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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Başkanvekili Özer Gürbüz, Başkanvekilliği gö

revine başlaması münasebetiyle bir konuşma yaptı. 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin, «24 

Kasım Öğretmenler Günü» nedeniyle öğretmenlerin 
içinde bulundukları durum, eğitim ve öğretim çalış
maları, 

'Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu, Tavas Kay
makamlığının, Başbakanın ziyaretleriyle ilgili 7.11.1985 
tarihli genelgesi; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Ankara Milletvekili Ahmet Kemal Aydar'ın ve

fatına dair Başkanlık tezkeresi okundu. Müteveffa
nın yüce hatırası önünde bir dakikalık saygı duru
şunda bulunuldu. 

TBMM Genel Kurulunun 26 Kasım 1985 Salı 
günkü birleşiminde, çalışma süresinin saat 20.00'ye 
kadar uzatılması Ve 27 Kasım 1985 Çarşamba gü
nünden itibaren «Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» nın görüş
melerinin bitimine kadar sözlü soru önergelerinin er
telenmesi ve çalışma sürelerinin saat 14.00'te başla
ması, 20.00'de tamamlanmasına dair ANAP Grubu
nun önerileri kabul edildi. 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliklere 
Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş ve İstanbul 
Milletvekili Doğan Kasaroğlu, 

Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliğe Si
vas Milletvekili Mahmut Karabulut ve 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe istanbul Milletvekili İmren Aykut; 

Seçildiler. 
Van Milletvekili Ferit Melen, Plan ve Bütçe Ko

misyonundan çekildiğini bildirdi. 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, banka

ların döviz rezervi miktarlarına ilişkin (6/412) sözlü 
sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem cevap verdi. 

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

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/411), 
Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın (6/514), 

(6/515), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

(6/517), (6/485), (6/486), (6/495), (6/529), 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in 

(6/434), 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'm, 
(6/437), (6/482), 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/453), 
Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/456), 

(6/479), 

Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in (6/462), 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/471), 

(6/475), (6/476), (6/478), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/473), (6/493), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/477), (6/488), (6/489), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 

in (6/480), 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/491), (6/494), 
(6/521), 

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

(6/500), 
Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/502), 
İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un (6/520), 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün 

(6/522), 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/526), 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/527), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/531), 

(6/532) ve 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangü'in (6/533), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/504,) 

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

(6/506), (6/424), (6/496), (6/501), 
izmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (6/444), 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/525) ve 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/530), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/413), 

(6/426), (6/432), (6/433) sözlü soru önergeleri, soru 
sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş bir başka soru
su bulunduğundan; 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/472) sözlü 
soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere; 
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Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever' 
in (6/498), (6/523) sözlü soru önergeleri, soru sahibi 
izinli olduğundan; 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/524) ve 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/528), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısının (1/716) (S. Sayısı : 357, 
357'ye 1 inci Ek) maddeleri üzerindeki görüşmelere 
devam olunarak; Komisyonca geri alınan 13 üncü, 

Teklif 
1. — Elazığ Milletvekili Mehmet özdemir ve 8 

Arkadaşının; 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi (2/284) (Millî Eğitim Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1985) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — istanbul Milletvekili İmren Aykut'un, işyer
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.1985) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.11.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, izmit ilin
de bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/777) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 20.11.1985) 

2. — Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar'ın, 
1985 yılında tahsili öngörülen vergi ve fon gelirleri
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/778) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.11.1985) 

oylaması ertelenen 38 inci, eklenmesi öngörülen yeni 
54 üncü maddeler ile 74 üncü maddesi kabul edildi. 

27 Kasım 1985 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19.52'de son verildi. 

Başkan 
. Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Tokat 

Cemal Özbilen Mehmet Zeki Uzun 

3 . — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Taşıt Kanununa aykırı uygulama bulunup bulun
madığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/779) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1985) 

4. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Taşıt Kanununun uygulanmasından doğan aksak
lıkların giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/780) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1985) 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, ülke
mizdeki fuarların faaliyetlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından yazılı soru önergesi (7/781) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.İd. 1985) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ülkemizde mevcut eski buharlı lokomotif
lerin resimlerinin çekilmesinin engellendiği iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/782) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1985) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Bursa - Mustafakemalpaşa ilçesi Tepecik Kasabasın
daki Hazine arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/783) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.11.1985) 

8. — Kırklareli Milletvekili Erpi Ağagil'in, Kırk-
lareli'ndeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin ya
bancılara kiralanacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/784) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.11.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 11 . 1985 Çarşamba 

•m im» ır • 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekilİ özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşimini açıyorum. 

