçüncü konuya geliyorum : Türk vergi sistemin
de beyan ilkesi geçerlidir. Beyan, mükellefi, kendili
ğinden, hiçbir araştırmaya, başka bir muameleye ge
rek kalmaksızın borçlu kılan bir müessesedir. O yüz
den «Beyan ilkesine karşı itiraz edilemez» denir; 
maddî hatalar müstesna. Buna mukabil, idarenin de 
bir inceleme yetkisi vardır; bunu zamanaşımı içeri
sinde inceleyecek. 5 yıl sonra inceleyeceksin ve on
dan sonra diyeceksin ki, «kusura bakma, ben geç 
kaldım; ama sen gecikme zammını ver bana.» Böy
le devlet anlayışı olmaz ve hakkaniyet ve nasafet 
kaidelerine de uygun düşmez. Bir Hotanto'da bile 
mükellefi zedeleyici böyle bir kanun, böyle bir hü
küm getirilmez. (SHP, MDP ve Bağımsızlar sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

2. Parlamentonun en büyük yetkisi, suçları ve 
cezaları tespit etmektir; parlamentonun dışında hiç
bir organ ceza tespit edemez. Yine, suçlan ve cezaları 
kaldırma yetkisi, münhasıran parlamentodadır; istis-
naen de Sayın Cumhurbaşkanımızdadır. 

Şimdi, satırlar arasına bakıyoruz; hükümet, indi
rimleri artırdığı gibi, istisnaları artırdığı gibi, diyor 
ki : «Hem maktu cezaları, hem de nispî cezaları ben 
3 misli ile 10 misline kadar artırayım.» 

Burada, parlamento yetkisinin aşikâr biçimde gaspı 
vardır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri) Cumhuri
yet tarihinde ilk defa bir hükümet, parlamentonun 
ceza koyma yetkisini kendisine istiyor. Bu, mümkün 
olamaz. 

13 . 11 . 1985 O : 1 

Üçüncü noktaya geliyorum : Barış Can arkada-
• gımız izah ettiler; müteselsil mesuliyet. Müteselsil me

suliyetin ortaya gelebilmesi için, ya irade lazım gele
cektir ya da kanun. Kanunla, müteselsil mesuliyetin 
bütün unsurları gösterilmek mecburiyetindedir. Nite
kim, Anayasa Mahkemesi de kararlarında aynen 
şöyle söyler : «Mükellefin ekonomik ve sosyal duru
munu etkileyici hususlar Bakanlar Kurulunun yetki
sine bırakılamaz; münhasıran kanunda olacaktır.» 
binaenaleyh, müteselsil mesuliyetin şartlarının şurtla-
rınm (şekil unsurları da dahil) Maliye Bakanlığına 
bırakılması keyfiyeti, kanımca Anayasayı ihlal eden 
hususlardan bir diğeridir. Kaldıki, vergi hukuku açı
sından da bunun hatası vardır. Vergide bir şahsîlik 
ilkesi, şahsiyet ilkesi vardır ve bu aynı zamanda tek
liği ifade eder. Tekliğin olduğu yerde müteselsil me
suliyetin getirilmesi söz konusu olamaz. Bakınız, Usul 
Kanununu, Gedir Vergisi sistemini inceleyiniz ne 
göreceksiniz. Koca, karısının ve küçük çocuğunun 
gelirlerini beyan ediyor; ama Türk vergi sistemi neyi 
kabul etmiş? Demiş ki, «Herbiri kendi malından me
suldür.» Yoksa, çocuğun veya karının malından ala
madığınızı, eşten; kocadan alamıyorsunuz. Niçin? 
Mükellefiyetteki şahsîlik dolayısıyla; hatta bu o ka
dar ileri gitmiş ki, mirasçılar bile murisin vergi borç
larından şahsen müteselsil olarak sorumlu değiller; 
herbiri kendi payı kadar sorumlu. O halde, Türk ver
gi hukukunda belirtilmiş, kabul görmüş; bizde ve 
diğer ülkelerde böyle iken, siz, iki şirket arasında 
balyozu indireceksiniz, «Sen bundan mesulsün» diye
ceksiniz... Mesela, İlhan Aşkın arkadaşımızın bir fir
ması var, bendenizin de bir firmam var. Ben İlhan 
Aşkın arkadaşımıza bir mal satıyorum; o diyor ki, 
«Vural, ver Katma Değer Vergisini» Kendisinden 
Katma Değer Vergisini alıyorum ye ben beyan etmi
yorum. Şimdi, «Hayır mademki Vural beyan etmedi, 
gel arkadaş senden alacağım, İlhan'dan alacağım» di
yor. Bunun hukuk sistemiyle, (ne kamu hukuku sis
temiyle, ne özel hukuk sistemiyle) izah edilir tutarlı 
bir tarafı varsa, ben şurayı terk ederim;' yeter ki, 
inandırın, görüşelim. 

Eğer, burada müteselsil mesuliyeti getirirseniz, bir 
başka sonuçla daha karşılaşacaksınız : Müteselsil 
borç, fer'ini de kavrar biliyorsunuz. Vergi hukukunda 
fer'i müessesesi var. Nedir fer'i müessesesi? Birisi ge
cikme zammı, diğeri ceza. Alamadınız mükelleften, 
gideceksiniz ondan alacaksınız... O zaman cezaların 
şahsîliği müessesesini ihlal etmiş olmuyor musunuz? 
Cezaların şahsîliği müessesesini kendiliğinden ayak-
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lar altına alıyorsunuz^ bu da mümkün değildir. Kal-
dıki, mükellef kim? Mükellef, kendisine vergi borcu 
terettüp eden kişi. Sonra, vergi borcunu doğuran 
olay ne? Vergi borcunu doğuran olay, kazancın bağ
landığı olaylar veya hukukî durumlardır. O, benimle 
alakalı değil, karşı tarafla alakalı. Ben bu sorumlu
luğu nasıl üstlenebilirim? Devlet odur ki, kendisini, 
bekçi düdüğü gibi devamlı, mükelleflere hissettirebil-
sin ve ondan sonra kimse de işlem yapamasın. 

Yeminli malî müşavirlik müessesesinde de Ana
yasaya aykırılık, var. Arkadaşlarıımız sadece odaların 
kurulmasıyla alakalı olarak bunu söylediler. O balkım
dan değil; yeminli malî müşavir, devlet adına, yasa 
tasarlısında mevcut bükümlere göre, inceleme yapiacalk 
•kişidir. Yarii, b'ir kamu hiızmeiji görüyor. Bu kamu 
hizmetine tayin edilecek kişinin riiteliği nedir, görev
leri nedir, sorumluluğu nedir, yetkileri nedir- Bunları 
yönetmelikle tayin eddbilir milsiniz? Anayaısanın ilgll'i 
124 üncü maddesi de bunu açıkça gösteriyor. 

IBuraldan şu çıkıyor : B'izİm hükümetimiz çok ser-
•besitî -lislllyior; «filana it'Umıat edin, sizlin adınıza cezala
rınızı da ben tayin edeyim; ama bir gün kaldırayım 
b'ir gün değiştireyim, ralhaıt olalım, s'i'z de gönlünüzü ra-
Iha't tutun» diyor; ama, yaptığımız bir yemin var; hu
kukumuza saygılı olm'aya medburuz. îmanınız, şimdiye 
kadar vergi yasallarının anayasal denetimi ilk defa bu 
Mecriîite sıöz konusu oluyor; şümdiye kadar bu şansı
mız öllmamııştır. ürriilt ederim ki, şerefi de sizlere ait 
oîsun, talbii ben de dalhil olmak üzere. 

Yoklama memurlarına verilen yetki ve kapatma 
cezaları : Yoklatma memurlarına ne yetki veriliyor? 
Kasayı açma yefükilsi var. G'Mı bir yoklama memuru, 
kasayı açıyor, içinde bir defter bulunuyor; diyor ki. 
«iBunlda suç emaresi var, ben alıp götürüyorum». Ne
yi götürüyorsunuz? Yoklama memuruna, suç emare-
'Sİ'ni anında tayin ötme yetkisini veriyorsunuz ve adam 
götürüyor ve ondan sonra da ona istinaden kapatma 
cezasını veriyorsunuz... Kapatma cezası, özel sektö
rün himayesine ait Anayasadaki hükme aykırı; ama. 
yoklama memurlarının yoklama zaptı şöyle tutuluyor : 
Mükellef veya yetkiliıs'i yoksa, bir polis memuruna 
imzalatabiliyor, yoksa bir muhtara itazaiaitiaiblliyor, ih
tiyar heyetinden b'ir üyeye irrızalatalbiliyor. Eğer, top
lumda huzursuzluk istemiyorsanız -ki, vergi meselesi 
en çok huzursuzluk yaratan bir konudur- şiddete git
tiğiniz sürece iktidarların sonunu tayin eder; tıpkı 
Yol Vergisiyle, Hayvan Vergisi gilb'i, Hatırlayınız... 
Genç arkadaşlarıımız bilmezler, o zamanlar Yol Ver
gisini ödemeyenleri hapsettirirlerdi; Hayvan Vergisi

ni! ödemeyenleri hapsettirirlerdi; ama bir gün o şiddet 
geri tepti. Onun için, modern maliyecilik arilayıışı içe
risinde, gereği kadar şiddet, mümkün olduğu kadar 
rahatlık esası geUirilmel'idir. Neumark'a bakarsanız, 
görürsünüz : Rahatlık es/aşı, istisna ve muatfiyetlertn 
çokluğu değildir; müke'U'eıfle vatandaş arasındaki iliş
kinin çağdaşlığıdır, insanlığıdır. 

