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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 450 

A) Tezkereler ve önergeler 450 
1. — Belçika'ya gidecek olan Başbakan 

Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/907) 450:451 

2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/908) 451 

3. — Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar 
Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/909) 451 

Sfctyf» 
4. — Brezilya'ya giden Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Erdem'in 
dönüşüne kadar Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcılığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/910) 451:452 

5 — Bazı milletvekillerine izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi .(3/906) 452 

B) Danışma Kurulu Önerileri 452 
1. — TBMM Genel Kurulunun çalışma 

saatleri ve sözlü soru görüşmelerinin ertelen
mesi hakkında Danışma Kurulu önerisi 452 

V. — SEÇİMLER 452 
1. — Başkanlık Divanında açık bulunan 

Kâtip Üyelik için seçim 452 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 452,499 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 452 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldız
lar savaşı» adlı stratejik savunma sistemine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/503) 452 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirket-
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lerinin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/504) (1) 452 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt. Canver' 
in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesisle
rinde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/505) 453 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki 
etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/506) (1) 453 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş-' 
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 453 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/508) 453 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'' 
ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/509) 453 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li 
işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağla
mak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Başbakandan .sözlü soru önergesi 
(6/511) 453 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve 
yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başba-
kanan sözlü soru önergesi (6/513) 453 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/411) 453 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, bankaların döviz rezervi miktarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/412) 453 

1'2. —- İstanbul•'• Milletvekili Sabit Batum-
lü'nun, İstanbul İli Haliç sahillerinde istim
lak edilen arsaların bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/413) 453 

13. — Sinop Milletvekili Halk Barış 
Çan'ın, haklarındaki sıkıyönetim kararları 
kaldırılan kamu görevlilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/514). 453:454 

Sayfa 
14. — Sinop Milletvekili Halit Barış. 

Çan'ın, güvenlik soruşturmalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/515) 454 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, bakanlıkların 1985 yılındaki 
sözleşmeli memur atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi 1(6/517) 454 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do
ğumlu 'vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/424) 454 

17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, uygulamaya konulan yatırım projele
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
«06/426) 454 

18. -—İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. se
yahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/518) ' 454 

19. — İstanbul Milletvekili Sabit ıBatumlu' 
nun, İstanbul, Ankara ve İzmir 'belediyeleri
ne atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/432) 455 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Hükümetin para politikasına Miskin 
'Başbakandan'sözlü soru önergesi ('6/433) 455 

21. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in banker ve bankerzedelere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/434) 455 

22. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın-, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/519) 455 

23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet teke
linin kaldırılacağına dair 'beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/437) 455 

24. — İzmir Milletvekili Durcan Emirba-
yer'in, İzmir - Güzel'bahçe'de tapu ve ruhsat 
alınmadan inşaatına başlandığı iddia edilen bir 
kooperatife ilişkin 'Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/444) 455 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rin, Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üni
versitesi arasındaki yolun kısaltılmasına iliş-

I kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/453) 455 
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26. — Çorum Milletvekili Ali Aylhan Çe-

tin'in, Çorum İline bağlanması düşünülen ye
ni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi ı(6/456) 455 

27. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, 
Siirt Mne bağlı 'bazı ilçelerin karayolu -soru
nuna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi 06/462) 455:456 

28. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt 
işletmelerine ilişkin sözlü sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın cevabı (6/470) 456:458 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, ıslah edilen yerli cins inek ve koyun
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/471) 458 

30. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Hekimhan İlçesinde şeriat hükümeti kur
mak amacıyla propaganda yaptıkları iddia 
edilen Devlet memurlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/472) 458 

31. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için iskende
run Limanına yanaşan bazı yük gemilerine 
öncelik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 458 

32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, besi hayvanlarının sayısına ve besici
lere kullandırılan krediye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/475) 458 

33. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı alı
nan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 458 

• 34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına 
satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fatura 
düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/477) 459 

35. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, yurt dışından ithal edilen tahumlara 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/478) 459 

36. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Sivas ilindeki Deliktaş Tüneli inşaatı

nın iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ya
yımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/480) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Mâhmud Al-
tunakar'ın, üniversitelerin tahsisatlarına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/482) 

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

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

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun 
sorumluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/488) 

42. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yı
kıcı faaliyetlere karşı Basın, Yayın ve Enfor
masyon Genel Müdürlüğünce alınan tedbir
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) 

Sayfa 

459 

459 

459 

459 

459 

459 

459 

43. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya - 'Ereğli Ovasındaki sulama suyu ihti
yacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/491) 459:460 

44. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alına
cak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/492) 460 

45. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/493) 460 

46. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle ta
şınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/494) 460 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, enflasyonun durdurulamayış 

— 447 — 
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nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/495) 460 

48. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yunanistan, Bulgaristan ve AiBD ile ülke
miz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 460 

49. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamet-
tin^ Konuksever'in, Edirne Çimento Fabrikası 
inşaatının durdurulma nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/498) 460 

50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, bazı şirketlere uygulanan müeyyi
delerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığın
ca kaldırılma nedenine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/500) 460:461 

51. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir te
cavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 461 

52. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Sıkıyönetim Kanunu gereğince hak
larında dava açılan işçi ve memurlardan be
raat edenlerin görevlerine iade edilmemesinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/502) 461 

53. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut' 
un, İstanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez 
Mahallesinde Belediyece istimlak edilen saha
ya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/520) 461 

54. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Muğla Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşı
mıza işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 461 
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55. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 

öğünç'ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasa
portunu kaybeden bir vatandaşımıza yeniden 
pasaport verilmemesinin nedenine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 461 

56. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamet
tin Konuksever'in, Manyas Gölünden kanal 
açarak yapılan sulamaya ve sonuçlanna iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/523) 461 

B) Yazdı Sorular ve Cevapları 499 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Edirne İline bağlı bazı belediye
lere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut' 
un yazılı cevabı (7/603) 499:505 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Dış Krediler Kur Farkı Fonuna ve 
bu Fondan kullanılan kredi tutarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı 
(7/732) 506 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
ler'ın, memur ve işçilerin sosyal güvenceleri
ne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/734) 506:507 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir - Kütahya ve Dursunbey - Ba
lıkesir arasındaki tren seferlerine ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/735) 507:508 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 462 

1. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/716) (S. 
Sayısı : 357) 462:499 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat '15.00'te açıldı. 
Dilekçe Komisyonunda bağımsız miHetvekillerine 

düşen 2 açık üyelik için, aday olmak isteyen bağım
sız anületvekillerinin müracaat etmelerine dair başkan
lıkça duyuruda bulunuldu. 

Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komis
yonun başkan, 'başkanvekiii, sözcü ve kâtip üye seçi
mini yaptığına dair tezkeresi ile, 

Kütahya Milletvekili Ahmet ıBüyükuğur'un, Dilek
çe Komisyonundan çekildiğine dair önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Eskişehir Milletvekili 'M. Nuri Üzerin, maran
gozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının kaldı
rılış nedenine ilişkin (6/463) sözlü sorusuna Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay cevap verdi. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/503), 
(6/507), 1(6/508), (6/511), (6/513), (6/518), (6/519), 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/453) ve 
Hatay Milltevekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/473), (6/493),, 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli oldu

ğundan; 
Aydın Milletvekili Eırtuğrul Gökgün'ün 1(6/504), 

(6/509), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/505), 

(6/506), (6/424), (6/4%), (6/501), 
İstanbul Milletvekili Sabit 'Batumlu'nun (6/411), 

(6/412), (6/413), (6/426), (6/432), (6/433), 
Sinop Milletvekili Halit Barış Can'm (6/514), 

(6/5T5), 
Erzurum Milletvekili Hilmi 'Nalbanto'ğlu'nun 

(6/517), (6/4«5), ı(6/486), (6/495), 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in 

(6/434), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/437), (6/482), 
îzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (6/444), 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/472), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 

in (6/480), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/48«), 

Konya Milletvekili Salim Erel'im (6/491), (6/494), 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/492), 
Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever' 

in (6/498), 
Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/500) ve 
Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/502), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunamadıklarından; 
. Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/456), 

(6/479) ve 
Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in (6/462), 

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

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

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/477), (6/489), 

'Sözlü soru önergeleri de, mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok, (6/484) numara
lı söjşlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine dair 
istekte bulundu; gereğinin Başkanlıkça yerine getiri
leceği açıklandı. 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/716) (5, Sayısı 357) 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam Olunarak; 
4 üncü maddesine kadar (4 üncü madde dahil) ka
bul edildi. 

19 Kasım 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.0ö'da son verildi. 

Başkan 
Baskanvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

O : 1 

15 . 11 . 1985 Cuma 

Tasarılar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi 
Ürdün Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çiflte Vergilendirmeyi önleme ve 
Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun 'Bulunduğuna Dair Kamun Tasa
rısı (1/725) (Dışişleri; Plan ve Bütçe (komisyonlarına) 
(Baişkanlığa geliş tarihi ; 14.11.1985) 

- 2. — Türküye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Olrrihurıiyeltli Aralsınlda Gelir ve Servet Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/726) ıflDışişleri; Plan ve Süitçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa 'geliş tarilhi : 14.llil.1985) 

3. —Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Tasa
rısı (1/727) (Adalet; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14,1ü .4 985) 

4. — H3ı6 sayılı Avukatlık Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (I1/728) (Ada
let Komisyonuna) ı(Başkanlığa geliş tarihi : 14.I1!1J1985) 

ı5. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Malddasiinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı (1/729) (Mil'lS Eğitim Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14J1U985) 

Rapor 
1 . — Adryaman tli Samsat İlçesinin Merkezinin 

Değistirİlımesi Hakkında Kanun 'Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu 1(1/715) (S, Sayısı : 364) (Dağıt
ma tarihi : 15.1U1985) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner Kayseri), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük IM'illet Meclisinin 30 uncu Birleşimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

IBAIŞKAN — Ad okunmak 'suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milleüveikMerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Bitlis Mi'lidfivekili Raf et ibrahimoğlu'na kadar 
yoklama yapıldı) 

fBAlSKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Belçika'ya gidecek olan Başbakan Turgut 

özal'm dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Baka
nı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/907) 

(BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» Ibölümünde Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri vardır; okutup ayrı ayrı bilgilerinize 
sunacağım : 

Türkiye Büyük M'Met Meclfei Başkanlığına 
NATO Konseyi'nin Brüksel'de yapılacak toplantı

sına katılmak ülzere 20 Kasım 1985 tarihînde Belçi-
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kaVa gidecek olan Başbakan Turgut özal'ın dönüşü- I 
ne kadar; Başbakanlığa, Oövlöt IBakanı Kâzım Ok
tay'ın vek'ilfök ötmesinin, Barbakanın teklifi üzerine, 
uygun gömülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım, 

(Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Va

hit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/908) 

)B1AJŞK!AN — Dilğer iflözüceneiyli ototuyoruım : 
Türkiye Büyük M'illet Meclisli Başkanlığına 

NATO Konseyi'nin Brüksel'de yapılacak toplan
tısına katılmak üzere 20 Kaısıım 1985 tarihinde Belçi
ka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu' 
nun dönüsüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı A. Mesut Yrhnaz'ın vek'ilKk etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil-
gilerin'ize sunarımı. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

1BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı 

Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar Ulaştırma Bakan
lığına, Bayındırdık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/909) 

BAŞKAN — Diğer ıtlazkiereyi dkuittuiyorum : 
Türkiye Blülyük Millet Meclisli Başkanlığına 

I21 - 22 Kasım 1985 tarihlerinde Paris'te yapıla
cak Avrupa Ulaştırma Balkanları Konferansı olağan 
toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gidecek olan 
Ulaştırma Bakam Veysel Atasoy'un dönüşlüne ka
dar; Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı t. Sala Giray'm vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgMerintee 
sunanım, 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

(BAŞKAN — Bilgilerinde" sunulmuştur. 
4. — Brezilya'ya giden Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye A 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/910) \ 

BAŞKAN — Diğer t̂ezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Mllet Meclisli Başkanlığına 

ligi : 6.11.1985 ©ün ve Kan. Kar. 39. 06. 102. 85. 
'564/7736 saiyulı yazımız. 

Ekonomik ve ticarî ilişkiler konusunda görüşme-
lıeride bulunmak üzere Brezilya'ya, giden Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdıem'in, 20 Ka
sım 1985 tarihinden dönüşüne kadar; Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardönculığına, Maliye ve Gümrük Ba
kanı A. Kıtfbcelbe Aliptemoç'in'in vekillik etmesinin, 
Barbakanın tekMi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerimize sunarım^ 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

(BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi (3/906) 

BAŞKAN — Sayın ımükitlvekÜllerinden bazılarına 
izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı 
onayınıza sunacağum ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın rriilletlvekilılerinîn, hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin İstemleri, 
Başkanlık Divanının 1*4.11.1985 tarihli toplantısında 
uygun gömülmüştün 

Genel Kurulun; onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Milleti MeclM 
(Başkam . 

DenMi Milletlvekili Muzaıffer Arıcı, 15 gün, has
talığı nedenliyle, 1.1I1,11985 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

Kayseri Milldüvekifli İbrahim özbıyık, 15 gün, has
talığı medeniyle, 4.114985 tarilh'inden geçeri olmak 
üzere, 

Hakkâri Milletvekili Lezgin önal, 15 gün, maze
reti nedeniyle, 13.11.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

IBAŞKAN — Efendim, şimdi ayrı ayrı okutup, oy
larınıza sunacağım : 

Denizli MiMetlvekili Muzaıffer Arıcı, 15 gün, has
talığı nedeniyle, 1.11.1985 ıtarihinden geçerli olmak 
üzere, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kayseri Milleilve'k'ii İbrahim özbıyık, 15 gün, 
hastalığı medeniyle, 4.1IİJİ985 tarihinden geçerli ok 
inak üzere, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

(Hakkâri Millelüvdlçili Lezğin önal, 15 gün, maze
retli nedenliyle, 13.1İJİ9S5 tarihindenı geçerli olmak 
üzere, 

'BAŞKAN — Oylarınıza ısunuyorum : jKabul eden
ler... Eteneyenler... Kalbul editmüişjtir. 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — TBMM Genel Kurutunun çalışma saatleri 
ve sözlü soru görüşmelerinin ertelenmesi hakkında Da
nışma Kurulu önerisi. 

İBAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır; okutup onayınıza 'sunacağım : 

panıışıma [Kurulu Önerdi 

Danışma Kurulunun li8.ilfl.1985 tarihinde yaptığı 
ıtloplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına 
sunulması uygun görülmüştür, 

Arif Ş. Bildin 
Türkiye ıBüiyük Millet Meclisti Başkanıveküli 
.Haydar Özalp M. Seyifi Oktay 

ANAİP Grulbu flatşkanıvekili SfHP Grulbu Başkamvekili 
[Hayidar Koyuncu 

MDP Grulbu TemısilcM 
öneri <•: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 

19 Kasım 1985 Salı günkü birleşiminde çalışma sıüre-
s'iflim saat 20.ÖOVe kadar uzatılması; 20 - 21 Kasım 
1985 Çarşamba ve Perşembe günkü birikimlerinde 
sözlü soru görüşmelerinim ertelenmesi ve çalışma sü
relerinin saat 14.0Oit)e başlaması,. 20.001de tamamlan
ması önerilmiştir, 

(BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kalbul etmeyen
ler.,. Kalbul! edilmiştir, 

V. — SEÇİMLER 

/. — Başkanlık 
Üyelik için seçim. 

Divanında açık bulunan Kâtip 

. BAŞKAN 
yoruz* 

Gündemin «Seçimler» kısmına geç'i-

Baışk'anTık Divanında açık bulunan ve Anava
tan Partisi Grubuna düşen 1 kâtip üyelik iç'in, Ana
vatan Partisi Grubunca, Tdkat Milletlvekii Sayın 
Mehmet Zeki Uzun adiay gösıterilm'işitir. 

Oylarınıza sunuyorum ': Kalbul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

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 — Gündemlin «Sözlü' Sonullar» Jöılsmına 
geçiyoruz. 

1 indi sııralda, îçöl IMılleltvekli Duıtmuş Flikri Sağ-
Har'ı/n ısöafltü sorulsu, soru sahibinün izlinl'i olması se
bebiyle eriflelenimlilşjtlir. 

FAİK TARIMCIOÖUU 0M%) — Savun Başkan, 
berilm gündem dnşı konuışma ıtalebim1 • varidi.. 

BAŞKAN — Gütademe geçltik e&möli)m, 

FAİK TARIMOOÖLU (IBMlte) — GeçBlmezisinülz 
efendim; yazıh itatelbiha var; ondan hahlseltınııedlinfe. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçtik»ten sonra 
böyfe bir usul..* 

'FAİK TARIMCIOĞLU (İBlitİs) — BerAn Olma 
gününden yazıtı müracaaltım var. 

IBAŞKAN — BferJdlîm, bu haflta gündem dnşı söz 
vermiyoruz; Danışımla Kurulu kararlımda da beMt$c. 

FAİK TARJMCIOĞUU (tB&Üfo) — öyJe söylerse-
n'iz, buna fbir düyeceğÜm yok Sayım Başkam. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün^ün, DESlYAP'ın ortak olduğu iş
çi şirketlerinim durumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi! yer almaktadır. 

Sayın Gökgün?... Buradalar. 

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

Ertelenmiştir. 
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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 Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Adana - İncirlik Ortak Savunma 
Tesislerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

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

bakan?... Ydk. 
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 yer almaktadır. 

Sayın Canver?.... Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sa

yın bakan?... Yok. 
Ertdenmiştir. 
5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

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

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

BAŞKAN — 5 inci ve 6 ncı sırada yer atan, İçel 
MMetvefci'li Durmuş Fikri Sağlar'tn sözlü sorulan, 
soru sahibinin izinli olması dolayısıyla 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, son yurt dışı seyahatlerine İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

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

bakan?... Ydk. 
Ertelenmiştir. 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.DM işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaşma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/511) 
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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 inci ve 9 uncu sırada yer alan îçel 
Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın sözlü soruları, 
soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milletvekili 
Sajbit Batumlu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin so
nuçlarına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi yer 
aimaktadır. 

»Sayın Batumlu?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 11 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, bankaların döviz rezervi miktar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer 
almaktadır. 

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

balkan?.... Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. — istanbul 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, İstanbul İli Haliç sahillerinde is
timlak edilen arsaların bedellerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

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

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

larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, 'Sinop Milletvekili 
' Barış Çan'ın haklarında sıkıyönetim kararları kal-
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dırilan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Oan?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yenine cevap verecek sayın 

balkan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Çan'ın, güvenlik soruştunmıalarına 'ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi ye/ almaktadır. 

Sayın Can?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkanım, usul 
hakkımla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim?. Nerede usulsüz
lük var?. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sözlü sorularla ilgili 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulsüzlük yok efendim. 

H. BARIŞ CAN (Ginop) — Sayın Başkanım, biz 
soru önergemizi yazılı olarak 20 Ağustos tarihinde 
Meclis Başkanlığına tevdi ettik. 96 ncı madde hük
müne göre yazılı sorumuz sözlü soruya dönüştü. 

Soruların amacı, güncel sorunların hükümet ta
rafından cevaplandıntaasından ibarettir. Konular 
güncelliğini kaybediyor. ve hükümet yetkilileri, yazılı 
sormuş olmamıza ve sözlü soruya dönüşmesine rağ
men, bu hakkı aylardan beri istismar ediyorlar. 

Sizden, Başkanlık olarak -geçen birleşimde de arz 
etmiştim- Danışma Kurulunda bu konuyu lütfen ye
niden görüşmenizi arz ve teklif ediyorum. 

Bu soru müessesesi parlamentoda dejenere edil
miştir. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederiz; fakat... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Güncel konu; adam 

ölüyor burada cevap bekliyoruz, hiçbir hükümet söz
cüsü çıkmıyor. Meclisi işgal etmeyelim diye yazdı 
cevap istedik; cevap verilmedi. Süresinde cevap ve
rilmeyince, sözlü soruya çevrildi; şimdi de hükümet 
sıralarından cevap verecek yine bir kişi bulunmuyor. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda bir usulsüzlük 
yok. 

H. BARIŞ ÇAN (Ginop) — Usulsüzlük değil; ge
reği yapılsın. 
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BAŞKAN — Başkanlık, İçtüzüğe göre gereğini 
yapmaktadır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Taımam... Meclis ça
lışıyor Sayın Başkan... 

İSMET TURHANGÎL (Manisa) — Meclisi siz 
çalıştıracaksınız Sayın Başkan. 

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

BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum Milletveki
li Hilmi Nalbantoğlu'nun, bakanlıkların 1985 yılında
ki sözleşmeli memur atamalarına ilislkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

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

bakan?... Yok. 
Soru 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, Suudi Arabistan Hükümetinin Ha
tay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi yer almaktadır. 

»Sayın Canver?... Buradalar. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenımıiştir. 

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

BAŞKAN — 17 nci şifada, istanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, uygulamaya konulan yatırım pro
jelerine ilislkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer 
almaktadır. 

Sayın 'Batumlu?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

'bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18.— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar1 in, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

BAŞKAN — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın 18 inci sıradaki sözlü sorusu soru sahibinin 
izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 
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19. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun. 
İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst 
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, istanbul Milletve
kili «Sa'bit Batumlu'nun, istanbul, Ankara ve İzmir 
belediyelerine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Batumiiu?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?... Yok. 
Soru ertelenımliştir. 

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

BAŞKAN — 20 nci sırada, Istaribul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun hükümetin para politikasına iliş
kin Baş'bakandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Batumilu?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yenine cevap verecek sayın 

balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

21. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler3in, 
banker ve bankerzadelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avnii Güter'in, 'banker bamkerzedelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Güler?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

'bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 22 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, sözlü sorusu soru sahibinin izin
li olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın; tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırı
lacağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru 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 yer almaktadır. ; 

Sayın Altunakar?... Yok. \ 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 
'bakan?... Yok. 

Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 24 üncü sırada, İzmir 'Milletvekili 
Durcan Emiıbayer'in, İzmir - Güzelbahçe'de tapu 
ve ruhsat alınmadan inşaatına başlandığı iddia edilen 
bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

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

Soru ertelenmiştir. 
DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Efendim, 

lüzum kalmadı; ruhsatını sorduğum inşaat bitti. 
l'SMET TURHANG1L (Manisa) — Sayın Baş-

'kan nefesinize yazık. 
BAŞKAN — Müsaade edin, gündemlimize devam 

edelim efendlim. 

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

BAŞKAN — 25 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile 
Dicle Üniversiteli arasındaki yolun kısaltılmasına iliş
kin Baş'bakandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Saym Narin?.;. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 

Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Çorum Milletvekilli 
Ali Ayhan Çetin'in, Çorum İline bağlanması düşü
nülen yeni demiryoluna ilişkin Ulaştırana Bakanın
dan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Çetin?... Yok. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

— 455 — 



T. B. M. M. B : 3a 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Siirt Milletvekili Rıza 
Tekin'in, Siirt İline 'bağlı bazı ilçelerin karayolu so
rununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi yer acımaktadır. 

Sayın Tekin?... Yok. 
Sayın bakan?... Yok. 
3özlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiş

tir. 
28. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş
kin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğancın cevabı (6/470) 

BAŞKAN — 28 indi • sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, kültür ırkı hayvancılığına daya
lı süt işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Gökgün?.... Buradalar. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Onman ve Köyişleri 

Balkanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

1. 1983 - 1984 ve 1985 Ekim ayında, kültür ırkı 
hayvancılığa dayalı süt işletmeleriyle, bu işletmelerde
ki inek sayısı ne kadardır?. 

2. Hayvancılığı geliştirme 'bölge müdürlükleri ta
rafından kurulmuş olan, kültür ırkı süt hayvancılığı 
işletmelerinim çoğunun, iflas ederek kapandığı; ithal 
malı kültür ırkı ineklerin, mezbahalarda kesildiği, hay
vancılıkla iştigal eden yetiştiriciler ve çeşitli kuruluş
lar tarafından ifade edilmektedir. 

1 Ocak 1984'le 1985 Ekim ayı arasında kaç işlet
me kapanmış, kaç baş kültür ırkı inek kesilmiştir?. 
Halen faaiyet gösteren kaç işletme vardır?. 

3. 1 Ocak 1984 tarihine kadar yurt içi ve yurt 
dışı kaynaklardan kaç yetiştirici, ne kadar kredi al
mış; kaç inek ithal edilmiştir?. 1 Ocak 1984'ten 1985 
Ekim ayma kadar kaç yetiştirici, ne kadar kredi kul
lanmış, kaç inek ithal etmiştir?. 

4. İnek ithal ederek borçlanıp da, sütünü sata
madığı için iflas eden yetiştiricilerin, faaliyetlenini 
sürdürüp, borçlarını ödemeleri için bakanlıkça her
hangi bir önlem düşünülmekte midir?. 

5. Türkiye çapında yapılan hayvan sayımlarının 
sonuçlarına göre, hayvan varlığında önemi nispette 
azalma vardır. Bu azalmanın sebepleri nelerdir?. 
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BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Sayın Hüsnü Doğan, buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, yüce mec
lisin değerli üyeleri; Aydın Milletvekili Sayın Er
tuğrul Gökgün'ün sözlü soru önergesini cevap
landırmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Gökgün, vermiş olduğu önergeyle, kültür 
ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerinin durum
larına ait bazı bilgileri talep etmişlerdir; sorularını 
toplu olarak cevaplandırmaya çalışacağım. 

1983 yılında, 1080 süt işletmesinde toplam kültür 
ırkı inek adedi 12 488'dir. 1984 yılında ise, 1151 süt 
'işletmesinde toplam 11 300 kültür ırkı inek olduğu 
tespit edilmiştir. 1985 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 
işletme sayısı 1246, kültür ırkı inek adedi 11 351 ola
rak teşekkül etmiştir. 

Bilindiği gibi, işletmeler kredi talebinde bulunur
larken, birtakım yükümlülüklerini yerine getirecek
lerini de taahhüt ederler. 1 Ocak 1984 ile 15 Ekim 
1985 tarihleri arasında, toplam olarak 95 işletme
nin, şartlara uymamaları sebebiyle, kreileri iptal 
edilmiştir. Aynı tarihler arasında, 501 adet, projeli 
süt işletmesi yeniden kurulmuştur. Çeşitli sebeplerle 
işletmelerini tasfiye yoluna giden işletme sahipleri, 
ellerindeki kültür ırkı hayvanları, projeli veya projesiz, 
diğer yetiştiricilere devretmişlerdir. Satılan bu hay
vanlar, bir başka yetiştiricinin elinde, süt ve yavru 
üretiminde kullanılmaktadır. İşletmecilikte, sürüyü 
eksiksiz olarak muhafaza edebilmek, şüphesiz ki, müm
kün değildir. Her yıl çeşitli sebeplerle sürüden bazı 
ayıklamaların yapılması kaçınılmazdır. 1984 yılında 
zarurî sebeplerle 367 inek kesime tabi tutulmuştur; 
1985 Eylül sonu itibariyle de 73 adet ineğin kesildiği 
tespit edilmiştir. Bu rakamların, ülke geneli ele alın
dığında, son derece önemsiz olduğu kolaylıkla anla
şılabilir. 

Halen memleketimizde yürütülmekte olan üçün
cü, dördüncü ve beşinci hayvancılık projeleri - ki, 
Dünya Bankası kaynaklarına dayalıdır- bünyesinde 
kurulmuş olup, faaliyetlerini sürdüren, 367'si İsviçre 
esmeri işletmesi, 897'si ise frizien işletmesi olmak 
üzere ceman 1 246 işletme mevcuttur. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 1 Ocak 
1984 tarihine kadar yurt içi ve yurt dışı kaynaklar-

, dan toplam 2 906 yetiştirici 3 milyar 692 milyon 
lira kredi kullanmıştır. Bu dönem içinde 8 405 baş 

I frizien düve, 55 baş frizien boğa ve 5 566 İsviçre 
esmeri düve ile, 95 baş İsviçre esmeri boğa ithal edil-
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mistir; 1984 yılı içinde ise, 827 baş gebe frizien dü
venin ithali gerçekleştirilmiştir. 

Bu dönem içerisinde, projeli işletmelerde üretilen 
damızlıkları değerlendirmek maksadıyla, Dünya Ban
kasıyla bir ara anlaşma yapılmıştır. Buna göre, yerli 
damızlıklarla da proje yapımı mümkün olmuş, bu 
sebeple hayvan ithalatı, için yeni bir ihale açılma
mıştır. 

Yurt içinde sağlanan damızlıklarla kurulan 501 iş
letmenin kullandığı kredi miktarı, 198*5 yılı Eylül 
ayı sonu itibariyle 1 milyar 802 milyon Türk lirası 
olarak gerçekleşmiştir. 

Değerli milletvekilleri, hayvancılığı geliştirme pro
jeleri kapsamında kurulan işletmeler, yurdumuza saf
kan yüksek verimli damızlık hayvan temin etmek mak
sadıyla kurulmuş olup, bu işletmeler, gelirlerinin bü
yük bir kısmını damızlık satışlarından elde etmekte
dirler. 

Ayrıca, bu işletmelerin kuruluşlarına izin verilir
ken, süt fabrikalarına yakın olma şartı arandığın
dan, süt pazarlaması diye bir problem de bahis ko
nusu olmamaktadır. Yetiştiriciler, yalnız salgın has
talıklara ve doğal afetlere uğradığı takdirde du
rumları incelenmektedir. Durumları merî mevzuat 
hükümlerine uygunsa, borç ertelenmesi veya taksit-
lendirilmesi cihetine gidilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Gökgün son sorusun
da, hayvan varlığımızda bir azalma olduğunu ve bu
nun sebeplerini sormaktadır. 

Her şeyden önce, önceki sayım sonuçlarından el
de edilen rakamlar ile, son sayımdan elde edilen ra
kam farklılığının sebebini, uygulanan istatistik! me
totlarda aramak gerekir. Daha önce yalnızca hane 
halkı beyanına göre yapılan sayımlar, ilk defa 1984 
yılında tam sayım metoduyla yapılmıştır. Tahmini-
mizce bu fark buradan kaynaklanmaktadır. Kaldıki, 
hayvan sayısının azlığı veya çokluğundan daha önem
lisi, birim hayvan başına alınan verimin azlığı - çok
luğu ve toplam olarak üretilen et ve süt miktarıdır. 
Yıldan yıla gelişmekte olan ıslah çalışmalarımız neti
cesinde kültür ırkı hayvan varlığımızı artırmak, baş
lıca hedefimizdir. Her şeye rağmen, yurdumuzda kül
tür ırkı melezlerinin sürekli artması, hayvancılığımızın 
gelişmesinin iyi yolda olduğunu göstermektedir. 

Arz eder, yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Gökgün konuşmak istiyor musunuz? 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Evet Sayın 

Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; sorularıma cevap verdiği 
için Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına hu
zurlarınızda teşekkür ederim. 

Şimdi, buradaki soruyu sormamdan maksat, hay
vancılık yapan vatandaşlarla Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığının ilgisini ortaya koyarak, onlara el 
uzatılmasını, onlara yardımcı olunmasını temin et
mektedir. 

Sayın bakan, hayvan sayısındaki azlığın istatistik 
Enstitüsünün uygulamakta olduğu metot değişikli
ğinden ileri geldiğini ifade etmektedirler. 

Ben 30 yılı aşkın bir süreden beri veteriner hekim
lik yapmaktayım, yapıyorum, konuyla da ilgimi de
vam ettiriyorum. Şimdi, son yapılan istatistiklerle, biz
zat, tek tek koruyucu aşılama yapmak suretiyle elde 
edilen sonuçların birbirine uyduğunu tespit etmiş bu
lunuyorum. 

Metot değişikliğinin, hayvan sayısının azalmasın
da bir rolü yoktur; hayvan sayısının azalmasında 
ekonomik faktörler rol oynamaktadır. Bilhassa, başta, 
yem azlığı, yem yokluğu; vatandaşın, devamlı artan 
yem fiyatları karşısında hayvanını besleyememesi; on
dan sonra, ürettiği hayvansal ürünleri pazarlayama-
ması, değer fiyatla satamamasıdır. 