IIL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
larım yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu'na 
kadar yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İngiltere'ye gidecek olan Kültür ve Turizm 

Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne 
kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/912) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
«Sunuşlar» bölümünde, Cumhurbaşkanlığının bir 

tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmelerde bulunmak üzere, 26 Kasım -

1 Aralık 1985 tarihleri arasında İngiltere'ye gidecek 
olan Kültür ve Turizm Bakanı M. Mükerrem Taş-
çıoğlu'nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Ba
kanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden 

bir parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (5/69) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının iki tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 
25 Ekim 1985 Cuma günü toplanmış ve Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğinden bir parlamento he
yetinin ülkemize davet edilmesinin, Yasama Meclis
lerinin Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesi ile İlgili 
Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmü uyarınca, ka
bulüne karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Pakistan'dan bir parlamento heyetinin ülke

mize davet edilmesine dair Başkanlık tezkeresi (5/68) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 

25 Ekim 1985 Cuma günü toplanmış ve Pakistan'dan 
bir parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesinin, 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzen
lenmesi ile İlgili Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hük
mü uyarınca, kabulüne karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

- 74 -
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu' 
•mm, <ÛQ - 21 Mayıs 1963 Olayları Dolayısıyla Harp 
Okullarındaki Öğrencilerin Fiilî Hizmetleri Hakkın
daki Kanun Teklifi» ni geri aldığına dair önergesi 
(2/247, 4/173) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilme
sine dair önerge vardır; okutuyorum : 

V. — KANUN TASARI VE TEKL1FLERİYLI 

7, — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı (1/716) (S. Sayısı : 
357 ve 357'ye 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, dünkü birle
şimde alınan karar gereğince, gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler» kısmına geçiyoruz. 

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

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Bundan önceki birleşimlerde, tasarının 75 inci 

maddesine kadar görüşülmüş ve kabul edilmişti. 
Şimdi, 75 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 75. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 12 nci maddesinin 2362 sayılı Kanunun 
8 inci maddesiyle değişen 1 numaralı bendinin birin
ci paragrafına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Ancak Türkiye'de başkaca işyeri veya daimî 
temsilcisi bulunmamak şartıyla Hükümetin müsaa
desiyle açılan sergi ve panayırlarda yapılan ticarî 
faaliyetlerden elde edilen kazançlar Türkiye'de elde 
edilmiş sayılmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Başkanlığımıza 
gelen söz istemlerinde, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına Sayın Fenni Islimyeli, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Enver özcan bu
lunmaktadır. 

Başka söz isteyen?.. 

İ1Ş 357 S. Saydı basmayazı, 12.11.1985 tarihli 
27 inci Birleşim tutanağına: 357'ye 1 inci Ek S. Sa
yılı basmayazı 26.11.1985 tarihli 33 üncü Birleşim 
tutanağına eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
20-21 Mayıs 1963 Olayları Dolayısıyla Harp 

Okulundaki öğrencilerin Fiilî Hizmetleri ile ilgili ye
ni bir kanun teklifi verdiğimden, daha evvel vermiş 
olduğum 2/247 esas numaralı teklifimi geri alıyo
rum. 

Saygılarımla. 
Selahattin Tafüoğlu 

Yozgat 
'BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda bulu

nan söz konusu teklif geri verilmiştir. 

OMtSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

FENNİ İSLtMYELÎ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz, hangi maddede görüşmem iktiza 
ettiğini zatıâlinize işaret edeceğim; çünkü bütün mad
delerde söz istemiyorum; bazı maddeler için söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
O zaman bu madde üzerinde söz istemiyorsunuz. 
Bu elimize gelen ilk istemdi. 
Sayın Enver özcan, siz söz istiyor musunuz, efen

dim? 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Şahsı adına söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge?.. Yok. 
75 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmemiştir. 
(SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 

76 ncı maddeyi, 75 inci madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 75. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 14 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin 
birinci paragrafı ile son paragrafına aşağıdaki hü
kümler eklenmiştir. 

«Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli ida
relere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere 
bağışlanan okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasite
sinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin 
(huzurevleri dahil) inşası dolayısıyla yapılan harca
malar veya bu tesislerin inşası için ilgili kuruluşlara 
yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesis
lerin, faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan 
her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar. Bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum 
ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar 
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(Şu kadar ki bu fıkrada geçen bağış ve yardımları 
miktar itibariyle sınırlamaya bu bağış ve yardımların 
yapılacağı yerleri ve tahsis edileceği kuruluşları be
lirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.)» 

«Mükelleflerin yılı içinde yaptıkları araştırma ve 
geliştirme harcamaları tutarım geçmemek üzere ilgili 
dönemde ödemeleri gereken yıllık kurumlar vergisi
nin % 20'sinin kanunî süresinde tahsilinden vazge
çilerek, bu orana isabet eden vergi üç yıl süre ile fa
izsiz olarak ertelenebilir. Ertelenen bu vergi üç yıl 
içinde kurumlar vergisinin ödenme taksitleri ile bir
likte eşit taksitler halinde ödenir. 

Bu uygulamanın usul ve esasları Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca tayin ve tespit olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Sayın Bakan madde üzerinde söz mü istiyorsunuz? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Evet efen
dim, açıklayıcı bir konuşma yapmak istiyorum. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Tabiî... (SHP sıralarından «Madde 
açık, Sayın Başkan» sesleri) 

Hükümet her zaman söz isteyebilir efendim; her 
halde onu engellemek niyetinde değilsiniz? 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ben 
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Turgut Arıkan, hü
kümet açıklama yapmak için söz istediler, önceliği 
vardır, daha sonra size söz vereyim. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 
Sayın Bakan buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; tasviplerinize su
nulmuş olan Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkındaki Kanun Tasarısıyla şu anda Ku
rumlar Vergisiyle ilgili bölümleri tartışmaktayız. 

Daha önce tartıştığımız bölümlerde Vergi Usul 
Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunlarında değişiklik ya
pılmasıyla ilgili maddeleri tartışmıştık. Kurumlar Ver
gisiyle ilgili bölümde genel olarak... 

SALİM EREL (Konya) — Sadede gelin Sayın 
Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayin 
Başkan, yardımcı olur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ADPTEMOÇÎN (Devamla) — Teşek-
Ikiür ederim. 

IKurumlar Vergisiyle ilgili 'bölüknde genel olarak, 
daha önce geljir vergisiyle ilgili hükümlerde tespit et-
ıtjiğ'iimiz konulana paraleMKk sağlanabilmesi için bazı 
konular getirillmifŞtir. Biraz önıüe maalesef taısviıbinize 
ımazhar olmayan, sergilerde ve fuarlarda faaliyet gös
terip, bu faaliyet nedeniyle elde edilecek kârları ku
rumlar vergisünldera müstesna sayan maddenin bir 
ıblenızeni, şu anıda Gelir Vergİisiinlde 30 uncu maıdlde 
olarak karışımıza çıkmaktadır, zaten o şekilde de tes
pit edilmişti/; alma iburada süz tasıvüp etmediniz. Yurt 
dışından gelip, fuarlara, sergilere katılacak şalhıs şir
ketleri vergiden muaf olacaklar; ama memleketimiz
de açılacak olan fuarlarda, sergilerde satış yapacak 
olan kurumlar maalesef vergi 'ödeyecekler., 

ıŞ/imd'i biz, acalba, yurt dıışınldan gelecek ve mem-
leketömiızıde mallarım teşttik edecek ülkeler arasındaki 
'bağlantıları daha güçlü şekilde geliştirmeye imkân 
sağlayacak fuarlara şirketlerim gelmemesini şu oyla-
rıımızla sağlamak suretiyle memldketimıizin hayrına ve 
ımenlfalaltihe fok alktüvitede m'i bulunduk, yoksa tersini 
mi yaptık? Blu hulsıus, tajbiiî fci folüyiülk bir endişe ko
nusudur. (SHP, MDP sıralarından «Geçmiş madde 
üzerinde konuşmasın Sayın Başkan» sesleri) 

IBAŞKİAN — Sayın Balkan, gıörfüşiütoekte olan 
maiddıe üzerinde tanıuişun lütfen. 

jMAUİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; şilmldi tartışacağımız madde 
de, Gelir Vergisi Kanununda tartıştığımız ve kafbul 
ettiğimiz maddenin paralelimde hazırlanmış olan bir 
'maddedir. 