Getirilen müesseselerden birisi de, iş ortaklığı mü
essesesidir. B'ir kuruim bildiğimiz anonim şirket, bir 
gerçek klışi ile yalhuit da kurum niteliği olmayan tüzel
kişilerle belirli bir işi yapacak. Belirli bir işi taahhüt 
öiiltiği zaman, o artık kurum sayılıyor, yani yüzde 46 
nispetinde bir vergi ödüyor, o ortaklıktan pay alanlar 
liiçibir vergi Ödemiyorlar. Burada, Türk bankacılık sis-
lûmJne karşı bir haksız rekabet unsuru doğmaktadır; 
çünkü özel finanıs kurumlarının, hatta Mam bankacı
lığının temelinde, işlem, iş ortaklığı şeklinde yürür. 
Faizle çalışilmadığı için, gititiğonlızde, «Şu işe ortak ya
palım» deniyor, bir mukavele yapılıyor ve siz geliri
nizi alıyorsunuz. Bankalara mevduat yatıran vatandaş-
'arınnzdan vergi alıyorsunuz; fakat buradaki hile şer-
''yyede vergi alamıyorsunuz. Belki diyeoeksıiniz ki, 
Türk banlkaları da bunu yapsın. Türk bankalarının 
bunu yapması mümkün değil; çünkü Bankalar Ka
nunu, onların iş ortaklığı şeklinde çalışmalarını en-
'lelllıyor. Bu yönden de dikkatli olmamız lazım gel-
î'ği kanısındayım., 

IBAŞKAN — Sayın Arıkan, süreniz dolmuştur, lüt-
•sn toparlayınız efendim, 

VURAL AREKAN . (Devamla) — Anlatıyorum 
3fendim. 

IBAıŞKAN — Lüibfen... (M'DP, SHP şiarlarından, 
'Müsaade edin anlatısın Sayın Başkan» sesleri) 

IBAŞKAN — Herkes vazifesini yapacak efendim. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Anlatıyorum 

elendim» 

Simidi arkafdaş'lari'mız, «Bu yetkileri istemekle, ko-
' aylık esasını getiriyoruz» dediler. Rica edeceğim, 94 
incü maddedeki tevkifatları alın, alt alta sıralayın; 
'tepsi de dahil olmak üzere, 50 tane tevklfat vardır. 
bunlar, öyle olacağını sanıyorum ki, bir senede en az 
100 kere değişecektür. Ne vatandaşın, ne yargıçların, 
ıs de müşavirlerin bu işin altından kolay kolay çıka-
b ilmeleri mümkün olamayacaktır; tıpkı Hazinede, 
gümrük reformlarında indirmeleri, bindirmeleri k'iım-
seriin talkip edememesi gilbi. Binaenaleyh, kolaylık de
ğil, aksine zorluk olacaktır, 
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Niye hükümet bunu yapıyor, niye bu yetkiye bu 
kadar sarılıyor? Hükümetin bu yetkiye sarılmasının 
nedeni, yönetimlin ©siki uygulamasının da böyle olma
sıdır. 1981 yılından 1983 yılına 'kadar Türkiye'de Da
nışma MeelM'ne 47 vergi kanunu getirilmiş; kimisi beş 
'kere değiştirilmiş, kimisi altı kere, kiim'isü yedi kere 
değiştirilmiştir. öyi'e olmuştur ki, bir harcırah hükmü 
dahi, yan'i •harcırahların nasıl vergilendirileceği keyfi
yeti dahi 4 kere değişmiş, sonunda ilkine rücu edil-
ımüş'tir, ilki gibi olmuştur; vakıa budur. Hükümetin 
yapısında var bu. «'Bu parlamentodan sık sık vergi 
kanunlarını geçirmek mümkün değil. O zaman, ben 
bu yetik ileri almak suretiyle bunu yerine getireyim» 
diyor. Hükümetimizin düşüncesi bu. Oysa, dün sa
yın hocamız da ifade ettiler; bu, Anayasaya aykırıdır. 
Nitekim, doktrin de bunu yavaş yavaş incelemeye 
başlamıştır, îsttanlbul Barosu Dergiıs'in'in eylül sayısın
da Prof. Dr. Sel'alhaıtliin Tuncer -ki maliye kökenl'idlr-
«B'izHm geçen sene çıkarttı nş olduğumuz yeitMü'er dahi, 
Türkiye'de Balkanlar Kuruluna vergileme konusunda 
tanınmış en geniış yeilkiiTerdir. Bunların Anayasaya uy
gunluğu tartışma konusu yapılabilir; çünkü bu yetki
ler, mükellefler arası eşitliği bozduğu gibi, bazen 
vergi yüklerini ortadan kaldırmaya kadar da gidebilir
ler» diyor. 

Televizyonda bir mükellef d'izlıs'i geçlit olacak, bi
liyorsunuz. Bu geçit 3 hususa aykırıdır : 

1. Türkiye'nin de imzalamış bulunduğu insan 
Halkları Evrensel Beyannamesinin 5 irici madldles»ine 
aykırıdır : «Kişilere, haysiyetlerini zeddeyidi muame
leler yapılamaz» der, 

2. Aynı hüküm, Anayasanın 17 nci maddesine 
açık bir şekilde alınmıştır. 

3. 38 inci maddeye de aykırıdır; 38 inci madde
de, «Ceza niteliğindeki güvenlik tedbirleri mutlaka. 
kanunda düzenlenir» der. Binaenaleyh, bu konuda da 
Maliye Bakanlığına yetki verilmiş oliması, yanlış ol
duğu kadar, eşitlik ilkesine de aykırıdır; bu da Vergi 
Usul Kanununun şümulünden doğar. Vergi Usul Ka
nunu, sadece Vergi Usul Kanununun uygulandığı ver
giler hakkındadır; gümrük ve tekel idareleri tarafın
dan alınan vergiler hakkında uıygulanamaız. 

Şimdi, Mriisi gümrük kaçakçılığı yapıyor; gümrük
te Katma Değer Vergici kaçakçılığı yapıyor, onu teş
hir etmiyorsunuz; ama, Veraset Vergisi intikalinde ra
yiç bedelden doğan bir ihtilafa ceza uygulandı mı, onu 
teşhir ediyorsunuz... Bu da, kanun önünde eşitTik i'lke-
ısine aykırıdır 
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.MaldldeHfer geldiği zaman da yine konuşurum; Sa
yın Başkanımızın müsaımaıhaısını da suiistimal etmek 
'istemiyorum. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve selameti bakı
mından bu taisarının bir kere de, içerisin'de değerli ar
kadaşlarımızın bulunduğu Anayasa Komisyonunda 
i'ncdenmesine dalir bir de önerge vermiş bulunuyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Değerli arkaldaışlarım, hükümet adına Sayın Mali

ye ve Gümrük Bakanı Kurtoelbe Alptemıoçin söz is-
temiışlerdir. 

IKendiıleririi daJvet ediyorum efendim; buyuurun 
sayın ATptemoç'in, 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Şahıslar üzerine 
söz bitsin, ondan sonra çağırın, 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır; çok rica ede
rimi... tçitüzüğü'müzün 62 nci maddesfi sarihtir; «Hükü
mete, esas kömi'syona ve siyasî parti gruplarına söz al
mada öncelik tanınır. İlk öncelik esas komisyona, ikin
ci öncelik hükümete, üçüncü öncelik siyasî parti grup
larına aittir» der, şahusiiar omdan sonra gdir. Bu ara
da yüne arkadaşıma da söz vereceğim. Hükümetin ön
celik hakkı var, İçtüzük sarih. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, hükü
metin bu davranışı insicamı bozmaktadır. Herhalde 
tenkitler ağır geldi; sayın balkan araya girip, insicamı 
'bozmak istiyor. 

(BAŞKAN — İçtüzüğü değiştirdiğimiz zaman, bun
ların hepsini düşünün, tespit edin. 

Buyurun Sayın Bakan; süreniz 20 dakikadır. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEIBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; hazı vergi kanun
larında değişiklik yapılmasıyla ilgili yasa tasarımız 
üzerinde, genelde 'gruplar adına ve şahsı adına söz 
alıp konuşma yapan değerli arkadaşlarımızın dile 
getirdikleri •husus'larda hazı açıklıklar ıgetirmek ve bu 
değişiklik tasarısını neden getirdiğimizi, amaçlarımı
zın ne olduğunu, hu arada sizlere bir kere daha ifa
de etmiş olmak için söz almış bulunuyorum. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Bunu daha önce 
ifade ettiniz mi? Genel Kurulda sayın bakan? 

BAŞKAN — 'Sözü kesmeyelim lütfen. 
Devam 'buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN '(Devamla) — Değerli 
üyeler, sevgili nTiilıletvekiılleri; vergi sisteminde öngör
düğümüz değişikliklerin temel gerekçesi, vergide ve-

392 — 



T. B. M. M. B : 28 

rim, etkenlik ve adaleti sağlamak,.vergi 'güvenlik ve I 
denetimine ilişkin müessese ve kuralları işler 'hale 

"•getirmektir. Diğer 'bir deyişle, vergi kayıp ve kaça
ğının 'önlenmesi temdi hedefimizdir. Ayrıca, vergi uy-
guHamasında kolaylık ve sadelik sağlamak gayesiyle 
bazı bürokratik işlemler, azaltılmak veya birleştiril
mek suretiyle kaldırılmak istenmektedir. 