Sayın milletvekilleri, bundan önce yaptığım gün
dem dışı konuşmalarda, bazı vatandaşların, kahırla
narak, sütlerini dereye döktüklerini ifade etmiştim. 
Bu sütleri vatandaşın dereye dökmesinin sebebi, ma
lını satamaması, pazar bulamamasıdır. Hayvancılık 
yapan vatandaş pazar bulup sütünü değer fiyatla sa
tamazken, AET'nin bayatlamış satmak şöyle dursun, 
sokağa atmak üzere depoladığı 1 milyon ton sütto-
zunun büyük bir kısmı Türkiye'ye gelmiş ve her gün 
sofralarımıza, yoğurt olarak, süt olarak oturmakta
dır. Bu durum karşısında köylü ve çiftçimiz ürettiği 
malı satamamaktadır, canından bezmektedir; hatta, 
şehirlerdeki nüfus artışının nedenini, köylerde hay
vancılığı ve tarımı yapamayarak, iş aramak, bavul ta
şımak maksadıyla gelen, gecekondulaşmış mahallelere 
yerleşen, köylü, çiftçi vatandaşlar teşkil etmektedir
ler. Bu çok önemli bir konudur, buna eğilmek gere
kir. 

Dışardan ithal edilen hayvanların ülkemizde ya
rattığı sorunlara gelince: Bunların birçoğu ölmüşler, 
birçoğu bakımsızlıktan verimsiz hale düşmüşlerdir. 
Bunun dışında, her gün artan kur farkları nedeniyle, 
vatandaşın, köylünün, çiftçinin borçları bir türlü ek-
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silmemekte, bilakis günden güne artmaktadır; bundan 
dolayı vatandaş inim inim inlemektedir. 

Doğu illerinden mektuplar almaktayım; buradaki 
vatandaşlar, «Artık canımızdan bezdik. Hayvandan 
vazgeçtik; ama bu borçtan nasıl kurtulacağız? Oturdu
ğumuz ev, iki karışlık tarlamız da elimizden gidecek; 
hatta onlar elimizden gitse dahi, bu borcu ödeyemeye
ceğiz. Devlet, elini uzatsın, bizi bu felaketten kurtar
sın» demektedirler. 

Maalesef, üzülerek ifade edeyim ki, hayvan ithal 
. edenlerin birçoğu bu acıklı durumla karşı karşıyadır. 
Biz, zamanında, çok önceden, hayvan ithalinin dur
durulmasını istedik, «hayvan ithali hatalıdır» dedik; 
çünkü elimizde, mevcut hayvan varlığına yetecek yem 
yoktur. Hayvancılık bir endüstriyel faaliyettir. Bu en
düstriyel faaliyetinin hammaddesi yem, makinesi 
hayvan, ürünleri de bildiğimiz hayvansal ürünlerdir. 
Elinizde hammadde yok, bunu işleyecek makine alı
yorsunuz. Mesela, pancar üretmiyorsunuz, şeker fab
rikasının makinelerini getiriyorsunuz, «Haydi, bu ma
kine bize şeker versin» diyorsunuz; bu, mümkün değil
dir. Yüksek verimli hayvan getiriyorsunuz; yeminiz 
yok, meranız yok, besleyecek gücünüz yok; bu hay
vandan verim elde etmeyi bekliyorsunuz; bu müm
kün değildir. 

Sayın bakanın konuşmalarında müspet bir husus 
fark ettim: «ithalatı durdurduk» dediler. Kendilerini 
huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu memlekette, eli
mizde mevcut kaynağa yetecek yemi üretmeden hay
van ithali hatalıdır, vatandaşı ıstıraba ve sefalete sü
rüklemektir. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — «Ben öyle bir 
şey demedim» diyor sayın bakan. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Ben öyle 
anladım, «ithalatı durdurduk» der gibi oldu; bu da 
önemli bir faktördür, bir gelişmedir. Hani biz, mil
letvekilleri olarak akıl vermiyoruz da, fikir vermek 
mecburiyetindeyiz. Bu fikrimizi tasdik ederek ithalatı 
durdurmuşlar; tebrik ediyorum. Yalnız, hayvansal 
ürün ithalatını da durdururlarsa, köyden şehire göç 
etmek üzere olan, ıstırap içinde olan, köylü, çiftçi 
vatandaşlarımızada ürettikleri malları pazarlama fır
satı tanırlar, ihracatı güçlendirirlerse, o zaman mem
leketimizde hayvancılık daha iyi gelişecek; vatandaş
larımızın da köyden şehire zamansız akımı duracak, 

gecekondulaşma ve onunla birlikte, şehirlerdeki ağır 
sosyal problemler başımıza dert olmayacaktır. 

Sözlerime son verirken, hepinize saygılar sunar, 
sayın bakanımıza da teşekkür ederim. (MDP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

ıslah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök
gün'ün 29 uncu sıradaki sözlü sorusu mehil istendi
ğinden dolayı ertelenmiştir. 

30. — 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) 

IBAIŞKIAN — 30 uncu sırada, Malatya Millet
vekili Ayhan Fırat'ın, "Hekimhan ilçesinde şeriat hü
kümeti kurmak amacıyla propaganda yaptıkları iddia 
edilen devlet memurlarınla ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi var. 

Sayın Fırat?.. 'Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

31. — 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) 

(BAIŞIRAN — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın 31 inci sıradaki sözlü sorusu, soru sahi
binin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

32. — 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) 

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

1BAŞK1AN — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'e ait 32 ve 33 üncü sıradaki sözlü sorular, me
hil istendiğinden ertelenmiştir. 
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34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı-' 
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'na ait 34 üncü sıradaki sözlü soru me
hil istendiğinden ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Aydın Milletvekilli Ertuğrul Gökgün'e 
ait 35 inci sıradaki sözlü soru mehil istendiğinden 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Sivas İlindeki Deliktaş Tüneli 
inşaatının iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Çetin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir ga
zetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

BASMAN — 37 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta yayım
lanan 'bir gazetedeki habere ilişkin Baş/bakandan söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Turan Bayezit?.. Yok. 
Sayın Barbakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

38. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) i 

BAŞKAN — 3i8 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili MaJhmud Altunakar'ın, üniversitelerin tahsisat- ı 
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. I 

Sayın Altunakar?.. Yok. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Erzurum Millet
vekili 'Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ankara İlindeki Sıh
hiye - Tandogan yolu projesine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 40 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ankara'daki belediyele
rin yol yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

-41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

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

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sokmenoğlu'na ait 41 ve 42 nci sıralardaki sözlü so
rular, Sayın Sökmenoğlu izinli olduğundan ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Konya - Ereğli Ovasındaki sulama suyu 
ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 
Efendim, 5.3.1973 tarihinde kabul edilmiş bulunan 

ve Resmî Gazetenin 13.4.1973 tarih ve 14506 sayılı 
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nüshasında basılan 584 karar numaralı, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 97 nci maddesinin dördüncü fıkra
sında şöyle bir ibare var : «Başbakan veya bakan so
ruya gününden önce de cevap verebilir.» 

Zatıâlinizden istirham ediyorum : Bugüne kadar, 
gününden evvel cevaplandırılan soru var nudır? 

BAŞKAN — Efendim, bugüne kadar olan tatbi
katta böyle bir şey olmamış Sayın Erel.. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, ikin
ci sorum : 97 nci maddenin beşinci fıkrasıyla ilgili
dir. Orada, «Hükümet bir sözlü veya yazılı sorunun 
cevabını kamu yararı sebebiyle veya gereken bilgile
rin derlenebilmesi için bir ayı geçmemek üzere gecik
tirebilir. Bu takdirde Meclis Başkanına bilgi verilir» 
demektedir. Şimdiki gündemde bulunan sözlü sorular 
bayatlamış sözlü sorulardır ve kanaatimce bir ayı geç
miştir. Bu konuda Sayın Meclis Başkanlığına, sayın 
hükümet ve sayın bakanlar tarafından bilgi verilmiş 
midir? 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın bu konuda ya
pacağı bir şey yoktur Sayın Erel. 

SALİM EREL (Konya) — Sözlü sorular için arz 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın yapacağı bir 
muamele yoktur. 

SALİM EREL (Konya) — Efendim, biz 2 kez bu
lunmazsak sorularımız düşüyor; bu konuda da bir ön
lem alınsın lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, gelecek İçtüzükte tedbir 
alırsınız. 

Sözlü sorulara devam ediyoruz. 

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

BAŞKAN — 44 üncü sırada, izmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı 
alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

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

bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

45. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'in, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(61493) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Abdurrahman De-
mirtaş'ın 45 inci sıradaki sözlü sorusu, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 
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46. — 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 — 46 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle 
taşınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi yer almaktadır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 47 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, enflasyonun durdurulamayış 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer 
almaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek ba

kan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

48. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yu
nanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasında
ki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/496) 

BAŞKAN -r- 48 inci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Yunanistan, Bulgaristan ve Ameri
ka Birleşik Devletleriyle ülkemiz arasındaki bazı so
runlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi yer almaktadır. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamet
tin Konuksever'in 49 uncu sıradaki sözlü sorusu, soru 
sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 
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BAŞKAN — 50 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'm, bazı şirketlere uygulanan 
müeyyidelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
kaldırılma nedenine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
51. — 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) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver*in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki 
bir tecavüz iddiası hakkında emniyet amirinin yaptı
ğı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi yer almaktadır. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
52. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Babakan-
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Mehmet Sait Erol'un, Sıkıyönetim Kanunu gereğince 
haklarında dava açılan işçi ve memurlardan, beraat 
edenlerin, görevlerine iade edilmemesinin nedenleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi yer al
maktadır. 

Sayın Erol?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
53. —İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İs

tanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde 
Belediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
İmren Aykut'un, İstanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi 
Merkez Mahallesinde belediyece istimlak edilen sa
haya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Aykut?.. Burada. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

54. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Muğla Emniyet Müdürlüğünde bir va
tandaşımıza işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 
Sayın Erel?.. Burada. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

55. — İstanbul Milletvekili Feridun Sakir Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır 
öğünç'ün, 55 inci sıradaki sorusu, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamet
tin Konuksever'in 56 nci sıradaki sorusu, soru sahi
binin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

Sözlü sorular bitmiştir. 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/ . — 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» bölümü
ne geçiyoruz. 

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

Komisyon?.. (SHP sıralarından «Yok» sesleri) 
Hükümet?.. 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde tasarının 5 inci maddesine ka

dar görüşülmüş ve kabul edilmişti; şimdi 5 inci mad
deyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
2686 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Kuruluş : 
Madde 72. —Takdir Komisyonu; illerde defter

darın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi 
olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bun
ların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında 
ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş 
iki üyeden.kurulur. 

Arsalara ait asgarî ölçüde birim değer tespitinde 
takdir komisyonu; belediye başkanı veya tevkil ede
ceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili 
bir memuru ile tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği 
bir memur ve ticâret odasınca seçilmiş bir üye dle il
gili mahalle ve köyün muhtarından kurulur. 

Araziye ait asgarî ölçüde binim değer tespitinde 
takdir komisyonu; valinin başkanlığı altında defter
dar, Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığı il müdürü 
ile il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarından se
çilmiş birer üyeden kurulur. 

Takdir komisyonları daimî veya geçici olurlar. 
Daimî komisyonların nerelerde kurulacağını Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı belli eder. 

Daimî komisyqn bulunmayan yerlerde takdir iş
leri geçici komisyonlar tarafından görülür. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

(1) 357. S. Sayılı Basmayan 12.11.1985 tarihli 
27 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

SHP Grubu adına Sayın Nalbantoğlu, buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA HlLHl NALBANTOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi saygı ile selamlarım. 

Bu 72 nci maddeyi değiştiren değişiklik şeklini 
okudum da, biraz aklıma yatmayan kısımlar var; bu
nu arz etmek için huzurunuza geldim. 

«Takdir komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde 
mal müdürünün (diğer müstakil vergi dairesi olan 
ilçelerde de ilgili vergi dairesi müdürünün) - diyor; 
buraya kadar anladık - veya bunların tevkil edecek
leri memurların başkanlığı altında - diyor; bunu da 
anladık - ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru 
ile seçilmiş iki üyeden kurulur» diyor sonunda; 

Bu seçilmiş üyeleri kim seçecek; kimlerden seçe
cek? Sonra, kaldı ki, maddenin diğer yerlerinde, ma
halle muhtarı veya köy muhtarı da var: bunlara lü
zum görülmüyor mu? Bu şekildeki bir takdir-i kıy
met komisyonu her yeri tam manasıyla, bilir mi? 
Ben bundan endişe ediyorum. Böyle bir, takdir-i kıy
met komisyonu olmaz. Ne yapacaksın?.. Farz ede
lim, ileride bir defterdarı alıyorsun veya onun tevkil 
edeceği bir kişiyi, bir de, vergi dairesinin yetkili iki 
memurunu alıyorsun... iki memuru da alacaksın, dev
let olarak geleceksin, «Senin şu şeyine takdir koyu
yorum» diyeceksin... Yani, böyle bir takdir-i kıymet 
komisyonunu ben hazmedemiyorum. Böyle" bir tak
dir komisyonu gelse, benim mülküme, «Ben devle
tim; geldim, bunu takdir ettim, gittim» dese, olur mu? 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Peki, ne 
tavsiye edersiniz? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Buraya, 
hiç olmazsa, ticaret odasından, ziraat odasından bi
rer kişi, mahallenin muhtarı ve bir de bilirkişi kon
ması lazım; önerim budur. 

Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasında, «Arsalara ait 
asgarî ölçüde birim değer tespitinde - yani, herhalde, 
takdirde - takdir komisyonu; belediye başkanı veya 
tevkil edeceği memurun başkanlığı altında...» diyor. 
Ya belediye başkanı ya onun vekili olan (belediye 
başkanının tevkil ettiği) kişinin başkanlığında... Yani, 
tevkil etmek, vekil olarak tayin etmek anlamında
dır. 

B. DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — ,0 di
li anlıyorsunuz!.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İki lisa
nı da iyi biliyoruz, merak etmeyin. 
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BAŞKAN — İstirham ederim, laf atmayalım. I 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — «Bele

diyenin yetkili bir memuru ile (Herhalde o da ya za
bıta müdürü olacak yahut da bilmem tanzifat amiri, 
neyse birisi olacak) tapu sicil müdürü veya tevkil 
edeceği bir memur) - güzel .- ticaret odasınca seçilmiş 
bir üye - o da güzel - ve ilgili mahalle ve köyün 
muhtarından kurulur» denilmektedir. Tamam; yani 
burada, biraz halkın da derdini bilecek, benim veya 
sizin arsanızın kıymetini hakkaniyetle ortaya koya
cak bir heyet teşekkül etmiş görünümü vardır. 

Gelelim üçüncü fıkraya: «Araziye ait asgarî öl
çüde birim değer tespitinde - yani takdirinde - tak
dir komisyonu; valinin başkanlığı altında defterdar, 
Tarım ve Orman Bakanlığı - ki, buraya Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı demek lazım; bu eksiklik 
de vardır - il müdürü ile, il merkezlerindeki ticaret 
ve ziraat odalarından seçilmiş birer üyeden kurulur» 
denilmektedir. 

Şimdi, farz edelim, Erzurum'da takdir yapılıyor... * 
Erzurum çevresindeki arazi için bu fıkra yine eksik- J 
tir. Niye?.. Takdir edilecek arazi köyde ise, köyün 
muhtarını almak; eğer Erzurum'un içerisinde ise, o 
mahallenin muhtarını almak lazım. Çünkü, o mahalle 
civarında araziler de vardır ve bugün her ilimizde, 
her ilçemizde bu durum vardır. Bu heyetin Oltu'ya 
gideceğini farz edelim. Kim gidecek? «Valinin başkan- I 
lığı altında, defterdar» denildiğine göre ve vali de 
başkan olduğuna göre, o da gidecek, herhalde def
terdar da gidecek; Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı ü müdürü de gideceğine göre, onlar da sayın va
limizin Cadillac'ına bindiler ve gidecekler; ticaret ve 
ziraat odalarından seçilmiş birer üye de gidecek; o da 
kabul. Oltu'daki araziyi bunlar ne büir?.. Oltu'da 
halktan birisini, hiç olmazsa, bilirkişi olarak almak, o 
takdir edilecek arazi Oltu'nun hangi mahallesinde I 
veya hangi köyünde ise, oradan da muhtarı almak... ı 
Halktan birini veya ihtiyar heyetinden bir iki kişiyi 
almak neden uygun görülmüyor? 

Buraya sayın hükümet gelmiyor, bizim konuları
mızı Meclis dışına kaçırıyor, biz burada konuşamıyo
ruz; ama bunlar gidecek, «Vatandaş, seni dışladım, 
senin arazine ben kıymet takdiri yapacağım» diye
cek... Olur mu böyle şey? Halkı dışlayacaksın; «Hal
kın mülküne, arazisine, veyahut da parseline kıy
met vereceğim» diyeceksin... Üç tane memur, bir de 
ticaret odasından, ziraat odasından alınacak, seçil
miş birer üye gelecek, benim.arazimi Oltu'da kıymet
lendirecek!.. Olmaz öyle şey; bu benim kafama ters 

düşüyor. Benim kafama ters düşmesi de bir şey de
ğil; ama, halkın çıkarlarına ters düşer. Arazi sahip
lerinin, mülk sahiplerinin, kıymet takdir edilecek - ki, 
icap ettiği zaman takdir komisyonu takdir edecek -
yerlerini siz böyle keyfemayeşa kıyrnstlendirirseniz, 
bu rejimin adına, bilmem ki, ne derler?.. 

Onun için, ben istirham ediyorum - zaten bir de 
eksiği var - bu maddeyi sayın komisyon geri alsın; zi
yanı yok, yarınki görüşmede getirsin veyahut lütfe
derseniz, ben yazayım yarına kadar bu maddeyi. 
Ama, bizim getirdiğimiz önerileri siz kabul etmezsi
niz. Lütfen samimî olarak bu konuşmalarımı kabul 
edin; ya komisyon geri alsın ya sizler alın; yarın gel
sin; daha dört başı mamur bir maddeyi biz buraya 
yerleştirelim. Hiç olmazsa, şu eksikleri, halkın da kuş
ku duymayacağı şekle dönüştürelim. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım, teşekkür 
ederim. (SHP sıralarından alkışlar) , 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Başka söz isteyen var mı?.. 
Buyurun Sayın Ankan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, ben de söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Ankan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; takdir komisyonları, hep bildiği
miz gibi, Gelir Vergisi sisteminin uygulandığı tarih
ten bu yana vardır. Başlangıçta 5 kişiden oluşmuş; 
3'ü seçimlik, 2'si devlet memurundan. Bunun mahzur
ları görülmüş, sonra 2 - 2'ye getirilmiş; bugün de 2 - 2' 
ye getirilmiş durumda. 

Takdir komisyonu, müteakip maddede de görüle
ceği gibi, yetkili makamlardan istenilen, matrah ve 
servet takdirlerini yapmak, vergi kanunlarında yazılı, 
fiyat, ücret ve sair matrah ve kıymetleri takdir et
mek gibi yetkilere sahip. 

Vergi dairesi müdürü kim? Vergi alacağını doğu
ran olaydan, tahsil safhasına kadar yetkili kişi. Yet
kileri ne? İnceleme yetkisine sahip, sonra, tahsil yet
kisine sahip, ihtilaf halinde kamuyu temsil yetkisine 
sahip. Yani, adam, davacı; fakat takdir komisyonu, 
mükellefin matrahını objektif ölçülerde tayin edebile
cek bir merci; vatandaşın, mükellefin güvencesi nev'an 
-mâ; tarafsız bir kurul. Sanat eserleri dışında da, bi
lirkişiye müracaat etme yetkisi yok. Siz, mükellefi 
tespit edecek, tafhiyat yapacak, ihtilafta taraf ola
cak kişiyi, getiriyorsunuz, aynı zamanda takdir komis-
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yonunun başkanı olarak görevlendiriyorsunuz... O yüz
den, ya mal müdürü yahut da başka bir merciin baş
kanı olarak - adalet ölçüleri açısından söylüyorum -
tayin edilmesinde fayda vardır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Bakan konuşacak mısınız? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Evet Sayın 
Başkan. 

. BAŞKAN — Buyurun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; bu madde, 2365 
sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle «Takdir, Ziraî Ka
zançlar ve Özel Komisyonları» şeklinde değişen ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 inci bölümünde 
72, 73 ve 74 madde numaralarıyla ifade edilmeye 
çalışılan, «Takdir komisyonlarının kuruluş; üyeleri
nin seçilmesi ve komisyonun görevleri» maddelerine, 
Emlak Vergisinde yapılan değişiklik nedeniyle ve bu 
değişikliği koymak için getirilmiştir. 

Huzurunuzda, kanun tasarısının genel. takdimini 
yaparken, Emlak Vergisinin tahsilatının belediyeler 
tarafından yapılmasını öngördüğümüzü ve bundan 
böyle takdir komisyonlarının, beyan dönemlerinde 
Maliye Bakanlığı vergi teşkilatı ağırlıklı değil; ama 
takdir yapılan bölgenin mahallî elemanları ağırlıklı 
olarak teşkil edilmesinin öngörüldüğünü ifade etmiş
tim. işte burada, bundan böyle arsa ve arazi takdir
lerini yapacak komisyonların, teşekkülünü ifade etme
ye çalışmaktayız ve bu elemanların neler yapacakları 
da, kanunda zaten var olduğu için, kanundaki ifade
leri tekrar etmekteyiz. Dolayısıyla, sayın parlamente
rimizin bunu yeniden yazmasına gerek yoktur; ama 
72 nci maddeyi okuduktan sonra 73 üncü maddeyi 
bir zahmet, okurlarsa, kendileri bu sıkıntıya girme
den, meselenin zaten mevcut kanunda, halledilmiş ol
duğunu görürler ve rahatlamış olurlar. 

Değerli arkadaşlar, «Komisyonlar, belediye hudut
ları ve belediye mücavir saha hudutları dahilinde be
lediye başkanları, belediye başkanlarının tayin ede
cekleri, belediyeden bir üye, o mahallenin muhtarı ve 
tapu kadastrodan bir temsilci tarafından teşekkül et
tirilecektir. Arazilerde de, valinin başkanlığında, def
terdar, o köyün muhtarı ve Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı temsilcisi il müdürünün katılmasıyla teş
kil ettirilecektir» denilmiştir. 

Burada sayın parlamenterimize bir noktada hak 
vermekte fayda var : «Tarım ve Orman Bakanlığı» 
yerine, «Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı» iba
resi koymak gerekmektedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim, 5 inci madde üzerinde başka söz iste

yen?.. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Soru soracağım efen
dim. 

BAŞKAN — Söz isteyen arkadaş var zannediyo
rum. 

SALİM EREL (Konya) — Şahsım adına söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 1 arkadaşa söz verece
ğim. 

Buyurun Sayın Edip Bey. 
EDİP ÖZGENÇ (içel) — Sayın Başkan, muhte-

. rem milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz bu mad
de ile ilgili olarak, bizden evvel konuşma yapan ko
nuşmacı arkadaşlarımız hissiyatımıza bir açıdan ter
cüman oldular; fakat burada ben, özellikle bahset
mek istediğim bir konuyu yüce heyete izah etme
den geçemeyeceğim. 

Türkiyemizde, takdir komisyonlarının teşkil tarzı, 
yıllarca bir örf ve âdet veya ananevî bir zihniyetle 

" olmuş ve şimdiye kedar bu komisyonların içerisinde 
mülk sahiplerinin de yer aldığı görülmüştür. Bugün, 
takdir komisyonu başkanlıklarının bu tasarı ile bele
diye başkanlarına verilmesi, bir açıdan belediye baş
kanlarının siyasî bir hüviyet arz etmiş olmaları ve 
politik davranmaları nedeniyle, oluşturulacak olan' 
komisyonlarda ve özellikle o ilçede veya o ilde mev
cut tapu sicil müdürlüklerine ve vergi dairesi me
murlarına da, siyasî yönden bir baskı yapmak, tesir 
etmek suretiyle ileride çok tehlikeli sonuçlar yarata
bilecek birtakım menfî sonuçların doğması tehlikesi 
sözkonusu olmaktadır. Bugün belediye başkanlarının, 
birçok yerde, yapacakları istimlak ile ilgili olarak, is
timlaki sözkonusu olan yerlerin değerlerinin düşük 
gösterilmesi sözkonusu olabilecek yerlerde vergi de
ğerlerinin düşük gösterilmesi cihetine gitmeleri müm
kündür. Bu itibarla, takdir komisyonu başkanlıkları
nın belediye başkanlığına verilmesi, kanaatimizce çok 
hatalı olacaktır. Bunun yerine, daha önceki, geçmiş
teki uygulamaları da değerlendirmeye tabi tutmak su
retiyle, bunun mal müdürlüklerine intikal ettirilmesi 
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ile ve hele hele bu komisyon içerisinde mutlaka ve 
mutlaka bir mülk sahibinin de bulundurulması ile, 
ileride takdir komisyonunun çalışmaları sırasında ya
pılacak olan değerlendirmelerin adaletli ve hakkani
yet ölçüleri içerisinde yapılabileceği inancı içerisinde
yim. Bu düşüncemi bugün izah ediyorum; yarın, ileri
de hepimiz birlikte göreceğiz. 

Bugün iktidarda olabiliriz; bir dönem sonra, hal
kın demokratik iradesi doğrultusunda muhalefette 
olabiliriz; bu, hangi siyasî partiden gelirse gelsin, 
hangi siyasî partiye mensup belediye başkanı tara
fından olursa olsun, umumiyetle, yozlaştırılma ve teh
likeli bir- safhaya sokulma temayülünü de birlikte ge
tirmektedir. Bunu çok iyi değerlendirerek ve düşüne
rek, bu konunun komisyon tarafından tekrar değer
lendirilmesinde ve incelemeye tabi tutulmasında ve 
ileride tehlikeli sonuçlar yaratabilecek bu hükmün de
ğiştirilmesinde çok büyük fayda var arkadaşlar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgenç. 
Soru sorabilirsiniz Sayın Erel; çünkü 2 kişiye söz 

verdim. Görüşmeler tamamlanmıştır; soru sorabilir
siniz. 

SALIM EREL (Konya) — Soruya çeviriyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, başka soru soracak ar
kadaşlar varsa, lütfen isimlerini yazdırsınlar. 

Soru sorma istemi bitmiştir efendim. 
Buyurun Sayın Erel. 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, az ev

vel söz isteyerek yapmak istediğim konuşmayı, aşağı 
yukarı Sayın Edip özgenç arkadaşımız da ifade etti
ler; teşekkür ederim. Bu arada, bu konuda soru şek
linde yapacağım bu konuşmamı sayın bakanımızın 
cevaplandırmasını talep ediyorum. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Konuşma 
mı, sual mi efendim? 

SALIM EREL (Konya) — Hayır efendim, konuş
ma şeklinde sual. 

BAŞKAN — Efendim, sualler kısa ve öz olsun. 

SALİM EREL (Konya) — Emlak Vergisini bun
dan böyle belediyeler tahsil edecekler. Yeni kanun de
ğişikliğiyle, Emlak Vergisini tahsil edecek bir ma
kamın aynı zamanda da takdir komisyonu duru
munda olması, hem davacı, hem hâkim durumunda 
bir sonuç oluşturmaz mı? Malum, belediyeler siyasî 
kuruluşlardır; bugün yönetimlerde, dikkat edecek olur
sak, cinayetlere, suikastlara uğrayanların çoğunu be-
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lediye başkanları teşkil eder. Bunlar, ya taraf olma
larından veyahut da taraf gibi görünmelerinden do
layıdır. Bu bakımdan, bilhassa, böyle arsalara ait bi
rim değerlerini oluşturacak bir heyette, siyasî hüviyet
te olan bir belediye başkanı veyahut da onu temsil1 

edecek bir insanın bulunması - ki, o da dolayısıyla 
belediye başkanına niyabeten yapacak, siyasî hüviyeti 
vardır - çok güçlükler doğuracaktır. 

Benim sayın bakandan talebim, bu işin, uygula
mada, daha sağlıklı, daha salim ve daha iyi bir so
nuç alabilmesi için, aynen araziye ait ölçüdeki birim, 
heyet ve takdir komisyonu, ilçeler bazında da uygu
lanabilir mi? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Bitti mi 
efendim suali? 

BAŞKAN — Bitti efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Teşekkür 
ederim. 

Efendim, başka sualler varsa onları da dinleyip, 
topluca cevap verelim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, siz de buyurun 
efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkanım, Sayın 
Arıkan da biraz önce belirttiler, biz de aynı konuyu 
soru olarak yöneltecektik. 

Sorum şu : Takdir komisyonlarının oluşumunda 
görev alan kişiler, aynı zamanda, ileride doğacak an
laşmazlıklarda, bu anlaşmazlığa cevap verecek olan 
taraf kişilerdir. Dolayısıyla, bu işin yapısında, Em
lak Vergisinin yeni konumu itibariyle, belediye baş
kanlarının siyasî yapılarını da yeni oluşumda göz 
önüne alırsak, burada birtakım haksız değerlendir
meler ortaya çıkacaktır. Yani, takdir eden kişi, aynı 
zamanda, taraf olan kişi konumundadır. Bu, takdir 
etme olayının genel yapısına aykırı bir konudur. Bu
nun açıklamasını madde gerekçesinde de yeterince 
göremedik. Sayın hükümet bu konuda ne düşünmek
tedir? Tasarı, tarafların konumları itibariyle adil so
nuçlar doğurabilecek bir madde düzenlemesi mi ge
tirmektedir? 

Bunu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir sual 

de ben sorayım efendim. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KTJRTCEDE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sual sorma 
zamanı geçti Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, daha önce, sual soracak 
sayın milletvekillerinin isimlerini kaydettik ve o sa
yın üyeler de, suallerini sordular. 

Sual sorma istemi ve işlemi bitmiştir. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efendim, 

73 üncü madde hakkında bilgi edinemiyoruz, eli
mizde kanun yok. Sayın bakan 73 üncü madde hak
kında bilgi verirlerse memnun oluruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) - Sayın Baş
kan, değerli üyeler; «Takdir komisyonları, bugün 
takdir ettikleri değerler ile ilgili: olarak, yarın taraf 
olacaklardır. Acaba, bu olayda birtakım menfaatler, 
birtakım problemler olmaz mı?» gibi genel bir çer
çevede meseleye bakalım. 

Bugün itibariyle, arsa ve arazi takdirleri, Maliye 
Bakanlığınca görevlendirilen temsilciler ile, ticaret 
odası temsilcisi, mahalle muhtarı ve tapu ve kadastro
dan üye arkadaşların katılımıyla oluşan komisyonlar 
tarafından yapılmaktadır. Şu anda vergiyi vergi dai
resi almaktadır; dolyısıyla takdiri de vergi dairesi 
yapmaktadır. Yani, eğer bir, taraf olma ve problem 
var ise, zaten bugün de o problem vardır; vergi dai
resi, vergi tahsil eden merci olarak zaten taraftır. 

Biz ne getirdik? Biz, «Vergileri belediye topla
yacak» diyoruz. O halde, vergi dairesinin yerini bele
diye atacağına göre, belediyenin temsilcisinin bu ko
misyonda olması kadar tabiî bir şey olamaz. Ayrıca, 
o mahallenin muhtarı da, ticaret odasının temsilcisi de 
bu komisyonun üyesidir. 

Belediyeler, demokrasimizin teminatı olan mahal
lî idareler, seçimle işbaşına gelmiş insanlar, heyetler 
tarafından idare edilirler. Eğer biz, o belde insanı 
tarafından seçimle işbaşına getirilmiş belediye baş
kanlarına ve seçimle işbaşına getirilmiş belediye yö
netim kurullarına, encümenlerine itimat edemiyor-
sak, acaba kime itimat etmemiz lazım? Bu insanları 
biz seçiyoruz; o beldenin yöneticileri o insanlar. O 
halde, o beldedeki arsanın, arazinin takdirini de, mü
saade ediniz, o beldenin insanları tarafından seçilmiş 
kimselerin ağırlıklı olduğu komisyonlar takdir etsin
ler ve sonra da, varsın taraf olsunlar. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın bakanım, o za
man niçin aynı yörenin maçını, aynı yörenin hake
mine yönettirmiyorsunuz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Efendim, 
futbol maçından bahsetmiyoruz; şu anda Vergi Usul 
Kanununu görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevabınız bitti mi 
efendim? 

MALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Bir cümle 
daha ilave edeceğim Sayın Başkan. 

Efendim, anlaşmazlıklar olduğunda, bir önceki bir
leşimde görüştüğümüz üzere, anlaşmazlıkların nasıl 
halledileceğini de ifade etmiştik : itiraz yolu açıktır. 
Vergi mahkemeleri, doğacak itirazları, belirli- bir mera
sim çerçevesinde halletmektedirler. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
5 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
5 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (MDP 
sıralarından «Yeniden sayılması gerekir» sesleri) 

Lülîfen efendim, oylama tamamlanmıştır. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Komisyonların Görevleri : 
Madde 74. — a) 72 nci maddenin birinci fıkra

sına 'göre kurulan takdir komisyonunun görevleri şun
lardır. 