'Burada, memldkleltilmıiızıin çoflc önemli meselelerinden 
(b'ir tanesi olan sağlık tesislerinin, eğitim teslislerinin ve 
ıspor terslerinin yapılması konıuısunda kurumlar eğer 
yatırım yaparlaırisa, eğer harcama yaparlarsa, bağışta 
(bulunurlarsa, bunların yapacakları yardım, bağış ve 
yatırımların vergiden müstesna tutulmasına (imkân 
yatırımların vergiden müstesna tutulmasına imkân 
sizlerin taısviıbine sunulmaktadır. 

(Kanun maddesinde, sağlık teslilslerinÜb 50 yataklı 
kuruluşların vergiden istisna edilmesi önlgörüknektte-
dir; Plan ve Bitçe Komisyonunda yapılan değişiklik
le, «Kalkınmada öncelikli yörelerde yatiak sayısı 50' 
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den 35'e kadar düşürülebilir» diye yeni bir hü
küm de getirilmiştir. 

ISaJyın Baışlkan, değerli üyeler; bu yatıranlarla ve 
Ibiağıışlarla ilgili olarak esas ve usulleri «euptilt etmek 
Özere Maliye ve Gümrük Bakanlığınla dıa ayrıca yetki 
ıvê ümliışftir, 

jDinfledliğimiz için teşekkür dderim; sağülun. (SHP, 
MDP sıralarından alkıişlar) 

IBAŞKlAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İSayım Tüıkân Arık'a'n, buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARAKAN (Edirne) — Sa

yın Balkan, değerli m'illeeveikileri; alslıdda, malddenin, 
araştırımla, gelişitirme masraflarına teilcafbiül eldecelk 
vergimin 3 yıl içıin erltelenmesli konusuna taraftar ol
duğumu belirtoıeik istiyorum. Ancak, bir konu var; 
o konlulda hükümetin ve düzenlemede bulunacak olan 
/Mal'îye ve Gümrük Bıakanının dli'klkaltüni çekmek isti
yorum. Arattırma, geliştirme harcamakları çok çeşit
lidir; temel araştırma vardır, uygulama araştırması 
varldır, geliştirme araştırması vardır... işletmeler, bu 
blöltüime bültün masrafları yazabilirler ve vergi kaçıra
bilirler. Bu konuda dıilkkat çekimek işitiyorum. 

İSayigılar .sunarım, (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KtLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, madde 

üzerinde konuşuldu. 
BAŞKAN — Sayın Erel, komisyonun konuşma 

hakkı vardır. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KILI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; görüşmekte olduğumuz 76 ncı 
madde, tasarı olarak komisyonumuza şu şekilde gel
miştir : «5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
14 üncü maddesinin 6 numaralı bendinin birinci alt 
bendine aşağıdaki hüküm eklenmiştir : 

Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli ida
relere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere 
bağışlanan okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak 
kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık te
sislerinin inşaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya 
bu tesislerin inşaası için ilgili kuruluşlara yapılan her 
türlü bağış ve yardımlar ile, mevcut tesislerin faali
yetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her tür
lü...» (SHP sıralarından «Maddeyi aynen okuyor 
Başkan» sesleri) 

| . VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Vakit dolduru-
I yor efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Arkadaşlarınız ne-
I reye gitti? 
I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdaha-
I le etmeyelim. 
I Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KILÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — «Genel büt-

I çeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel 
I idarelerine, belediyelere veya köylere bağışlanan 
I okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak- kapasitesin-
I den az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin in-
I şaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesisle-
I rin inşaası için ilgili kuruluşlara yapılan her türlü 

bağış ve yardımlar ile, mevcut tesislerin, faaliyetleri
ni devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî 
ve aynî bağış ve yardımlar. Bilimsel araştırma ve ge
liştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşla
ra yapılan her türlü bağış ve yardımlar (Şu kadar ki 
bu fıkrada geçen bağış ve yardımları miktar itibariy
le sınırlamaya bu bağış ve yardımların yapılacağı 

I yerleri ve tahsis edileceği kuruluşları belirlemeye Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.)» 