'Dünyanın 'bütün gelişmiş üllikelıerinde, vergi dene-
tknine çök büyük önem verilmiştir. 'Denetimin temel 
gerekçesi, vergi ödeme açısından mükellefler ara- i 
sında eşitliği sağlamaktır. Denetimi artırmak ve yay- j 
gınlaştormaikla biz aslında, vergi ödeyen mükellefle
rimizi kanunsuz 'bir haksız rekabetten kurtarmayı 
amaçlıyoruz. Vergisini ödeyen bir mükellef, vergisini 
ödemeyenin karşısında ekonomik olarak 'güçsüz du- I 
ruma düşmesin istiyoruz. Ayrıca, vergisini ödeme
yen 'kişinin denetimsiz kalması, vergisini tam ve za
manında ödeyen kişi için kötü 'bir örnek olmasın I 
istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın her ülkesinde ve 
Türk iyemizde de, kavranamayan kazançlar ve tahsil I 
edilemeyen vergiler vardır. Getirdiğimiz yasa tasarı
sı ile 'ilk etapta, bu kavranamayan kazançları kavra- j 
yabifanek, ödenmediğinden şikâyet ettiğimiz vergileri J 
ödenebilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz; bunun için I 
de, yaygın ve yoğun vergi denetiminin etkinliğini ar
tırmak için, vergi yoklama memurlarının yetkilerini 
artırıyoruz. Vergi ödemedeki gecikmenin müeyyide
sini ağırlaştırıyoruz ve verginin ucuz bir finansman 
kaynağı olmasını engelliyoruz. 'Kullanılması gereken 
'belgelerin küllanilmadığının veya işyerinde bulundu-
ruılmadığının tespiti halinde, belli şartlarla, mükellef- t 
ilerin işverlerinln 1 haftaya kadar kapatılması esası
nı getiriyoruz. 

Biraz sonra detaylarına gireceğimiz, gerek ka
patma cezası ve gerekse teşhir hadisesi; vergi kaybı
na yol açmayı alışkanlık haline getirenler; denetim
ler sonucu yapılan ihtarlara rağmen, Vergi Usul 
Kanununda ve diğer vergi kanunlarında yapmaya 
mecbur öldüğü şeyleri yapmamakta ısrar eden, vergi 
ziyama sebep olan, bölge düzeninin bir türlü mem> I 
leketimizde kurulamamasına ısrarla sebep olan mü
kellefler için getirilmektedir. 'Bunların usul ve esas
larını Maliye ve Gümrük Bakanlığı tespit edecektir. I 

(Değerli arkadaşlar, sorulara cevap vermeden ön
ce, çok önemli gördüğümüz ve bir arkadaşımızın da I 
değindiği, dahilî tevkif at hadisesiyle ilgili kısa açık
lama yapmak istiyorum. I 
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Biliyorsunuz, bugün itibariyle, ücretliler ve" işçi
lerin vergileri, maaşlarını aldıkları zaman kesilmek
tedir. Müteahhitler istihkaklarını aldıkları zaman bel
li bir miktar stopaj yapulmakta ve kesilen bu stopaj
lar daha sonra hesaplaşılarak tasfiye edilmektedir. 
Gayrimenkullerini işyeri olarak kiraya veren mü
kelleflerin kazançlarından stopaj tahsil edilmektedir. 
.Çiftçilerin sattıkları ürünler üzerinden belli ölçüde 
stopaj alınmaktadır. Menkul sermaye iradı kazanç
ları olanlardan, gene stopaj alınmakta ve ıserbest 
meslek mensupları yaptıkları hizmet için maklbuz 
kestiklerinde, kazançları üzerinden yine belli bir öl
çüde stopaj alınmaktadır. Dahilî teVkifatla, bu sto
paj usulünü yaygınlaştırmak, vergide eşitliği ve yay
gınlığı sağlamak amaçlanmıştır. 

Arkadaşlarımız değindiler, «IBu, peşin vergi de
mektir, peşin vergi daha önce de uygulanmıştır ba
şarılı olmamıştır. Bu tevkifatın ve bu verginin de 
'başarılı olmayacağına inanıyoruz» diye ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlar, bundan önce, «Peşin vergi» 
adıyla uygulamaya konulan hadise ne idi, ne oldu 
ve niye başarılı olamadı konusu üzerinde çök kı
sa olarak durmak istiyorum. 

1981 senesinde uygulamaya konulan peşin vergi, 
50 bin liradan başlayıp, 600 bin liraya kadar çıkan 
ve değişik mükellef gruplarının - kazançları ne olur
sa olsun - ödemeleri gereken bir vergi idi. Bu vergi
nin adalet tarafı biraz noksandı. Az kazanan bir vatan
daşın, «Ben 5ü bin lira verirken benden çok daha fazla 
kazanan vatandaşın en üst kademede 600 bin lira öde
mesi benim için adil değildir» diye düşündü ve vergiyi 
ödememekte direndi. Bazen de bakıldı, hakikaten, 600 
bin lira peşin vergi ödeyen bir mükellefin kazancı 
on milyonlarla belki yüz milyonlarla ifade edildi. O 
halde, böylesine sabit rakamlarla bir peşin vergi alın
ması belki pek de adil değil idi; uygulamada da ek
siklikler, yanlışlar görüldü ve bu uygulamadan za
manın hükümetleri vazgeçti. 

Şimdi biz ne yapmak istiyoruz? Biz diyoruz ki, 
eğer bir dahilî tevkif at getirmek istiyorsak, bu da
hilî tevkifat, kazanç olduğu zaman alınsın, kazan
mayandan alınmasın. Eğer, bir mükellef bir mal sa
tıyorsa, bu malın yapılmasında kendisinin yarattığı 
katma değerin yüzde 10'u kadar Katma Değer Ver
gisi ödemektedir, eğer bir» hizmet yapıyorsa bu hiz
metin yüzde 10'u kadar Katma Değer Vergisi öde
mektedir. Yani, mal satılıyorsa, hizmet yapılıyorsa, 
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bir Katma Değer Vergisi ödenmektedir; satış yoksa,. 
hizmet yoksa, demek ki, Katma Değer Vergisi de 
ödenmeyecektir. Ne kadar çok satar, ne kadar çok 
hizmet verirse, o kadar çok da kazancı olacak, ciro
su olacak ve bir Katma Değer Vergisi ödeyecektir. 
O halde, faaliyetle, kazançla ilgili bir olaydır Katma 
Değer Vergisi; bir nispî hadise : Kazanç olduğunda 
alınıyor, olmadığında alınmıyor. 

İşte biz, bu dahilî tevkif atı Katma Değer Vergi
siyle ilişkili kılalım dedik. Nasıl kuralım ilişkiyi? Kat
ma Değer Vergisini, mükellef beyan ediyor; bütün 
mahsupları, düşmeleri vesairelerini yaptıktan sonra 
diyor ki, «Ben şu kadar, mesela 10 bin lira Katma 
Değer Vergisi ödeyeceğim» pekâlâ, sen Katma De
ğer Vergisi olarak 10 bin lira ödeyeceksin, senin 
en çok ödeyeceğin daimî tevkifat miktarı 5 bin lira
dır. Kazanç varsa, Katma Değer Vergisi meydana 
geliyor ise, o halde bunun yarısı kadar, en çok, Kat
ma Değer Vergisinin yarısı kadar bir dahilî tevkifat 
yapacaksın, diyoruz. Neden en çok? İki şey için en 
çok diyoruz : Bir tanesi, piyasa : Şu gün itibariyle 
belirli koşullarda dönmektedir; bir nakit sıkışıklığı 
vardır, yoktur; yeni bir sistem gelmektedir; az olsa 
da, çok olsa da bir değişiklik göstermektedir. Piya
sanın bu değişikliğe ayak uydurabilmesi için belli 
bir geçiş dönemini öngörmektedir hükümetimiz. Di
yoruz ki, mesela, dört ay için senden alacağımız 
maksimum dahilî tevkifatın sadece 1/4'ünü ödeyecek
sin; yani o 5 bin lirayı değil de, mesela ilk dört ay 
için 1 250 lira ödeyeceksin. Ondan sonra tespit ede
ceğimiz bir zaman için - henüz kanun Meclisten çık
madı, ve Bakanlar Kurulu kararı alınmadığı için ke
sin tarihler, kesin rakamlar söylemem mümkün de
ğil - ikinci dört ay için, bu senin ödeyeceğin 5 bin 
lira, 2 500 lira olarak tahsil edilecektir; ama ondan 
sonraki dönemler için artık senin ödeyeceğin para 
5 bin liradır diyoruz. İşte, bu yumuşak geçiş içinde 
piyasa kendisini bu koşullara rahatlıkla adapte ede
bilecektir diye düşünüyoruz. 