1. Yetkili makamlardan isteriilen matrah ve ser
vet takdirlerini yapmak; 

2. Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya 
sair matrah ve kıymetleri takdir etmek (Bu ıgibi tak
dirler ide takdir kararına bağlanır). 

Takdir komisyonu bu görevlerini yaparken tak
dir sebepleri bulunup bulunmadığını incelemez. Yal
nız hatalı .gördüğü muamelelerde, ilgili vergi daire
sini yazı ile ikaz etmeye medburdur. 

Ib) 72 nci maddenin ikinci fıkrasına göre kuru
lan takdir komisyonu: 1319 sayılı Emlâk Vergisi Ka
nununun 20 nci maddesinin ikinci 'fıkrası uyarınca 
arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellen
memiş arazide her köyün cadde, sokak veya deiğer 
bakımından farklı bölgeleri (Turistik bölgelerde de
ğer 'bakımından farklı olianlar ilgili valilerce tespit 
edilecek pafta, ada veya parsel) itibariyle asgarî öl
çüde ibirim değer tespit etmekle 'görevlidir. 

c) 72 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ku
rulan takdir komisyonu: 13*19 sayılı Emlâk Vergisi 
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•Kanununun 20 nci maddesinin i'kinci fıkrası uyarın
ca İner il veya ilçe için arazinin cinsi (Kıraç, taban ve 
sulak) itibariyle asigarî ölçüde birim değer tespit et
mekle (görevlidir. 

l(b) ve (c) fıkralarına göre yapılacak değer tespi
tinde, Emlak Vergisi Kanununun 3'1 inci maddesinin 
i'kinci fıkrasında yer alan normlardan ve 'bu madde
ye 'göre hazırlanmış 'bulunan tüzük hükümleri ile ge
rektiğinde 'bilirkişiden yararlanılır. 

'BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen? 
HİİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Grup 

adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

(SHP GRUBU ADINA HİLMİ NAUBANTQ£-
LU ((Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Ibu madde hakkında konuşmak üzere 'huzuru
nuzdayım. 

Madde, «72 nci maddenin birinci fıkrasına göre 
kurulan takdir 'komisyonunun görevleri şunlardır» 
diyor. 

'Bir kere, kurulan o takdir komisyonları, benim 
içime hiç sinmiyor. Sayın Bakanımız da 73 üncü, 
maddeyi açıklamadığı iç'in bilmiyoruz; acaba onun 
eksiğini mi tamamlıyor; yoksa kıymet takdir komis
yonu kurmak suretiyle yeni bazı kişilere yetkiler mi 
veriyor? Kaildi ki, arazi ve arsa vergilerinin illerde, 
ilçelerde, belediyelere intikal edeceği de söyleniyor. 
iBu takdirde, bir belediye başkanının kendi başkanlı
ğında kurduğu takdir komisyonunda, -şu veya bu 
partili vardır- takdirler, «vur abalıya» şeklinde yapı
lırsa yazık olur; çünkü bugün size, yarın bize; yahut 
bugün bize, yarın size şeklinde olacaktır. Keşke, ko
misyon Ibu maddeyi geri alıp, düzelttikten sonra ver
seydi daha iyi olurdu. 

§imdi bu maddede, «Yetkili makamlardan isteni
len matrah ve servet takdirlerini yapmak» cümlesin
de 'geçen bu «yetkili makamlar» kimlerdir; bunun 
buraya konması lazımdı; yani mal müdürlüğü mü
dür, Maliye Bakanlığı mıdır, defterdarlık mıdır, ne
dir? Burada, «yetkili makam» deyince, bir belediye 
başkanı da, bir defterdar da, 'bir Karayolları şube şe
fi de yetkili makamdır veya birimdir ve bu yetkili 
makam, yarın, takdir komisyonu başkanlığına, «Ben 
şu matrah ve serveti takdir etmenizi istiyorum» şek
linde yazı yazabilir. Sonra, burada, «Matrah ve ser
vet takdirlerini yapmak» deniyor ki, böylece mille
tin servetine de el atılmış oluyor. 

iBu kelime, bence yanlıştır. «Yetkili makam» iba
resi tavzih edilmelidir. «İstenilen matrah» ibaresi; ta

mam, doğru; ama burada geçen «servet» lafını ben 
anlayamadım. «Vergi miktarının takdirini yapar» ve
yahut da «vergiye matrah olacak mal değerini tes
pit eder» dense, belki doğru olurdu; ama bugün si
zin-- iktidarınız zamanında bu işlerin yapılmasına ge
çildi m'i, millette bîr kuşku belirecek ve «Demek ki, 
belediye başkanı, vali kaymakam veyahut da Başba
kan bunu böyle istemiş ki, komisyon da gelmiş bizim 
servetimizin takdirini yapıyor» denilecektir. 'Bunu da 
sizlerin takdirlerinize arz ederim; ama bence yanlış 
bir şeydir. 

İkinci fıkrada, «vergi kanunlarında yazılı fiyat» 
deniyor. Bilmiyorum, vergi kanunlarında fiyat yazılı 
mıdır? Sanırım, vergi kanunlarında, «Şu şeyden şu 
kadar vergi .alınır» şeklinde yazılmaktadır. Neyin fi
yatı yazılıyor, ben bunu da anlamadım. 

Yine aynı fıkrada, «Vergi kanunlarında yazılı üc
ret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek» di
yor. Yani, acaba bir apartmanın fiyatı ne kadardır 
ki, ona ben vergi tayin edeyim şeklinde, takdiri kıy
mete aldığı o şeyleri cetvele mi yazacak; bu da pek 
müp'hem görülüyor. Sonra, «ücret» deniliyor; ücret, 
bordrolarda zaten bellidir. Neyin ücretini tespit ede
cek bu komisyon, bunu da anlayamadım. «Matrah 
ve kıymetleri takdir etmek» diyor; bakın bu güzel; 
fakat «servet» denildi mi, milletimiz, halkımız kuş
kuya düşecektir. 

Bir diğer paragrafta, «Takdir komisyonu bu gö
revlerini yaparken, takdir sebepleri 'bulunup bulun
madığını incelemez» denmektedir. Şimdi, bir takdir 
komisyonu oturacak, vali veya kaymakamın aklına 
'gelip, «(Şuranın kıymetini 'takdir edin» dediği yerin 
kıymetini, «Peki, baş'üstüne» diyerek takdir edecek. 
Niye oranın kıymetini takdir ettiriyor?.. 'Belki de va
tandaşa eziyet için, onu kuşkuya düşünmek için, 
vatandaşı tazyik altında bulundurmak için... Hiç ol
mazsa, vatandaşın o ta'kdir-i kıymet komisyonuna 
itiraz hakkı olmalı, «Niye yapıyorsun arkadaş?» di
ye sorabilmelidir. «Bayram değil, seyran değil; eniş
tem beni niye öptü?» yani, bunu da vatandaş diye
bilmeli. 

Gerçi burada, «Takdir komisyonu bu sebepleri 
incelemez» diyor; ama, Jbunun da bir usulü, zemini, 
zamanı teşekkül etmeli ki, takdir komisyonu gitsin, 
o görevini yapsın. 

Bir çok yanlışla malul olan bu cümle ve ibareler 
önümüze tasarı diye getiriliyor ve bizden de el kal
dırmamız bekleniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Eğer 
ANAP Grubu bu maddeyi kendi grubunda görüş-
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rnüş olsaydı veyahut bir alt komisyon teşkil edilip, 
bu (hususlar orada 'görüşülmüş olsaydı, hiç olmazsa, 
demin işaret ettiğimiz, arz ettiğimiz o redaksiyon ha
taları olmazdı. Neden böyle, illa, «Ben getirdim; ço
ğunluğum var; komisyon ve hükümet olarak, getiri
len tekliflere katılmam, oylanır ve kabul edilin» şek-
linde düşünüyorsunuz? Bundan vazgeçsek iyi olur. 

Bir de burada, «72 nci maddenin ikinci fıkrasına 
göre kurulan takdir komisyonu: -ki, bu komisyon, 
demin yukarıda mahzurlarını söylediğim komisyon
dur ve burada da aynen »geçmektedir; bu sakattır-
13'19 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 20 nci mad
desinin ikinci fikrisi uyarınca arsalar için -ki, o ko
misyon arsallar için kurulmuştu- her mahalle ve arsa 
sayılacak parsellenmemiş arazide» denmiş. 

Bu ne demektir? Mahalleyse, zaten mahalle sayı
lıyor orası. 'Diyelim ki, Sultan Melik Mahallesi; ma
halle sayılıyor. Yani, «mahalle sayılacak» ne demek? 
iBu kelime burada fazla, bunun buradan çıkması 
lazım. 'Ama şöyle diyebilirdi, «... İkinci fıkrası uya
rınca arsalar için ve arsa sayılacak 'parsellenmemiş 
arazide her köyün cadde, sokak veya değer bakı
mından farklı bölgeleri (turistik, falan filan) tespit 
etmekle 'görevlidir.» Doğru. 

'Ben. yukarıdaki «mahalle» kelimesini anlayama
dım. Sayın bakanım, bilmem gözünüzden mi kaçtı; 
«20 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca arsalar için 
her 'mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi
de» ifadesi? Ne demek, «mahalle sayılacak» veya
hut da «parsel sayılabilecek arazide?» 

Burada, iyice, dikkatli şekilde tetkik edilirse, sa
nıyorum görülecektir; hem birçok ifade bozukluğu, 
hem mana bozukluğu ve hem de redaksiyon hataları 
var. insaf edin, bilmiyorum; ama illa, «çoğunluk 
bizdedir» diye bugün, yarın hemen geçirelim deme
yelim; bu madde de tetkik edilsin; hele, deminki mad
dede daha çok haklıyım zannediyorum. 

İBu kadarla sizi ikaz ettiğimi, sizin insafınıza sı
ğındığımı; bakanlığın ve komisyonun inşallah intibah 
imkânı bulacağını ümit eder, saygılar sunarım, (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-
oğlu. 

Buyurun Sayın Turhangil. 
İSMET TURHANİGİL (Manisa) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 74 üncü maddenin ikinci 
fıkrasını incelediğimizde şöyle bir tabir var; «Takdir 
komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri 
bulunup bulunmadığını incelemez. Yalnız, hatalı gör

düğü muamelelerde, ilgili vergi 'dairesini yazı ile ikaz 
etmeye medburdur.» 

Ş/imdi efendim, öyle bir komisyon seçiyoruz ki, 
hak ve hakkaniyet dağıtacak; «Bu vesaiki usul hak
kında inceleme, takdir sebebi olup olmadığını da in
celeme; ama esas hakkında bir karar ver» diyoruz. 
©Öyle şey olmaz efendim. Bu, ne evrensel hukukta 
olabilir, ne hiçbir yerde, ne de insan vicdanında; bu, 
hiçbir yerde olmaz. 

Onun için -biraz evvel sayın milletvekili arkada
şım da bu hususa değindiler- sayın bakandan rica 
ediyorum, bu fıkrayı lütfen buradan çıkaralım. Aksi 
halde büyük bir dengesizlik oluyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
Başka söz almak isteyen var mı? 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Kişisel 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — İstirham ederim Sayın Nalbantoğlu, 
soru olarak sorabilirsiniz efendim. 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Hak
kım değil mi efendim? Demin 'grup adına konuştum, 
şimdi şahsım adına konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına söz istiyorsunuz, bu
yurun efendim. 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) - - «Kişi
sel» dedim duymadınız efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; özür dilerim, kürsüye 
ikinci defa çıktım; çünkü konuyu hemen şurada tet
kik edip buraya geliyoruz. 

Demin grup adına yaptığım konuşmada (c) fık
rasına kadar gelmiştim, (c) fıkrasında, «72 nci mad
denin üçüncü fıkrasına göre kurulan takdir komis
yonu» diyor. Kimdir takdir komisyonu? «Araziye ait 
asgarî ölçüde birim değer tespitinde takdir komis
yonu; valinin başkanlığı altında defterdar, Tarım 
Orman ve KÖyişleri Bakanlığı il müdürü ile il mer
kezlerindeki ticaret ve ziraat odalarından seçilmiş bi
rer üyeden kurulur»; takdir komisyonu bu. Bu ko
misyon ne yapacak? Maddede, «13119 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca, her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, 
taban ve sulak) itibariyle asgarî ölçüde birim değer 
tespit etmekle görevlidir» denilmektedir; bunu ya
pacak. Demin de itiraz ettim; bu heyet, ilde ve ilçe
de arazinin değer tespitini yapacak da, köyde yap-
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mayacak mı? Bu heyet köyde de arazi değer tespitini 
yapacak herhalde; ama 'bu yazılmamış. 

İkincisi, ilde» ilkede veya civardaki bir arazide 
değer tespiti yapacak olan Ibeş kişilik bu heyet, köy
de de değer tespiti yaparsa Jki maddede belirtilmemiş-
köy muhtarımı, bir bilirkişiyi daha niye almasın? 

«Araziye ait asgarî ölçüde Ibirim değer tespitinde 
takdir komisyonu; valinin başkanlığı altında...» de
nilmektedir. Acatba vali her gün bu değer tespitine 
gidebilecek midir? lBu da sakattır. 

ÎHc konuşmamda söylemeyi unutmuşum; vali, def
terdar, Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürü ve bir 
de ticaret ve ziraat odalarından seçilmiş birer kişi
den oluşan -ki toplam beş kişi- bu takdir komisyonu, 
ta vilayetten binecekler, (gidecekler, Oltu'nun Tamrut 
'Köyündeki bir arazinin değer tespitini, belki yapa
mayacaklar, bilmiyorum, köy bahsedilmemiş burada; 
ama Oltu'daki arazinin değer tespitini yapacaklar ve 
dönecekler. Burada bir sarahat yok. Köylerdeki ara
ziler bu takdir komisyonunun yetkisi dışına alınmış 
demektir. Burada bir değer tespiti yapamayacaklar. 
Bilmiyorum; ibürada da Ibîr boşluk var... Yani, dik
katli incelersek, birçok noksan, eksik ve çelişkiyle 
malul bir madde olduğu anlaşılır. Benim şimdi bu 
kanuna hakikaten itimadım da kalmadı. Belki bir 
sürü maddesi böyle maluldür eksiklikle, noksanlıkla, 
redaksiyon hatasıyla doludur. Bununla bizi niye meş
gul ediyorlar, ben anlamıyorum; ama illa da «Bu, 
sakat, eksik, noksan, kusurlu, redaksiyondan yoksun 
kanunu çıkaracağız» diyorlarsa, helal olsun.. 
" Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nlalbantöğ-
lu.. 

Başka söz isteyen? Yok. 
6 ncı madde üzerinde verilmiş bir önerge var, 

okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 6 ncı madde 
ile değiştirilen 74 üncü maddesinin 1 numaralı 'fık
rasının «Yetkili makamlar tarafından istenilen mat
rah ve servet takdirlerini yapmak» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Necat Tunçsiper Münir Yazıcı 
Balıkesir 'Manisa 

Ahmet Altıntaş Safari Araş 
Muğla Kars 

M. Zeki Uzun 
Tokat 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

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

BAŞKAN — Efendim, 6 ncı madde ile değişti
rilen 74 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasındaki «yet
kili makamlardan» sözünün, «yetkili makamlar ta
rafından» şeklinde değiştirilmesi teklif edilmektedir. 
Bu değişikliğe sayın komisyon ve sayın hükümet 
katılmışlardır. 

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

6 ncı madde üzerindeki (görüşmeler tamamlanmış
tır. 

6 ncı maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra 
eklenmiştir. 

«72 nci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan 
takdir komisyonu 74 üncü maddedeki görevleri do
layısıyla bu kanunda yazılı inceleme yetkisine haiz
dir.» 

f«72 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına gö
re kurulan takdir komisyonları 79 uncu maddede 
yazılı yetkileri (haizdir.» 

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

Kabul etmeyenler... Kabuıl edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Özel ödeme Zamanları: 

Madde 112. — 1. ttkmalen, re'sen veya idarece 
tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel ta
hakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri 
kısmen veya tamamen 'geçtikten sonra tahakkuk et
mişse; 'geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başla
yarak bir ay içinde ödenir. 

2. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin 
kalkmasını mucip haller dolayısıyla beyan üzerine tarh 
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olunan vergiler, beyanname, verme süreleri içinde öde
nir. 

Mükellefin, vadeleri mezkûr süreden sonra gelen 
vergileri de aynı süre içinde alınır. 

Memleketi 'terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri 
'haller dolayısıyla mükellefiyetleri kalkanların ikma
len, re'sen veya idarece -tarh olunan vergileri, tahak
kuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. 

Bu fıkrada yazılı 'tahsil süreleri Amme Alacak
larının Tahsil Usulü (Hakkında Kanun mucibince te
minat gösterildiği takdirde, Vergi Kanunu ile belli 
taks'lt zamanına 'kadar ve ta'ksit zamanı geçmiş ise 
üç ay uzatılır. 

3. Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla 
2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü (Kanununun 27 nci 
maddesinin )8 numaralı bendi gereğince tahsili dur
durulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, 
vergi mahkemesi kararma 'göre hesaplanan vergiye 
ait ihbarnamenin tebliği tarihinden' itibaren 'bir ay 
içinde ödenir. Ayrıca ikmalen, re'sen veya idarece 
yapılan tarhiyatlarda : 

a) Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergi
lere, kendi vergi kanunliarında belirtilen ve tarhiya-
tın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade ta
rihinden itibaren, son yapılan tarhiyatm tahakkuk 
'tarihine kadar; 

b) Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapıl
mamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen 
ve tarhiyatın ilıgili bulunduğu döneme ilişkin normal 
vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının teb
liğ tarihine kadar; 

Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tes
pit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uy
gulanır, Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. 
Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri naza
ra alınmaz. 

Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergi 
miktarına, (a) fıkrasında belirtilen tarihten itibaren 
uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen 
süre için uygulanır. 

Dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve 
cezalar mükellefler tarafından istenildiği takdirde 
davanın devamı sırasında da kısmen veya tamamen 
ödenebilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde, Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Ferit Melen, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Me
tin Üstünel; şahsı adına da Sayın Vural Arıkan ve 
Sayın Barış Can söz istemişlerdir. , 

MDP Grubu adına buyurun Sayın Melen. 
MDP GRUBU ADINA FERİT MELEN (Van) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu madde
nin üçüncü bendinin (b) fıkrası bana biraz ters gel
di. Yanlış anlamadımsa konu şu : Dava konusu ya
pılan, ödemesi yapılmamış vergilerin ilgili bulundu
ğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, 
yargı organı kararının tarihine kadar geçen süreler 
için gecikme faizi alınır. Bu biraz muğlak olduğu 
için ve vergi tekniği ile uğraşmayanlar için biraz ga
mız gelir. İzin verirseniz, bir misal ile arz edeyim. 

Bir mükellefin 1981 yılına ait vergisi için 4 sene 
sonra bir hesap uzmanı gitmiş, defterini tetkik et
miş, noksan bulmuş, ikmalen veyahut resen tarh se
bepleri bulmuş; dolayısıyla bir vergi tarh etmiş. Ya
ni, mükellefin beyan ettiği vergi dışında yeni bir ver
gi tarh edilmiştir. Mükellef buna 1985 yılında itiraz 
etmiş veyahut dava açmış; yeni ifadesiyle, dava 4 
sene mahkemede ve Danıştay'da kalmış ve nihayet 
1989 yılında kesinleşmiştir. Şimdi bundan, 1981 yı
lından 1989 yılına kadar geçen 8 sene için gecikme 
faizi alınacak; bu gecikme faiz nispeti yüzde 30 ise 
mükellefin ödeyeceği miktarı düşününüz... 

Şimdi, resen tarh için, mahiyetine göre, bir ku
sur veya kaçakçılık cezası veriliyor. Bu ise- ek bir 
cezadır; ama o kadar mühim bir ceza ki, bilhassa 
uzun vadelerde, mükellefi yıkabilir, iflas ettirebilir; 
çünkü vergi bir defa, ceza ile 2-3 kat yükselmişse, 
ayrıca bununla da 4-5 kat yükselebilir hale gelir 
ve 1 milyon liralık vergi, gecikme faizi ve cezasıyla 
birlikte, 10 milyona çıkabilir; 5 milyonluk vergi 30 -
40 milyona çıkabilir. Bunun, belki savunabilirlik ta
rafı vardır; ama insaf ile bağdaşmasına imkân yok
tur. Maliye bakanlarına (Feroce) feros olur derler, 
biraz feros olimıaısı lazım; ama (Feröce) ferösluğu Sa
yın Maliye Bakanı savurganlıkta göstersin, bütçeyi 
israf edenlere karşı göstersin, yoksa şu veya bu şe
kilde hata yapmış olanlara değil; çünkü bu vergi 
matrahları resen ve ikmalen mükellef tarafından bi
lerek de yapılmayabilir. İşte, bunlar yanlış anlama 
sebebiyle, içtihat sebebiyle, farklılıkları sebebiyle 
olabilir; o nedenle bu nevi şeylerde, dediğim gibi, 
Maliyenin biraz insaflı olması gerekir. 

Sayın Bakan veya Sayın Başbakan bir defa, «Kap
lan olacağız» demişti; aslan, kaplan olmaya lüzum 
yok böyle vaziyetlerde; adil, nasafetli devlet adamı 
olmak lazım. 

Teşekkür ederim. (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın .Melen. 
Grup adına Sayın Metin Üstünel, buyurun efen

dim. 
SHP GRUBU ADINA METİN ÜSTÜNEL 

(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan- Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, 213 sa
yılı Yergi Usul Kanununun 112 nci maddesini de
ğiştiren 8 inci maddesi hakkında, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen bu değişiklik ile, 
idare tarafından, vergiler, ikmalen veya resen tarh 
ve tahakkuk ettiriliyor, ikmalen vergi, normal beyan 
esasına göre beyan edilmesi gereken bir verginin ek
sik kalan kısmı, yani tamamlayıcı kısmıdır. 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununda ikmalen veya resen tarh 
olunan vergiler için idarece zaten "bir kanunî müey
yide yerine getirilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 345 inci maddesine göre, zaten, mükellef 
bir kaçakçılık yapmış ise-bu kaçakçılık bilerek ve
ya bilmeyerek yapılmış olabilir - bunun için bir hü
küm ihdas edilmiştir. Yani, kaçakçılığın cezasını ka
çırdıkları verginin 3 katı olarak tespit etmiştir. Bura
da «zamanında ödenmeyen, ikmalen veya resen ida
rece tarh olunan ve tahakkuk ettirilen bir vergi için 
gecikme faizi» diye bir ibare konmuştur. Gecikme 
zammı konduğu halde, bunun haricinde yine de bir 
gecikme faizi tahakkuk ettiriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir mükellef devlete vergi 
öderken, vergi ödemekten korkmaması gerekir, yani 
korkarak vergi ödememesi gerekir Mükellef, ödediği 
vergiyi, isteyerek, benimseyerek ödemelidir. Devletin 
de, bu tahakkuk ettirilen vergiyi cazip hale getirme
si gerekmektedir. Devlet, nasıl ki, toplamış olduğu 
vergilerle hizmet verecek ise, vergi tahsil ettiği mü
kelleflerini de kanun karşısında korumak mecburi-
yetindedirt Tasarının 8 inci maddesinin son bendin
de getirilen değişiklikle mükellef korkutulmakta, do
layısıyla; vergi ödemede, devlete itimadını kaybet
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, eski durumda özel ödeme 
zamanlarında olduğu gibi, Vergi Usul Kanununun 
112 nci maddesinin son kısmında diyor ki-bu kısmı 
okuyorum - «Şu kadar ki, açtıkları dava sonucunda 
haksız çıkan mükellefler - yani mükellef dava açı
yor, muhakeme sonunda haksız çıkıyor, haklı da çı
kabilir - mahkemeye müracaat edildiği zaman, ihti
laflı kısmın kesinleşen ve ödenmemiş olan miktarı 
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üzerinden vergi mahkemelerinde dava açma süresi
nin son gününü takip eden aybaşından itibaren 1183 
sayılı Kanuna göre tespit edilen tecil faizi oranında 
bir faiz de aynı süre içerisinde ödenir.» 

Bakıyoruz, yeni değişiklikle burada deniyor ki, 
«... ayrıca ikmalen ve resen veya idarece yapılan tar-
hiyatlarda...» Aşağıda da, şöyle deniyor sayın arka
daşlarım : «... geçen süreler için, 6183 saydı Kanuna 
göre tespit edilen gecikme zammı oranında...» Bu
rada 10 lira vergi tahakkuk ediyor ise unutulmuş ve
ya beyannamede eksik gösterilmeden dolayı idarece 
ikmalen veya resen 3 X 10 = 70 TL. vergi tahak
kuk ettiriliyor, örneğin bir kaçakçılık cezasında; bu
na ayrıca^ gecikmesinden dolayı bir de gecikme zam
mı uygulanıyor; arkasından, getirilen bu değişiklikle 
bir de gecikme faizi uygulanıyor, yani gecikme zam
mı 10 TL. ise, gecikme faizi de 10 TL., toplam 20 
TL. yapıyor. 

Yine bu tasarıda, vergi ödemeyen mükelleflerden 
vergi tahsilatını daha hızlı yapmak için uygulanan 
bir müeyyide yer alıyor. Bu, ilk bakışta doğaldır ve 
doğrudur. Ancak,'" mükellef vergiyi yatırırken, bunu 
mükellefe benimsetmek de gerekir. 100 liralık vergi 
için, 1 000 liralık ceza, gecikme faizi ve tecil faizi 
getirildiğinde bu, mükellef için yıkım oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, devlet, vergi tahsilatını mü
kelleflerden yapmaktadır; devletin bütçesi bu vergi
lerle oluşur. Devletin görevi mükellefi yaşatmaktır. 
Mükellef yok olduğu zaman, devlet de yok olur; 
çünkü, bütçemizin kaynağı, mükelleflerden tahsil 
edilen vergilerdir. O halde, devlet hem mükellefi ya
şatacak, hem de mükelleflerden adaletli olarak (az 
kazanandan az, çok ^kazanandan çok) vergi alacak 
ve böylelikle bütçesini oluşturacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir önerge ver
miş bulunuyoruz. Burada, «... geçen süreler için, 
6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen- gecikme zam
mı oranında.,.» deniliyor; buna bir itirazımız yok, 
eski metin de zaten böyle, daha önceki maddede te
cil faizi de var; o da kalsın; ama ondan sonra gelen 
«... gecikme zammı oranı kadar gecikme faizinin ta
hakkuk etmesi» kısmının metinden çıkartılmasını sa
yın bakanımızdan ve komisyondan talep ediyoruz. 

Devletin gerçekten mükelleflere karşı sorumlulu
ğu vardır, mükellefin de devlete karşı sorumluluğu 
vardır. Mükellefin sorurriluğu, devlete, kazandığı nis
pette ve beyan esasına göre, vergisini zamanında 
ödemektir; devletin görevi de, mükellefleri korumak 
ve adaletli J>ir şekilde vergi tahsilatım yapmaktır. 
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Değerli milletvekilleri, sözlerime burada son ve
rirken, sayın bakanımızın, şahsımı ve grubumu bu 
konuda aydınlatmasını istirham ediyorum. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (SHP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstünel. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
'VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; tasarının tümü hakkımda konuşma! 
yapltığım gün bu maddeye özelikle değinmiştim. Bi
raz önce Satyın Mden'im ve diğer arkadaşlarımın be
lirttiği gibi, Ibu maldde, ihtilaf yaratan kişiden, hem 
vergi aslını, hem cezasını ve hem de ihtilafın ilgili bu
lunduğu dönemin 'başımdan İtibaren geeikıme zammı
nın alınmasını öngörüyor, 

IGeçen pazartesi günlü Mailıiye Profesörü Sai'ilh Şan-
ver'in Cumhuriyet Gazetesinde çıkanı bir yazısında da 
şu örnek veriliyordu : (Bir esnafa 100 bin lira vergi 
salıyorsunuz, 3010 bin lira ceza 'işitiyorsunuz, onun dö
nemime göre de 330 bin lira gecikme zammı işitiyor
sunuz. Bu, halk arama hürriyetini ihlal etmektedir, 
Ibu Ibir. 

İkincisi, şimdi sayın maliye mensuplarıma bir mi
salle sual ısiormialk istiyorum. Vergi hukuku, diğer hu
kuk dallarında olduğu gibi, ytorumu gerek'türen Ibir hu
kuk; miızalı kazası var, nizaisız kazası var. Mükellef
ler, tereddüt ettikleri hususlarda maliye idaresinden 
yazılı bilgi istiyebilirler ve maliye idaresinin verdiği 
Ibıl/giye göre de işlem yaparlar. 'Bu bilgiye inceleme 
elemanları riayet etmeyebilir, bu bilgi yanlış da ola-
(bMr. İnceleme sırasında, mıükelıletfe tarhiyalt yapıldığı 
zaman -maliye mensupları da gayet iyi bilirler ki-
mükellefe ceza fcesimez; a'ma geriye doğru, o dönem
le ilgili olarak siz, mıükeîleflten gecikme zammı allıyor
sunuz. Yani, mükellefi siz yanıltmışsınız, mükeEef 
sizin yanıDttığınız doğrultuda işlem yapmış; tetkik et
mişler ve demişler ki, «İdare yanlış ıbillgi verdi.» mü
kellef, «peki» demiş, «alım paranızı.» Yasada açık bü
klüm var, ceza alamıyiorsunuz. Ne alıyorsunuz? Siz 
teuna «hayır» ıdiyorsunuz ve ilgili dönemden itibaren 
gecilkme zammı alıyorsunuz., Bu ne mantıkla kabili 
'teliftir, ne de iyi niyet kuralları ille kabili teliftir, 

İSize yine bu konuda, yani olayın yanlışlığını dile 
getirebilmek 'için, bir başka misal veriyorum : Mü
kellef uzlaşmaya gidiyor -hukuk var, yorum var- ih
tilaf çıkıyor; mükellef, «peki, uzlaşayımı» diyor. Mü
kellef_ uzlaşmaya gittiği zaman, siz, idare olarak ceza
yı iridiriyorsunuz; aima siz bu maddede diyorsunuz ki, 
«'Sen geriden itibaren gecikme zatnmı ödeyeceksin.» 
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Hami iyi niydtii mükellefi korumak; hani müessesele
ri yaşaltalbiılmek?... Bu müimlklün değil. 

'Bunun hukukî bir mahzurumu da geçen seferki 
konuşmamda arz eibmişjtim : İhbarnameler bir idarî 
işlem niteliğindedir. İdarî işlemin geriye doğru yürü
mesi mümkün değildir; tıpkı kanunlarım makabline 
şamil olamayacağı gibi, tıpkı Anayasa Mahkemesi ka
rarlarının geriye şamil olamayacağı gibi. Bu itibarla 
da, hukuka aykırılığı söz konusudur., 

INİhayeft, maliye mensuplarının düşünmediği bir 
hususu daha burada arz edeceğim, o da şu : İdarî 
Yargılama Kamunu var. İdarî Yargılama Kanunu ih
tilaflarda haksız çıkan kişiye tazminat ödetiyor. Ba
kınız, oyaladı diye -taızmimaltı getiriyorsunuz; özel 
hukuktaki inkâr tazminatı gibi, cezasını alıyorsunuz; 
Ibir de dönüyorsunuz, geriye doğru beş yıl süre ile 
ıgedilkme zammı allıyorsunuz. Binaenaleyh, tasarı ge
tirilirken, vergi siteminin içimdeki denge dahi korun-
ımamıış lbulumuyör< 

IBen bunu bir vergi mühendisi olarak söylüyorum; 
dışarıda bir gazeteci arkadaşım öyle söyledi bana, o 
malksaltla söylüyorum. Kürsüye çikalbilme imkânı da, 
millöfiveikili olmamdan ötürü, yoksa tamamen teknik 
konuşuyorum, 

IBİr hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum, o 
da şu : Borç, vergi mükellefi ile idare arasındaki bir 
alacak - borç ilişkisidir. Bu alacak - borç ilişkisinin 
özel sekîtöirdeki ilişkiden farkı varldır. özel sektörde, 
alacaklı, devletji vasıta kılar; amacı alacağını almaktır 
ve alacağını aldıktan sonra borçlunun içime düşeceği 
durumla ilgilenmez. Halbuki, vergi teorisinde, maliye 
teorisinde, alacaklı olan devlet, alacağını aldıktan son
ra, borçlunun içine düşeceği durumu da düşünmek 
zorundadır; nitekim, Vergi sisltemlerimizdeki, vergi 
yasalarıımızdaki çeşitli hükjüimler de bunu teyit eder. • 
Misaller vereyim size : Diyor ki : «Alacak dolayısıy
la bir mal haczedilirken, mükellefim menfaatıyla Ha
zinenin menfaatini telif edeceksiniz. Buna dikkat 
eldin,» 

(İkinci dikkati de, şu vereceğim misalde çekiyor : 
Mükellefim taşımmaiz malını satıyorsunuz; bu, ucuza 
gidebilir, kapatılabilir. Ben maliye İdaresine teferruğ 
imkânı veriyorum diyor., Siz alırsınız yüzde 50 fiyatla 
ve mükellefe de ıdersimiz ki, «Bir sene içimlde vergi bor
cunu ödersen, ben sana bu malı tekrar veririm.» 