DURCAN EMÎRJBAYER !(tzmir) — Sayın Baş
kan, hangi maddeyi okuyor, anlayamadık. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KILİ FAHRETTİN KURT (Devamla) — Hükü-

I met tarafından komisyonumuza bu şekilde getirilmiş 
olan 76 ncı madde, komisyonumuzda şu şekilde de
ğiştirilmiştir : (Gürültüler) 

I 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü 
maddesinin 6 numaralı bendinin birinci paragrafı ile 

I son paragrafına aşağıdaki hükümler eklenmiştir : 
«Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli ida

relere, il özel idarelerine, belediyelere...» 
VECİHl ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 

I bu açıklama değil, okuma. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, komisyonun 10 
dakika konuşma süresi vardır, açıklıyorlar, dinleme
miz gerekir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ FAHRETTİN KURT (Devamla) — Komisyon-

j da kabul edilen metni okuyorum sayın üyeler... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ta

sarı üzerinde konuşsun. 

BAŞKAN — Herhalde bizlere açıklayacaklar
dır sayın milletvekilleri, bekleyiniz. 

| Buyurun Sayın Komisyon. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KtLt FAHRETTİN KURT (Devamla) — Durun, 
bekleyin, açıklıyorum. 

«Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli ida
relere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere 
bağışlanan okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasitesin
den az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin (hu
zurevleri dahil) inşası dolayısıyla yapılan harcamalar 
veya bu tesislerin inşası için ilgili kuruluşlara yapılan 
her türlü bağış ve yardımlar ile, mevcut tesislerin fa
aliyetlerini .devam ettirebilmeleri için yapılan her tür
lü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar. Bilimsel araştır
ma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve ku
ruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar (Şu ka
dar ki bu fıkrada geçen bağış ve yardımları miktar 
itibariyle sınırlamaya ve bağış ve yardımların yapıla
cağı yerleri ve tahsis edileceği kuruluşları belirlemeye 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.)» 

Muhterem üyeler, malumunuz olduğu üzere, 1985 
Türkiye'sinin çok büyük boyutlarda yatırıma ve bü
yük, bütçelere ihtiyacı vardır. Ancak, Türkiyemizin 
imkânlarının kıt olması ve bu ihtiyaçların büyük bir 
kısmını bütçe gelirleriyle gideremeyişimizden dolayı, 
hükümetin teklifiyle okul, kreş, hastane gibi, yurdu
muzun kalkınmasında ve insan sağlığı için fevkala
de önemli olan ve kalkınmanın anaunsuru olan insan 
faktörüne verilmesi gereken önemin büyüklüğünü 
vııreulamak için, komisyonumuz bu maddeyi daha 
geniş boyutlarda, tadil ederek kabul etmiştir. 

Bilgilerinize sunar, teşekkür ederim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
" MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Sayın Başkan, şahsım adına madde üzerinde ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sungurlu. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan şahsı 

adına söz almak değil maksadı, alet olmayınız lüt
fen. 

BAŞKAN — Şahsı adına bir arkadaşın daha ko
nuşma hakkı vardı, sayın milletvekili o hakkı kul
lanıyorlar. 

'Buyurun Sayın Sungurlu. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın (Başkan, 

taktik değişti. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; şimdi bu 
madde ile ne getirilmek isteniyor? 

Muhterem milletvekilleri, bu madde ile bilhassa 
getirilmek istenen şudur : Türkive'de son senelerde 
her gün radyo, televizyon ve basında görüyoruz, siz 
de görüyorsunuz; vatandaşa hizmet yapma mevzu
unda bir iştiyak, bir arzu belirmiş. IBugün Ankara, 
başkent; Ankara belediye hudutları içerisindeki ilko
kulların -başka bir şey demiyorum- ihtiyaca kifayet 
ettiğini söyleyebilir miyiz? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Üçlü ted
risat yapan okullar da var... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Üçlü tedrisat yapan okullar da var. Bunu bütün Tür
kiye çapında yaygınlaştırırsak, okul ihtiyacımızın 
hangi ölçülere vardığını görürüz; ilkokullar, ortaokul
lar, liseler... 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Okul 
maddesi mi bu?.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyin. 

Buyurun Sayın Sungurlu, siz devam edin efen
dim. 

MAOMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, size de cevap vermek iste
rim; ama mümkün değil, kusura bakmayın. 