İkinci bir nedenimiz daha var : Neden en çok 
yüzde 5 diyorum? Öyle faaliyet kolları var ki, bura
da kazanç, nispî olarak hakikaten düşük; yüzde 4 ile, 
yüzde 7 ile, yüzde 8 ile çalışan bazı işkolları var. 
Eğer, siz yüzde 7 ile, 8 ile çalışan bir ışkolundan yüz
de 5 dahilî tevkifat alırsanız, onun hemen hemen ka
zancının tamamını peşin olarak almış olursunuz, o 
halde ne yapalım? .Yine mesela, eğer bu işkolundaki 
kazanç yüzde 7 ise, oradan alacağımız maksimum da
hilî tevkifat 1 olsun, yani kazancı yüzde 25 olan bir 
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I işkolunda, eğer 10 bin lira Katma Değer Vergisi ge
rekiyor ise ve maksimum 5 bin lira ödeyecek idiyse, 
böyle bir işkolunda, kalksın bin lira da dahilî tevki
fat ödesin, ve bu dahilî tevkifatları da - getirdiğimiz 
sistemde - öteki sene gelirini beyan ettiği, kazancını 
beyan ettiği ve vergisi tespit edildiği zaman ödemesi 
gereken vergiyle mahsup etsin diyoruz. Böylece, hem 
zaman içinde devletin alacağı gelirin belli bir şekilde 
değer kaybetmesine engel olacağız, hem mükellefin 
kumbaraya atar gibi belirli zamanlarda, belirli mik
tarlarda ödeyeceği paraların, ona taksitlerle Gelir 
Vergisi veya Kurumlar Vergisi ödemesi sırasında çok 

j büyük bir külfet olmasının da önüne geçmiş olaca
ğız-

Değerli arkadaşlar, dahilî tevkifat konusu sualler 
ve cevaplar bölümünde belki yine gündeme gelebilir; 
ama devam etmek istiyorum. Yasada birçok kolay-

: lıklar var; birkaç örnek vereyim. Mesela, bir tanesi, 
seyyar millî piyango bayilerini beyanname verme
sinden vazgeçmelerini sağlıyoruz; bilet aldıkları yerde 
stopaj ödeyecekler; defter tutmayacaklar, beyanna
me vermeyecekler. Heykeltraş, yazar, müzisyen gibi 
sanatçıların belli bir miktarda stopaj ödemek sure
tiyle basit bir şekilde vergilendirilmelerini öngörüyo
ruz. Devlet tarafından desteklenen tiyatro sanatçıla
rının ve sporcuların transfer ücretlerinden sadece 
belli bir oranda stopaj alınmasını öngörüyoruz. Çift
çiler için defter tutma mecburiyetini kaldırıyoruz; 
isterse tutabilir; ama eğer tutmak istemiyorsa mec-

I bur değil. Stopaj olayını, çeşitli kombinezonlar dü-
I şünmek suretiyle mutlaka yapılabilir hale getirerek, 
I alınamayan, tespit edilemeyen vergilerin alınabilmesi-
I ni öngörüyoruz. İşletme defteri için, defter tutma had

lerini yukarıya çıkartıyoruz. Biliyorsunuz, hükümet 
işbaşına geldiğinde 6 milyon ve 6,6 milyon olan def-

I ter hadleri 3 kat artırılmış, 18 ve 19,8 milyon hadle-
I rine yükseltilmişti; ama bugünün koşullarında, bu da 
i yetmemektedir. İşletme defteri tutan mükelleflerin 

rahat hareket edebilmelerini sağlamak, fatura almak
tan kaçınmalarına engel olmak, fatura kesmelerini 
teşvik etmek için bu hadleri artırıyoruz. 

Okul, kreş, öğrenci yurdu, eğitim tesisleri, benzeri 
I tesisleri kurmak, işletmek niyetinde olan vergi mü

kelleflerine, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mü
kelleflerine, yaptıkları harcamaları vergiden muaf tut-

j mak, işletmede elde edecekleri kazançları belirli süre
ler (kalkınmada öncelikli yerler için 10 yıl, diğer yö-

j reler için 5 yıl) vergi dışı tutmak suretiyle, özellikle 
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gençliğimize birtakım yeni tesislerin kazandırılma
sını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. 

Dilekçelere, faturalara vesair evraka pul yapış<-
tırılmasını ortadan kaldırıyoruz. Malum, bir fatura 
kaçağı; işte 10 bin liraya kadar pul yapıştırmak mec
buriyeti var; ama adam diyor ki, pulum yok, muha
sebecim kayıp, yarın gel gibi mazeret de ortadan kal
kıyor. 

Biliyorsunuz, 1984 yılı başında uygulamaya geçir
diğimiz, ücretlilere vergi iadesi hadisesi var. Sorular 
kısmına geldiğimizde daha derin cevaplamak müm
kün; ama bu -başlattığımız, hem sabit gelirliye bir 
maddî imkân sağlayacak, hem de belge düzeninin tees
süs etmesinde önemli bir katkısı olacak olan bu sis
tem, önümüzdeki sene sadece ücretliler için kalmaya
cak; serbest meslek mensubu, köylü ve bütün vatan
daşlarımıza, esnafımıza da teşmil edilir hale getirile
cektir. 

Birçok formalite ortadan kaldırılmıştır, vatanda
şın bürokratik engellerle boğulmasına engel olunmak 
istenmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bir süre sonra bu yüce çatı 
altında 1986 bütçesini tartışacağız. 1986 bütçesi tak
dimini 26 Ekimde yaptım, halen komisyonda görüş
meler devam etmektedir. 

Bütçe tasarısıyla 1986 yılı için öngördüğümüz büt
çe büyüklüğü, ödenekler bazında 7 trilyon 251 milyar 
500 milyondur. Bu bütçede cari hizmetler olarak 3 
trilyon 46 milyar 500 milyon; yatırım ödeneği ola
rak 1 trilyon 295 milyar; transfer ödeneği olarak 
2 trilyon 910 milyar harcanması öngörülmüştür. Bu 
harcamaların yapılabilmesi için Devletin sağlam gelir 
kaynaklarına ihtiyacı vardır. 

Değerli milletvekilleri, şunu temin ve açıkça ifade 
edeyim ki, daima, dürüst mükellefin yanında olaca
ğız; vergi ödeme görevini yerine getirmeyeni bir ba
kıma ödüllendiren sisteme son vereceğiz. Bütün endi
şelerimiz, bütün hazırlıklarımız bunu esas almıştır. 

Şimdi, müsaade ederseniz, bazı arkadaşların ka
nunla ilgili olarak yaptıkları tenkitler üzerinde ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın bakan, bir dakikanızı rica ede
yim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmakta
dır. Sayın bakanın konuşmaları çalışma süremizi bir
kaç dakika geçecektir; ondan sonra da bir arkadaşı
mızın daha stöz hakkı vardır. 
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O itibarla, maddelere geçinceye kadar sürenin uza
tılmasını; oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim, devam buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Çok te
şekkür ediyorum Sayın Başkan, çok teşekkür ederim 
sayın milletvekilleri. 

Efendim kimi arkadaşımız, «birçok vergi kanunu 
bir arada tadat edilmi'ş, getirilmiştir» diyor; kimisi 
«yamalı bohça» diyor; kimisi, «Olmaz böyle şey, 
Anayasaya aykırıdır» diyor. 

Müsâade ederseniz, size değişiklik yapılan bazı 
kanunların başlıklarını okuyayım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Saym Başkan, o ta
dil ettiğiniz kanunları ben kütüphaneden istedim, ben
den bir hafta müddet istediler temin edebilmek için. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — öyle mi 
efendim? O halde ben, sizin arzunuza da bu vesileyle 
cevap vermiş olacağım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yetmez Sayın Ba
kan, onların kendisi gelmeli. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, süreniz dolmakta
dır; lütfen... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Efendim, 
eğer müsaade ederseniz, arkadaşlar laf atmaz, bana 
konuşma imkânı tanırsa... 

BAŞKAN — Yok, şimdiye kadar söz atan olma
dı, kesen de olmadı; lütfen devam buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Efen
dim, kanun numarası 3222, kabul tarihi 6.6.1985. icra 
ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun 92, 93 ve 
94 üncü Maddeleri ile Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 500 üncü Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun. 

Kanun numarası 3217, kabul tarihi 5.6.1985. 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
Bazı .Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna 
Üç Ek Madde ilavesiyle 1177 sayılı Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanununun 44 üncü Maddesinin (a) Bendi
nin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hepsi 
sizin kanunlarınız. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Bizim 
kanunlarımız. 

Sadece yeni kanunlar getirmiyor; arz ediyorum. 
1318 sayılı Finansman Kanunu, kabul tarihi 10 

Ağustos 1970. Birinci kısım; Taşıt Alım Vergisi; ikin
ci kısım, İşletme Vergisi, üçüncü kısım, Gayrimenkul 
Kıymet Artış Vergisi; dördüncü kısım, Spor Toto 
Vergisi; altıncı bölüm, Bina inşaat Vergisi ile ilgili 
çeşitli hükümler; altıncı kısım, Emlak Alım Vergisi 
Kanununda yapılan değişiklikler; yedinci kısım, Ve
raset ve intikal Vergisi Kanunuyla ilgili değişiklik
ler; sekizinci kısım, filan filan vergi kanunuyla ilgili 
yapılan değişiklikler. Yani, sadece yeni kanunlar de
ğil; ama mevcut kanunlarda bazı değişiklikleri de 
yapmış. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 15 yasayı 1 yasa ile 
tadil ediyorsunuz Sayın Bakan.. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen müdahale buyurma
yın; lütfen... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Kanun 
numarası 2248, kabul tarihi 12.6.1979. 1412 sayılı Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine Fıkra ilave 
Edilmesine Dair Kanun. 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
gibi, aşağı yukarı 15 kadar kanunda değişiklik var. 