Bir üçüncü misal daha vereceğim -ki, işletime ka
patılması ile denge bakımımdan yakından alakalı olu
yor- «Meslekî faaliyetlerin icrası içlin kullanılan her 
«ürlü alet, eidevat, demirbaş mal1 -çiftçiler de dahil 
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olmak üzere- haczedilemez» diyor. Niye (haczedile
mez, niçin' gayri kalbili hacizdir? Çünkü, devletin "men
faati, o müessesenin sürekli bir biçimde yaşaması-
ıdır; yoksa, kepenginin alşağı çekilmesi değil, ki, o de
vamlı bir gelir kaynağı niteliğindedir. 

D yüzden, bu özel ödeme zamanlarına ait hüküm, 
(bana öyle geliyor ki, Türkiye'deki orta sınıfın işyerle
rini kapatmasına neden olacakltır. 

İSayigılar sunarını. ı(SHP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

. 'HALKAN — Teşekkür öderim Sayın Arıkan. 
IBüyurun Sayın Barış Can, 

IH. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; benden önce konuşan sayın sözcüler, 
aslında benim de dalha öncelden tasarlayıp değinece
ğim konuya geniiş ölçüde yer verdiler. Benim de en
dîşelerim o noktalarda toplanmalktaldır. Hazırlafdığım 
nota göre ben de bu konuda bir özetleme yapmak is-
'tilyorüm; 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 noi mad
desi üçüncü bent hükmünde yapılan değişikliklerle, 
ikmalen, resen ve idarece yapılan tarhiyatlarda şu 
konular değiştiriliyor: 

il, Yargı organlarında dava konusu yapılmaksı
zın kesinleşen vergilere, dava konusu yapılan vergile
rin yargı organında ınlülkeMefçe kaybedilen bölü
müne, uzlaşmak sureciyle kesinleşen vergilerde de uz-
Iaşılan vergi miktarına tarhiyatm ilgili buluniduğu dö
neme ilişkin normal vade tarihinden itibaren gecikme 
faizi uygulanacağı hükmü getirilmektedir. 

İBu değişiklik önerisinin, ne hukuk, ne vergi yasa
sı, ne de mantık açısından hiçlbir açıklaması bulun
mamak gerekir; akılcı bir gerekçeye ide dayandırılma-
mrştır. Niçin hiçlbir hukukî gerekçesi yoktur sayın 
milletfvekilleri? İdare, ikmalen veya resen yapılan 
(tarhîyaftlarda, Vergi Usul Kanunun 344 ve müteakip 
maddelerinde belirtildiği üzere, kaçakçılık, ağır ku-
<sur veya kuis'ur cezalarından (birisini uygular. Genel
likle uygulanan da, yüzde 300 oranındaki kaçakçılık 
cezalıdır. Bunun anllâlmı, idarece bu yollardan birisi 
ile salman 100 liralık ek (bir vergiye, 300 liralık ceza 
alınmasıdır, en basit talbiriyle bunun anlamı budur. 
İdarece öne slüıüilen (bir vergi ziyama ilişkin ek tarhi-
yata 3 katı ceza uygulandıktan sonra, bir de ayrıca 
yukarıda sayılan gecikme faizi uygulanmak istenmesi, 
bir suça birden fazla ceza uygulaması demektir ki, 
Ibu husus genel hukuk kuralına aykırıdır. Zira, bir 
suça "biriden fazla ceza uygulanamaz, uygulanıikna-
malıdır. Birinci tereddült ettiğimiz konu budur. Sa-
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iyin Arıkan da değindiler, geçen halfta Profesör Şan-
ver'in de Cumhuriyet Gazetesinde bu konuya ilişkin, 
'bir vergi uzmanı olarak ciddlî bir eleştirisi vardı. 

IDiğer bir konu : Bu değişiklik önerisinin hiçbir 
akılcı ve mantıkî yönü yoktur dedik, o da şu : Genel
likle yiüzde 300 oranında, kaçakçılık cezası olarak sa
lman ek vergiyi, mükelleflerin -(bakın burayı da altım 
çizerek açıklıyorum sayın miMvdMlleri- dava etme
se de, dalva edip kaybetse de, uzlaşma kOnuısu yapışa 
da, gecikme faiziyle ödemesi öngörülmektedir. O hal
de 3 kat kaçakçılık cezaisi neyin karşılığı olmaktadır? 
Bu husus, gerekçede belirtildiğinin aksine tahsilatı 
hızlandırmadığı gilb'i, mükellefleri, haklı haksız, her 
ıtarhıtyatı dava konusu yapmak yoluna iter, en küçük 
tarlhiyatlan bile mükellef dava konusu yapar, Dolayı
sıyla mahkemelerin iışİ talbiatıyla çoğalır ve adaletin 
'tecellisi de gecikir, 

Bu nedenle, bir vergi ziyama, hem yüzde 300ı ka
çakçılık cezaisi uygulanması, hem de gecikme faizi 
uygulanması m'umlkün değildir görüşündeyiz, benden 
önce konuşan arkadaişiarıim da aynı görüşe katıldılar 
ve aynı konuyu dalha açıkça belirtltiler. Bu bakımdan, 
eski 213 salyıllı Vergi Usul Kanununun Uİ2 nci, tasa
rının 8 inci maddesinin üçündü bendinin mutlak ola
rak .tasarıdan çıkartılması gerekir görüşündeyiz. 

IBuraldaki yaptığumız konuşmalar tamamen teknik 
düzeydeki konuşmalardır. Dileyenle, dilediği zaman 
ıbu konuyu da tartışmak imkânına sahip olduğumu
zu Ve tartışmaya da hazır olduğumuzu belirtimek is
teriz. Yani ıburada, tahsilatın hızlandırılması değil, 
aksine, dalva yollarının açılması ve davaların çoğal
ması nedeniyle talhısiialtın azaltılması söz konusudur. 
Aksini iddia ediyorlarsa, sayın balkan çıksınlar, ge
cikme zammının gerekçesini belirltisünler; yaıni mükel
lefler dava etmese, dalva edip kaybeltse de, uzlaşma 
kbnusu yapsa da, burada tahsilatın hızlanalbileeeğine 
dair rakamsal örnelkler versinler, biz de kabul ede
lim, 

'Yüce heyeti saygıyla selamlarım. (SHP sıraların
dan afıkıışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
IRIFİAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan bir sorum var efendim, 
İBAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Ŝbru sor
sunlar efendim, sorulara cevap vereyim. 

İBAŞKAN — Sayın Balkan, sorudan sonra konuş
ma hakkı veremeyeceğim size. 
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(MıMIYE VE GÜMIRÜK BAKANI AHMET 
KÖRTÖEBE ALPTEMOÇİN (Bur&a) — Hayır, so
rulara cevap vereceğim efenldim. 

fBAlŞKA'N — HÜkKimât adına konuşmak işitemiyor
sunuz? 

IMıALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KUİRTCflBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Zaten, so
ruların cevalbı, içinde siöylemek istediklerimi bir ke
re daha söylemiş olacağımı. 

(BAŞKAN — Efendim, ba)şka soru sorma istemin
de bulunan var mı, kaydedelim. 

Efendim, yalnız Sayın Bayazıt soru sormalk iste
mişlerdir. 

iBu'yurun Sayın IBayazıt. 
'RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Eferidim, 

gecikme faizi, zamma esas lölan vergi «miktarını ge
çecektir. Geçmesi, hukuken biraz sakıncalıdır. Diğer 
taralftan, hak aramatk için, vergi mükellefi mahkeme
ye dava açmıştır; dalva, elinde olmayan sebeple se
nelerce sürmüştür. Buralda, hakkın bir an evvel yeri
ne getiriılimesi devletin başta gelen vazifesidir. Bu halk 
aramanın gecikmesinden dolayı gecikme zammını 
Ihanşgi m'ülalhazayla getiriyorlar, bu konunun açıklığa 
kavuşturul maisını arzu ediyorum. 

Saygılar ısunarım. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Salyın IBakam 

IMALIYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEİBE ALPTEMOÇİN (Buma) — Sayın Baş-
(k'an, değerli üyeler; halk arama hürriyelti hİclbir za
man kısı'tlanmamalldttaldır; halk arama hürriyeti mev
cuttur, mükellef istediği anda hakkını aramak için 
mahkemelere başivuralbilir; ıbunun aksini anlatan her
hangi bir hüküm bu matiddde mevcut değildir. 

Simdi, mlülsaaide ederseniz, gecikme zammıyla il
gili olarak bu (maddenin 3 üncü (bölümünün (Ib) ben
dini okuyalım : «Dava konusu yapılan vergilerin öde
me yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında be
lirtilen ve tarthiyatın ilgili 'buiıunlduğu döneme ilişkin 
normal vade tarihlinden itibaren; yargı organı kara
rının tebliğ tarihine kadar : 

Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tes
pit edilen gecikme zammı oranında -altımı çiziyorum-
gebilkim'e faizi uygulanır.» 

Yani, hem gecikme faizi, hem de geelktaıe zam
mı ıdeğil. Gecikme faizi ödüyoruz; ama miktarı ge
cikme zammı kadar. 

Biraz önce bir arkadaşımız öyle ifade etti; «/Bir 
ıtaratftan gecikme zammı alıyorsunuz, bir taraftan da 

ıgecikme faizi alıyorsunuz» (buyurdular, öyle değil. 
Gedikme faizi, gecikme zammı kadar, «Gecikme faizi 
de aynı ,süre içinde ödenir. Gecikme faizinim hesaplan-
masınlda ay kesirleri nazara alınmaz.» 

Eferidilm, demek ki, biz, eğer dava kesinleşmiş ise 
veya dalvaya mahal kalmadan kesinleşmiş ise, bir kere 
anaparayı alıyoruz. Anaparanın zamanlında ödenme
miş olmaısıridan dolayı, gecikme zammı kaidaır bir mik-
ıtar da, gecikme faizi alıyoruz; bunlar büzüm aldığımız. 
Bir de, eğer bir ısuç varsa, mahkeme ceza vermiştir, 
o cezaiyi ödemek durumundadır, onu da ayrıca öder. 
Onu, vergi idaresi, Maliye Bakanlığı almamaktadır. 
Eğer ortada bir fiil varsa, ıbu fiiil'in cezaisini ödemek 
gerekir. 

ıŞimdi biz bu maddeyi niçin getirdik? 
(Değerli arkaSdaşlar, bir mükellef, kazancını beyan 

ediyor ve vergisini ödemek durumunda. Ancak, çe-
ışitl'i nedenlerle (islter ihmal deyiniz, üstler imkânsız
lık deyiniz, islter bir başka nedenle deyiniz) vergisini 
zamanında Ödemiyor. Uzlaişma için de gelkrııemiış... 
Biz o mükellefe diyoruz ki : «Arkadaş, bak sen uz
laşmaya gelmedin; talksiitlendirme işitemedin. Vergini, 
ıgecikme zammı ile ödeyeceksin. Eğer talklsâlendirme-
ye gefiseydin, biz senden faiz alacaktık; ama gelme-
din. Gecikme zammı ile bu parayı ölde.» 

Ama bir ıbaşka mükellef, ne kazancını beyan edi
yor, ne de gellip vergisini ödemek için teişlelbibülsife bu
lunuyor. Simidi, eğer siz bunu yakalar da dalva konu* 
ısu yaparsanız, dava ilki üç sene sıonra neticelenirse 
ve dalvanın neticelendiği tarihten itibaren siz bu. pa
rayı almaya başlar, bu tarihten itibaren gecikme zam
mı uygulamaya başlarsanız, dürüst 'bir. şekilde beyan
da bulunmuş olan mükellef veya dürüsit b'ir şekilde 
ıbeyan etmiş ve taksltlendirmeye gelmiş olan mükelle
fe karisi, kazancını ve vergisini beyan etmeyen mü
kellefi korumuş otaıaz mısınız? işte, biz bu haksız
lığı ortadan kaldırmak için bu malddeyi getiriyoruz. 
Diyoruz ki : Eğer bir mükellef kazancını beyan et
miyorsa; eğer, bu kazancından dolayı ödemesi gere-
İken vergileri ödemiyorisa ve ben bunu yakalıyorsam, 
müsaade eldiniz de huna farklı bir muamele yapayım. 
Bundan, kazancını zamanında beyan eldiip, vergisini 
ödemde durumunda olan mükelleften almadığım, ge
cikme zammını, .faizini alayım, 

Düzenleme bunun içindir. Çifte cezalar vesaire
ler yoktur. Ceza müdsisesesi, bakanlığımız tarafından 
konulan bir müessese değildir ve halk arama hürriye
ti de hiçbir şekilde. kısıtlanmamak'tadır. 
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^Arz eklerim efendim, 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan!.. 
IBAŞKAN — Efendim, sual soracakları önceden 

sordum; zatı âliniz müracaat ötmediniz. 
(FERİT MELEN (Van) — Balkandan sonra ko

nuşmak hakkım. 
IBAŞKAN — Görüşme biltlti efendim. 
'Bir önerge var, onu okutaıcağıim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAIKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Soruya ce
vap verdim efendim. 

FERİT MELEN (Van) — İçtüzüğümüze göre, ba
kandan sonra konuşma halkkım var. 

ıBASKAN — Hangi maddesine göre efendim? Lüt
fen.., 

FERİT MELEN (Van) — İçtüzüğü uygulamak is
temiyorsanız mesele yok. 

IH. BARIŞ CAN (Sinop) — Balkandan sonra mil
letvekilinin cevap hakkı var ©fendim. 

IBAŞKAN — Efendim, ben arz ettilm; sual so
racak arkadaşlar isimlerini yazdırsın, deldim; bir ar
kadaştan başka kimse yazdırmadı; bir arkadaş sua
lini sordu; ona da sayın balkan cevap verdiler efen
dim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, sommıuz açıktır; zaman esas olan vergiyi ge
çip geçmemesi hususu. Sayın balkan bü soruya cevap 
vermediler. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKAINI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMÜÇİN (Buma) — Vergiyi ge
çebilir. de efendim. 

IBAŞKAN — Buyurun, önergeyi olkuiyun : 
Türkiye Büyük Millet Mecfei Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı yasanın 8 inci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
riz. 

Barış Can Metin Ü&iünel 
Sinop Adana 

Edip özgenç Şeyhmuıs Balhçeci 
İçel Diyarbakır 

Cüneyt Canver 
Adana 

özel ödeme zamanları : 
(Maldlde ll'2. — 1. Ükmalen veye resen tarh olu

nan vergiler, taksit zamanlarından evvel tahakkuk et
mişse, taksit süreleri içinde; taMt süreleri kısmen ve
ya ıtamalmen geçtikten sonra tahakkuk etmişse, geç

miş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay 
içinde ödenir, „ 

I2< Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin 
ı kalkmasını mucip haller dolayısıyla beyan üzerine 

tarh olunan vergiler, ıbeyannaime verme süresi içinde 
Ödenir. 

.Mükellefin, vadeleri mezkûr süreden sonra gelen 
vergileri de, aynı süre içinde alınır., 

/Memlekelti terk edenlerin, Ölenlerin veya benzeri 
haller dolayısıyla mükellefiyetleri kalkanların ikma-
'îen veya resen tarih olunan vergileri tahakkuk tari
hinden başlayarak bir ay içinldıe ödenıir. 

IBu fıkrada yazılı tahsil süreleri, Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun mucibince, 
teminat gösterildiği takdiride, Vergi Kanunuyla belli 
(taksit zamanına kadar ve talklsılt zalmanı geçmiş ise üç 
ay uzatılır. 

3 < Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla 
2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci 
'maddesinin 8 numaralı bendi gereğince, tahsili dur
durulan vergilerden, taksit süreleri gelmiş olanlar, 
vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan verlgiye ait 
ihbarnamemin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 
Ödenil'. 

iŞu kadar ki, açtıkları dava sonucunda haksız çı
kan mükellefler, itilaflı kısmın kesinleşen ve ödenme
miş olan m'ikltarı üzerinden, vergi mahkemelerinde da
va açma süresinin son gününü takip öden aybaşından 
itibaren, 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen tecil 
faizi oranında bir faizi de aynı süre içinde ödemek 
miedburiydtindedürler. 

ıDava açılması nedeniyle tahsili duran vergiler, mü
kellefler tarafından istenildiği takdirde dayanın deva
mı sırasında da kıısmen veya tamamen ödenebilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
K1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz. 

IBAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katıllmıyo-
ruz. 

IBAŞKAN — Sayın Barış Can, önerge üzerinde 
konuşmak istiyor musunuz? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Efendim, demin yap
mış olduğum konuşmada, aynı zamanda önergemizi 
de açıklamış oldum. Gecikme faizinin hiçbir yasal ve 
hukukî dayanağı yoktur; bunu yineliyorum. 
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Aslında, tecil faizi de tartışılır; ama gecikme fai
zinin hiçbir yasal #ve hukukî dayanağı yoktur. Bu ha
liyle kabul edilmesi, ileride birtakım sürtüşmelere 
miden olacaktır; sakıncalarını hep birlikte göreceğiz. 

Uültifen bu maddeyi geri alsınlar veya önergemiz 
doğrultusunda değiştirilmesini talep ediyorum. Çok 
alelacele ve h'iç düşünülmeden hazırlanmış bir madtie 
olarak görüyorum; birçok maddeler de böyle. 

Efendim, söyleyeceğim bu kadar. Sorumluluk, 
hükümetin. Gelecek günlerdeki uygulamalara ilişkin 
aksaklıkları hep birlikte görebileceğiz. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... önerge kalbul ediltaem'iştir. 
(Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edıiî-
m'iıştir, 

9 uncu maddeyi Okutuyorum : 

MADDE 9. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
M4 ündü maddesinin ikinci fıkrasını takiben bir fıkra 
eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiışttiril-
»miştiı̂  

(«Yatırım indirimi uygulamasında yaltırımcının ya
tırım veya işletme döneminde öngörülen özel şartlan 
ihlal etmesi halinde, zamanaşımı bu şartların ihlal 
edildiği yılı takip eden yıl başından itibaren başlar. 

Dalmlga vergılsüne talbi olup vergi ve cezaisi zaman
aşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanalşı-
mı süresi dolduktan sonra faydaılanıldığı takdirde 
mezikûr evraka ait vergi alacağı yeniden doğar.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi dkutuyorum : 
MADDE 10. — 213' sayılı Vergi Usul Kanununa,' 

115 inci maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 115 inci 
madde eklenmiştir, 

«Tahakkuktan vazgeçme : 
Mükerrer Madde 115. — İkmalen, re'sen veya ida

rece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların 
toplam müktarı 2 500 lirayı (2 500 lira dahil) aşma
ması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu 
miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Mal'iye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar 
dahilimde tahakkuklarından vazgeçilebilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Şahsım 

aldma söz işitiyorum Sayın Başkan, 
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(BAŞKAN — Şaftsınız adına buyurun Sayın Nal-
(bantîoğlu. 

HILMÎ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 
/Başkan, sayın milletlvekilleri; üçündü defa huzurunu
za çıkıyorum, özür dilerim. 

|Bu maddeye göre ikmalen, resen veya idarece tarh 
edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplamı 2 500 
lira ise, affeldilebilecek veyahut da alınmayacak, «'tah-
is'il etmeyin» denilebilecek^ 

$u 2 500 liralık miktar çok az. Ben şöyle bir he
sap yaptım : Bir valtandaiş 100 bin lira vergi veriyor
sa, bilmiyorum; ama herhalde kazancının yüzde 33ü 
veya yüzde 25'idir, buna göre, 300 bin lira kazanı
yor demektir. Bunun 10Ö bin lirasını vergi olarak 
verdiği zaman, kendisine 200 bin lira kalır ve 200 bin 
lirayı da 12 aya böldüğünüz zaman, kendisine aylık 
17 bin lira kalacaktır ve bununla geçinecekltJir. Eğer 
kazancının yüzde 33'ü olarak 200 bin lira vergi ve
riyorsa, kendisinin 600 bin lira kazanması gerekir. 
Kendisine 400 bin lira kalacak ve onunla geçinecek. 
Bunu da 12 aya bölersenliz ayda 33 bin lira eder., 

Bir de, bugünkü asgarî ücreti tetkik ettim, arka
daşlardan siordutm; 44 bin lira asgarî ücret almıyor. 
Bu sene ücretlilerde, memurlarda vergi nispeti yüzde 
25V indirildiği için, bunun İli bin lirası vergi oluyor 
ve geriye 33 bin lira kalıyor. Bu, her ay eline geçe
cek paradır ve bu da deminki 200 bin lira vergi ve
ren vatandasın durumunda oluyor. 

(Bir gün siz de, sanınım «ışü asgarî ücretlerden ver-
ıgi almayalım» diyeceksiniz. Sosyaldemokralt Halkçı 
Parti olarak biz iktidara geldiğimiz zaman, asgarî üc
retlerden vergi almayacağız. (ANAP sıralarından «in
şallah» sesleri) İnşallah da geleceğiz. 

Şimdi, ben derim ki, bu 2 500 liralık miktar çok, 
küçücük bir miktar; 5 tane Marijbotfo sigarası veya-
Ihut da 1 çilkbla'ta p'aralsı. Yani, devlet bunları iane 
diye mi vatandaşa bırakacak?! 

Maddeye göre, gerek ikmalen, gerek resen, gerek
se idarece tarh edilen vergi ve bunların cezaları -kî 
ddmin Sayın Melen ve Sayın Vural Arıkan da izalh 
ettler- hesaplandığında 100 bin liralık bir vergi bor
cu üç dört senede 500 - 600 bin lira oluyor. Bugün
kü esnaf, çiftçi, sanaltkar, ortadirek dediğimiz taba
ka, bir de böyle cezalı duruma düşerse, hakikaten bu 
vergi yükünün altında ezilecektir. Böyle, ikmalen, 
resen veya idarece tarh edilen vergi miktarları bir de 
cezaya uğramışsa, bence bu kanunun yayımı tarihin* 

| den itjbaren, hiç oltaazsa cezasıyla birlikte 500ı bin 

476 — 



T. B. M. M. B: 30 19 t 11 s 1985 0 : 1 

liralık kısmını affötmeli ki, hükümetimizin, devimimi
zin mürtüMveti olidu, diyebilelim. BMmiyütuım, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığımızın elinde envanterler var mı
dır? Düoat ederseniz, aslında 500 oın liraıya kadar 
vergi vereni kişilerden verlgi alınır; ama 500 milyon 
kazananlardan da istendiği kadar veyahut da gerekli 
vergi alınmaz. Çünkü, o verlgi verecek olan şahıs bir 
glün bir yurt yaptırır, 150 milyon liralya yaptırdığı 
yurdu defterinde «600 milyon liraya yaptırdım» diye 
(gösterirse, işite, böylece, 450 milyon lirayı oraya kay
dırmış olur, dolayısıyla da onu matrahtan düşer, 450 
milyonun vergisini kaçırır. Ben kim&eyi itham etmi-
yoruın; ama kulağımıza gelen uygulamalar da bu-
düı\ 

X) bakımdan, falkir fukaranın) peşine düşüp de, 50 
Ibin lira, 100 bin lira vergi aliacağım diye uğraşacağı
mıza, bence, verfgiyi, alınacak kimselerden almaya 
.gayret gölsiterimdiyta 

®onra, vergimizi hesap ettik ve «Ben şu kadar 
verlgi Ödeyeceğim» diye beyanda da bulunduk. Mali
ye, vergi daireleri ne yapıyor; «Hele şunun defterini 
açalım da inceleyelim» diyor. Kimin defterini açıyor? 
Hiç duldunuz mu, Koç'un defteri acıtmış incelenmiş 
mi üç sene, beş sene? Neden açamıyor? Acalba, o ver
gi memuru kasıtlı mı açmıyor? Hayır, ona «Sen ay
da 30 tane deftere bakacaksın, kontrol edeceksin» 
denmiş. Talbiî, o da bakıyor, «Ahmet efendinin def
teri ince, ben bunu bir günde bitiririm» diye düşünü
yor* "~ 

BAŞKAN — Sayın Naflbaötoğlu, lütfen toparlayı
nız efendim. 

HtUMt NAUBANTOĞLU (Devamla) — «Mehmet 
efendinin defteri de ince, onu da bir gürtde inceler, bi-
ıtiririm» diyor; neticede 30 defteri tamamlıyor, maaışı 
da hak ediyor maşallah; ama bakıyor ki, bir holdin
gin defteri şu kadar; onun defterini alıp incelerse ay
da 1 tane defter inceleyemeyecek; hele dûnsun diyor. 
Böylece, vergi tetkiki gelecek seneye, daha gelecek se
neye kalıyor. En sonunda da, bilmiyorum beş sene 
mi, on sene mi geçince, o şato, kendi kendine ta
hakkuk ettirdiği vergiyi de zaitten ödemiş oluyor. On-
tâan dolayı, ne ikmalen, ne resen, hatta ne de idarece 
tarh' ddiilen bir evrgi de kalmıyor. O da hayatından 
memnun, halbire gidiyor... . 

O bakımldan, aisıl mustarip olan kesim, 300 - 500 
bön liraya kadar verlgi veren kesimdir. Bunların da 
•defteri günü günlüne dürÜlür. Bazı vergiler günü gü-
rtimo, ikmalen, resen veya idarece tarih edilir; ama 
vergiyi ödeyemez; ödeyemeyince iki üç sene cezalı 

duruma düşer, kalmlbür üstüne kambur biner ve ezi
lir (gilder. 

IBASKAN — Sayın NaHbamtoğlu, sürenizi çok aş
tınız eferidim. Lütfen tamamlayınız, 

HİLMİ MALBANTOÖLU (Devalmla) — Bu ba
kımdan, bir önerge de takdim eUtîm; bu miktarın 500 
'bin liraya çıkarılmasını teklüf ettim, Takdir sizlerin-
diı'« 

ISayigıîar sunarını. 
IBASKAN — Teşekkür ederim Sayın Naîb'antoğlu. 
(Başka söz isteyen?.. Yok. 
(Bir önerge var, okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Medlsi Başkanlığına 
öörüşmeklte olduğumuz 357 sayılı yalsanm 10 uncu 

maddesindeki «Itathalkkulktan vazgeçme» miktarının 
500 000 Türk Liraisına çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Hilmi Nalbaritoğlu tsmet Turhangil 
Erzurum Manisa 

Ansan Saıvaiş Arpacıoğlu Ömer N. Cengiz 
Amalsya İstanbul 

Halil Nüzhet Gora! 
Aydın 

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

KtLt FAHRETTİN KURT (Tralbzon) — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz, 

IBASKAN — önerge salhüb'i konuşmak Miyor mu? 
HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Konuş

tum Sayın Başkan. 
IBASKAN — Efendiim, önergeyi oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... önerge 
kalbul edilîmemişitir. 

10 uncu jnaJdldeyi komİisyonldan geldiği şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kalbul eldenler... Kalbul etme
yenler... Kalbul ddflmiştlir, 

11 imdi' maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 213 sayılı Vengi Usul Kanununun 

126 ncı maddesinin (to) bendini müteak'ip aşağıdaki (c) 
ibenldli ilave editoilşitir. 

«c) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla telbliğ 
edilen vergilerde 6183 sayılı Kanuna göre naçizin ya
pıldığı; 
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Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı oîataaz,» 
'BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 

'isteyen?.. Yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilim'iş'tir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
IMAlDDE 12. — 213 sayılı. Vergi Usul Kanununun 

1127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«jMalklsat ve yeüki 

iMaldde 127. — Yoklamadan maksat, mükellefleri 
•v© mükdleâyeitle ilgili maddî olayları, kayıtlan ve 
mevzuları anaşitırtaı'alk ve tespit etmektir. Yoklamaya 
yetkili memurlar, ayrıca vergi 'kanunlarının uygulan-
ması ile İgifli olarak : 

a) Fiilî envanter ve kasa sayımı yapmak, 
Ib) 3100 sayılı Kanun kapsamına girip ödeme 

'kaydedici ciihaz kullanmalk mecburiyetinde olanlıarın 
bu mecburiyete uyup uymadıklarını, bu cihazları bel
li edilmiş esaslara göne kullanıp kullanmadıklarını ve 
günlük hâsılattı tespit etmek, 

c) Günü gününe kıayılt yaıprllması zorunlu defter
lerin iş yerlerinde bulundurulup buluniduru'ımaJdığını, 
tasidMI olup olmadığını usulüne göre kayıt yapılıp 
yapılmadığını, vergi kanunları uyarınca düzenlenme
si icap eden belgelerin usulüne göre düzenlenip dü
zenlenmediği ile kullanılıp kullanılmadığını, falturasız 
mal bulunup bulunmadığını, levha alma veya kullan
ma mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit etoek, 
•kanunî defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kay
bının bulunduğuna emare teşkil eden d e f c be'ge ve 
delillerin tösıpilt edilmesi hallinde bunları almak, 

d) Nakil vasıiifca'larını Maliye ve Gümrük Bakan
lığının bdiriıyeceği özel işaretle durdurmak ve. taşıt
ta bulunıdurulıma<sı icap eden taşıt pulu, yolcu liısteısi, 
fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu biletli ile taşıma ir
saliyelerinin muhtevası ile taşman yolcu ve malların 
mülk'tar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak su
retiyle tespit etmek, 

e) Taşıma irsaliyesi, sevik irsaliyesi ve faturanın 
taşıtta bulunmaması halinde bu belgelerin ibrazına 
kadar naJkil vasıtalarını trafikten alıkoymak, taşman 
malın sahibi belli değilse tespitine kadar malı beklet
mek ve muhafaza altına almak, (Köklemeye ve mu
hafazaya alınan malların bozulmaya ve çürümeye ma
ruz mallar olhıaisı halinde derhal, diğer mallar ise üç 
ay sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığının belffi ede
ceği esaslar dahilinde tasfiye olunur.) 

'Yetkisini ha'izd'irler, 

Yukarıda sayılan yetkilerin hangilerinin ne şekilde 
ve hanıgi hallerde kullanılacağını belirlemeye, yokla
maya yetkÜll olanların bu husustaki görev ve yetkile
rini sınırlamaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkim 
tâdili'.' 

Yofclaima ve denetimde görevli memurların görev
lerini ifa sırasında, güvenliklerinin sağlanımasınıa iliş
kin esaslar Balkanlar Kurulunca belirlenir.» 

(BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde, SHP Grubu 
admia Sayın Barış Can söz 'istemişlerdir. 

Şahısları aldım da Sayın Reşı'ft Ülker ve Sayın Tür
kân Turgut Arıkan söz istemişlerdir. 

IBuyurun Sayıa Can. 

SHP GROBKJ ADANA H. BARIŞ CAN (Si-
oop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önce 
şu açıklamayı yapmakta yarar görüyorum: Biz öte
den beri, vergide ciddî ibik* denetimden, bilgili bir 
denetimden yana olan bir görüşün sahibiyiz. Vergi 
kazancının (vergi (gelirinin) bilgili, ehil elerde denet
lenerek vergi tahsilatının da artmasından yanayız. 
Hepinizin bildiği gibi, bugün beyan esasının ağırhk 
taşıdığı vergi sistemimizde genel inceleme oranı he
men hemen yüzde riere, yüzde 1,51'ara inmiş durum
dadır; belki daha azdır, bilemiyoruz. 

Şimdi, biz, bu 1'27 inci maddede yapılan deği
şikliklere karşıyız; bu karşı olmamız da şuradan 
kaynaklanmaktadır sayın milletvekillerii: Şimdiye ka
dar, Maliye Bakanlığı bünyesinde, toplumda saygın
lığını kazanmış kurul ve kuruluşlar vardır. Bunla
rın başında maliye müfettişleri, hesap uzmanları 
kurulu gelmektedir. Gelirler kontrolörleri ve keza 
kontrol memurları da, bu konuda bunların yardım
cıları olarak çalışan kurulardır. Yoklama memurla
rı, öteden beri tahsilat dairelerinin rutin işlerinde 
çatıştırılan, işyerlerin'in açılıp kapanma işlemlerini 
vapan, mahalline giderek işyerinin mevcudiyetini 
kontrol eden, evrak düzenleyen; daha doğrusu, tah
silat dairelerinin alt (bölümünde çalışan kişilerdir* 
Şimdi bunlara, 127 ncıi maddenin (c) bendiyle (bu 
madde, öncelikle büyük ölçüde meslekî formasyonu, 
hukuk bilgisini, muhasebe tekniğini ve işletme ku
rallarını (gerektiren denetimleri içeren bir madde
dir) çok (geniş yetkiler vermekteyiz. Sayın kâtip üye 
arkadaşım maddeyi okurken belki 'birçoğunuzun dik
katinden kaçtı veya gözleyebldiniz; bunlar âdeta 
bir vergi polisi görünümünde çalışacaklardır. 