Şimdi, sene içerisinde Türkiye'nin çeşitli yerlerin
de birçok vatandaşın hastane, okul gibi tesisler yap
tırdığını, hizmete açtığını görüyoruz. Maddede, ta
biî, gördüğünüz gibi, geri kalmış bölgelerde hastane
ler için yatak sayısı 35'e düşürülmüş; çünkü orada 
bu ölçüde bir hizmet yapanın primle karşılanması ön
görülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, sizler de, bizler de seçim 
bölgelerimize gidiyoruz, görüyoruz; köylerde dahi 
bizlerden spor tesisleri, semt sahaları isteniyor... İş
te, madde %ütün bunları yapmak, yaptırmak isteyen 
vatandaşları teşvik etmeye matuf, bunların yapılma
sında kolaylık getirmeye matuf hükümleri ihtiva et
mektedir. Aslında, bunların, basın, televizyon yoluy
la vatandaşa takdim edilmeleri, yapılacak hizmetler 
lehine zemin hazırlamakta ve teşviki artırmaktadır; 
ancak vergi kanunu yoluyla da bir teşvik getirmenin 
faydası olacağı inancındayım. 

Bunun yanı sıra, bu maddeye paralel olarak.. 
(SHP sıralarından «Gelen yok, gelen yok» sesleri) 
Yok efendim, endişeniz olmasın... 

MEHMET ÜNER ı(Kayseri) — Bizim endişe
miz yok, siz düşünün. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Ee, niye rahatsız oluyorsunuz? 
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SALİM EREL (Konya) — Sizin durumunuzdan 
dolayı rahatsız oluyoruz. 

IBAŞKAN — Sayın Erel, lütfen müdahale etme
yin. 

(MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Şimdi, efendim, ilmî araştırmalar için Türkiye'de, 
maalesef, devlet bütçesinden pek az para ayırma im
kânı var. Bunun yanı sıra, şirketlerin, firmaların da 
bu yolda yapacakları harcamalar için kendilerine ver
gi kanunlarında bir imkân tanımak, bu yolla bir teş
vik tanımak cihetine gidilmektedir. Dünyanın bütün 
medenî ülkelerinde ilmî araştırmalara ayrılan parala
rın ölçüleri hepimizin malumudur. Türkiye Cumhuri-" 
yeti bütçeleri içerisinde buna ayrılacak gerekli imkân 
ve para ölçüleri pek azdır. 

BAŞKAN — Sayın İSungurlu süreniz doldu, lütfen 
konuşmanızı bitirin efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, bitiriyorum efendim. 

Maalesef, firma bazında da ilmî araştırmaların 
çok az ölçüde yapıldığı malumunuzdur. Bunu teşvik 
için vergi kanun tasarısıyla bu hükümler getirilmek
tedir. 

Yüce Meclisin bunları onaylayacağı inancıyla say
gılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 

Başkan, çoğunluk yoktur, yoklama istiyoruz efen
dim. (SHP ve MDP sıralarından «Çoğunluk var» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylamaya ge
çerken yoklama isteğiniz olabilir; henüz bakalım tam 
o durumda mıyız? 

Başka konuşmak isteyen?.. Yok. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, usul hakkında söz istiyorum. (Gürültüler) 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 

Başkan, yoklama isteğimiz vardır. 
ıBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylamaya geç

meden önce yoklama • isteme hakkınız vardır. O ba
kımdan, oylamaya geçmeden önce nazarı itibara ala
cağım; bir önergeniz var, onu okutacağım; oylamaya 
geçmeden önce yoklama talebinizi nazarı itibara ala
cağım efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın IBaşkan, usul hakkında söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın IBayezit, yalnız, ye
rinizden, öncelikle usulsüzlük konusunu Öğreneyim; 
Başkanlıkça takdir edelim efendim. 

Usul hakkında, hangi konuda?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, arkadaşların talebi konusunda. 

IBAŞKAN — Efendim, arkdaaşların talebini ben 
oylamada dikkâte alacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bir konuyu arz edeceğim, müsaade eder misiniz efen
dim? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, ben duyabiliyorum, 
lütfen yerinizden söyleyiniz. 
• AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bura

da usulsüzlük yoktur. Yoklama isteğimizden önce 
usul hakkında konuşsalardı... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, arkadaşların yoklama talepleri ile ilgili ola
rak bir konuyu arz edeceğim. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
yoklama talebimiz vardır. Usul hakkında söz alarak 
yoklamayı engellemek istiyorlar; buna hakları yok
tur, müsaade etmeyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bu konuda söz veri
yorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hiçbir parlamen
to tarihinde, iktidarın yoklama istemesi görülmemiş
tir. (SHP ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri; 
ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Usul 
hakkında konuşsunlar Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT ^Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyeti Parlamentosunda arkadaşlarımız bunu 
da tescil ettirmişlerdir. 