Değerli arkadaşlar, demek ki, işte bugüne kadar-
ki yapılan uygulamaların dışında yapılmış bir hadise 
yok. Anayasaya aykırıdır, uygundur, değildir müna
kaşalarını burada yapmak da yersiz; ama, «Efendim 
isim böyle olmaz» deniliyorsa, ismi değiştirebiliriz. 

DÜRCAN EMİRBAYER (izmir) — «Kazık Ka
nunu» diyelim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Bunun 
ismine, «Şu sayılı filan kanunun, şu sayılı filan ka
nunun, şu sayılı filan kanunun bazı maddelerinde de-
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» diyebiliriz. 
Değerli milletvekilleri, gayet tabiî ki, değerli katkı
larıyla bu kanunun en mükemmel bir şekle ulaşması 
için çalışacaklardır ve biz de olumlu tüm tekliflere 
uymak durumundayız. (SHP sıralarından, «Vakti dol
du» sesleri) 

Değerli arkadaşlar, tabiî, şimdi üç gmp 20'şer da
kika, bir milletvekilimiz de 10 dakika uzatmalı ola
rak konuşursa, bakan da... 

BAŞKAN — Sizinki de uzatmalı efendim, buyu
run. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — ... Ba
kan da 20 dakika olursa, tabiî biraz telaş başlıyor; 
acaba yetiştiremeyecek miyim, cevap veremediğim 
hususlar olacak mı, diye. 

BAŞKAN — Konunun önemi bakımından bugün 
müsamahalıyız efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sağolu-
nuz Sayın Başkan, her zaman müsamahanıza sığını
yoruz. v 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Siz tenkitlere cevap 

verin, biz dinliyoruz. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen

dim. 

Evet, buyurun efendim, buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bir arkadaşımız, «Hiç
bir kanunda, hiçbir ülkede, yüzde 25 ile vergi tarife
sinin başladığı görülmemiştir» dedi. 

OECD'nin son raporunda bazı ülkelerin vergi ta
rifelerine şöyle beraberce bir bakalım; düşük oran
lardan başlayanlar da vardır tabiî. Mesela, Avustral
ya'nın... • ' _ 

AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Han
gi vergi türünde? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Gelir 
Vergisi efendim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Hangi 
dilimlerin? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Efen
dim, Avusturya'da yüzde 21, Yeni Zelanda'da yüzde 
20, ingiltere'de yüzde 25; yani bazı ülkelerde de, ha
kikaten var, değil mi arkadaşlar? Bakın, mesela Avus
turya'da enteresan bir durum var; sıfırla başlıyor, on
dan sonra yüzde 30'la devam edip, yüzde 60'a kadar 
çıkıyor. 

Değerli arkadaşlar, elimde kitaplar vardır, tetkik 
etmek isterseniz her zaman bakabilirsiniz. Bazı ül
kelerde de... 

AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — O ki
taplara yıllardan beri bakıyoruz Sayın Bakan. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bazı ül
kelerde de yüzde 25'in üstünde başlıyor tarifeler. 

SALÎM EREL (Konya) — Sayın Bakan, buralar
daki fert başına düşen millî geliri de söyler misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen karşılıklı konuşmaya
lım; hatibin sözünü kesmeyelim efendim, lütfen. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, eğer OECD belgelerini yanlış yazıyorlarsa, o za
man söyleyecek bir şey yok; ama yanlış bilgileri bu 
kürsüden verenler, tabiî ki, kendileri düşünsünler. Mü
saade ediniz lütfen, konuşmama devam edeyim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Yanlış 
cevâp veriyorsunuz. Ayıptır. Zorla nezaket dışına çı
kartmayın insanı. Ayıp, ayıp. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, lütfen müdahale edin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim, hatibe 
müdahale etmeyin. Siz de çıkar konuşur, yanlışlarını 
tasrih buyurursunuz efendim. 

Buyurun sayın hatip, buyurun efendim. Karşılıklı 
konuşunca böyle oluyor tabiî. 

Lütfen toparlayınız Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, arkadaşımız, «Ücretlilere vergi iadesiyle sa
dece 250 liralık bir ilave getirilmiştir» şeklinde bu
yurdular. 

Hakikaten, ücretlilere vergi iadesinde 1985 yılın
da yapılan değişiklikle, 25 bin liraya kadar olan har
camaların yüzde 20 vergi iadesine tabi olacağını ön
görmüştük. Şimdi, bu yeni getirdiğimiz teklifte, 30 
bin liraya kadar olan harcamalarda yüzde 20 oranın
da vergi iadesine hak kazanacaklarını ifade ediyoruz. 
Eğer birini öbüründen çıkartırsanız, hesap ederseniz; 
doğrudur, 250 liralık bir fark vardır; ama bu demek 
değildir ki, 6 bin lira verilmemektedir veya daha ön
ce Verdiğimiz 5 750 lira verilmiyor da, sadece 250 
lira veriliyor demek değildir. 30 bin liraya kadar, 
ücretlilere yüzde 20 vergi iadesi yapılmaktadır. Bu, 
düşük ücretlilere yapılan bir ilave ödemedir değerli 
arkadaşlar. Haziran sonu itibariyle, 1985 senesinde 
ücretlilere yapılan vergi iadesi 109 milyar olmuştur; 
yıl sonuna' kadar bunun 200 milyarlara ulaşacağını, 
belki de geçeceğini söylemek mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım lütfen toparlayalım. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hayhay 
efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Emek 
geliri, temettü geliri; bilgi verecek misimiz? 

BAŞKAN — Siz cevap vermeyin efendim, lütfen. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, bazı arkadaşlar işyeri kapatmadan 
bahsettiler. 

işyeri kapatma ile ilgili kanun hükmünde karar
nameden gerekçesiyle okumak lazım tabiî. Eğer bir 
mükellef vergi ziyama sebep oluyorsa, eğer kayıt 
düzenine uymuyorsa, kendisine ihtar ediliyor, yaptığı 
hata tutanakta bir kere tespit ediliyor, daha sonra 
yapılan bir yoklamada aynı hatayı tekrar ettiği tes
pit ediliyor ve bu da tutanakla tespit ediliyor ve ken
disine yazılı olarak bildir iliyorsa; «Ey mükellef, sen 
filan filan tarihlerde yoklama geçirmişsin; 2 defa aynı 
suçu işlemişsin. Bak, tekerrürü halinde ben senin iş
yerini kapatırım» diyor iseniz ve o mükellef bile bile 
ve isteyerek aynı hatayı yapmakta devam ediyorsa, 
o zaman Maliye ve Gümrük Bakanlığının tespit ede
ceği esaslar çerçevesinde bu işyerini, müsaade ediniz 
de, kapatalım. 

Değerli arkadaşlar, bu işyerinin kapatılması için, 
gayet tabiî ki, çok titiz hazırlanacak olan yönetmelik 
çerçevesinde hareket edilecektir. Şu anda belediyele
rin, belediye zabıta memurlarının işyeri kapatma yet
kisi vardır, senelerden beri vardır; şu anda, polisin, 
işyeri kapatma yetkisi vardır. O halde, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının da, eğer bu memleketin 51 mil
yon insanının hakkı olan vergisini ödememekte ıs
rarlı olan bir işyerini, belli bir süre için ders olsun 
diye, ibret olsun diye, caydırıcı olsun diye kapatma
sına yetki vermeyelim diyor isek, biraz haksızlık ya
pıyoruz. Kaldı M, bunun esaslarım, nasıl olacakını 
çok titiz ve dikkatli bir şekilde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı tespit edecektir. 

Değerli arkadaşlar, biz veya biîden Sönfa geleîfceTc 
hükümetler parti programları çerçevesinde rrmtfekâ 
vatandaşa hizmet vereceklerdir; bu vefecefc'leri hiz
meti yapabilmek için de sağlam getir kaynaklarına 
ihtiyaçları vardır; bu sağlam gelir kaynakları d^ Yer
gidir. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Vataridaşni canını rie za
man alacaksınız, bilgi verir misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen mftdaMe etMeyetim. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, sözlerime, bir sayın milletvekilinin, Ba
kanlar Kurulunun yetkisi ile ilgili olarak söylediği 
sözlere bir kısa açıklama getirerek son vermek isti
yorum. 

Sayın milletvekili buyurdular ki, «Anayasanın 73 
üncü maddesine göre, vergi koymak, vergi miktar
larını tespit etmek Meclisin hakkıdır, hükümetlere 
devredilemez.» Ama, maddenin devamında da diyor 
ki : «Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülük
lerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 
ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve 
aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Ba
kanlar Kuruluna verilebilir.» 

Biz de burada kanun yapıyoruz. Bu kanunun tes
pit ettiği sınırlar çerçevesinde Bakanlar Kuruluna in
dirim yapmak veya artırma yetkisi vermek, her halde 
Anayasaya aykırı bir hadise değildir. 