Konuşmaırrj'iın başında, incelemeye özünde karş* 
olmayan bir görüşü benimsediğimizi belirtmiştim; 
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ama bilgisiz, hiçbir meslekî formasyonu ve meslekî 
bilgi akımı olmayan 'kişilere verilen yetkilerinde, 
toplumda bir nevi vergi terörü yaratacağından da 
derin endişelerimiz vardır. Yoklama memurlarına 
bu yetkiler verilmemelidir. 

Bulgun 2 bine yakın inceleme elemanınım varlı
ğından söz ediliyor. IBiraz önce de belirttiğim gibi, 
'bu inceleme elemanliarı, tiki kademeli çok ciddî sınav
dan geçerler, ayrıca 3 yıl süreyle bir uzmanlsk ala
nında yardımcı olarak çalışırlar ve sonunda ciddî bir 
yeterlik sınavıyla binlikte mesleğe katılırlar. Bu ki
şiler, Ibu çalışmalarıyla meslekî bilgilerini artırdıkla
rı gibi, vergicilik konusunda da ciddî çalışmalar ya
parak, (toplumla, mükellefle uyum sağlayabilecek gi
rişimlerde bulunurlar. Düşünün sayın mlletvekiieri, 
10 bine yakın kişiyi, âdeta askere alırcasına, hiçbir. 

/b'itgi ve belgeyle donatmadan topluma çıkartıyorsu
nuz. 

Biz, Polis Yasasına da bir anlamıyla, bu espriy
le karşı çıkmıştık; polisin yetkiye ihtiyacı yoktur, 
nal»'* sürekli yetki tecavüzü yapar. Polisi eğitmek, 
o'ddî bir emniyet teşkilatı kurmak gerekir; ondan son
ra yetkilerin verilimesi yaradı olur demiştik. 

Sayın milletvekilleri, işte, sayıları 10 binli bula
cak yoklama memurları yarın toplumun içine dağı
lacaklar ve maddenin bu şevkliyle yasalaşması halin
de bunun büyük sıkıntılarını hep birliikite gözleyece
ğiz. 

Sayın milletvekilleri, bunlar aslında yine belli çev
relere denetime (gidemeyeceklerdir. Çünkü, holding
lerin kendilerine özgü donaniımları içinde, gerek bil
gileri bakımından, gerek oraya girerken ürküntüleri 
bakımından, büyük şirketler nezdinde herhangi bir 
inceleme yapamayacaklardır. Bunlar örneğin, Mer
sin limanından çıkmış ve yükünü hale boşaltacak 
olan bir aracın önünü kesecektir, «irsaliyeni ver» 
diyecektir. Şoför, «(Ben bilmiyorum, acele çıktım, 
bozulan maldır, gece yükledim» diyecektir; ama 
buna rağmen indirecektir. Yolda bir şoförü çevire
cektir; belki yetkisini aşarak ticarî bir arabayı çevi
rerek muamelede (bulunacaktır. Ne bileyim, belki bir 
•küçük esnafın dükkânına girecektir, «aç kasanı, ver 
defterini» diyecektir. Yani, bilgisizce..:, Aslında vergi 
denetimi... 

MUSTAFA ÇAKALÜÖLU ^Antalya) — Yani, 
hiç normal kontrol! yapmayacak, öyle mi? 

H. BARIŞ CAN ı̂ Devamla) — Beyefendi, dinle
yin, de, buyurun buradan cevap verin, 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen karşılıklı 
konuşmayanım. 

H. BARIŞ CAN ((Devamla) — ©una benzer in
celemeler yapacaklardır, normal kontrol yapmaya
caklardır; çünkü bilgisizdirler, o (şekliyle alınmakta
dırlar., Bilgiyle donatılmayan bir kişiye verilen yetki, 
kontrol yapılmayacağının en önemü Ifcarinesidir. 

Bu teşkilatta şu anda 2 bine yakın değerli ince
leme elemanı vardır. Suntana devlet yıllardan beri 
sahip çıkmadığı için, hepsi, birtakım çevreler tara
fından bilgilerine, yeteneklerine göre, kandırılmak
tadırlar, özel sektöre geçmektedirler. Devletin şu an
da böyle bir vergi polisine ihtiyaç duyduğu gerçe
ği bu maddeyle düzenlenmektedir; ama yetkileri, bil
gilerinin ve araştırma tekniklerünin çok ötesinde ola
caktır. Bunu hep birlikte yaşayacağız. 

'Biz bu maddeye, - incelemeye özünde karşı ol
makla beraber - yoklama memurlarına verilen bu 
yetkilere, bu sekiliyle ve biçimiyle karşıyız. 

Şimdi soralımı: 10 bin yoklama memurunu mali
ye hangi sınavlardan, hangi bi'llgi donatımlarından 
geçirmeyi düşünmektedir? Bunları anlatsın... Mad
de gerekçesinde bir şey göremiyoruz. Stadyumda bir 
sınav yapıyorsunuz, işe alıyorsunuz ve bunları top
lum içine salıyorsunuz. 

Vergide, «İradesiyle kendini vergilendiren (toplum 
millettir» prensibini benimseyen ve halkın beyanına 
daima itibar edeceğini ifade eden hükümetin, bu mad
deyle getirilen denetimdeki dengesiz uygulamayla. 
ne yapmak istediğini de anlamak mümkün görülme
mektedir. 

Bu şekliyle - gerekçesi de tam olarak aniatılma-
dıktan sonra - bu maddeye, Sosyaidemokrat Halkçı 
Parti olarak, özünde, yeni bir vergi terörü yaratacağı 
endişesiyle karşıyız. 

Yüce kurulu saygıyla selamlarım. 

IBASKAN — Teşekkür ederim Sayın Barış Can. 
Şahsı adına Sayın Reşit Ülker, buyurun efen

dim. 
IREŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğeri; üyeler; gerekçede bu madde ile bir yenilik ge
tirilmediği, ancak evvelce mevcut olan hükümlere 
açıkl'ık getirildiği ifade edilmektedir. 

Bu maddenin, kanunun ilk yapıldığı asamanki şek
li, «Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefi
yetle ilgili maddî olayları ve mevzuları araştırmak 
ve tespit etmektir» tarzındadır. 1980'de yapılan bir 
değişiklikle - bu liıbare 'aynen kullanıldıktan sonra -
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«Nakil vasıtalarında, yolcu listeleri ve nakliye irsa
liyelerinin muhtevası ile, taşınan yoku ve maların 
miktar. ve mahiyetini tespit etmeye de yetkilidir» 
diye bir kısım ilave edilmiş. Şimdi ise, gördüğünüz 
gibi, yoklama memurlarının, (a), (a), (c), (d), (e) 
bentlerinde ayrıntılı olarak Ibeliritilmiş çok önemli 
birtakım eylemleri yapması öngörülmüştür; yani 
bu maddeyle, fiilî envanter ve kasa sayımı yapmak; 
5100 'sayılı Kanun ıfcapsamına ıgirip, ödeme kayde
dici cihazların kulanııiıp kullanılmadığını tespit et
mek; 'günü gününe ıkayıt yapılması zorunlu defterlerin 
işyerlerinde buıkradurulup ibulundurulmadığını araş
tırmak; vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil 
eden defter, belge ve deliMeri tespit etmesi (halinde 
bunları atmak; nakil vasıtalarını, bunların taşıma 
irsaliyelerini vesaire diye çak ayrıntılı, yepyeni şey
ler getirilmiş oluyor ve altında da «Yukarıda sayı
lan yetkilerin hangilerinin, ne şekilde ve hanıgi hal
lerde kullanılacağını belirlemeye, yoklamaya yettoli 
olanların bu husustaki görev ve yetkilerini sınırlama
ya Ma'lliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir» deniyor. 

Eğer amaç, gerekçedeki gîbi - çok kısa bir ge=-
rekçe, hiçbir şey anlaşılmıyor - halen mevcut olan 
vasadaki yetkilerin birer ib'irer sayılması ise, böyle 
b'r tasarıyı getirmeye ne ihtiyaç var? Çünkü, o ifa-
deve göre, zaten o yetkiler mevcut kanuna göre var
dır ve o yetkilerin de nasıl kullanılacağı burada ya-
zAmadığma göre, Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
bırakıldığına göre, zaten 'bakanlık yetkilidir, bu yet
kileri kullanabilir. 

Bu sebepte, bu gerekçeden, burada ne getirildi
ği tam olarak anlaşılmıyor; yani o gerekçeye ıgöre, 
bunun getirilmemesi lazım; 'bakanlığın ıbu yetkileri 
mevcut, o. mevcut yetkileri kulanması lazım gelir. 
Bu, konunun bir yönü. Ben bunu öğrenmek istiyo-
ruım, yani bunun açıklanması gerekir. 

öte yandan da, eğer «bu yetkiler bugünkü kanun
da yoksa - o. ihtimal daha çok - ve yeni birtakım 
yetkiler getiriliyorsa, bu yetkilenin getirilmesi bakı
mından, hem vatandaşa hem de idareye teminat ve 
güvence (verilmelidir. idare,- vergi ıkaçıranı yakala-
yaibilmelidir, hiç kimse verigi ıkaçırmaya teşebbüs et-
memelidir; ama öbür taraftan da, vergi yoklaıroa-
sı - yoklama, inceleme değil, bunun kademesi var -
bir'ztflüm aleti halline geltMİmemelidir, yani adaliet-
sâillkler yapıhnamalııdır. • 

Şimdi, ülkemizin Ibugünkü durumunu genel ola
rak nazara ©lursalk, bunun birçok mahzurlar doğu

racağı aşikârdır. Onun dçin, eğer vergi kaçağını ger
çekten önlemek istiyorsak, evvela ülkede vergi daire
lerini, vergi müesseselerini teminat içine sokmalıyız. 
Hem çalışanlar ücretlerini yeteri kadar almalılar, hem 
de buna ek olarak, 'bulgun ileri ülkelerin uyguladık
ları bilgisayar ve diğer araçları getirmeliyiz. Evve
la, o makinelerin tespit ettiği araçları kullanmalıyız, 
ondan 'sonra bu yetkileri kullanmalıyız. Eğer, bu 
yetkileri mutlaka kullanacak isek, oraya göndereceği
miz elemanları böyle alelacele yetiştirmek değil, iyi 
yetiştirmek, 'bir süre de başka alanlarda denedikten 
sonra bu işe sürmek lazımdır. Yoksa, göreceksiniz, 
bu maddeden dolayı çok 'büyük şikâyetler gelecek
tir. 

Değeri arkadaşlarım, bugün, maalesef, üzülerek 
söylüyorum, Cumhuriyet devrinde ilk reform yapı
lan bakanlık Maliye (Bakanlığıdır. Çünkü, bir taraf
tan siyasî istiklalimizi ilan ederken, öbür taraftan 
da malî istiklalimizi ilan etmîşüzdlir; ama 'bugün bir-

l çok vergi dairesi, ödediğimiz vergilerin kayıtlarını 
I tam tutamadığı için, zamanaşımı sırası gelince işin 

kolayına kaçıyor; «ödeme emri», «icra emri» gön
deriyor. Yarii, «malınız haczedilecektir, bir haftaya 
kadar mail: bildkmezseniz cezaya gireceksiniz, şöyle 
olacak, böyle olacak...» Niye? Kendi kayıtları kar
makarışık olduğu için, bu kayıtlara güvenemediği 
için-size bir ödeme emri gönderiyor. 'Siz de hemen, 
dosyanızdan eski makbuzlarınızı çıkarıp ona cevap 
yazıyorsunuz: «'Ben, şu tarihte şu makbuzla, şu tarih-
ıte şu makbuzla ödedim» diye. iBir değil, iki değil, üç 
değil... iBu, âdeta haline geldi. Şimdi, bu durumda 
olan vergii daireleri - iki, bu yetkilerinin de var oldu
ğu söyleniyor - bu yetkilerini tam olarak kullanma
ya kalktıkları zaman neler olacağını siz takdir ede
ceksiniz. Bugün iktidarda sizsiniz, bunun ilk ürün-

. terini de siz göreceksiniz. Onun için,, ben, sayın ko
misyondan bunun gerekçesinin açıklanmasını işitiyo
rum. 

Saygılar sunanm,j 

BAŞKIAIN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 

Buyurun Sayın Türkân Arikan.. 

TÜRKÂN TURGUT A'RIKAlN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; getirilen maddede 
bazı noktalara açıklık getirmek istiyorum. Bunu ge
tirmeden önce, maddeyi okurken, dilimizde bir söz 
vardır, onu hatırladım ': «Ya sayı bilmiyorsunuz ya 
dayak yememişsiniz» 
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Anlaşılan, sayı 'bilmiyorlar; ama ileride bu tasa
rıda getirilen bazı maddelerle bunun nemasını değil, 
cefasını siz çekeceksiniz. 

Maddenin (a) bendini okuyorum : «Fiilî envan
ter ve kasa sayımı yapmak» Envanter çıkarmak ne
dir, ona bakalım : Mal, yarı mamul, mamul, ham
madde, yardımcı madde vesaire varsa, bunları saya
caksınız, ölçeceksiniz, tartacaksınız; bir de üstüne üst
lük değerleyeceksiniz; bunun yanında alacaklar var
sa, borçlar varsa, bunları da belirli yöntemlere gö
re değerlendireceksiniz; bina, makineler varsa, bun
ları da tespit edeceksiniz, amortismanlarını vesaire-
lerini belMeyeceksiniz, üste 'halinde dökeceksiniz. 
Bilmiyorum, iş hayatında dikkatinizi çekmedi mi, iş
letmelerde envanter yapmak işi en az bir iki ay sü
rer. 2 'bin, 3 bin, '5 'bin, 10 bin kalem malı olan bir 
işletmede nasıl envanter yapacaksınız, ınasıl sayacak
sınız? Bunları kim yapacak? 'Bunlara da bakıyoruz; 
vergi dairesi müdürleri yapabilir, yoklama yapacak 
olan kişiler, yoklama memurları yapabilir; yetkili ma
kamlar tarafından yoklama ile görevlendirilenler ya
pabilir; vergi incelemesine yetkili olanlar yapabilir ki, 
Vunun içinde hesap uzmanları ve yardımcıları, ımal-
mMüderii, kontrol memurları, vergi dairesi müdürleri 
ve maliye müfettişleri var. Çeşitli formasyona tabi 
olan kişiler yoklama yapacaklar; bir kısmı gerçek
ten envanter yapma bilimcinde olan kişiler; ama di
ğer bir kısmı, belki, değerlemenin ne olduğundan 
bile habersiz olan kişiler... 

(c) bendine 'bakıyorum; <c) bendinde, «vergi kay
bının bulunduğuna emare teşkil eden defter bel'ge ve 
delillerin tespit edilmesi halinde bunları almak» de
niyor. Nedir, vergi kaybının bulunduğuna emare teş
kil eden?.. «Kaşının altında göz var mı» diyecek, 
ne diyecek? Bilmiyorum emare nedir; açıklık yok. 

Anayasanın 20 nci maddesinin son fıkrasını oku
yorum : «Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulü
ne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, gecikme
sinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kı
lınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel 
kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konula
maz.» 

Gelen yoklama memuru, «Vergi kaybına emare 
var, üstünü arayacağım, tespit ediyorum, delilleri ala
cağım» diyecek belki özel kâğıtlarını inceleyecek. Şu 
halde, Anayasaya aykırılık söz konusu olabilecek. 

Geliyorum (d) şıkkına : Maddenin (d) şıkkına 
göre; nakil vasıtalarını yolda durduracak ve bunları 
ölçecek, tartacak,, biçecek. 'Bir kamyonda gidiyor; ta-
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' rie tane şeyleri nasıl tartacak? Değişik mal yüklen
mişse, yere mi dökecek? Trafiği aksatmayacak mı? 
Bunları düşünmeden maddeleri getirmişiz. 

(Sabahleyin Bütçe ıKomisyonundaydım; Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, saygı duyduğum ANAP'lı bir 
arkadaşım bir örnek verdi, dedi ki; «Yurt dışın
da artık gece gözlüğünden söz ediliyor.» Hepimiz, 
kendi kendimize merakla sorduk, nedir gece göz
lüğü? Dedi ki; «Gece, zifiri karanlıkta o gözlüğü 
gözünüze taktığınız zaman, aydınlık oluyor, her şeyi 
görebiliyorsunuz.» 

Sayın milletvekilleri, bu yasayı incelerken, sanı
yorum hepimizin gece gözlüğü takması gerekiyor; 
yoksa 2 milyon mükellefi ilgilendiren büyük sorun-
larla karşılaşacağız. 

Saygılar sunarım. (SHP, MIDP ve Bağımsızlar sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Konuşmak isteyen veya soru sormak isteyen var 

mı? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim bir soru 

sormuştum, kürsüdeki sorumu bumda tekrarlamış 
olayım. 

VURAL ARIKAN ıClzmir) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı 
efendim? Yok. 

Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Bu maddenin so

nundan bir 'önceki paragrafında, «... Yetkili olanların 
-yani burada sayılmış bulunan yetkililerin- bu husus
taki görev ve yetkilerini sınırlamaya Maliye ve Güm
rük 'Bakanlığı yetkilidir» diyor. Bu, bir nevi, 84 üncü 
madde gibi, kanunun askıya alınması manasına ge
liyor; bu bir. 

İkincisi; diyor ki : «Taşınan malın sahibi belli 
değilse tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza 
altına almak» ve ilave ediyor,' «satarım» diyor. Dev
let neyi satabilir? Devlet, kendi malını satabilir ve
ya alacağı dolayısıyla, sahipli malı satabilir. Bunun 
dışında üçüncü şahsın bir malıdır, bunu satamaz, 
bu takdirde İukata hükümleri uygulanır, yanılmıyor
sam. Bu, hukuk sistemini dejenere eden bir hüküm. 
Getiremezsiniz bu hükmü. 

Satınız; bedelini bütçeye irat mı kaydedeceksiniz, 
yoksa yoklama memuruna mı vereceksiniz? 

BAŞKAN— Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEIBE ALPTBMOÇİN (IBursa) — Başka sual 
var mıydı acaba efendim? 
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Sayın Ülker'in sualini tekrarlatır mısınız lütfen? 
'BAŞKAN — Sayın Ülker, sualinizi tekrar eder 

misiniz efendim? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, gerek

çede, bu maddenin yeni bir şey getirmediği, yalnızca, 
evvelce mevcut olan 'hükümlerin açıklandığı i'fade 
ediliyor. Bu, böyle midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN CBursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; Vergi Usul Kanununun 127 
nci maddesi, zaten benzeri bir düzenleme içindedir. 
Ancak, 'bu getirilen teklifte birçok hususlar, herhan
gi 'bir şekilde 'bir anlaşmazlığa sebep olmayacak bir 
tarzda yeniden düzenlenmiş ve yoklama memurları 
tarafından yapılacak işler ve yetkileri açıklığa ka -
vuşturulmuştur. 

Bu (e) bendinde ise, sayın konuşmacının, sayın 
soru sahibinin dediği gibi, eğer taşıma irsaliyesi, sevk 
irsaliyesi gibi belgeler taşıtta yoksa, belgelerin ibra
zına kadar trafikten alıkoyma yetkisine sahip ol
mak istiyor vergi teşkilatı. Malın sahibi, günlerce, 
haftalarca gelmeyebilir. Eğer, mal, çürümeye, bo
zulmaya maruz kalabilecek bir evsafta ise, diyelim 
ki, adamın bir kamyon yumurtası var veyahut üzü
mü var, bir başka imalı var; 'bunu aylarca bekletip, 
çürütelim mi? Müllî serveti iheib mı edelim? Hayır. 
«icap ederse, bunu tasfiye edebilir» diyoruz. «Eğer 
bu nitelikte değilse, bekletip, 3 ay içinde sahibi çık
mazsa, onu da gene tasfiye edebilir» demek suretiy
le, bir noktada, hem yığılmalara engel olmak, hem 
de millî servetin heba olmasına engel olmak isten
mektedir. Benzeri uygulamalar gümrüklerde de var
dır. Bugüne kadar, uygulamaların gümrüklerde ge
rektiği gibi yapılmamış olması nedeniyle, milyonlar
ca liralık servet, lüzumsuz yere, gümrük ambarların
da tasfiye edilmeyi 'beklemektedir. Bu sene Tasfiye 
Genel Müdürlüğünün tüzüğü ve yönetmelikleri ta
mamlanmış; Tasfiye Genel Müdürlüğü, işte 'bu söy
lediğimiz işleri yapmak üzere işbaşına geçmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, madde üzerinde verilmiş önergeler var; 

önce veriliş sırasına sonra aykırılık durumuna göre 
okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun' Tasarısının 12 
nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İM. Kemal Toğay 
İsparta 

Nihat Türker 
Afyon 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 
Fahir Sabuniş 

'Bursa 
İsmail Üğdül 

Edirne 
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenmiş 

usuller dahilinde özel yetki verilmiş olmak kaydıyla, 
günlük hasılatı tespit etmek, 

Gerekçe 
Yoklamaya yetkili olanların yapacakları işlerin 

ve yetkilerinin açıkça belli edilmesi için (a) bendi
nin yeniden düzenlenmesi düşünülmüştür. 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarı
sının Î2 nci madesinin .metinden çıkarılmasını arz 
vs teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Vural Arıkan 
izmir 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Ferit Melen 
Van 

Sabit Batumlu 
istanbul 

Hayruilah Olca 
izmir 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Veci'hi Akın 
'Konya 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup işleme 
koyacağım. 

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

sının 12 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
izmir Milletvekili Vural Arıkan ve arkadaşlan. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 

efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKlLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEIBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — KatLİmı-
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
VURAL ARIKA'N (İzmir) — Faydasız, Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın da, on

dan sonra Sayın Başkan. 
BAŞtKAlN — Lütfen efendim, saydım. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 12 
nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini 'arz ve teklif ederiz. 

a) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenmiş 
usuller dahilinde özel yetki verilmiş olmak kaydıyla, 
günlük hasılatı tespit e_tmek, 

Gerekçe 
Yoklamaya yetkili olanların yapacakları işlerin 

ve yetkilerinin açıkça belli edilmesi için (a) bendi
nin yeniden düzenlenmesi düşünülmüştür. 

İsparta Milletvekilli Mustafa Kemal Toğay ve ar
kadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAIN VE IBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEIKÎLÎ FAHRETTİN KURT '(Trabzon) — Katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GUIMRÜK BAKANI AHMET 

KURTGBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
" Kabul dmeyenler.7. Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi, verilmiş olan ve umumî heyetçe 
kabul edilmiş okun önerge doğrultusunda tekrar oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 12 nci madde kabul edilmiştir, 

19 üncü maddeyi okutuyorum : 
MİADDE 13. — 213 sayılı 'Vergi Usul Kanunu

na 141 inci Maddeyi taki'ben aşağıdaki ek madde
ler eklenmiştir. 

Tasdik 
(Ek Madde 1. — Yeminli Malî Müşavirlerce ger

çek ve tüzelkişilerin malî tabloları ve vergi beyanna

melerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun tas
dik edilmiş olması halinde, bu belgeler kamu idare
sinin yetkili elemanlarınca tasdik işleminin kapsamı 
ölçüsünde incelenmiş belgeler olarak kabul edilir. 

Ancak bu Kanunla ve diğer kanunlarla kamu ida
resine tanınan, teftiş ve inceleme yetkilerinin kulla
nılması ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır. 

Yeminli Malî Müşavirler yaptıkları tasdikle ilgili 
işlemlerin doğruluğundan sorumludurlar. Bu kimse
ler tasdik ettikleri belgelerin doğru olmamasından 
doğan sorumluluğun kendilerine ait olmadığını veya 
tasdikin doğru olduğunu ilgili idarî veya yargı mer
cileri nezdinde açıklama hakkına sahiptirler. 

BAŞKAN — Efendim, 13 üncü maddenin ek 1 
inci maddesi üzerinde söz isteyen var mı?.. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
İlıifat Bayazıt, buyurun efendim. 

MIDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında (Kanun Tasarısının birinci bölümünün, 
Vergi Usul Kanunuyla ilgili değişikliklere ait 13 ün
cü maddesindeki Vergi Usul Kanununun 141 inci 
madesini takiben eklenen ek 1, ek 2, ek 3 üncü 
maddeleriyle, geçici 14 ve 15 inci madelerinde kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına dahil olan, 
Anayasanın 135 inci maddesi kapsamına • giren ye
minli malî müşavirlik müesesesine yer verilmiştir. 
Halbuki, 'bu müesseseye ait kanun tasarısı, daha 
önce Adalet Komisyonunda müzakere edilerek kabul 
edilmiş ve 52 maddeden ibaret metin, 19.3.1985 gün
lü ^raporla Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuş
tur. Bu tasarı, o günden beri gündeme alınmaya
rak bekletilmektedir. 

Şimdi, huzurunuza getirilen yeminli malî müşa
virlik müessesesi, Vergi Usul Kanununun içinde, ek 
3 ve geçici 2 madde halinde de bu tasarıda yer al
mış ve yüce komisyonda ek maddeler 'hiçbir değişik
liğe uğramadan, geçici maddeler bazı değişiklerle 
yüce Meclise sunulmuştur. Yeminli malî müşavirlik 
müessesesinin Vergi Usul Kanunu İçerisinde ek ve 
geçici maddelerle tedvin edilmesi, Anayasanın, «Ka
mu kurcumu niteliğindeki meslek kuruluşları» başlık
lı 135 indi maddesine ters düştüğü gibi, Avukatlık, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri ve İdarî Yargılama 
Usulü kanunlarındaki ilkelere de aykırı düşmekte
dir. 

Sayın milletvekileri, esasen, bu kamu kurumu ni-
teiğindeki meslek kuruluşları hakkında 9 tane kanun 
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yüce Meclisten geçmiştir ve bunlar ayrı ayrı kuru
luşlara aitir. Barolar, noterler, tabipler ve aynı za
manda eczacılar gibi, 9 tane kuruluşun ayrı ayrı özel 
kanunları vardır; 'bunları hepimiz biliyorsunuz. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DİNÇBRLER 
(İstanbul) — Ama, burada değil Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Burada Ana
yasanın 135 inci maddesini açıklamak istiyorum. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
üst kuruluşlarının ve disiplin kurullarının, kendi üye
leri tarafından yargı denetimi altında gizli oyla se
çileceği ve bu kuruluşların, devletin idarî ve malî 
denetimi altında bulunduğu; görevden alınmaları, 
yine bu Anayasa metnine göre, ayrı esaslara bağlan
mış ve organlarının kanunla kurulacağı vurgulanmış. 
ve bu suretle kamu tüzelkişiliği kazanacağı öngör-
rülmüştür. 

Bu esaslar dairesinde hükümetçe hazırlanan, Ada
let Komisyonunca kabul edilen ve halen Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bir seneye yakın zamandan be
ri bekletilen kanun tasarısı, Plan ve Bütçe Komis
yonunun dolaplarına atılarak, Anayasa ve kanunla
ra ters düşen bir metin huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. 

Bilhassa, yeminli malî müşavirlik unvanının ka
zanılması; bunların yapacakları işler, sorumluluk sı
nırları, yönetim ve çalışma ve disipline ilişkin esas
lar ile ilgili diğer hususların Bakanlar Kurulunca uy
gulamaya konulacak yönetmelikle belirtilmesi, ye
minli malî müşavirlik kurulu üyeleri, 1 inci başkan, 
1 inci başkanvekilinin 3 yıl süreyle Bakanlar Kuru
lunca atanacağı ve yeminli malî müşavirler kurulu
nun kuruluş, görev, çalışma, denetim esasları ve ça
lışma usulleriyle diğer konuların Bakanlar Kurulun
ca belirtilmesi, gerek Anayasanın 135 inci maddesi
ne ve gerekse sayın bakanın tasarrının tümü hak
kında verdiği izahat karşısında, Anayasanın 128 inci 
maddesine tamamıyla aykırıdır. 

Anayasamızın, bir konunun veya bir konuya iliş
kin usul ve esasların kanunla düzenleneceğini açıkça 
belirlediği hallerde, konu, Bakanlar Kurulu kararıy
la veya yönetmelik veyahut da tüzükle düzenlene
mez. Bu, bir Anayasa kuralıdır. 

Yasama yetkisinin devri, Anayasanın 7 nci mad
desiyle yasaklanmıştır. Yine, Anayasanın 8 inci mad
desindeki, «Yürütme yetkisi ve görevi Anayasa ve 
kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getiri
lir» hükmünün anlamı da budur. Bu hususta Anaya
sa Mahkemesinin 1969 yılında neşredilmiş 1967/41 

esas, 1969/57 karar, 1967/43 esas, 1969/31 karar sa
yılı kararları mevcut olduğu gibi, yakın bir tarihte 
yüce Meclisçe kabul edilmiş bulunan Üst Kademe 
Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Hakkındaki 10.1.1985 
tarihli 3149 sayılı Kanundaki, kanunla düzenlenme
si gereken hususların bu hususta gösterilen kurullar
ca düzenlenmesi hususu, Anayasa Mahkemesinin 
1985/3 esas, 1985/8 karar sayılı, 18.6.1985 tarihli ka
rarıyla iptal edilmiş ve bu iptal hükmü uygulama 
kabiliyeti kalmayan diğer maddelere de teşmil edil
miş olup, bu iptal gerekçesi de görüşümüzü tama
men desteklemektedir. 

Muhterem milletvekilleri, görüyorsunuz ki, Ana
yasanın 135 inci maddesindeki ilkelere aykırı olarak 
maddeler düzenlenmesi, gerek Anayasanın bu mad
desine ve gerekse Anayasanın 128 inci maddesine 
göre, kanunla düzenlenmesi gereken hususların Ba
kanlar Kurulu kararına terk edilmesi, yüce Meclisi 
devre dışı bırakmak suretiyle, yasama Meclisinin 
yetkisine tecavüz manasına gelir. Bu ise, hakkın bir 
nevi suiistimalidir; bu da, Anayasayı ihlaldir. 

Konuyu yüce Meclise arz etmeyi bir görev bili
yorum. Bu husustaki önergelerimizin kabulünü arz 
eder, hepinize sonsuz saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Efendim, şahısları adına söz isteyenler?.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bu maddeyle, Vergi Usul Kanununa, 
yeminli malî müşavirlere ait hükümler getirilmekte
dir. Biraz evvel konuşan Sayın Bayazıt'ın da ifade 
ettikleri gibi, Anayasanın 135 inci maddesi, kamu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının ancak, bir kanun
la getirilebileceğini öngörmektedir. Barolar, noter 
odaları, tabip odaları, dişçi odaları, ticaret sanayi 
odaları, mühendis odaları ve esnaf kuruluşları ile 
bunların benzerleri, hep kanunla kurulmuşlardır. 

Kanunla kurulmanın şu önemi vardır: Mesela, 
elimde Avukatlık Kanunu var ve bunun da 200'e 
yakın maddesi vardır. Diğer kuruluşlarında da aşağı 
yukarı 20G'er maddelik kuruluş kanunları vardır. 
Bunların disiplin işleri vardır, girişleri vardır, giriş
lerinde aranılan şartlar vardır, meslek kuralları var
dır, sır saklama yükümlülükleri vardır, ücretleri var
dır, vesaire... Bunlar 80, 100, 150 maddelik kanun
lardır ve şu Avukatlık Kanunu 200'e yakın maddesi 

— 484 — 



T. B. M. M. B : 30 19 . H t 1985 Û : 1 

olan bir kanundur. Anayasa bakımından, bu şekilde 
yeminli malî müşavirlik müessesesinin getirilmesi 
mümkün değildir; bir. 

İkincisi: Kanun tekniği bakımından, koskoca bir 
kanunun, Yeminli Malî Müşavirlik Kanun Tasarısı
nın, Vergi Usul Kanununu değiştiren bu tasarının 
içine sokularak getirilmesi de kabul edilecek bir şey 
değildir. Bu, yarın bu kanunların kullanılmasında 
sayısız mahzurlar çıkarır; bu kanunlar kullanılmaz 
hale gelir. Vergi Usul Kanununun içinde Yeminli 
Malî Müşavirlik Kanununu arayacaksınız!.. Her va
tandaş bir kanunu aramak ister, Vergi Usul Kanu
nunda Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu aranmaz. 