Yoklama istemi, oylamaya geçerken yapılır; lüt
fen bunu da değerlendirsinler. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Usul
süzlük yapılmıştır. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Başkanlık Divanı
nın tutumunu suiistimal ediyorlar Sayın Başkan, mü
saade etmeyiniz. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Hangi 
usulü dile getirdi? 
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BAŞKAN — Evet, Sayın Bayezit, usul hakkında 
değildi... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın 
özal'ın olmadığı belli oldu. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... Biz Başkanlık 
olarak belirttik, konu anlaşılmıştır. 

Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanun Tasarısı

nın çerçeve 75 inci maddesiyle düzenlenen 5422 sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü madde
sinin 6 numaralı bendinin birinci paragrafına eklenen 
hüküm ile aynı maddenin 8 numaralı bendinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Mustafa Kemal Toğay 
Zonguldak İsparta 

Ali Rıfkı Atasever Kemal tğrek 
Tekirdağ Bursa 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli ida
relere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere 
bağışlanan okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasite
sinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin 
(huzurevleri dahil) inşaası dolayısıyla yapılan harca
malar veya bu tesislerin inşaası için ilgili kuruluşlara 
yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesis
lerin, faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan 
her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar, bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ku
rum ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yar-

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Oyla
madan evvel yoklama istiyoruz. 

(10 milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, önergeyi oylarınıza sun
madan önce yoklama yapılması talebi vardır. O ne-/-
denle, yoklama isteyen arkadaşların isimlerini tespit 
edeceğiz. 

Sayın Şahinkaya, Sayın özaslan, Sayın Kösem, 
Sayın Yağcı, Sayın Akarcalı, Sayın Babaoğlu, Sayın 
Balcılar, Sayın Topkaya, Sayın Aşkın, Sayın Ekici 
yoklama istemişlerdir. 

dunlar. (Şu kadar ki, bu fıkrada geçen bağış ve yar
dımların miktarı, yapılacağı yerler de tahsis edilece
ği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yö
netmelikle belirlenir.) 

8. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr pay
ları ile özel finaiıs kurumlarınca kâr ve zarara katıl
ma hesabı karşılığında ödenen kâr payları. 

Gerekçe : 
Bağış ve yardımlar hakkındaki esasların Bakanlar 

Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi 
öngörülmektedir. 

Tasarının, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci mad
desinde değişiklik yapan 56 ncı maddesinin 12 numa
ralı bendinde «Faizsiz -olarak kredi verenlere ödenen 
kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı 
ödenen kâr payları» menkul sermaye iradı olarak ka
bul edilmektedir. Ancak, katılma hesabı sahiplerine 
ödenen kâr payı, faizsiz olarak kredi verenlere öden
mediği gibi kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı öde
me mahiyetinde de değildir. İleride doğabilecek ihti
lafları önlemek bakımından maddeye açıklık kazan
dırılması gerekir. 

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

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak iste
yen?.. 

(SHP sıralarından «önerge sahipleri yok» sesleri) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 10 
kişi mi, 15 kişi mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 10 milletvekili yoklama istemişler
dir; bizce de tereddüt vardır. 

Sayın milletvekilleri, içeride mi sayacağız, dışarı
da mısınız; sayımdaysanız lütfen buyurun, dışarıday-
sanız onu da bilelim? (SHP sıralarından «Bravo Sa
yın Başkan» sesleri, alkışlar) 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
silahlı insanlar var aralarında emniyete haber verin. 

III. — YOKLAMA 

— «0 — 
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BAŞKAN — Yoktur silahlı insanlar. 
Yoklamaya geçiyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yeterli sayı vardır. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO 

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

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
önergeye komisyon katılmamış, hükümet katıl

mıştı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge' kabul edilmiştir. 