KENAN NURt NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Vergi değil, cezadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, lütfen... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri, ancak bu kadar topar
layabildim. Sizlere çok daha geniş bilgiler arz etmeyi 
isterdim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyo
rum, sağolun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına konuşacak arkadaşlarımızdan Sa

yın Rusan Işın, buyurun efendim. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 357 sıra sayılı Bazı Vergi Kanunla
rında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Ta
sarısı üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Ben burada sayın bakanın özendirici konuşma
larına katılamayacağım. Vergiciliğin de karşısında 
değilim. Ancak, 1950'li yıllardan 'beri vergi kanunla
rımızda devamlı değişiklikler yapmaktayız; son iki 
yıllık parlamento dönemimizde de birçok değişiklik
ler yaptık, ilave kanunlar çıkarttık; ama görülü
yor ki, halen arzu edilen düzeyde vergi kayıpları 
önlenememiş ve amaca ulaşılamamıştır. Şimdi geti
rilen yasa da, sosyal adalet ilkelerinden uzak, tüke
tici ve aracı esnafı hedef alan, polisiye tedbirler ge
tiren bir yasadır; bu yasa ile de vergi kayıplarının 
önlenmesi mümkün değildir. 

O halde, yasaların değişmesiyle vergi kayıplarımı
zı önleyemediğimize göre hata nerededir? Hata sis
temdedir. Biz, bunu görmek istemiyoruz. Vergi ka
yıplarının müsebbibini, tüketici ve aracı esnaf ola
rak değerlendirdiğimiz sürece de yanılgımız devam 
edecektir. Vergi kanunlarında yapılan değişikliklere 
paralel olarak, vergi kanunlarıyla ilişkili diğer ka
nunların da reforme edilmesi şarttır. Sosyal içerikli 
yasalar çıkartılıp, tüm vatandaşlarımız devletin sos
yal güvencesi altına alınmadığı sürece, vergi kayıp
ları önlenemez. Vergi kanunlarına muadil kanun
larda gerekli düzenlemeler yapılıp, başıboş ticaret 
kontrol altına alınmalıdır. 

Bugüne kadar, yasalarda tek taraflı değişiklikler 
yapmak suretiyle sistemin başarıya ulaşması müm
kün olmamıştır. Bunun nedenlerini daima, yasanın 
tatbikatla uyum sağlamadığına bağlamak ve dik
kati bu yöne çekmek suretiyle değişiklikler yapma
ya devam ediyoruz. Halbuki, yasaların tatbikatta 
uygulayıcıları açısından eleştirilerden veya bu uy
gulayıcıların sorunlarını tartışmaktan, daima kaçı
nıyoruz. Yasaları ne kadar değiştirirsek değiştire
lim, başarı şansı, yasaları uygulayacak teşkilatın ye
terli ve iyi organize edilmiş olmasına bağlıdır. 

Devlet harcamalarında cari giderler aşırı israf öl
çüsüne varmıştır. Bunun karşısında devlet yönetimi 
etkenlik de kazanmış değildir. Her geçen gün halka 
hizmet gücünü yitirmekteyiz. Yıllardan beri yapı
lan bütçelerin devamlı açık vermesi, yatırımların 
tamamlanamaması ve geciken projelerin enflasyon 
oranlarında artış kaydetmesi sonucu, yatırımlar dur
ma safhasına gelmiş ve hükümetin icat ettiği fonlar
la, bütçe gelirleri asgarî hadde indirilmiştir. 

Diğer taraftan, KİT'lere yapılan zamlar ve K1T-
lerin cari harcamaları dışında biriken paraları ya
tırım dışında kullanılmakta, haftalık olarak biriken 
bu paralar devamlı Merkez Bankasına aktarılmak
tadır. Enflasyon her geçen gün artmış, altından kal
kılmaz hale gelmiştir. Vergideki kayıpları önleyebil
mek için getirilen bu yasa ağır cezaî müeyyidelerle 
vergi mükelleflerinin karşısına çıkmaktadır. Yine, 
tatbik anında, vergi mükellefleriyle Maliye elemanla
rını karşı karşıya getirecek ve hatta birtakım büyük 
sorunlar ve olaylara sebebiyet verecektir. Daha ön
ce, yasalarla kişilere verilen yetki ve salahiyetlerin, 
bu defa, yoklama memurlarına verilmek suretiyle. 
vergi mükelleflerinin karşısına çıkartılması ve böy
lece devlet gelirlerini artırıcı önlemler yaratmaya 
çalışılması ne derece başarı sağlayacaktır? 
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Bu yasa tasarısı da, arzu edilen düzeyde uygula
ma olanağı bulamayacağı gibi, tasarının genel yapısı 
da sosyal adalet ilkelerine ters düşmekte ve hatta so
nuçta, tüketiciye yansıyacak olan bu vergilerin, dar 
ve sabit gelirli vatandaşlara sağlayacağı- hiçbir şey 
yoktur. 

Tasarı, küçük esnaf, tüccar ve tüketicinin dene
timinde etkenliğini gösterebilir; ancak, ülkemizde 
vergi kayıplarına sebebiyet veren, üretimdeki sermaye 
şirketleridir. Kontrol, tüketimden değil, üretimden ya
pılmalıdır. Barajın musluklarını açıp, beş kilometre 
ileride tekrar suyu toplamayı çalışmanın hiçbir an
lamı yoktur. Muslukların başı olan üretim kontrol 
altına alındığında, vergi kayıpları daha rahatlıkla ön
lenebilecektir. 

Üretici sermaye kesiminin sebep olduğu vergi 
zayiatını ortadan kaldırmak bu getirilen yasa ile 
mümkün olamayacaktır. Tasarının birçok madde
sinde, esasa ve usule ilişkin düzenlemeler yapılması 
konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığına çok sayı
da yetikler tanınmışitıır. Usulle ilişkin düzerâemeler 
dışında, esasa ,ijliişlkin düzenltemderiınde bakanlığa bı-
na&ııknıa&ı, konullan Meclis denetimlinden çıkarma 
niteliğinde olmaktadır iki, özellikle, bu hususların ön
ceden düşünülerek, gendi olarak ımaddıe metinlerinde 
yer verEmıiş olması daha uygun olurdu. Tasarı bu 
açıdan, ciddi bir anaşitiınmaya dayandırılımıadan hazır
landığı ve çözümleriin, Meclis dışındaki yönetimce 
sonradan araştırılarak ısanuçlandırimasına terk edil
diği intibaını vermektedir. Vergi gibi, topluma ağır 
yükler getirebilen bir mükellefiyetin vergi nispetleri, 
tasarısının kanunlaşması sırasında, ailıt ve üst sınırları 
hükümetin alacağı kararlara terk edildiğinden, ger
çek yüklerini, bu görüşmeler sırasında bilmemize im
kân bırakımıamıafotadır. 

Tasarı ıile bazı vergi kesimlerine büyük ayrıcalık
lar yaratılmakta, menkul sermaye gelirleri, tahvil, 
bono, (gelir ortaklığı senetleri gelirleri vergiiiiendirıilir-
ken, iştirak hisselleri geMerin'in vergüendiırillmemesi; 
asgarî ücretten dahi vergii alırken, yabancı sermaye 
şirketlerinin yatırımlarından alınacak verginin sıfıra 
kadar indirilmesi neyi amaçlamaktadır? 

Dünyanın hemen hiçbir ülkesinde eşine rasitlan-
mayacak kadar yabancı sermayeye avantajlar tanın
dığı halde, bundan, katlandığımız fedakârlık ölçü
sünde yarar sağlayamamaktayız. Yabancı sermaye, 

kârının hemen tamamını yort dışına dolar olarak çı-
karubilllmietotedir ve biz bu vergi sistemimiz ile bu 
sermayenin vergi oranını sıfıra kadar indirmeyi amaç
lıyoruz. Bu sermayenin karşısında yeriii serntayemize 
lamdığımız avanltaj nedir? Yerli sermayenin, rekabet 
gücü ve imkânı ne olacaktır? Anayasanın 73 üncü 
maddesi, bu uygulama ile zedelenmiş oümakitıadır. 

Yine yasa ile -getirilen ve iki ek maddeden ibaret 
oilan yeminiM malî müşavirlik, hangi amaçla getirit-
ımiştir? Yeminli malî müşavirliik 'bu kadar basit mi
dir? Neden malî müşavirliik ve muhasebecilik Yasası 
hailen Genel Kurula getirilmemiştir? Neden, Anaya
sanın 135 inci maddesinde beliıritiilen kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşu haline getirilmemekte
dir? 

Yeminli malî müşavirlik, emsalî kamu meslek tü-
zelkişiDMeri gibi kurulmalı, görev ile .yetkileri açık 
ve belirgin sekide tespit edümelidiir. Ayrıca, bu mes
lek mensuplarının uzmanlığı alanına bırakılan tüm 
konularda, idarî ve yargı mercileri nezdinde tam tem
sil yetkisi tanınmalıdır. Müşavirin danışmanlığı ve 
yönlendirilmesi ile, mükellefler ve işletmelerce mey
dana getirilen işlemleri, bu uzman elemanlar her mer
cide izah edebilmeli ve savunaibilmelidir. Aksi halde, 
ikinci elere terk edilecek uzman elemana ne gerek 
vardı? 