Bunun yanında, diğer bir usulsüzlüğü de arz et
mek isterim: Hükümetin görüşü, aslında bizim bi
raz evvel söylediğimiz, Sayın Bayazıt'ın da söyledik
leri, benim de şimdi söylediğim ve benden sonra da 
muhtemelen arkadaşların söyleyecekleri gibi, bir Ye
minli Malî Müşavirlik Kanunu Tasarısı getirilmesi
dir. Bu getirilmiştir; bu kanun Adalet Komisyonuna 
gitmiştir, Adalet Komisyonunda görüşülmüştür ve 
bugün benim tespit edebildiğim kadarıyla, Plan ve 
Bütçe Komisyonundadır. 

Şimdi, Meclisin iki önemli komisyonundan biri 
olan Adalet Komisyonundan çıkıyor - aslında, ihti
sasa taalluk eden bu kanun Adalet Komisyonunun 
konusudur - Ptan ve Bütçe Komisyonuna gidiyor; 
bu sırada da, Vergi Usul Kanununu değiştiren tasarı 
içinde buna ait maddeler getiriliyor... Bu, olmaz ar
kadaşlar. Bu Meclis. keşmekeşe girer, biz bunun al
tından çıkamayız. Yani, Meclisin Plan ve Bütçe Ko
misyonunda bu konuda bir tasarı varken, onun için
den iki üç maddelik bir kısım alarak - eksik, yalan 
yanlış - getirilmesi, Meclisin ciddiyetiyle ilgili değil
dir; olamaz, Mecliste olmaması lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir noktayı da arz 
etmek isterim. Bugün, Türkiye'de malî müşavirlerin, 
muhasebecilerin, mutlaka bir kanuna ihtiyacı vardır. 
Yeminli Malî Müşavirlik Kanununu demiyorum; 
muhasebeciliğin, malî müşavirliğin, tıpkı diğer mes
lekler gibi, düzenlenmeye yerden göğe kadar hak
ları vardır ve bu, doğrudan doğruya Türkiye'nin kal
kınmasıyla ilgilidir; ama yıllardan beri tutturulmuş
tur, illâ da yeminli müşavirlik, illâ da yeminli müşa
virlik diye. Yeminli müşavirlik ne imiş efendim? 
Nedir, yeminli müşavirlik? İllâ bu olursa olacak, 
eğer bu olmazsa, muhasebeciler de, malî müşavir
ler de düzen dışında kalsın, nizam dışında kalsın, 
keşmekeş içinde kalsın... Bu görüşe katılmaya im

kân yoktur. Süratle, malî müşavirlerle ilgili, muhase
becilerle ilgili; onların meslek hayatlarını düzenleye
cek, Türkiye'nin ekonomisini düzenleyecek bir ka
nunu değişikliği getirmek lazımdır. Bugün zaten Ma
liyenin en güçlü elemanları özel sektöre kaymakta
dır, dışarı çıkmaktadır; yeminli müşavirliği getirdiği
niz zaman, o kadroyu da kaybedeceksiniz. Bu ger
çeği de görmek lazım. Onun için, bunun burada hiç
bir bakımdan yeri yoktur; bu tasarının içinden çı
karılmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Maliye Bakanı, buyurun efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

ben de söz istemiştim, perşembe günü yazılı olarak 
müracaat etmiştim. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, kayıtlı bende; 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; şu anda görüşmekte olduğumuz 
değişiklik tasarısında en önemli maddelerden bir ta
nesi, yeminli malî müşavirlikle ilgili maddedir. 

Değerli arkadaşlar, pek tabiî, eğer piyasada bel
ge düzeninin yerleşmesini istiyor isek, eğer yapılan 
faaliyetlerin mutlaka kayda geçmesini istiyor isek ve 
eğer kayda geçirilen bilgilerin mutlaka doğru olma
sı gerektiğine inanıyor isek, o halde muhasebecile
rin, müşavirlerin ve şimdi «Yeminli malî müşavir» 
diye adlandırdığımız kimselerin, bir kanun ile, yap
tıkları işlemler, kanunî vecibeleri, disiplin hükümleri 
vesaire gibi meseleler düzenlenmelidir; bunlar için 
mutlaka kanun çıkartılmalıdır. 

Muhasebeciler, mükelleflerin kayıtlarını tutarlar, 
yaptıkları işlemleri gösteren belgeleri kayıtlara geçi
rirler, kazançlarını . veya zararlarını tespit ederler. 
Müşavirler, genelde pek bu yazı çizi işlerini yapmaz
lar; ama mükelleflerin, Vergi Usul Kanunu, Gelir 
Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 
sayılı Kanun ve benzeri kanunlar karşısındaki yü
kümlülüklerini tespit edip, mükellefe, bu kanunlar 
hakkında bilgi verir, yapması ve yapmaması gere
kenleri anlatır ve muhasebecisine yol gösterir; hatta 
hesap planlarını düzenler. İşte, bunlar, mutlaka ka
nunlarla düzenlenmeli ve Türk toplumuna kazandı
rılmalıdır. 
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Pekâlâ, yeminli malî müşavirler kimdir? Yeminli 
malî müşavirler de, bu bahsettiğimiz işlerin ötesinde, 
mükellefin kayıtlarının mevcut kanunlar çerçevesin
de doğru tutulup tutulmadığının, yapılan işlemlerin 
usulüne uygun olup olmadığının tespitini yapan, bir 
noktada Maliye ve Gümrük Bakanlığının merkez in
celeme elemanları gibi kontrol yapıyormuşçasına bu 
görevi yapan insanlardır. Eğer, böyle bir kişi, bir 
mükellefin evraklarını inceler ve «Ben bunun ince
lenmesini yaptım» diye altına mühürünü basıp im
zasını atarsa, Maliye ve Gümrük Bakanlığı inceleme 
elemanları, bu incelemeleri kendileri yapmışcasına 
kabul edebilirler. Yani, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının merkezî inceleme elemanlarının bazı yetkileri
ni bu insanlar devralmaktadırlar. îşte bunun içindir 
ki, biz, Anayasa Komisyonunda görüşülen ve şu an
da Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarının 
içinden, yeminli malî müşavirlerle ilgili hususları çı
kartıp, Vergi Usul Kanununa koyuyoruz ve hemen 
arkasından, «inanıyoruz ki, muhasebeciler ve mü
şavirlerle ilgili hususlar da mutlaka kanunlarla tes
pit edilmelidir. Yılbaşından hemen sonra da, bu ka
nunu geri çekip, muhasebeciler ve müşavirler için 
yeniden düzenleyip, kanun haline getireceğiz» diyo
ruz. 

Şimdi, biz burada ne yapıyoruz? Biz; burada mev
cut maddelerle; 

1. Yeminli malî müşavirlerin neler yapacakları
nı anlatıyoruz. 

2. Yeminli malî müşavirlerle ilgili esasları; di
siplin hususlarını ve diğer esasları getirecek, tespit 
edecek bir kurulu teşekkül ettiriyoruz; bu kurulun 
en çok ne kadar süre çalışacağını söylüyoruz ve bu 
kurulun malî hükümlerini anlatıyoruz. 

Yalnız, belki burada söylenmemiş bir şey var, o 
da, yeminli malî müşavirlik meselesi halledildikten 
sonra, yeminli malî müşavirler eğer bir oda kurmak 
isterlerse ne olacaktır? Anayasanın 135 inci madde
sine göre, bir oda kurulabilir; belki bu cümle, bu ka
nunun bir tarafına ilave edilmek suretiyle, anlatılan
lar eksiksiz hale getirilebilir. 

Değerli arkadaşlar, şu ânda, 1940'h yıllardan be
ri tartışılmakta olan, çeşitli nedenlerle bir türlü ka
nunlaşamayan bu hususları, yeminli malî müşavirler
le ilgili bölümü çıkartıp, Vergi Usul Kanununa mon
te etmek ve geri kalanı da bir başka kanunla düzen-
mek suretiyle, artık, Türk ekonomik hayatına kazan
dırmak durumunda bulunuyoruz. 
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Bu bakımdan, konuştuğumuz kanun tasarısının 
bu maddesi çok önemlidir. Bakanlar Kurulumuza 
birtakım yetkiler verilmiştir ve öyle zannediyorum 
ki, değerli arkadaşlarımızın da katkısıyla, bu meslek 
kuruluşu ve bu mesleği icra edecek insanlarla ilgili 
hükümler derhal tespit edilip, Türk ekonomik haya
tına kazandırılmış olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına konuşmak üzere Sayın ihsan Tom-

buş, buyurun efendim. 
AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Sayın 

Başkan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, daha önceden Sayın Tom-
buş yazılı müracaatla söz istemişlerdi. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, şahsım 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şahsınız adına söz vere
meyeceğim; grup adına da zaten konuşulmuştu. 

Buyurun Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem Baş

kan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz, 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hak
kındaki Kanun Tasarısını," kendi imkânlarım dere
cesinde tetkik ettim. Esasen, bu mevzuun kompetanı 
olmadığım için, diğer maddeler üzerinde fazla bir 
mütalaa belirtmek iddiasında değilim. Ancak, huku
kî yönü itibariyle, 140 maddeden oluşan bu tasarı
nın bir maddesine takılmış bulunuyorum; o da 13 
üncü madde. 

Ben esasen, yeminli malî müşavirlik müessesesine 
muhalif değilim; bununla ilgili kanunun çıkması ge
rektiğine inanıyorum; bu tasarı geldiği zaman elbir
liğiyle çıkarmak için çalışacağız. Ancak, bunun, böy
le vergi kanunlarının değiştirilmesiyle ilgili bir kanun 
tasarısı içine monte edilmesini, ben, hukuk tekniği 
bakımından pek uygun bulmadım ve bu bana, Ana
yasa hukuku bakımından da mülayim gelmedi. 

Şöyle ki: Bazı kuruluşların, Anayasanın 135 inci 
maddesine göre kurulduğu söyleniyor; ama bunun 
dışında Anayasanın başka hükümlerine, kanun yap
mayla ilgili Anayasa maddelerine aykınlk var. 

Kanunları, Anayasamıza göre, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yapar, başka bir müessese yapamaz. 
Bunun bir istisnası, kanun gücünde kararname çı
karmaktır; onun da şartları var: Önce Meclisten bir 
yetki alınacak, sonra muayyen müddet ve muayyen 
mevzuda kararname çıkacak; ama derhal Türkiye 
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Büyük Millet Meclisine sunulacak; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi de bunu kabul, ret veya değiştirerek 
kabul etme insiyatifini elinde tutacaktır. Burada bu
nu göremiyoruz. 

Yeminli malî müşavirlerin unvanı, yapacağı işler, 
sorumluluk sınırları, yönetim, çalışma, disiplin ve 
diğer hususları, esasında kanunla belirlenmesi lazım 
gelirken, bu tasarıda «Yeminli Malî Müşavirler Ku
rulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir» di
yor. Yani, kanun yetkisi bir kurula veriliyor, yönet
meliğe devrediliyor. Bunu Anayasa hukuku bakımın
dan ben pek mülayim görmüyorum. 

Dahası var: Yönetmeliği hazırlayacak bu kurul 
kim? Bu da Bakanlar Kurulunca belirlenecek. Nasıl 
belirlenecek? Kuruluşu, görevi, çalışma, denetleme 
esasları, seçilme usulü Bakanlar Kurulunca belirle
necek, ki bunların da kanunla yapılması lazım gelir
di. 

Bunu ben, bir nevi yetki kanununa, yani kanun 
gücünde kararname yetkisine benzetiyorum; ama 
onunla büyük farkları var; o şartları haiz değil. Ya
ni, muayyen bir mevzu için, muayyen bir müddet 
için istenmiyor, üstelik bu yönetmelik. veya Bakan
lar Kurulunun karan tekrar Meclise gelecek değil. 
O halde, bizim, Anayasaya göre yapmamız lazım 
gelen hususları, bugün, kimdir, nedir bilmediğimiz 
muhayyel bir kurul yapacak. O kurulun kuruluşunu 
da Bakanlar Kurulu tespit edecek ki, bunların hepsi 
kanunla yapılması lazım gelen hususlardır. Ben, bun
ların, Anayasanın ilgili hükümlerine de pek uyduğu 
kanaatinde değilim. 

Ben sayın komisyondan istirham ediyorum; bu 
maddeyi geri çeksinler ve bize üzerinde düşünmek 
imkânını versinler, kendileri de düşünsünler; ondan 
sonra belki müşterek bir çözüm yoluna da varabili
riz. 

istirham ediyorum, tasarının bu maddesini şim
dilik geri alırlarsa, hepimiz daha iyi düşünme imkâ
nına sahip oluruz. 

Teşekkür ederim. (SHP ve MDP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Grupları ve şahıslan adına konuşmalar .yapılmış

tır. 
Soru sormak isteyenlerin isimlerini tespit ediyo

ruz : Sayın Barış Can, Sayın Türkân Arıkan, Sayın 
Memduh Yaşa, Sayın Şeref Bozkurt. 

Buyurun Sayın Yaşa. 

AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Sayın 
Başkan, bildiğim kadarıyla, şu anda Türkiye'deki ba
zı yabancı kuruluşlar, bu yetkileri, belli mevzuat çer
çevesi içerisinde, yabancı şirket olarak ifa etmekte
dirler; ama bu yetkilerle değil, yani dışarıda «char-
ter accontant» denilen ve bizim «yeminli malî mü
şavir» diye tercüme ettiğimiz, aslında değişik işler 
yapan kişiler, şu anda yabancı firmalar halinde ve 
bazı yerli kişilerle ortaklaşa yapmaktadırlar. Şimdi 
mesela, Arthur Anderson gibi, Peat Marwick gibi 
teşekküller vardır ve bu teşekküller şu anda Türki
ye'de at oynatmaktadırlar; hatta bunların bir kısmı 
eski bankerlerin ortaklarıyla işbirliği halindedirler. 

Şimdi, bir taraftan bu teşekküller sebebiyle; öte 
taraftan da, eğer yanılmıyorsam 1949'dan beri, Mec
lise intikal eden muhtelif kanun layihalarının bilaha-
ra geri çekilmeleri dolayısıyla, Türkiye'de malî mü
şavirlik müessesesi bir türlü tanzim edilememiştir. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, sualleriniz çok uzun 
oluyor efendim; metin halinde konuşuyorsunuz. Lüt
fen biraz kısa ve sual halinde olsun efendim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Sonu
nu istifhamla bitireceğim Sayın Başkan. Onun için, 
soru haline gelecektir, endişe buyurmayınız. 

Bu şekilde bir düzenleme, yani bir bakıma, ye
minli malî müşavirliği Maliye Bakanlığının bir or
ganı haline getirme; onların piyasada bir sır mercii 
olarak, bütün müesseselerin her türlü faaliyetlerini 
tanzim edici, onu gören, onu tetkik eden ve ona mü
tedair yeni teklifler getiren, mükelleflerin bütün sır
larını açtıkları müesseseler halinde gelişmesini engel
lemekte acaba bir caydırıcı unsur olur mu, olmaz 
mı? Yani, bunları bir bakıma hesap uzmanları ku
rulu veya maliye teftiş heyeti gibi düzenlememiz, 
bunların, gerçek fonksiyonlarıyla daha çok, mükel
lefle hemhal olarak, mükelleflerin sırlarını tevdi ede
cek kişiler olarak vazife görmelerini acaba zorlaştır-
maz mı? 

Bunun cevabını rica edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaşa. 
Sayın Gan, buyurun efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkanım, Ye

minli Malî Müşavirlik Yasa Tasarısı yaklaşık 40 
yıldan bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisinde gö
rüşülen, hatta kadük olan bir yasa tasarısıdır. 

Bu tasarı Adalet Komisyonundan geçip, Plan ve 
Bütçe Komisyonuna geldiği bir aşamada - gerçi sa
yın bakan biraz önce açıklama yaptılar ama, ben 
yine tatmin olmadım - geri alınarak veya vazgeçile-
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rek veya vazgeçilmiş gibi görünerek, bunun Vergi 
Usul Kanunu içinde ele alınmasının sebepleri neler
dir? Birinci sorum bu. 

ikincisi: Böyle bir usul yasası içinde bir meslek 
kuruluşuna izin verilmesi, hukuk mantığına ve hu
kuk kurallarına ne derecede uygundur? 

Üçüncü olarak: Her meslek kuruluşu, mevcut 
yasalar karşısında özerk olarak çalışır ve işlevini ya
par. Bu getirilen yeni hükümde ise, Maliye Bakan
lığının çıkartabileceği, biraz önce Sayın Tombuş'un 
da belirttiği gibi, Meclisten dahi geçmeyen bir yö
netmelikle usul ve esasları belirleneceğine göre, bu 
meslek kuruluşunun özerk, bir şekilde işlevini rahat 
ve tam olarak yapabilmesi mümkün müdür? Bu mes
lek kuruluşu bir yasaya dayanmadığına göre, bu bir 
anlamda yetki gaspı anlamını taşımaz mı? 

Sorularım bundan ibaret, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Sayın Vural Arıkan, buyurun efendim. 
Efendim suallerinizi lütfen kısa olarak sorunuz. 
VURAL ARIKAN (izmir) — Tabiî efendim. 
Sayın Başkan, benim kısa iki sualim olacak. 
Sayın bakanı dikkatle dinledim; gerekçesi, bu 

hükümlerin geri alınmasını gerektirmiyor mu? Bu, 
birinci sualim. Yani, açıklamalarına göre, bu hü
kümler geri alınacak demektir; ben bunu bilirim; bu 
bir. 

'DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(istanbul) — (Beyan yok, soru sor. 

BAŞ/KAN — Sayın Arıkan, lütfen sualinizi so
run efendim. 

VURAL ARIKAN ı(İzmir) — ikincisi; Meslek 
mensuplarının nitelikleri, sıfatları, yetkileri, yönetme
likle tayin edileceğine göre ve bunların yaptıkları 
hizmet, kamu hizmeti niteliğinde olacağına göre; 
bunlar sadece Türk vatandaşlarına mı ait olacak, 
yoksa yabancılar da bu görevi ila edebilecekler mi? 
Çünkü, tasanda, mütekabiliyet şartıyla müşavirlik 
yapılabileceği öngörülmüş idi; halbuki burada yönet
meliğe 'bırakılmıştır ve bu hususta da hiçbir ayrıntı 
kanunda mevcut değildir. Ben bunu öğrenmek isti
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurun. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, Ek Madde Tin son kısmı şöyle : «Bu 
belgeler (yani yeminli malî müşavirlerin tasdik ettik

leri belgeler) kamu idaresinin yetkili elemanlarınca 
tasdik işleminin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bel
geler olarak kabul edilir» daha sonra yeniden ince
leme hakkı olmakla beraber, yani, bir nevi, kamu 
yöneticilerinin tasdikine paralel bir tasdik görmüş 
anlamında belge sayılıyor. 

Ek Madde 2'de ise, sadece başlığı söylüyorum 
«Yeminli malî müşavirlik mesleğinin konusu» diyor. 

'Biraz önce sayın, bakan, mesleğin ayrı olarak 
başka 'bir yasada 'getirileceğini belirttiler. Ek madde 
1 ile, ek madde 2'yi birleştirdiğimiz zaman, kamu 
niteliğinde bir meslek kuruluşu olmuyor mu ve 135 
inci maddeye ters düşmüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
ıSayın Bozkurt. 
ÖMER KUŞHAN l(Kars) — Sayın Başkan, be

nim de sorum var. 
BAŞKAN — Soru sormak isteyenlerin isimlerini 

tespit ettik, bitti efendim. 
ÖMER IKUŞHAN '(Kars) — Sayın Başkan, yeni 

bir sistem mi geliştirmek istiyorsunuz? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Ben, soru sormak 

isteyen var mı diye sordum ve sormak isteyenlerin 
isimlerini kaydettim efendim. 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz, konuşmalar, devam ederken, açıkla
mayı gerektiren (herhangi bir ortamı yaratıyorsa, mil
letvekili olarak ben 'bunu sormak durumundayım; 
tahdit edemezsiniz. 

'BAŞKAN — Sayın Kuş'han, sual soracak arka
daşların isimlerini kaydettim efendim. 

ÖMER KUŞHAN .(Kara) — Efendim, affeder
siniz; 'Başkanlık Divanının, içtüzüğe göre, böyle bir 
sistem geliştirmeye hakkı yoktur. (ANAP sıralarından 
«Var, var» .sesleri) 

'BAŞKAN — Efendim, lütfen Başkanlığa müda
hale etmeyin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müdahale etmiyo
rum, sizi uyarıyorum Sayın 'Başkan. (ANAP sırala
rından «Otur yerine» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, lütifen müdahale etme
yiniz. (Gürültüler) 

Sayın milletvekileri, sayın milletvekilleri... 
ÖMER KUŞHAN «(Kars) — Mahale çocuklarına 

çevirdiniz Meclisi. 
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) Mahalle çocuğu 

sensin. 
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'ÖMER KUŞHAIN <Kar«) — Beyefendi, ben size, 
biraz kendinize gelmenizi öneriyorum. Siz niye mü
dahale ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen karşılıklı 
konuşmayı bırakalım. 

Sayın Bozkuırt, buyurun efendim. 

ONURAL ŞEREF BÖZKÖRT ((Çanakkale) — 
Sayın Başkan, görüşmekte olduğumuz maddenin son 
paragrafının, son cümlesi, yeminli malî müşavirlerin 
tasdik ettikleri belgelerin doğru olmamasından do
ğan sorumluluğun kendilerine ait olmadığını veya 
tasdikin doğru olduğunu ilgili idarî veya yargı mer
cileri nezdinde açıklama hakkına sahiptirler hükmü
nü öngörmektedir. 

Buradaki «açıklama hakkı», tanıklık anlamında 
mıdır? Tanıklık anlamında ise, Avukatlık Yasasının 
36 ncı maddesinin bir ve ikinci fıkralarına göre, avu
katların, kendilerine tevdi edilen gerek avukatlık gö
revi, gerekse Türkiye Barolar Birliği ve barolar or
ganlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hu
susları açığa vurmaları yasaktır. Avukatların, birin
ci fıkrada yazılı hususlar hakkında tanıklık edebil
meleri, iş salhihinin muvafakatim almış olmalarına 
bağlıdır; ancak bu halde dahi, avukat, tanıklık et
mekten çekilebilir hükmü nazarı itibare alınırsa ve 
bu-açıklama tanıklık anlamında yorumlanırsa, hu
kukun genel prensiplerine ters düşmemekte midir? 
Bu açıklama eğer tamiktik anlamında değil, ehlivu
kuf ya dıa bilirkişinin aç̂ Mlaramaısı anlamında, ilse, 
hukukun ıgenıel prensiplerinden olan, bilirkişilerin ve 
ehlivulkufliajnn foaırıafcıızlıığı ikıesini Ibuıradia, bu hü
küm kanşa&ınjdia staipalmak mlülmklün müdür? Eğer, 
bu ajçılklajma halkkı ftam/klılk, bffirkişilk ariaımındla 
değift, vekillik aıriaimodda, yanli ımlüvdkkililn hıalkkııını 
salvunıma amfllamamldla ise, o talkdirdle, Atoukafâhk Yıalsa-
ısımn, ibu ttür işleri müntosıran ajvull̂ tlapLn yapma
sına, ibağdlaiyan 35 inci malddösi hükmünle a*ykırı bir 
uygul'ajrrDa orîfiaiyaı çılkimlajmakta rrudır? 

İkindi somum isle şuıdür: Ek 1' .imdi tmıaıddeidıe, yie-
minlii maili müşaiviırîieriiln tajsfddk etarüiş olduğu belge
lerin, kamu idamesinin yıeükilli elemanl'arınıoa tasdik 
işleminin kapsaimı ölçüsünldie inöelenfcnjş belgeler ofla-
rakJaalbui edleoagi 'ifaldle ödilmek^d'ir. Oysa, onu 
takip eden ek 2 wü maddlöde, «Gerçek ve tüzelkişi-
lerijn, mufhaısebe ısisiterniîerini kurmalk, gidiştirmek.,.» 
vesaıire gibi, saıdece müvekkil isaldedindle özel şahısları 
konu teşkil elden bir f ü , bir üşM arttejya; fcoymak-
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tajdır. Bir: işlev düşiülnünüz ki, birbirine zıt fonksiyon
ları bünıye&iınldle ilbJtiıva etsin,.,. IBü uygıuın bir lyönttem 
ımüdlir? 

Bu hususları açıklamasını sayın bakandan rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; şu anda memleketimizde faaliyet 
gösteren yabancı malî müşavirler, yurt dışında bulu
nan yabancı ortakların menfaatlerini gözetmek ama
cıyla iç denetim yapmaktadırlar. Bu denetim, tabiî 
ki, firmaların rızasıyla olmaktadır. İleride, mütekabi
liyet esasları çerçevesinde, yabancı firmaların da, 
yeminli malî müşavir olarak faaliyet gösterebilme
leri imkân dahilindedir. 

Değerli arkadaşlar, bu kurul, biraz önce okudu
ğum gibi, bu kanun tasarısında ifade edilen geçici 
bir kuruldur. Bu kurulun nasıl teşekkül edeceği, ne 
kadar çalışacağı ve neleri yapacağı ifade edilmiş
tir. Diğer taraftan da, yeminli malî müşavirin tarifi 
yapılmıştır. Bu kanun tasarısında biz bir meslek 
kuruluşu kurmuyoruz, tıpkı, Sermaye Piyasası Ku
rulu gibi faaliyet gösterecek bir kurulu teşekkül etti
riyor ve bu kurulun «yeminli malî müşavir» adı al
tında, yetkilerini, sorumluluklarını, disiplin hususları
nı tespit edecekleri yeminli malî müşavirleri tarif 
ediyoruz. Hemen ilave ediyorum ki, burada yok; ama 
kürsüde biraz önce arz ettim, eğer yeminli malî mü
şavirler bir oda kurmak isterlerse, bu odayı, Anaya
sanın 135 inci maddesine göre kurmaları da müm
kündür. («Ücretlerini kim verecek?» sesleri) 

Değerli arkadaşlar, Sermaye Piyasası Kurulu gibi 
bir kurul teşekkül ettirilmektedir. Bu kurul, belli bir 
süre için bu görevi yapaicakıtuır ıvte bu süre 'içindie 
Ibu kurulun aiüacaığıii paıraıyı bütçeden; Ikaıışılıayıacağız; 
tapma; bu «türe dldlduktainı sıonrav bu.lfcuırucu kurul üşle-
'vuni bitirdikten siomraı, eğer yömıinli mıaji. müşavirler 
odla tatmak isterkaisıe, kurulun Idevattn etmeisikıi is-
ıtâmezillarse, işte o zaiman kıannıu kıusülluşu riiıteliğitrude 
olan meslek odasını ffieşekJkül dtrMrler, ken(dlerkıi 
yöneteoök kiımıseleri seçerler. Eğer, kurulun göreve 
devam etmesini iıslteaUJeriste, o zatmaın) kurulun paıralsı, 
üorötü vösajiiösi yine yemini ma^ müşafvMer-tarafın-
dam kaırşıüaınır. 

Bir arkadaşımız şöyle 'buyurd'u: «Avutoadarıa 
isaivunmıa hakkı, vıeaiillmiştir. Bu, açafeo, avukatiagrın 
sajvunma hakkını elinden almıiyor mu?* 
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. IMevout kanunda umanların, müşa^Meriln' veya 
muhasebecilerin dinlenebileceğini, ifade etmektedir. 
Mükerrer 378 inci madde şöyle diyor: «Danıştay ve 
vergi mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, iddia 
ve savunmanın gerekli kıldığı hallerde, mahkeme, ver
gi davasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi 
yapmış bulunan inceleme elemanları ile, mükellefin 
duruşmada hazır bulundurduğu malî müşaviri veya 
muhasebecisini de dinler.» 

Değerli arkadaşlar, ancak, burada tarif edilen şey 
şudur: Ortada bir dava vardır ve dava edilen, mü
kelleftir, Mükellefin hesaplarının doğru olduğu, yap
tığı işlemin kanunlara uygun olduğu konusunda, hâ
kim, malî müşaviri dinleyebilir; ama bizim getirdi
ğimiz, getirmek istediğimiz maddede, malî müşavirin 
kendi kendisini savunmasından bahsetmekteyiz. Bu 
ne tanıklltaktıır, ine feiliMkÜ^ililktir, İme İde eMiivukuiflluktiüır. 
Biz, bu yem'inli imali rniüşaıvlrte, âdeta, benim ba-
kaniBiığımın inceleme eflamaınllaitıı litaoelllemeyi ya|pmıiş-
caisıma muamele yapacağız dilyioruz. O yeminli imali! 
müışaiviir, eğer tok mükellefin tayMıalfflnıaj bajktı ise, 
altona imza tooıydlu ise, iben onuın incellelmelerlilni! ttieöc-
rar inıcdeyebilirlmı; alma; bir ühlbar vukuunda veyıa 
Iblitr ıfövtoalajdle hıal mnevcult olduğu zatman, ben, o 
mülkeHâfin kaıyıltlliajrıınıaı ibakaır ve yaplan iışllelmllerin 
as tada kanuna aykırı olduğunu tespit edlörlsıem, itşfbe o 
zaımıajn yemini ımalî ımiüfşıatvüıri1 'dava ederim. Bu du
rumda, dava edi'en, mükellef değil, onum hesapları
nı Ibeınim a|dıma ünöelıemelk durumunda; loHan yleiminl'i 
rnıafll ımıülşıaıvjırld'irı. (PİeOc talbiîdürı İki, dava edilen kilım-
sıe kendi kanld'i/sIM savunma (hakkına ısıajhıip otaııaîlİK-
dıır. Bu İki kaıvraimı blirblriınden ayırmak lazımdım 

ıAin(llatı!llmıa|k 'ilsltfenıem., ydmiini malî (mlülşıajvir'in., avu
k a t a yarini ajllıp ondan savunma, hakkını aıkmalsı de
ğil, Ikenıdi fcemdliinıi savuınmasıdiır. Arkadlaışlaır, «Bu, 
zaıtetn genel hukuk yasalanndaj mıavöuttür,» dliıyebiffir-
ler; ama burada, yarın, öbür gün herhangi 'bir karı
şıklığa imfcâın vermemek açıisından açıklamak zaru
reti (dloğmuıştîur. Bu ibaltoıotnldla|n| 'bu papafgraf ilave 
ediinişjtır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT ((Çanakkale) — 
Siz bunu oraya koymasaydınız, kendisini savunma 
hakkı bidayette mevcut değil miydi? 
. - • - BAlŞKAİN — Lütfen Salyan BozkuA.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KÖRTGHBE AİLPTEMOÇİN (Bursa) — Zaitten 
mevaıltifcur; ama IMr açıklık getiıijllimiştir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
ÖMER K J U I S H A N ı(Ka|rs) — Saıyın Başkan, usul 

hakkında söz it iyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakam, ıbittü toi efendim ce-

ıvaplajriın)i!z? 
H. BARIŞ CAN ıflSimop) — Sorularımızın ceva

bımı alamadık efendliım, Soru müassesıasiin(i dikkatle 
izlllyorsunuız, knsıa ©Uslun dilyorsuınluz; a|ma cevapların 
hiçlbiriınıi afliaınıadlıjk. lütfen, cevapları da; isteyin Sa
yın Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KUİRTCEBE AUPTEMOÇtN i(]Bursa) — «IMıaskk 
değül imidir, ıgajslp mildir?» Ideldlier. 

IMasfflek ıdjdugju takdirde, maslak odialsı için taklip 
edillmesi (gereken yiolu amtelttım. «(Usul yasaısunda rcji-
ye iyer 'alıyor?» dedian. Bu, Mıaîiıye ive Gümrlük Ba
kanlığının bazı yetkilerinin birilerine devredilmesi 
(hadisesidir. O halde, Vergi Uısul- (Kanununda yer 
lalkmin gtere!klmie(k.ttieldiiıı. 2 sual sioırfdJullar; cevalpliannı 
tverdilrrv IB&jşka suali iyok dfiönldl:im. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
H . IBIAR1Ş CAIN ı(lSinop).— Sayın BaÇfcajnım, 

lütfen izlin; 'verirslediiz suıajlmli foa|tlıraiaîtajyarn e/fe;nıdilm. 
IBAJŞKAN — Bluiyurun ISiayın Oa|n. • 
H, 'BARIŞ CAN ıtfSlitap) — Aldallet Komiayönıuri-

ıdaın geçmiş ive ıPlöın »vle Bütçe KJolm'isiyonıunıa gelllmflş 
ıalima|sıına| rıaığmıan, Ibu yalsia, mıaslllek Ikurululşuı 'biçiminde 
yalanlanırken, niçin çekilerek, önce Vergi Usul Ka
nunu içinde böyle bir düzenlemeyle birlikte Meclise 
sunulmuştur? Bunun cevabını alamadım; aslında öbür
lerinin de cevabını alamadım». 

IBAŞKAJN — Buhurun Saiyın Balkan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE AUPTEMOÇİN (Bursa) — Sa|yın Baş
kan), değerli üyeler; kanum mıajddleislilyllle ilgili konuş
mamı yıajpariken, Sajyın Çain'ın ısıoıridluğıu sluale yelte-
rinide lafçutkUiaimıa ıgetıirdiğimi zann|eldÜylorulmı. Aynıı şayi 
tekrar teknar kldnuışlmalnın muliak'aı la)ytdla)lıajrı ıvarldkr. 
Bu ndfctıaldan lıarleket ıdderlelk, değerli müietvökıl isua-
lini ısormuişituır, ıban İde laçıktartalmı bir kere daha 
yapayım elfemdilm. 

H. BARIŞ CAN «ISinoip) — ISorulan husus ınfeit-
lifc HoajzBplan. 

MALÎYE VE ıGÜMR'ÜlK BAKANI AHMET 
KlURTCBBE .AUPTEMOÇİN ^Buırs'a) — Sonulları 
met siarareanız, cevajplıain Ida, net foillur elenjdlikn. 

IBAIŞKAıN — .Eflenldiîm, kiainşıhiki kbnuşmayalJmK 
H. 'BARIŞ CAIN ıCSüniop) — İSoruter, nliteMk, taşı

yor, ıbi'liyorsulnjuz; oevaipDar atfıakîdlir. 
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BIAŞKAN— Sayın Can, M e n efendilm müdahale 
etmeyiniz. 

MALÎYE VE GÜMRÜK. BAKANI AHMET 
(KÖRTCEBE ALPTEIMOÇİN (ÎBunsa) — Sayımı Baş
kan, 'bîr Jsltiırlhamım var ©fendimi : Şurada bir ka
mun «alsnunsızifi ıgjöriülşmekltlelyiz; «ger değerli miieflvie-
Idüeıli benden met cevaplar a{Hmalk tösitlilyodarısaj, uzun 
uzun ıa|çıılkllıa|mıaiDatr ve ıgörülş ifajdleleri yerine, kısa ve 
nıet sualler ısorsumlıar; 'barı de onlara o istilkamettıe 
oevap vermeye çafflıışajynlm. Çok uzun açıkflamajlar ya
pıldığı zaman, belki 'sualleri fcaçıraibiliyoruz. Biz ha
ta lyaıpuytomsalk affedilsin ıefbıı|diım, alma arka|daiş1iaırı.-
mız da, lütfen bizim görüşümüze iştirak etsinler. 

Efenldüm, sual : Neldem Adalet Kotoiısyıonunda 
uzun uzun görüşülüp, şu anfda, Pllan ve Bülöçe Ko-
ımısyonjuınidla bekleyen tasaridaln bir bölümünün alı
nıp, Vergi Usul Kanlumıuna (konulmuş olmasıydı. 

Aç.yiaimamız şiöiyüıe efendlim: Mecliste, yeminjli 
maili müşlavirilik, m'allî ımıüşjafvMIk ve muh'aisebeciiMe 
ilglü 1bir kanun tapamla vardır. (BU taraflıda bu üç 
mıdstllelkle ,ill|gliİ maddeler varldıır ve; bu üç !miesllle#n bir 
<yende tarif edilmesi, 'kanun haline ıgeltiriKmesi amaç-
lanımalklCaJdııır, Ancak, biraz ünde de İfade ettiğim gi
bi, Maliye ve Gütorulk 'Bafkanİığı, baızı yetkferM 
«jyerdilnHi malî ımülşajv'ir» diye taıriilf eti&ğimiz kimse
lere detvrtetimıelkttldd'ir. BUnjîalııın tsloııiulrnauJBulkları ve yet
kileri, pek tabüdir iki, iserlbdst ımalî müşavirlerden 
veya mutasebeciflbrden faüMiıdır; Verigi Usul Kanu
nuyla. dülrfekt olarak ilgilidir. Onun iiçinldilr ki, bu ka
nundan bu bölüm aünıp, Verlgli Usul Kaöıumuna 
monte edilmekteür; ama hemen arfcasanjdain ifade et
tiğimi bir kerte Idalha Itlelkrar ddeyim: Serblasıt müşavir
lik ve muhasebedilikJle ilgjiıli dlian geri (kalan, kısım 
da, ısiiratie yeniden elliden ıgedjrüflülp, Ibü istemenin başımda 
Meclîs© seVk eldlmielk (suretiyle, ımıemlelkıeltimizde de
ğerli Ihlzırrtetiller veren ıslerbest (müşavirler ve ımuttıasıe-
beoiler de bir kanunla düfcenflenrfş »ve disiplinle edil
miş lodarak ımiesllıelklıertinli tora; eder bale getirleoek-
kadk. 

Arz edenim ©fendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ddbrilm Sayın Balkan. 
IÖMER KUŞHAN 'CKiaıHs) — Sayın (Başkan, Usul 

haikJciindia sJaz istiytorum efendim. 
(BAŞKAN — Nteyin ujsuli hakkında, ©fendim? 
ÖMER KUŞHAN ((Karte) —' Başkanlığımı tutu

muyla Jfigli ©fendim, 
[BAŞKAN — Lütfen usuMizlüğü açıklayınız. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şaym Başkan, İçtü
züğün «nuiSajrihı İlgili 61 imdi maddesinin bir bölümünü 
ofcumaik Miyoruta: «Oönüişimfe sırasamda hükümettin 
veya kohii!syowda|n soru sorimak isitfâyenfar, sorularını 
lyerletfündeıp siorajrlkır. Sorular, konuismaflar bMklten 
ısoınra isutaı i e soruta.!» 

Burada başka bit açıklama, vıeıya hüikıüm yoktur. 
Maddeyi tetikik etçiğimiz takdirde göreceksiniz efen
dim. 

©ASKAN — Sayın Kushan, bugüne kadar ge
len usulde, teamülde önce soru Soracak olanlar tes
pit edilir, siobıra (sura 'İle ısüz verüflir efendim. 

Efendim, sualler bittoiiştir, öövaplapldlınlmııştır. 
önieılgdleır varldır,, ötnJealgteflîearle geçiyoruz. 
IÖMER KUSHAN ıparis) — Saiyun Başlkaın, tç-

ıtüzüklte bayie bir ıhlülküm ydktur. Başk'ajnllıık Duvara 
bu klonuda «öalmıül lgd^lt!irıem)ez. IBu, MteoMln irade
sine amlbaırlgo toymakitıır. 

/BAŞKAN — .ÜsCrlham ddefim efendim,., 
ÖMER K J Ö Ş H A N CKıairts) — Evtet eifienldim; 'ba^-

ka iiziaih *ta(rızı (yıdklüutr bunun. 

(MIEItlN ÜSTÜNEL (Adana) — iSalyın Balkan, 
usul ihakkımJdiaı söz 'istiyiomum. 

IBAŞKAİN — Söz veneimem, önenglefflere geçltilk, 
llütfen müsajaide ediniz efendlEm. 

önıangeHeriil önoe verilip sionra ayılarıldk sırasına 
görfa (okutup, ijjktaHB koyatetağım. 

Büıyurıun öfenldim. 

Türikiıye ıBüyük M ü e t Meclisi lBa§kanlığına 

3t57 sıra isayılı (kanun tasarısının 1 linpi bölüım 13 
üncü maddedeki Vıeıjgü TJbul Kalnunıunun 141 inci 
madde(yli takiben ek 1 inlöi madldasilnıin mietindlen çı-
kajitılmaisım arz ve töklif ederiz. 

Salygılarırnızla. 

Rıfait iBajyazit Haiydar Koyuncu 
Kabramaınmaraiş Kionya 

Vecihi Akın Ertuğrul Gökgün 
Konya Aydm 

Kadri Alıtay Osman Bahadır 
Antalya Trabzon 

Ebubekir Akay 
Erzurum 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 13 
üncü maddesi kapsamında 'bulunan yeminli malî mü
şavirlikle ilgili ek 1 inci maddesinin, tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ahmet îlhami Kösem 
Malatya 

özigür Barutçu 
Diyarbakır 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Akif Kocaman 
Gümüş/hane 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Fahri Şahin 
Malatya 

Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Sıvat 

î'hsan Tombuş 
Çorum 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

A. Remzi Çerçi 
Adana 

tlyas Aktaş 
Samsun 

Gerekçe : 
Anayasamızın 135 inci maddesinde, (kamu ku

rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunla ku
rulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda 
gösterilen usullere 'göre yargı gözetimi altında gizli 
oyla seçilen kamu tüzelkişileri) olduğu İfade edilmek
tedir. 

1934 yılından 'bu yana müteaddit tasarı ve tek
liflere 'rağmen 'bir türlü kanunlaşma şansını (bula
mayan serbest muhasebecilik, serbest malî-müşavirlik 
ve yeminli malî müşavirlik yasa. tasarısı) geçtiğimiz 
çalışma döneminde hükümet tarafından hazırlanarak 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve aynı 
konuda verilen tekliflerle de 'birleştirilerek Adalet 
Komisyonunda etraflı bir şekilde müzakere edilip 
plgunlaştırılarak, ekonomik ve sosyal gelişmelerimi
ze ve Anayasamıza uygun bir şekilde •sonuçlandırıla
rak ikinci havale mercii olan 'Plan ve Bütçe Komis
yonuna gönderilmiş olup, 'gündeme alınmasını (bek
lemektedir. 

Adalet Komisyonunca benimsenerek Plan ve Büt
çe Komisyonuna gönderilmiş bulunan tasarı, Ana
yasamızın 135 inci maddesinde belirtilen esasları da 
dikkate alarak, kamu kurumu niteliğindeki bir mes
lek kuruluşu olarak Anayasamıza uygun bir biçim
de düzenlenmiş bulunmaktadır. 

'Buna mukabil görüşıüılmekte olan tasarı, Vergi 
Usul Kanununa eklenen 5 geçici madde ile yeminli 
malî müşavirlik müessesesi düzenlenmekte, kamu ku
rumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak düşü
nülmesi gereken (malî müşavirlik) mesleği ille ilgili 
her türlü düzenleme yönetmelik ve Bakanlar Kurulu 
kararına bırakılmaktadır. 

Yeminli malî müşavirlik müessesesinin 5 madde 
ile düzenlenmesi mümkün olmayacağı gibi, serbest 
muhasebecilik ve serbest malî müşavirliği de içer
mediğinden yukarıda adı geçen tasarıda ele alınan 
esasların bütünlüğünü ^bozmaktadır, bu düzenleme 
Anayasamızın 135 inci maddesi ile bağdaşmamakta
dır. 

IDiğer yandan, serbest malî müşavirlik, avukat-
hk ve hekimlik gibi bir meslektir. Bu müessesenin 
Maliye ve Gümrük 'Bakanlığının bir birimi gibi dü
şünülmesi veya bu mesleğin sermaye piyasası kuru
luna benzetilmesi mümkün değildir. Muhasebe ve 
malî konularda bilgi ve ihtisas sahibi vatandaşların 
bu haktan yoksun bırakılması ve malî müşavirlik 
hakikinin sadece ve sadece Maliye ve Gümrük Ba
kanlığında belirli görevlerde 'bulunanlara hasredil-
ımesi de Anayasamıza aykırılık teşkil etmektedir. 

Ayrıca, bu görevin sadece ve sadece 'Maliye ve 
Gümrük (Bakanlığında memur olan (bazı görevlilere 
yaptırılmasının düşünülmesi sonucu, bunların kamu 
personeli gibi değerlendirilmesi ve dolayısıyla bun
ların ücretlerinin tespitinin Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca yapılması da Anayasamıza aykırılık teşkil 
eden bir başka husus olmaktadır. 

Tasarıda 5 geçici madde ile 'getirilmek istenen ye
minli malî müşavirlik müessesesi aslında meslekî bir 
teşekkül! olup, Maliye ve Gümrük Bakanlığının bir 
hizmet birimi veya bağlı bir kuruluşu değildir. Ma
liye ve Gümrük 'Bakanlığının yetkilerinin bir kısmı
nın yeminli malî müşavirlere verilmesi söz konusu 
olmayıp, diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarında olduğu gibi kanunla, düzenlenmesi 
gereken yeni bir meslekî kuruluşa, yine kanunda be-
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lirtilen esaslara göre yetki ve .sorumluluklar verilmek-
tedir. Bu meslek kuruluşunun da yetki ve sorumlu
lukları kanundan doğmaktadır ve doğmalıdır. 

Ayrıca, tasarı ile, Avukatlık Kanununa göre avu
katlara ait savunma 'hakkının üstü kapalı bir ifadey
le yeminli malî müşavirlere de verilmesinin çeşitli sa
kıncaları (bulunmaktadır. 

Yeminli malî müşavirlik müessesesinin, Adalet 
Komisyonundan geçerek Plan ve Bütçe Komisyo
nunda bekleyen tasarı ile çözümlenmesi daha uygun 
olduğundan, görüşülmekte olan tasarıdaki yeminli 
malî müşavirlik ile ilgili 'hükümlerin çıkarılması; 
Anayasamıza, kanunlara, kanun yapma tekniğine ve 
kamu kurumu niteliğindeki diğer meslek kurulu'şla-
rına da uygun olacaktır. 

TBMM Yüksek «Başkanlığına 

Görüşülmekte olan vergi kanunlarında değişiklik 
yapılmasına ilişkin yasa tasarısının 13 üncü madde
sinde yer alan yeminli malî müşavirlerle ilgili hü
kümler, Anayasanın kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarıyla ilgili 135 inci maddesine açık bir 
biçimde aykırı olduğundan, ek 1 inci maddenin ya
sa metninden çıkarılmasını öneririz. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Selahattin Tafiıoğlu 
Yozgat 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

O. Şeref Bpzkurt 
Çanakkale 

Cemal özdemir ' 
Tokat 

Mehmet Azizoğlu 
'Bursa 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

TBMM Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan vergi kanunlarında değişiklik 
yapılmasına ilişkin yasa tasarısının 13 üncü madde
sinin, Anayasanın 135 inci maddesine aykırı olup ol
madığının incelenmesi için ek 1 inci maddenin Ana
yasa Komisyonuna gönderilmesini öneririz. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

O. Şeref 'Bozkurt 
Çanakkale 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 213 sayılı Vergi Usul Kanu

nuna 141 inci maddeyi taki'ben aşağıdaki «tasdik» 
Ibaşlıklı ek-1 maddenin son fıkrasının son satırına 
yargı mercileri nezdinde sorulması halinde açıklama 
hakkına sahiptirler şeklinde düzeltilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Edip özgenç 
îçel 

Aşkın Toktaş 
•İzmir 

İlhan Dinçel 
Malatya 

'Metin Üstüne! 
Adana 

Hilmi Naübantoğlu 
Erzurum 

E. Fahrettin özdilek 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarı
sının 13 üncü madde ek 1 inci maddesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Vural Arıkan 
İzmir 

Türkan Arıkan 
Edirne 

Hüseyin Aydemir 
izmir 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Sa'bit Batumlu 
İstanbul 

Hayrulah Olca 
İzmir 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

M. Kemal Gö'kçora 
Bursa 

Şevki Taştan 
Sivas 

TBMM Başkanlığına 
G'örüşüılmekte olan 13 üncü madde ile Vergi Usul 

Kanunu 141 inci maddeyi takiben konulan ek mad
de Tin teMiften çıkartılmasını talep ediyoruz. Zira, 
yeminli malî müşavirlik yasası henüz çıkmadan bu 
maddelerin görüşülmesi 'Meclis iradesini menfî ola
rak etkilemekte ve yasa çıkarma esprisine ters düş
mektedir. 

Arz ve teklif ederiz. 

Edip özgenç 
tçel 

Barış; Can 
İSinop 

îlhan Dinçel 
Malatya 

Enver özcan 
Tokat 

Aşkın Toktaş 
İzmir 
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BAŞKAN — Efendim verilmiş: olan önergelerin 
dört tanesi, (Rıfat Bayazıt ve arkadaşlarının, Ali 
Dizdaroğlu ve arkadaşlarının, Reşit Ülker ve arka
daşlarının, Vural Arıkan ve arkadaşlarının önergeleri) 
1 inci ek maddenin metinden çıkarılmasını istemek
tedir. 

IBu dört önergeyi birleştirerek oylarınıza suna
cağını. 

Sayın komisyon bu önergelere katılıyor musunuz? 
PLAN 'VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, bi
zim de önergemiz vardı. 

BAŞKAN — O ayrı efendim, onu ayrı oylataca
ğım. 

Efendim önergeleri oylarımıza sunuyorum : Ka-
bul edenler... («Sayın Başkan, anlaşılmadı» sesleri) 

Ek 1 inci maddenin metinden çıkartılmasını iste
yen dört önergeyi birleştirerek oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Birleştir
diğimiz dört önerge kabul edilmiştir efendim. (SHP, 
MDP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Bu durumda, verilmiş olan diğer önergelerin işle
me konulmasına lüzum kalmamıştır. 

Sayın komisyon ve 'hükümet, bu ek 1 inci mad
de metinden çıkarılmadığına göre, ek 2 ve ek 3 üncü 
maddelerin görüşülmesine devam edelim mi? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKIL1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, komisyon olarak ek 2 ve ek 3 üncü mad
deleri geri çekiyoruz. 

BAŞKAN — O halde 13 üncü maddeyi tümüyle 
geri çekiyorsunuz. Ek madde 1 hariç, ek 2 ve ek 3 
üncü maddeleri önergelerle beraber ©eri çekiyorsu
nuz. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Sayın Başkan, 
kabul edilen bir şey geri çekilmez. 

BAŞKAN — Ek 1 inci madde hariç dedik efen
dim. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 14. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

nun 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Devamlı bilgi verme 
Madde 149. — Kamu idare ve müesseseleri (Ka

mu 'hizmeti ifa eden kurum, ve kuruluşlar dahil) ile 
gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olay
larla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve 
vergi dairesiınce kendilerinden yazı ile istenecek bil
gileri belli fasılarla ve devamlı olarak yazı ile ver
meye mecburdurlar.» 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN '(Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu maddeye, de
vamlı bilgi vermede gerçek ve tüzelkişiler eklenmiştir. 
Yani daha önce, kamu kurum, idare ve müessese
leri vergi idaresine devamlı bilgi verirken, bu kez, 
'gerçek ve tüzelkişiler de belli fasılalarla ve devamlı 
olarak yazı ile bilgi vermeye mecbur 'kalacaklardır. 
Kanumca bu, işletmelere büyük külfet getirebilir. 
Vergi idareleri her zaman, karşı bilgi almak için ger
çek ve tüzelkişilere müracaat edebilirler ve bu gibi 
bilgileri isteyebilirler; ama sürekli olarak ve kısa fa
sılalarla böyle bilgilerin istenmesi büyük bürokratik 
yük getirebilir işletmeler açısından; birinci yönü bu. 

İkinci yönü ise : Bu bilgiler sürekli olarak geldiği 
zaman idarede de birtakım bürokratik yükler ortaya 
çıkacaktır. Gelen bilgiler nereye konacaktır; nasıl iz
lenecektir? Birtakım sorunlar ortaya çıkacaktır. 

Bu nedenle eskisi gibi olmasında yarar görüyorum. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz isteyen var mı? 
'İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı? 

Yok. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN ((Denizli) — Sayın Başkan, 

burada vergilendirmeye ilişkin olaylardan kastedilen 
inedir; acaba kapsamı nedir? Sayın bakandan rica 
edi'yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şen'gün. 
Başka soru ısormak isteyen var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; şu anda kamu kurum ve 
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kuruluşlarının devamlı 'bilgi verme mecburiyeti var
dır. Biz (gerek kanunun takdiminde, gerekse komis
yondaki tartışmalar sırasında hep belge düzeninden 
'bahsettik; belge düzeni 'kurulsun, vergi daireleri sü
ratle, 'bilgisayarla işlem yapma durumuna geçsinler; 
'bir bilıgi 'bankası kurulsun, Iböylece çapraz kontroller 
yapılabiisin, çok gelişen ticaret hayatı daha sıhhatli 
'bir -şekilde koritrol edilebilsin demiştik, İşte, 'bu nok
tadan hareket ederek getirdiğimiz bu madde bir mü
kellefin 'kazancını teşkil eden vergi matrahını tespit
te, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 'bilgi edinilme
sini, gere'kli hususların (bildirilmesini içermektedir. Ya
ni, matrahın teşekkülünde gerekli 'bilgi ve doküman
ları içermektedir: Kim kimden neyi almıştır, nasıl 
almıştır; çapraz kontrol yapılabilmek için fatura îıa-
rekâtı nasıl olmaktadır, irsaliye harekâtı nasıl olmak
tadır? Bunları takip edebilmek için kurulacak olan 
'bilgi bankasına lüzumlu 'bilgileri kastetmektedir bu 
madde efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Bakan. 
'Madde üzerindeki müzakereler 'bitmiştir. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

nun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 numa
ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. İşe başlama bildirmeleri, işe başlama tari
hinden önce; işi bırakma ve değişiklik 'bildirmeleri, 
'bildirilecek olayın vukuu tarihinden başlayarak bir 
ay;» 

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

Kazul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
16 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — '213 sayılı Vergi Usul Kanunu

nun 183 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkra yürürlükten kal
dırılmıştır. 

«Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil şi
fa numaralı olur. 'Mükellefler diledikleri takdirde yev
miye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini 
müteharrik yapraklı olarak kuşanabilirler.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
v Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir. 
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17 n^i maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 17. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

nun 221 inci maddesinin 3 numaralı bendi aşağıda
ki .şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Yeniden işe başlıyanlar, sınıf değiştirenler ve 
yeni bir mükellefiyete girenler, işe .başlama, sınıf de
ğiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; 
vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihin
den başlryarak on gün içinde,», 

BAŞ/KAN — Madde üzerinde Söz isteyen?.. Yok. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, bir 

sualim var efendim. 

'BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Arıkan. 
'VURAL ARIKAN (İzmir) — «Yeni mükellefi

yete girme tarihinden önce bildireceğiz» deniliyor. 
Yani, nasıl oluyor? Diyelim ki, ben bir ay sonra 
Katma Değer Vergisi mükellefiyim; bir hal değişik
liği olacak ki, onu bildireceksiniz. Yani, bunun baş
ka türlü bir anlamı var mı, kavrayamadım. 

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

KURTCE'BE ALPTE'MOÇfN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; biliyorsunuz, eskiden, işe başladık
tan sonra mükellef, kanunun öngördüğü süre içinde 
beyan eder, «Ben işe başladım» derdi; ama bazen 
'bakarsınız mükellef işyerini açar, aylarca, haftalarca, 
hatta senelerce çakşır, ondan sonra da eğer etrafta 
kontroller başladıysa, «(Ben işe başladım» diyerek be
yanda bulunur, hatta bu hususu da bazen pişmanlık
la Mdirirdi. 

Şimdi bu uygulamayı ortadan kaldırmak için, di
yoruz ki, mükellef işe başlıyor olduğunu zamanında 
beyan etsin ve işe başlasın; yani büz bir mükellefin 
dükkânına gittiğimiz zaman, atölyesine gittiğimiz za
man, «Arkadaş, sen bildirimde bulundun mu?» dedi
ğimizde, «Yok, bildirimde bulunmadım. Daha dün 
başlamıştım, siz de bugün geldiniz; yarın bildireceğim 
efendim» demesin; gitsin, başlayacağını bildirsin ve 
işe 'başlasın diyoruz efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim, 17 nci madde üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
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18 inci maddeyi okutuyorum : * 
MADDE 18. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

nun 223 üncü maddesine 'birinci fıkrayı takiben aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike geti
rilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların 
mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder.» 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

18 inci maddeyi •oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 19. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

nun 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye nu
marası, ((Malım alıcıya teslim edilmek üzere satıcı ta
rafından 'taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcı
nın, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması 
veya taşıtturılıması halinde alıcının, taşınan veya taşıt
tırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve ta
şıtta bulundurulması şarttır. 

Malın, biir mükellefin biriden çok iş yerleri ile şu-
'beleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir ko
misyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği haller
de de, malın gönderen tarafımdan sevk irsaliyesine 
'bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler 
hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak 
üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü 
uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gön
deriildiği ayrıca belirtilir. 

(Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla 
perakende olarak satın aldıkları malları kendilerimin 
taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fa
tura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla 
sevk irsaliyesi aranmaz. 

(BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen? Yok. , 

19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 20. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

nun 2311 inci maddesinin beş numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve bumu takiben altı nu
maralı bent eklenmiştir. 

19 s 11 , 1985 0 : 1 

«5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıl
dığı tarihten itibaren azamî on ıgün içinde düzenle
nir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç 
düzenlenmemiş sayılır. 

6. Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci .fık
rasına göre fatura düzenlemdk zorunda olanlar, müş
terinin adı ve soyadı ile 'bağlı olduğu vergi dairesi ve 
hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (An
cak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının 
uygulandığı (halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin 
istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi 
hesap numarasını gösterir belgeyi İbraz etmek zo
rundadır.» 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (tzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; akşamın geç saatinde kısa bir 
müddet huzurlarınızda bulunacağım. 

Tasarının bu maddesi ile, faturanın düzenlenmesi 
için 10 günlük bir süre getiriliyor. Fatura 10 gün içe
risinde düzenlenmediği takdirde hiç düzenlenmemiş 
sayılıyor. Biliyorsunuz, muhasebe hatasız olmuyor. 
Ticaret Kanununda, Vergi Usul Kanununda, defter
lerde yapılacak hataların düzeltilmesi vardır. Binaen
aleyh, fatura düzenlemeyi unuttunuz ve 20 gün son
ra düzenlediniz; vergi ziyaı hâsıl olmamıştır ama, bu
rada, «Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç 
düzenlenmemiş sayılır» demek suretiyle, resen takdir 
sebebini ihdas ' ediyorsunuz. Binaenaleyh, bunu dü
zeltme hükümleriyle dengeli hale getirmek lazımdır; 
bu bir. 

ikincisi : «Bu Kanunun 232 nci maddesinin birin
ci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, 
müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi daire
si ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur» 
deniliyor. 

Biliyorsunuz, ülkemizde bir naylon fatura mües
sesesi var. Adam veya tüzelkişi vergi dairesine mü
racaat ediyor, bir belge alıyor veya sahte bir belge 
düzenliyor, size getiriyor; soruyorsunuz... ileride, onun 
sahte veya naylon fatura olduğu ortaya çıktığı zaman 
siz satıcı olarak bundan sorumlu oluyorsunuz. Bu 
mümkün değil; hukuken mümkün değil. 

Benim maruzatım bu kadar. Bilmiyorum dikkate 
alırlar mı? 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efendim?. 
Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

mükerrers 257 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellef ve mes
lek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tes
pit etmeye, bu Kanuna göre tutulacak defter ve dü
zenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi mec
buriyetini kaldırmaya, vergi kayıp ve kaçağını önle
mek amacıyla tutulmakta olan defter ve belgelere ila
veten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördü
ğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva ede
ceği hususları belirlemeye, bunlarda değişiklik yapma
ya, bunlar için tasdik, muhafaza ve ibraz mecburiye
ti koymaya ve kaldırmaya, bedeli mukabilinde basıp 
dağıtmaya veya üçüncü şahıslara bastırıp dağıttırma
ya, bunların kayıtlarını tutturmaya ve makineli kasa 
kullandırmaya ve vergi ziyanın önlenmesi, vergi öde
meyi teşvik bakımından, vergi kanunlarının uygulan
masıyla ilgili olarak levha kullandırma ve asma mec
buriyeti getirmeye ve kaldırmaya yetkilidir.» 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

285 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine 
irca eden mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde 
işleme tabi tutmak zorundadırlar.» 

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

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

2365 sayılı Kanunun 68 inci maddesiyle değişik 344 
üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi
nin üçüncü fıkrasını müteakiben aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Yıllık olarak verilmesi gereken beyannamelerde 
(münferit ve özel beyannameler dahil) 250 000, diğer 
beyannamelerde 50 000 lirayı geçen verginin haksız 
yere iadesine sebebiyet verilmesi veya bu miktarlarda 
vergi mahsupları veya indirimler nedeniyle ödenmesi 
gereken verginin noksan hesaplanması;» 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?. Yok. 

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 213 sayılı Vergi Usûl Kanununun 

2365 sayılı Kanunla değişik mükerrer 347 nci mad
desinin altı numaralı bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«6. Yıllık olarak verilmesi gereken beyanname
lerde (münferit ve özel beyannameler dahil) 150 000, 
diğer beyannamelerde 30 000 lirayı aşan verginin-hak-
sız yere iadesine sebebiyet verilmesi veya bu mik
tarlarda vergi mahsupları veya indirimler nedeniyle 
ödenmesi gereken verginin noksan hesaplanması.» 

II nci derece usulsüzlükler : 
1. Veraset ve İntikal Vergisi beyannamelerinin 

süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 in
ci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması; 
(Emlak Vergisinde beyannamenin bu Kanunun 27 nci 
maddesinde yazılı ek süre içinde verilmiş olması) 

7. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve ve
sikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri 
ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere 
ilişkin hükümlere uyulmamış olması.» 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

2365 sayılı Kanunla değişik 352 nci maddesinin I in
ci derece usulsüzlüklerle ilgili 1 numaralı bendi ile 
II nci derece usulsüzlüklerle ilgili 1 ve 7 numaralı 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, I inci derece 
usulsüzlüklerle ilgili bentlerin sonuna aşağıdaki 11 in
ci bent eklenmiştir 

«I inci derece usulsüzlükler : 
I. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde ve

rilmemiş olması; 
II. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 

342 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içe
risinde verilmiş olması. 
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26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

2365 ve 2686 sayılı kanunlarla değişik 353 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«özel usulsüzlükler ve cezaları 
a) Fatura ve benzeri evrak vermeyen ve alma

yanların cezası : 

Madde 353. — 1. 232, 234, 235 ve 236 ncı mad
deler gereğince verilmesi ve alınması icabeden fatura, 
gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile serbest mes
lek makbuzunu vermeyen ve almayanlardan her biri
ne, her fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve 
serbest meslek makbuzu için 5 000 liradan (Çiftçilerde 
500 liradan) aşağı olmamak üzere bu vesikalara yazıl
ması gereken meblağın yüzde üçü (Çiftçiler için yüzde 
biri nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin 
olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlük
ler için kesilecek cezanın toplamı 2 5Ö0 000 lirayı ge
çemez. 

2. Bu Kanunun 233 üncü maddesinde yazılı pe
rakende satış vesikaları ile sevk irsaliyesi, taşıma ir
saliyesi, yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak mec
buriyetinde olanların bu belgeleri kullanmadıklarının 
irsaliye ve yolcu listesini ayrıca taşıtta bulundurmadık
larının tespiti halinde, kullanmadıkları veya bulundur
madıkları her bir belge için 5 000 lira özel usulsüzlük 
cezası kesilir. 

Ancak, bir takvim yılı içinde her bir belge nevine 
ilişkin olarak kesilecek usulsüzlük cezasının toplamı, 
her bir tespit için 250 000 lirayı aşmamak üzere 
2 500 000 lirayı geçemez. 

3. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış 
ve hâsılat defteri ve serbest meslek kazanç defteri
nin işyerinde bulundurulmaması veya bu defterlere 
yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere ka
yıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili 
olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halinde ve ver
gi kanunlarının uygulanması bakımından levha bu
lundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükellef
lerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespitte 
25 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

4. 3100 sayılı Kanun hükmü gereğince ödeme kay
dedici cihazları kullanmak suretiyle verilmesi gereken 
fişleri vermeyen veya bedeli gerçek bedelin altında 
bir miktar olarak basanlara her bir tespit için 5 000 
lira özel usulsüzlük cezası kesilirler. 

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi 
zıyaı da meydana geldiği takdirde bu zıyaın gerektir
diği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hak
kında 336 ncı madde hükmü uygulanmaz.» 

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

Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 26 ncı 
maddesinin 2 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesi ve 4 numaralı bendinin de kaldırılmasını 

I arz ve teklif ederiz. 
«2. Bu Kanunun 233 üncü maddesinde yazılı 

perakende satış vesikaları, (perakende satış fişleri, 
ödeme kaydedici cihazlarla verilen fişler ile giriş ve 
yolcu taşıma biletleri) ile sevk irsaliyesi, taşıma irsa
liyesi, yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak mec
buriyetinde olanların bu belgeleri kullanmadıklarının, 
irsaliye ve yolcu listesini ayrıca taşıtta bulundurma
dıklarının tespiti halinde kullanmadıkları, bulundur
madıkları, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer 
verdikleri veya gerçek bedelinin altında düzenledikle
ri her bir belge için 5 000 lira özel usulsüzlük cezası 
kesilir. 