Sayın milefvekiilerii, kanun yapma tekniğinden 
uzak, sosyal adalet ilkelerine aykırı, vergi mükellef
leri açısından ayrıcalık yaratan, kamu kurumu niite-
liğinde kurutması: gereken meslek kuruluşunu Jki 
madde ile işlemez hale getirip kurulmasını engele-
yen, Belediye Gelirleri Yasasından Harçlar (Kanunu
na Akaryakıt Tüketiiım Vergisi Kanunundan Harcırah 
Kanununa kadar 12 iadet (yasayı tek yasa ile değişti
ren ve isonuçta büyük oranda dar ve sabit gelirli 
tüketiciye yansıyacak bu yasayı değişiklik - önergele-
rim'izle daha açık ve tutarık bir hale getirmeye ça-
ıtışjacağız. Eğer jönergeîerfimiz kabul edilmeyecek olur
sa, bu kanunu da kabul etmemiiz mümkün oflmaya-
cakıfır. 

'Değerli arkadaşlarıma saygılar sunarım. flSHP sı
ralarından alkışlar) 

iBAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Işın. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar ve şahıslar adına 

yapılan konuşmalar bitmiştir. 
(Şimdi tasarının Anayasa Komisyonuna havalesini 

isteyen bir önerge vardır, okutuyorum : 
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Tftrfciye Büyük Millet Meolisi Ba^kârftığma 
357 âtra sayılı Kanun TasarıSîtıdaki rtiaiddelerde 

Amyasaya aykırılık ddugU'iaflan, kanun ta^rısmın 
Anayasa 'Komfsyommca da inceletîmesini arz ve itele-' 
iif eĞeriz. 

Vural Arıkan Türkân Turguit Anflcam 
'İzmir • Edirne 

iM«*Hhet Kemal Gfökçoırâ ' Yılmaz Koöaöflu 
flltırsa Adana 

Mustafa Çorapçaoğlu H. 'Sabrii Keskin 
Balıkesir Kastamonu 

Sütfeföft A£a®fc Feyzuftih YıMiftflı 
Kastamonu Gaziantep 

Gaıliiıp Deriz 
Gaziantep 

•BM9KA14 — Kom%yo« w Hükümet önergeye fca-
tılfyor sıu öSeöcfeı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR (Konya) — Katılmıyoruz ©fendim. 

MAIİYİE' VE ÖÜlMfcÖİK BAİKAÎNI A0MET 
ıKURrnOEKE AHLPTEMOÇİN .Ç&am) — Kaitimı-
yoruz efendim. 

JBtfSKAfNT —• IKoflaiiSyon ve htüMtoöt öftterğeye 
kastılm-amaıktadır. 

önerge sah1b1»in 5 tfgftffidK leöfflöjşma foaMı var
dır. 

IBtayuırun «Sayın Arikan. 

VURAL ARÎKAİN ^zmiir) —• Demedi, aricadaşjla-
nm, amacıımız tasarıyı «ngedemdc değil, (tasarının 
m&k&mm&l. olarak çıtemaisîiıı sâ arfiiafet-ıır; zaten ko-
nsisyontarMf öJtsşnmsı id» bumdan illeri geliyor. 

Bundan önce de kısaca ara ötaiştim, vergi yasa
larının anayasal denetfimi Türkiye'de çok şanssız ol
muştur. 1961 Anayasasına kadar bu denetüm yapıla
mamıştır; 1961 Anayasasından sorara akıt'if denetim 
vardan Amyms. M&tökemstim bafVüfflmak; lakat 
Anayasa Mahkemesinin İS cilt kavafı yay^rîteîîrfiış-
ıtır, her biri lOOö'er sayfalık, bcmâarm iaras'ında, ba
kınız, beş tane v«rgi iptali kafarsnı ya görürsünüz, ya 
görmezsiniz. Neden? Çüifi&ü, o 2lfflKSn vergi itüCi-
tofilamnı çözaralemekl© yeticili mısraüer, İtiraz ve 
Temyiz Komisyöffllar* idi ve Amaya-sa Matfeamiesi 
ondan mahkeme hüvtfyöünde görmediği için, Ana
yasa Mahkemesine başvurmaları mümkün olamadı 

ve bu yüzden çoğunluk da oraya gidetmedi. Da
nıştay da hasis davrandı; kendisimin (tehiri iöra ka
rarı kaldırıldığı zaman (Maden (Kanununda, Lev
ha Resmnide, RıJhtim Resni'lnde) gidebildi; Vergi 
yasalarının anayasal denetimi sağlanamadı; Maliye 
de bu yüzden bir alışkanlığa sahip olamadı, yani 
vergi yasalarını getirirken Anayasa hükümlerine 
uyuyor muyum, uymuyor muyum diye. Açık söy
lüyorum, böyle bir alışkanlığı oflmadığı için, arz 
ettiğim gibi, rastgele hüküm sevk ediyorlar. 

Zamanım olmadığı açin basta sbylieyeniedim; 
fiüıtçe Komisyonunda arz etrftıiftim, sonra düzeltildi; 
mesela dödik ki, belediye mecliMerlnin, vergi nispet
lerini andiröbitaesli, Anayasanın 73 üncü maddesine 
aykırıdıır. Sonra bu husus IBültçe Komiisyönunda şöy
le bir tadil gördü, yeni bir örneğini veriyorum: be
lediye .meclisi tefleflif etsîin, Bakanlar Kurulu bunu 
/indirsin; ıbu konuda Bakanliar Kurulu yetkili olduğu 
için. Ama, ne olacak? Türkiye'de 1675 ıtane irili 
ulaklı belediye var, 16 750 de sokak var, 8 bin küsur 
mahaflılıede bu nispBrtJi indirdiği zaman ne olur; 8 bin 
küsur yerde vergi nispeti yüzde 3, Türkıiye'nin di
ğer taraflarında vergi nispetli yüzde 10... (Bu, Bakan
liar iKuruluna verilen yetfci ile alakalı mı? Vergi nis
peti bir ülkede bir yerden tatbik olunabilir. 

Mesela 94 üncü maddenin son fıkrasında diyor 
ki; «Bakanliar Kurulu dilerse dar mükellefiyetle tam 
mükellefinden yüzde 25 nispetinde vergi alırken, 
mükelleflerinden yüzde 25 nispetinde vergi alırken, 
«Dar mükelleften sıfır nispetinde vergi alırım» der, 
«Hiç Vergi almam» der. Vatandaşı yabancı mükelle
fe karşı dahi himaye etmemiş oluyor. Diyeceksiniz 
ki, o, yabancı sermayenin celbi bakımındandır; bunu 
diğer ülkeler yapmıyor mu; Çin, Kore, İrlanda ve
saire?.. O, yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile 
alakalıdır ve işletmeye yöneliktir; yoksa, bâBka tev
diat hesapları ve mevduat hesapları ile alâkalı de
ğildir. O halde, kanun önünde eşitlik burada da ih
lal edilmiş ölüyor. Yoksa, katiyen hatırımızdan bir 
vergi kanununun engeiîenmesiflin geçmiş olması söz 
köHttsrsu değildir. 

Anayasa Komisyonumuzun Başkanı eski Yargı
tay üyesidir, eski parlamenterdir, iki senedir komis
yonumuzun başkanlığını yapmaktadır; hukukun için
de yaşamıştır. Binaenaleyh, bunun Anayasa Komis
yonunda incelenmesinde, ben tasarının selameti ba
kımından fayda görüyorum. 
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'Bu yüzden, hep beraber, oylarımızla Anayasa 
Komisyonunu görevlendirelim derim. 

Takdir sizlere ait. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kaibul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Deniz

cilik Meslek Lisesinin yeniden Ordu İline nakline iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/714) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına dela
letinizi arz eder, saygılar sunarım. 

Bahriye Üçok 
Ordu 

23.1.1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mali
sinde Ordu İline 1970'1'i yıllarda bir Denizcilik Mes
lek Lisesi yapıldığı ve buradan yetişen gençlerin şim
di büyük bir ihtiyacı karşılar durumda olmasına kar
şın, nedense iki - üç yıl önce hu okulun Ordu'dan İs
tanbul'a kaldırılmış olduğunu duyurmuş, Ordu'nun 
yakın, uzak ilçe ve köylerinden dar gelirli birçok ai
lelerin çocuklarına bir meslek ve ekmek kapısı olan 
bu okulun yeniden Ordu'ya getirilmesini temenni et
miştim. 

Geçen zaman içinde* Say in Bakanlık hu konuyla 
ilgili bir hazırlık yapmış mıdır?. 

Bu konuda ne düşünülmektedir?. 

T.C. 
Millî Eğitim Gençtik ve Spor 

Bakanlığı 
Erkek Teknik Öğrettim 

Geme! Müdürlüğü 
Sayı : 324/Eğitim - Araştırma 

13069 
12.11.1985 

Konu : Ordu Denizcilik Meslek Lisesinin Tekrar 
açılması. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemdeki konulan sırasıyla görüşmek üzere 

14 Kasım 1985 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.29 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliğinin 28.10.1985 gün ve 7/714-4594/17831 sa
yılı yazısı ve eki. 

Ordu Milletvekili Sayın Bahriye Üçok'un İstanhul 
- Ortaköy'de eğitim ve öğretim faalüyetlerini sürdü
ren Denizcilik Meslek Lisesi'nin Ordu iline nakline 
'ilişkin ilgi yazı ve ekündeki yazılı soru önergesi Ba
kanlığımızca incelenmiiştir. 