Ancak, bir takvim yılı içinde her bir belge nevine 
. ilişkin olarak kesilecek usulsüzlük cezasının toplamı, 

her bir tespit için 250 000 lirayı aşmamak üzere 
2 500 000 lirayı geçemez.» 

M. Kemal Togay Nihat Türker 
İsparta Afyonkarahisar 

Ali Topçuoğlu Fahir Sabuniş 
Kahramanmaraş Bursa 

Kemal İğrek îsmail Saruhan 
Bursa Ankara 

Gerekçe : 
Vergi Usul Kanununun 233 üncü maddesinde sa

yılan perakende satış vesikasından hangi belgelenin 
anlaşılması gerektiği hususuna açıklık getirmek, ay
rıca sözü edilen belgelerin kullanılmadığının, bulun-
durulmadığının veya gerçek bedelin altında düzenlen
diğinin tespiti halinde kesilecek özel usulsüzlük ceza
sına ilişkin gerek 2 numaralı, gerekse 4 numaralı bent
lerde, ayrı ayrı yapılmış olan düzenlemenin, bu bent
lerin tek bent haline dönüştürülmek suretiyle uygu-

[ lamada doğabilecek tereddütlerin şimdiden gideril-
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mesi amaçlanarak bu değişikliğin yapılması uygun 
görülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİU FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katı
lıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

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

Sayın Komisyon, bir tereddüt oldu; önerge, bili
yorsunuz dördüncü bendini kapsıyor. 

Bu maddedeki «Usulsüzlükler sonucunda vergi zı
yaı da meydana geldiği takdirde bu zıyaın gerektir

diği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hak
kında 336 ncı madde hükmü uygulanmaz.» Bu kısım 
kalacak mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Kalı
yor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenin getirdiği değişiklik doğ
rultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, çalışma süremizin dolma
sına az bir zaman kalmıştır, önümüzdeki 27 nci mad
de üzerinde gruplar adına konuşma talepleri var. O 
bakımdan, çalışma süremize sığmayacak; çalışmaları
mızı burada kesiyorum. 

Gündemdeki konulan sırasıyla görüşmek için 20 
Kasım 1985 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 

VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkm'ın, 
Edirne İline bağlı bazı belediyelere yapılan. yardım
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı 
Yıldırım A'kbulut'un yazılı cevabı (7/603) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Bakanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 
özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. 1.1.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında 
Edirne Hindeki Edirne Merkez, Enez, Havsa, İpsala, 
Keşan, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü 'belediyeleri
ne çeşitli 'kaynaklardan (bütçe ve fonlardan) ne mik
tarda yardım yapılmıştır?. Hert>irin!in ayrı ayn tu
tarı nedir?. 

Soru 2. 1.1.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında, 
aynı belediyelerin herbirinin öncelik gerektiren iişleri 
ve bunlarla ilgili ıriaddî taleplerin tutarı ayrı ayrı ne-

CEVAPLAR (Devam) 

dir?. «Söz konusu maddi taleplerin hangileri hangi 
'kaynaklardan, ne ölçüde, ne şekilde ve hangi esasa 
göre karşılanmıştır. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8,10.1955 
Mahallî İdareler 

Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. APK-ARGE-571 

(85)/90785 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanüğı'nın 16.9.1985 gün 
ve 7/603-4115/15858 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar On. Md. 
nün 20.9.1985 gün ve 18/106-956/05649 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut ^Arıkan 
tarafından verilen «1.1.1984 - 30.6.1985 tarihleri ara
sında Edirne Hindeki; Edirne Merkez, Enez, Havsa, 
İpsala, Keşfara, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü Bele
diyelerine bütçe ve fonlardan ne miktarda yardım 
yapıldığına ilişkin yazılı soru önergesi»nde yer alan 
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konular hakkında İlgili Bakanlıklardan bilgi istenil
miş ölüp, 'ancak önerge süresi içinde tamamından ce
vap alınamamıştır. 

Bu nedenle Bakanlığıma gerekli cevabın hazırlan
ması için 30 gün süre verilmesine müsaadelerinizi arz 
ederim. 

İçişleri Bakam 
Yıldırım Akbulut 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler 

Genel Müdürlüğü 18.11.1985 
Şb. Md. APK-ARGE-571 

(85) 90900 7/603 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğü 20.9.1985 tarih ve K.K. On, Md. 18/106-
956/105649 sayılı yazı. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan yazılı soru önergesine verilen cevabın bir su
reti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut 

T.C. 
İçişleri Balkaniliğı 
Mahallî İdareler 

Genel Müdürlüğü 
§b. Md. : APK. ARGE. 571 (85) 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Sayın 
Türkân Turgut Arıkan 
Edirne Milletvekili 

Edirne İli. Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, 
Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü 'belediyelerine yapı
lan yardımla ilgili yazılı soru önergenizde yer alan 
konular Bakanlığımca incelettirilmiştir. 

•I* . 1.1,1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında Edirne 
Bindeki Edime Merkez, Enez, Havsa, Ispala, Keşan, 
Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü belediyelerine; Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
ve Bakanlığımca çeşitli kaynaklardan yapılan yar
dımlar ilişik listelerdedir. 

1? , U * 1935 0 : 1 

I 2. 1.1,1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında yuka-
I rıda sözü geçen belediyelere; 

Maliye ve* Gümrük Bakanlığınca 1984 ve 1985 
Malî yılı 'bütçelerinde yer alan belediyelere yardım 

I ödeneğinden, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca Belediyelere ve 

İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında 2380 sayılı Kanuna göre 
Belediyeler Fonundan ve 3074 sayılı Akaryakıt Tü-

' ketim Vergisi Kanunu gereğince Akaryakıt Tüketim 
I Fonundan belediyelere ayrılan paylardan; 

Bakanlığımca 2380 sayılı Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair 3004 sayılı Kanun gereğince oluştu
rulan «Mahallî İdareler Fonu» ve bu fonun dağıtımı 
ile ilgili 19.9.1984 gün ve 18520 sayılı Resmî Gazete
de yayımlanan Mahallî İdareler Fon Yönetmeliği hü
kümlerine göre ihtiyaçları gözönüne alınarak yar
dımı yapılmıştır. 

Yıldırım Akbulut 
İçişleri Bakanı 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Teknik Araşitırmıa ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü 5.111.1985 

Sayı : 1.04 3828 - 32464 
Konu : Edirne İli 

İçişleri Bakanlığına 
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 

- İlgi : 9.10.1985 gün: ve APK - ARGE - 571 (85) 
90786 sayılı yazınız. 

İlgideki yazınızda, Edirne Milletvekili Türkân 
Turgut Arıkan'ın 1.1.1984 - 30.6.1985 tarihleri ara
sında Edirne üindeki, Edirne - Merkez, Enez, Havsa, 
Keşan, Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü Belediyeleri
ne çeşitli kaynaklardan (bütçe - fonlardan) ne mik
tarda yardım yapıldığına dair yazılı soru önergesinin 
gönderildiği büdirilerek, sözü geçen önergeye sayın 
Başbakan adına makamlarınca cevap vermesini ten
sip buyurduklarından adı geçen önergeye verilecdk 
cevaba esâs teşkil edecek bilgilerin gönderilmesi iste
nilmektedir. 

Edirne ilindeki Merkez ve çevre belediyeelrine 
1.1.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında yapılan yar
dımlara ait liste yazımız ekinde gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I • • . Oya OÜngen 

Genel Müdür 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük 

'Bakanlığı 
Bütçe ve Malî 

Kontrol Genel Müdürlüğü 18.11.1985 

Sayı : BÜMKO :• 111713-
291-23396 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 
İçişleri Bakanlığına 

İlgi : 9.10.1985 tarih ve APK - ARGE - 571 (85) 
90786 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ile Edirne Milletvekilli Sayın Türkân 
Turgut Arıkan'ın sayın Başbakanımıza. yönelttikleri 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlaria ilgili ola
rak Edirne İM Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, 
Lalapaşa, Meriç ve Uzunköprü 'belediyelerine Mali
ye ve Gümrük Bakanlığınca çeşitli kaynaklardan (büt
çe ve fonlar) 1.1.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında 
ne <rntearda yardım yapıldığının bildirilmesi isten
mektedir. -

1.1.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında Bakanlığı
mızca 1984 ve 1985 Malî yılı bütçelerinde yer alan 
belediyelere yardım ödeneğinden; 

Belediye Adı 

Edirne (Merkez) 
Enez 
Havsa 
İpsala 
Keşan 
Lalapaşa 
Mefluç 
Uzunköprü 

Miktar TjL. 
1984 

75.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
7.500.000 
7.500.000 
5.000.000 
5.000.000 
7.50O.O0O 

Miktar TL. 
1985 

22.300.000 
2.700.000 
3.400.000 
4.500.000 
8.900.000 
2.300.000 
3.000.000 
8.700.000 

Belediyelerine hizmetlerinde kullanılmak üzere, 
karşılarında gösterilen miktarlarda yardım tahsis edil
miştir. Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Büt
çe Vergi Gelirlerinden pay verilmesi Hakkında 2380 
sayılı Kanuna göre Belediyeler Fonundan ve 3074 

sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca 
Akaryakıt Tüketim Fonundan, belediyelere Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığınca tahsis yapılmaktadır. 
2380 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Genel Bütçe 
Vergi Gelirleri Tahsilatından belediyelere nüfus bü
yüklüklerine göre verilmesi gereken payın dağıtımı 
ise İller Bankasınca gerçekleştirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

İçişleri Bakanlığınca Belediyelere Yapılan Fon 
Yardımı : 

Bilindiği üzere belediyelere Bakanlığımızca 
ayrı konuda yardım yapılmaktadır. 

iki 

1. İçişleri Bakanlığı emrinde kullanılmak üzere, 
İller Bankası hesabına yatırılan paylarla oluşturulan 
ve 19.9.1984 gün ve 18520 sayılı Resmî Gazete'de ya: 

yımlanan «Mahalli idareler Fon Yönetmeliği» gere
ğince 1.1.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında Edirne 
İli Merkez, Enez, Havsa, İspala, Keşan, Lalapaşa, 
Meriç ve Uzunköprü belediyelerinden başvuruda bu
lunan belediyelere proje karşılığı yapılan yardımlar 
(Ek 1) üstede gösterilmiştir. 

2. 4109 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama 
şeklini gösteren talimatname gereğince asker ailelerin
den muhtaç olanlara, belediyece yapılan yardım, be
lediyenin kendi kaynaklarıyla sağlanamazsa, sağlana
mayan miktarın karşılanması için Bakanlığımızca yapı
lan yardımlardır. Bu Kanunda yukarıda bahsi geçen 
belediyelerin hiçbirisinin müracaatı bulunmamakta
dır. 

3. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 
17 nci maddesi gereğince İller Bankasında Bakanlığı
mız emrinde toplanan ve 13.10.1966 tarih ve 12425 
sayılı Resmî Gazete de yayımlanan «Müşterek Trafik 
Fon Yönetmeliği» gereğince 1.1.1984 - 30.6.1985 ta
rihleri arasında yine yukarıda bahsi geçen belediyele
rin hiçbirisinin müracaatı bulunmamaktadır. 
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îli : Edirne 

1 .1 .1984 - 30. 6 .1985 Tarihleri Arasında İçişleri Bakanlığınca Yapılan Yardım 

Proje 
İlçesi Belediye Adı Hizmet Cinsi Tutan (TL.) 

İpsala Yenikarpuzlu Motel - Gazino Pasaj yapımı 34 146 989 
Uzunköprü TgÇöpköy Hizmet binası yapımı 3 614 900 
Meriç - . - — M e r .^ G a r ^ 0 t o p a r k y a p ı m ı 4 1 520 661 

1 . 1 . 1984 - 30.6.1985 Tarihleri Arasında Maüye ve Gümrük Bakanlığınca Yapıla 

Belediye Adı Miktar 1984 (TL.) Mik 

Edirne Merkez 75 000 00*1 
Enez 5 000 000 
Havsa 5 000 000 
İpsala 7 500 000 
Keşan 7 500 000 
Lalapaşa 5 000 000 
Meriç 5 000 000 
Uzunköprü 7 500 00(0 



Belediyesi Proje Adı 

•Enez Yunus Gazi Sos. Tretuvar - bordur yapımı 
Enez Kasaba içi imar yollarının kamulaştırılması 
Lalapaşa Garaj Sok. düzenlenmesi 
Lalapaşa Nazif bey Cad. ve Hükümet Sok. düzenlenmesi 
Meriç Açık pazaryeri düzenlenmesi 
Meriç 700 mt. lik yolun düzenlenmesi 
Meriç 10.00 mt. Uk yolun düzenlenmesi 
Meriç 7.00, 7.50, 8.Q0(, 10,00, 12.00 mt. ük yolların kamulaş. 
Uzunköprü Açık pazaryeri düzenlenmesi 
Uzunköprü Cumhuriyet Meydanı ve Gazi Caddesi kamulaş. 

lık ve İskân Bakanlığınca Yapıla 

Proje Tutan 
(TL.) 

2 673 445 
20 499 000 
4 083 345 
7 538 630 
4 502 897 
4 430 339 
3 425 840 
25 000 000 
8 196 198 
93 287 000 

Bel. Kat. 
(TL.) 

— 
2 500 000 
500 000 
500 000 

— 
— 
— 
— 
— 

10 000 000 



1.1.1984 - 30 .6 . 1985 Tarihleri Arasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca Yapılan Yardımlar 

Belediye Adı Tahsis Konusu Miktar (TL.) . Yapılan İ 

î 

Edirne 
Havsa 
İpsala 

Keşan 

'Lalapaşa 

Meriç 

Uzunköprü 

Enez 

—. 
— 

Acil îşler (içmesuyu) 
Kısa avans (amme) 
Kısa avans (amme) 
Kısa avans (içmesuyu) 
Kısa avans (harita) 
Yaran 'kalmış yapı 
Kısa avans (amme) 
Kısa avans (amme) 
Yarım kalmış yapı 
Yaran kalmış yapı 
Kısa avans (içmesuyu) 
Kısa avans (amme) 
Kısa avans (içmesuyu) 
Kısa avans (sanayi sitesi) 
Kısa avans (amme) 
Yaran kalmış yapı 
Yarım kalmış yapı 
Kışa avans (amme) 

. Kısa avans (harita) 
Kısa avans (amme) 
Kanalizasyon acil işi. 
Yarım kalmış yapı 
Kısa avans (amme) 
Kısa avans (amme) 
Kısa avans (amme) 
Kısa avans (amme) 
Yanm kalmış yapı 
Yarım kalmış yapı 

— 
— 

3 000 000 
14 000 000 
4 500 000 
1 250 000 
3 582 019 
1 000 000 
2 000 000 
6 000 000 
1 500 000 
1 000 000 
1 500 000 
8 500 000 
2 000 000 

150 000 
20 000 000 

1 500 000 
1 000 000 
6 000 000 
7 682 406 

30 000 000 
4 000 000 
1 000 000 
2 500 000 
2 500 000 
6 000 000 

15 464 000 
1 500 000 
1 000 000 

23,10.1984 de belediyeye haval 
31. 8.1984 <te belediyeye hava 
3. 9.1984 de belediyeye haval 
9. 4.1985 de muamelesi tam 

6. 4.1984 de muamelesi tama 
21. 5.1985 de belediyeye haval 
20. 7.1984 de'belediyeye haval 
22. 5.1985 de muamelesi tama 
3. 7.1984 de'belediyeye'haval 

27. 3.1985 de belediyeye haval 
6. 1.1984 de muamelesi tama 

28. 5.1984 de belediyeye haval 
18. 9.1984 de muamelesi tama 
28. 5.1984 de muamelesi tama 
9.10.1984 de muhtelif tarihle 

28. 5.1984 de belediyeye haval 
5. 4.1985 de belediyeye haval 

28. 5.1984 de belediyeye hava 
16. 5.1984 de muamelesi tama 
29.11.1984 de muhtelif tarihle 
28. 6.1985 de belediyeye haval 

3. 5.1985 de belediyeye haval 
30. 3.1984 de belediyeye haval 
6. 6.1984 de belediyeye haval 

20. 8.1984 de belediyeye haval 
22. 4.1984 de muamelesi tama 
23. 7.1984 de belediyeye haval 
3. 5.1985 de belediyeye hav 



1 . 1 . 1984 - 30 .6 /1985 Tarihleri Arasında tiler Bankasının 1984 Yılı Programındaki İşler 

Belediye Adı 

Edirne 

Havsa 

İpsala 

Keşan 

'Lalapaşa 
Meriç 
Uzunköprü 

Enez 

Banka Programındaki 
İşin Tahsis Konusu 

Kanalizasyon 
tçmcsuyu projesi 
İçmesuyu tesisi 
İmar planı 
fcmesu tesisi 
tçmesu projesi 
tçmesu tesisi 
İçmesu projeli 
imar planı 
tçmesu projesi 
tmar planı 
İçmesu projesi 
İçmesu tesiri 
İçmesu projesi 
tçmesu projesi 

İkraz (TL.) 

— t— 
— — 

15 200 000 
—>— 
289 000 
100 000 
20 000 

215 000 
— — 

7 489 000 
—,— 
660 000 

—,— . 
— — 
—,— 

Temin Edilen Finansm 
Fon veya Fon Hibe (TL.) 

19 919 000 
5 200 000 

81 625 000 
4 243 000 

•—,— 
—,— 
— — 
—,— 

1 537 000 
— — 
645 000 

6 838 000 
459 250 000 • 

—,— 
6 000 000 

(hibe) 

(hibe) 

{hibe) 
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2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Dış Krediler Kur Farkı Fonuna ve bu Fondan 
kullanılan kredi tutarına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
yazılı cevabı (7/732) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Sayın İsmet Kaya Erdem tarafından, 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı
larımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne M'iietveMlıi 

Soru 1. 14.4.1984 - 31.10.1985 tarihleri arasın
da Dış Krediler Kur Farkı Fonunda toplanan tutar 
kaynakları itibariyle ayrı ayrı nedir? 

a) Türk Lirasına dönüşmüş kredilerden yapılan 
. kesintiler. 

b) Faiz farkı iadesi fonundan ödemeler. 
c) Varsa diğer fonlardan ödemeler. 

d) Fonların kullanımından elde edilen faizler. 

Soru 2. Aynı dönem içinde, dış kaynaklardan 
kredi kullanan kurum ve kuruluşların adları, döviz 
kredi tutarları ve Türk Lirasına dönüşmüş kredi tu-

.. tarlan ayrı ayrı nedir? 

Soru 3. Aynı dönem içinde, fonla ilgili kara
rın 5 inci maddesi uyarınca farkları fondan karşı
lanan kurum ve kuruluşlaırın adları ve karşılanan 
fark tutarları ayrı ayrı nedir?' 

TC 
Devlet (Bakanlığı 

Başbakan Yardümıcılığı 
Sayı : 002/3373 

15 Kasım 1985 
Türkiye Büyük Millet iMeclisi Başkanlığına 

İlgi <: 5.11.1985 tarih ve 7/732-4657/18034 sayılı 
yazınız, 

Ügide kayıtlı yazınız ekinde alınan. Edirne Mil
letvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Dış Kre
diler Kur Farkı Fonuna ve bu fondan kullanılan 
kredi <tüfcarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmaktadır. 

iBilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Baklanı ve 
ÎBaşIbakaıı Yardımcısı 

19 * 11 , 1985 0 : 1 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan' 
in yazılı soru önergesi cevabıdır. 

IDış Krediler Kur Farkı Fonu 'hakkındaki karar, 
Türk lirasının ya'bancı paralar karşısındaki değer 
değişimlerinin doğurduğu tereddütleri gidermek ama
cıyla, yatırımcıların dış kredi kullanımlarında borç 
hesaplarını ileriye dönük olarak daha tutarlı bir şe
kilde hesaplamalarına imkân veren esasları içermek
tedir. 

IBu kararla, zannedildiği gibi yatırımcıların te
min ettiği döviz kredileri nedeniyle zaman içerisin
de hâsıl olabilecek kur farkları kadar kendilerine 
yardım veya destek' sağlanması söz konusu değil
dir. 

Kredi-fon ilişkisi, vade süresinde kendi içerisinde 
bir denge sağlayacak niteliktedir. Kur farklarının 
kredi kullananlar yerine devlet tarafından üstlenil
diği yolundaki düşüncelerin, bu sistemin, 1979'lara 
kadar süregelmiş olan tatbikatla karıştırılmış olma
sından kaynaklandığı kanaatindeyim. 

Aşağıdaki cevapların bu çerçeve' içerisinde değer
lendirilmesi gerekmektedir. 

1. 14.4.1984 - 31.10.1985 tarihleri arasında Dış 
Krediler Kur Farkı Fonunda toplanan tutar, kay
nakları itibariyle şu şekildedir : 

a) Türk lirasına dönüşmüş kredilerden yapılan 
kesintiler yaklaşık 9,3 milyar liradır. 

b) Faiz Farkı İadesi Fonundan ödemeler yak
laşık 194 milyon liradır, 

c) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan 
söz konusu fona yapılan ödemeler 1,6 ımilyar lira
dır. 

Dış Krediler Kur Farkı Fonuna, başka herhangi 
bir fondan ödeme yapılmamaktadır. 

2. 160 firmaya yaklaşık 140 milyon DM, 210 
milyon $ ve 40 milyon .FS tutarında kredi kullan
dırılmıştır. 

3. Aynı dönem içinde yaklaşık 674 milyon lira 
kredi kullanıcıların faiz 'borçlarına ilişkin olarak il
gili firmalardan tahsil edilerek geri ödenmiştir. 

4. Sorularınıza kurum ve kuruluş bazında ayrın
tılı cevap verilebilmesi oldukça uzun 'bir zamana ma
tuf çalışmaları gerektirmektedir. Bu durum göz önü
ne alınarak şimdilik mevcut bilgiler verilmiştir. 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
memur ve işçilerin sosyal güvencelerine ilişkin Baş* 
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
yazılı cevabı (7/734) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Aşağıdaki somlarımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
UjçeJ 

1. İktidarınız döneminde çıkarılan çeşitli düzen
lemelerle karmaşık hale getirilen mevzuata «bakarak 
sağlıklı bir memur tanımını yapmak mümkün mü
dür? 

2. (Bu tanıma göre kamu görevlisi ve Teknlik 
Hizmetler Sınıfı adı altındaki memurların çalışma 
(koşulları nasıl belirlenmiştir? Sosyal güvenceleri var 
mıdır? 

3. Sizce işçi kimdir? Tanımı ve hakları nelerdir? 
tşçi ile memur arasındaki esastaki farklılıklar neler
dir? Ücret ve sosyal güvence açısından varolan ay
rılıkların nedeni nedir?i 

4. önce işçi iken memur statüsüne geçen ve 
böylece bazı haklarını kaybeden kişilerin durumları 
ne olacaktır? Aradaki farkliliklar ne zaman kapatıla
caktır? (Kayıp hakları nasıl telafi edilecektir? 

5. Memur, işçi koşulları ile işçi gibi çalışırken 
uğradığı iş kazasında sorumlu kimdir? Güvencesi ne
dir? Herhangi bir şekilde tazminat alabilmekte mi
dir? 

6. Çalışma hayatımda, memur ile işçinin sosyal 
güvencelerini köklüleştirmesi, hayat standardını yük
seltmesi kısaca insanca yaşaması için gerekli önlemler 
ıbuıgüne kadar alınmış mıdır? Herhangi bir önlem 
alınacak mıdır? En azından sosyal eşitliği sağlamak 
için muhalefetçe verilmiş sosyal içerikli yasa tasarı
ları ne zaman çıkarılacaktır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14 . 11 . 1985 
Sayı : 2.02.4416 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük MİM Meclisi Başkan

lığının 5.İ11.1985 gün ve 7/734-4582/17804 sayılı ya
zısı. 

Ib) Başbakanlığın 7.1(1.1985 gün ve Kanunlar ve 
Kararlar Genel1 Müdürlüğü K. K. Gn. Md. 
18/1064185/06504 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Sayın 
(Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakan tara

fından cevaplandırmakla görevlendirildiğim yazılı 
soru önergesi incelenmiştk, 

Sorulan sualler Millet Meclisi İçtüzüğünün 94 
üncü maddesinde yer alan «Kısa, gerekçesiz ve şah
sî mütalaa ileri sürülmefcsizin» şartı ile 95 inci mad
dede yer alan «Başka bir kaynaktan kolayca öğre
nilmesi mümkün olan konular» şartına itina gösteril
meden hazırlanmış sorulardan ibaret bulunmakta
dır. 

Kanunlarımızda açık tarifelere kavuşturulan «me
mur ve işçi» tarifelerinin karmaşık hale getirildiği 
ışahsî görüşünden hareketle tanzim ve tertip edildiği 
anlaşılan soruların İçtüzüğün 94 üncü maddesinde 
yazılı nitelikte bulunmaması itibariyle cevaplandırıl
ması mümkün görülememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
(Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - Kütahya ve Dursunbey = Balıkesir ara
sındaki tren seferlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/735) 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanınca yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Dalvut AlbaoigU 
Balıkesir 

1. Balıkesir - Kütahya arasında işleyen posta 
treni sabah 6.50'de kalkar. Aynı piostanın Balıkesir'e 
gelişi saait 22.00'dedir. Ara istasyonlardan yolcu ala
rak gelen 'bu postanın geç gelmesi nedeniyle Balıke
sir'de yolcular hiçbir işini gece göremez ve otel kö
şelerinde kalır. 

Eskiden olduğu gibi seferin yapılması düşünülür 
mü? 

2. Haftanın Pazartesi ve Salı günleri Dursun
bey - Balıkesir arasında işletilen Pazarcı Trenine yol
cular için 2 salonlu vagon tahsis edilmektedir. 

(Kalkış yerinden Balıkesir'e kadar 12 duraktan 
yolcu alan ve en az 800 - 1 000 kişinin bindiği bu 
vasıtaya izdihamı önlemek ve yolcuların rahat ge
liş ve gidişlerini sağlama bakımından ilave yolcu 
vagonu eklemeyi düşünür müsünüz? Bakanlığın bu 
konudaki düşüncesi nedlif? 
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T.C. 
Ulaştırma Bakanhğı 18 . 11 , 1985 

Kara Ulaştırma Dairesi Başkanlığı 
KUDM, : D. Y. ve Yurt içi 

Taş. Şb. Md. 500-4372-8709-40353 
Konu : Yazıl» soru önergesİ,| 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Bşk. lığının 7,11.1985 tarih ve 

7/735-4696/118139 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil tara

fından, Balıkesir - Kütahya ve Dursunlbey - Balıke
sir arasındaki tren seferlerine ilişkin verilen yazılı 
soru önergesi tetkik edilmiş olup, cevapları iki nüsha 
halinde ekte sımutauışltur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Ataisoy 

Ulaştırma Bakanı 

iSoru 1. Balıkesir - (Kütahya arasında İşleyen 
pdsta Itreni sabah 6.50'de kalkar, Aynı postanın Ba
lıkesir gelişi saat 22.00'dedir. Ara istasyonlardan yol
cu alarak gelen hu posta ıgeç gelme nedeni ile Ba
lıkesir'de yolcular hiçbir işini gece göremez ve otel 
köşelerinde kalır.! 

Eskiden olduğu giibi seferin yapılması düşünü
lür mü? 

Cevap ,1. Balıkesir - Kütahya - Balıkesir arasın
da işleyen 315/316 No. iu mahallî yolcu ıtreni 4 yol
cu vögonu ve 256 oturma yeri kapasiteli olarak tek 
dizi ile temin edilmektedir. 

Bu trenler 8.9J1985 tarihinden önce her gün Eski
şehir'den saat 7.00'de hareketle Balıkesir'e saat 13.55' 
de varıp aynı gün saaıt 15,35'de Balıkesir'den hareket
le Eskişehir'e saat 22.47'de gelmekteydi. Ancak uy

gulamada Alayunıt - Eskişehir arasında bü trenin ge
çiş saatlerinde trafiğin yoğun olması nedeniyle de
vamlı tehir ederek Eskişehir'e 4 ila 6 saat gecikme 
ile varmalktaydı. Tabiî bu durum (trenin Eskişehir'den 
de zaman zaman geç çıkmasına ve tehirli işlemesine 
neden oluyordu. Bunun önlenmesi için 8.9.1985 tari
hinden itibaren Kütahya'da personel istkahaiti ve lo
komotif muhafazası bakımından yeterli tesis bulun
madığından tren seferleri 'Babıkesir - Kütahya - Ba
lıkesir arasına alınmıştır. 

Halen her gün Balıkesir'den 6.50'de hareketle 
Kütahya'ya saat 13.30'da gelmekte ve buradan 15.30' 
da hareketle Balıkesir'e saat 22.00'de varmaktadır. 

Sefere (başladığından beri son iki ayda yolcu ade
di ortalama her gün ve her seferinde 200 kişinin altı
na düşmediği ve vaktinde işlediği tespit edilmiştir. 

Soru 2. Haftanın Pazartesi ve Sah günleri Dur
sunlbey - Balıkesir arasında işletilen Pazaroı Trenine 
yolcular için 2 salonlu vaigon ıtahsis edilmektedir. 

Kalkış yerinden Balıkesir'e kadar 12 duraktan 
yolcu alan en az 800 - 1 '000 kişinin bindiği bu va
sıtaya izdihamı önlemek ve yolcuların rahat geliş 
ve gidişlerini sağlama bakımından ilave yolcu vago
nu eklemeyi düşünür müsünüz? Bakanlığın bu konu
daki düşüncesi nedir? 

Cevap 2. Haftanın Pazartesi ve Salı günleri Ba
lıkesir - Dursunbey - Balıkesir arasında işleitilen Pa
zarcı trenleri eskiden 160 oturma yer kapasite! iki 
vagonla temin edilmekteyken son 20 gündür üç va
gonla ve 240 oturma yer kapasiteli olarak işletilmeye 
başlanmıştır. Yolcu durumu takip edilmekte olup 
ihtiyaca göre vaigon adetleri düzenlenmektedir, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

30 UNDU BİRLEŞİM 

19 . 11 . 1985 Salı 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN OBNEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-

- TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün5ün, 
DESÎYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak 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. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

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

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

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda 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) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

16. <— Adama MiUetvekli Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandSaştaırı-
mıza uygufladığı vize engellem»3sine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü sıoru önergesü (6/424) 

17. — îstaribul IMiIetveMli Salbi't Batuımlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine 'ilişkin Başba
kandan sözflü soru önergesi (6/426) 

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

(/) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarmca sözlü soruya çevrilmiştir,. 



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

20. — İstanbul Milletvekili Salbit Batumlü'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

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

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

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

24. — İzmir Mile'evekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir - Güaellbahçe'die tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia ©dilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve Islkân 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 İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü .soru önergesi 
(6/456) 

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

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

29. — Aydın Milİeiıvekiii Erltuğrul Gökigün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

30. — 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) 

31. — Hatay Milleijvelkili Abdurralhıman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
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ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

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

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

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Söfcmen-
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) 

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

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

37. — 'Kahramanmaraş MM'etvek'ıli Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bîr gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Maihmud Altunakar' 
m, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

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

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

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

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



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

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

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

46. — 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) 

47. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun* enflasyonun durdurulamayış nedenine iliş/kin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

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

49. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in, Edirne Çimento Ealbrikası inşaatımn dur
durulma nedenine ilişkin Başbakandan sözdü soru 
önergesi (6/498) 

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

51. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ts-
tanibul • Sarıyer Katfalköİundalkli bir tecavüz iddiası 
hakkııntda Emniyet Amirinin yaptığı açıM&ımaya uş
kun İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/501) 

52. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kamunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
nle iade edliilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözllü soru önergesi (6/502) 

53. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 
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I 54. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla 
I Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya

pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so-
I ru önergesi (6/521) 

I 55. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe-

I den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎÖER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nuni 
Türk Ceza Kânununun 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 
I 1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 

9.10.1984; 7.6.1985) 

X 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
neli Müdüriüğiraün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yıları Kesinlhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 

I 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 Han ve Bütçe 

I Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357) (Dağıt-
I ma tarihli: 4.11,1985) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarftıle-

I 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. 

6. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Kara'a ve 
5 Arkadaşının, 2908 Sayılı Kanunun 34 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı : 
363) (Dağıtma tarihi: 14.11.1985) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin Merkezinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı : 364) (Dağıt
ma tarihi : 15.11.1985) 