Bu inceleme sonucunda; 

1. Ordu ilindeki Denizcilik Meclek Lisesi, Ulaş
tırma Bakanlığı İle Bakanlığımız arasında 2.9.1974 
tarihinde yapılan İşbirliği protokolü ile arsa mülkiye
ti, iki adet tek katlı prefabrik barakadan 'ibaret bina
sı, demirbaşları, yöhetıiimi, öğrencilerin hursluluk ve 
yatılılık durumları, meslek Öğretmenlerinin temini ve 
mezunların istihdamı ile tüm malî giderleri Ulaştır
ma Bakanlığı ile Denizcilik Bankası Ticaret ve Ano-
nü'rn Ortaklığı Genel Müdürlüğü yükümlülüğü altın
da öğretime açılmıştır. 

2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temeli Kanunu ve 
protokol göreği, okulun Bakanlığımız ile bağlılığı, 
sadece öğrenci işleri, disiplin işleri, öğretim program
ları ve 'bunların denetimi konularında olmuştur. 

3. Bakanlığımız; Ulaştırma Bakanlığı ve De- . 
nizcilik Bankası Ticaret ve Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürlüğü yetkililerinin, zaiman zaman bu okulda 
birlikte yaptıkları incelemeler sonucu, yatılı ve 'burs
lu öğrenci alımı, meslek öğretmen temini, mezunla
rın istihdamı ve programlarının uygulanması husus
larında görülen aksaklıkların, Denizcilik Bankası Ti
caret ve Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün pro
tokol gereği yükümlülüklerini yerine getüremediğin-

VL — SORULAR VE CEVAPLAR (Devato) 
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den kaynaklandığı tespit edilmiş ve durum Ulaştırma 
Bakanlığına bildirilmiştir. 

4. Bilahara; Ulaş tınma Bakanlığının 29.5.1981 ta
rih ve 1813 sayılı yazılı daveti ile Deniz Ulaştırması 
Genel Müdürlüğünde 8.6.1981 tarihinde yapılan 1981 
yılı Planlama ve Koordinasyon Kurulu olağan toplan
tısında; Bakanlığımız söz konusu okulun öğretime 
devam etmesinin faydalı olacağım protokol gereği .De
nizcilik Bankası Ticaröt ve Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürlüğünün yükümlülüklerini yerine getirmesini 
tekrar istemiştir. 

5. Ancak; Denizcilik Bankası Ticaret ve Ano
nim, Ortaklığı Genel Müdürlüğü yetkilileri ise, söz ko
nusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda, 
bütçe, mezunlarım istihdamı, okulun (bulunduğu yer 
'itibariyle özel alan dersleri içlin öğretmen temini ba
tkınımdan güçlüklerle karşı karşıya olduklarından ve 
mülkiyet olarak okulun 'bulunduğu alan ve tesislerin
de Liman İşletmesi içerisinde bulunması sebebi ile 
okulun kapatılmasının uygun olacağı ve Bakanlığımı
za devrini de mümkün olamayacağını belirtmişlerdir. 

6. Bu tarihlerde Bakanlığımıza 'bağlı Endüstriyel 
Teknik öğretim yapan okullarımız içerisinde deniz
cilik eğitimi veren yatılı ve gündüzlü okul 'bulunma
ması sebebi ile, anılan okula devam eden öğrencilerin 
Bakanlığımıza ait herhangi bir okula naklininde müm
kün olamayacağı 'belirtilmiş'tür. 

7. Bunun sonucu; Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu bu okula 1981 - 1982 öğretim yılından iti
baren yeni öğrenci kaydı yapılmamasına, ikinci ve 
üçüncü sınıflardaki öğrencilerin mezun olana kadar, 
okulun mevcut durumu ile mümkün olduğu kadar 
aksaklıklar giderilerek faaliyetine devam etmesine ve 
öğrenciler mezun olduktan sonra okulun kapatılma
sına karar vermiştir. 

8. Ülkemizin ihtiyacı olan orta seviyede gemi-
adamlarınm yetiştirilmesi konusunda gerekli tedbir
lerin Bakanlığımızca alınması, Den'iz Alâka ve Men
faatleri Yüksek Koordinasyon Kurulunun 3 üncü top
lantısı sonunda emredilmiş ve bu amaçla bir okul te-
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sis edilmek üzere İstanbul - Ortaköy'deki eski Yük
sek Denizcilik Okulunun bina ve tesisleri Bakanlı
ğımıza tahsis edilmiştir. 

9. Söz konusu bina ve tesislerin bir kısmı acilen 
onarılarak, 1982 - 1983 öğretim yılında Bakanlığı
mıza bağlı İstanbul - Ortaköy Denizcilik Meslek 
Lisesi adıyla bünyesinde Güverte ve Gemi Makine
leri Bölümleri ile öğretime açılmış ve büyük onarı
mı tamamlandıktan sonra, 1983 - 1984 öğretim yı
lından itibaren mevcut bölümlere ilaveten Gemi Elek
troniği ve Haberleşme ile Liman İşletme Bölüımleride 
faaliyete geçirilmiş ve aynı zamanda parasız yatılı 
öğrenci kaydına başlanmıştır. 

10. Denizcilik Mesleğinin Milletlerarası bir mes
lek olması, özel disiplin ve eğitimi gerektirmesi se
bebi ile sonunda; 1985 - 1986 öğretim yılından iti
baren bir kısım derslerin öğretiminin yabancı dille 
yapıldığı ve öğretim süresi birinci yıl hazırlık olmak 
üzere dört yıl olan «Anadolu Denizcilik Meslek Li
sesi» haline getirilmiştir. 

11. Bakanlığımızca; denizcilik alanında bir eği
timin yapılabilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutan
lığı ile Ulaştırma Bakanlığının imkânlarından fayda
lanma zorunluluğu vardır. 

Bu sebeple; anılan kurumların Ordu ilinde yeter
li seviyede tesisleri bulunmaması sonucu, bu eğitimi 
yapmak için ihtiyaç duyulan uygulama alanı ve daha 
önemlisi meslekî bilgi ve becerileri öğrencilere kazan
dıracak öğretim elemanının temini hususlarında işbir
liği sağlanamadığından denizcilikle ilgili bir okulun 
açılması şimdilik mümkün görülememektedir. 

12. lleıki yıllarda O'rdu ili ve çevresinde deniz
cilik alanında meslek eğitimi yapmak için gerekli im
kânların yeterli olması halinde, Bakanlığımızca yeni 
bir okulun açılması düşünülebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

I » • • 
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8ÖZDÜ SORULAR 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

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

3. — Adana Mülefcvekili Cüneyt Canıver'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. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri İhracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

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

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Göfcgün'ün, 
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 anılaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

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

10. — istanbul 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 Hal it Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

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

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

1*6. — Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/424) 

17. — IstarJbul IMilldtve'fcili Salbi't 'Batumlu'nun,, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergedi (6/426) 
. 1*8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te

davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



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

20. — İstaribul Milletvekili Saibit (Batumllu'mra, (Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

21. — İsitamlbut Milletvekili Hüseyin AVni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

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

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

24. — İzmir Milletvekili Durcan Emiıfbayer'in, 
izmir - Güaelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatıma başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve tsikân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

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

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

27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün^ü'n ba
kanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

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

29. — Eskişehir MMdfcvekili Mehmet Nuri Üzel'ln, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 
kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

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

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

2 — 

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

33. — Hatay Milletvekili Albdurralhman Demirtaiş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

34. — 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) 

35. -— Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

3*6. — 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) 

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

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

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

4'0. — Diyaılbakır Milletvekili Malhmud Afltunakar' 
in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

41. — Ondiu Mllteltivekili Balhrtiiye Üçöiktın, Iran 
İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
istanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara ilindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

43. — Erzurum Mlileltvekli HİM N&aibaölöoğüu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 



44. — Haitaiy Millidtlvdkili Mustafa Murat Sökmen-
oglu'nun, Yükseköğretim Rurulu'nun sorumluluğuna 
düşkün Başbakandan sözilü soru önergesi (6/488) 

45. — Haltaty MillOttvek'ili Mustafa Muraft 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) 

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

47. — İzmir Mltelüvektilli Hüseyin AiydemArlin', genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

48. — Haltay Müe'tjvekli AbÜıutfahtaan Demiir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve KJöyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

" {6/493) 
49. — Koniya MMdtveki'M Sadilm Brelin, müteah

hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

50. — Erzurum Millellivekii'i Hitorii Nallbaırttoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

İSİ. — Aldana Miaidtivefldilii Cüneyt Ganver%ı, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

52. — Edirne Mileittvdkffli; SeyiJt Hüsaımeltltin Ko-
nuksever'in, Edirne Çimento Eabrikası inşaatının dur
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/498) 

53. — Edirne Mlteltivekİili 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) 

)54. — Aldana Milaflvekili Cüneyt GanverTin, îs-
tan)bul - Sarıyer Kaırakollunıdalki bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya i'lliş-
kin Içdişılerd Bakanımldaın sözilü soru önergesi (6/501) 

55. — Haklkâri Milletvekili Mehlrnet Salitt Erol'un, 
Süuyönet'im Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevlerî-
nle iade ödlümemesinin nedenlerine ilişkini Başbakan
dan sözilü soru önergesi (6/502) 

7 
KANUN TASARI VE TEKİİFLERÎYLE 

KDMİİSYONLAİRDIAN GELEN DÎÖBR İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun* 

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

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

X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357) (Dağıt
ma tarihli: 4.11,1985) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ide 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 : 30.5.1985; 4,11.1985) 

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

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