<Sayın milletvekilleri, demin kabul ettiğimiz öner
ge ile 76 neı maddenin, yani 75 inci maddenin çerçe
vesinde bir değişiklik yapılmış oldu; şöyle oluyor : 
«5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü 
maddesinin 6 numaralı bendi birinci paragrafı ile son 
paragrafa aşağıdaki hükümler eklenımıiş ve maddenin 
8 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 

Maddeyi, eklentisiyle ve ka'bul edilen önergeyle 
değişik şekliyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul' edil
miştir. 

77 nci maddeyi 76 ncı madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 76. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«(Beyannamenin muhteviyatı: 
Madde 23. — Beyannamelerin şekil, muhteva ve 

ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tes
pit olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile 
yapmaya.veya 'bu beyannamelerde yazılı bilgilere uy
gun olarak bildirmeye mecburdurlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?. 

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

ğerli arkadaşlarım; burada, 'beyanname yapma yetki
si, doğrudan doğruya Maliye Bakanlığına bırakılı
yor. Halbuki, halen yürürlükte olan 23 üncü ımaddte 
şöyle : 

2 7 , 11 , 1985 Q : l -

Yoklamadan sonra gelen sayın miUetvekillerî im
zalı birer tezkere ile, burada bulunduklarını Başkan
lığımıza bildirsinler. 

MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

«Beyannamede en az aşağıdaki malumat gösteri
lir : 

1. Kurumun unvanı; 
2. Kurumun adresi; 
3. Kurumun iştigal mevzuu; 
4- Merkezinin (Kanunî veya iş merkezi) bulun

duğu yer; 

5. Şube ve ajanlık, 'alış satış yerleri, imalathane 
ve saire gibi yerlerin nevi İtibariyle toplu olarak sa

yısı; 
6. Türk kanunlarına göre kurulmuş olan, esham-

lı komandit şirketlerde komanditelerıin, İm'iıted şir-
" ketlerde bilumum ortakların adlarıyla ikametgâh ve 

iş adresleri; 
7. Hesap dönemi İçindeki faaliyet süresi; 

8. Elde edilen kazanç ve iratların tutarı» diye 
devam ediyor. 

Şimdi, burada, bu madde gayet yerinde, mükem
mel olduğu ve Maliye Bakanlığına da yetki verdiği 
halde, 'bu madde ortadan kaldırılıyor ve biraz evvel 
okunduğu şekilde; «Beyannamelerin şekil, muhteva 
ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve 
tespit olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyanname 
ile yapmaya veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere 
uygun olarak bildirmeye mecburdurlar» deniyor. 

Bu, gerekli bir değişiklik değil. Zaten mevcut ka
nun buna imkân veriyor, en azım da gösteriyor; «en 
az şunlar bulunur» dedikten sonra, en fazlasını, Mali
ye Bakanlığı istediği gibi koysun. 

Bu maddenin ortadan kaldırılması ve onun yeri
ne, bütün bu yetkilerin Maliye Bakanlığına bırakıl
masının gerekçesi nedir?. Bunun açıklanmasını İsti
yorum. Eğer açıklanmazsa, kanun üzerinde gelişigü
zel tasarrufta bulunmak anlamına gelir; o zaman da, 
bir önerge sundum, bu maddenin reddedilmesi lazım, 
bu değişikliğe lüzum yok. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ördü) — Birlik sağ
lamak için. 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Yok' efendim, se
nelerce bu 'böyle olmuş. Bir mahzuru varsa anlatsın
lar; maddede, «en âz» deniyor. 

BAŞKAN — Teşeklkür ederim Sayın Ülker. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?... Yok. 
Buyurun Sayın Balkan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKAM AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; burada getirilmek iste
nen şudur : Malum olduğu üzere, Kurumlar Vergisi 
Kanununun yürürlükte bulunan 23 üncü maddesinde, 
Kurumlar Vergisi beyannamesinde yer alması ge
reken bilgiler sayılmıştır. Ancak, vergi idaresinin bil
gi işleme geçmesi nedeniyle, önümüzdeki yılarda be
yannamelerde bazı ek bilgilere 'ihtiyaç duyulabile
cektir; bu nedenle, 'beyannamenin ihtiva edeceği bil
giler konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığına yet
ki verilmesi talep edilmektedir. Olabilecek değişiklik
ler ve bilgi işleme geçiş konusunda meydana gelebi
lecek değişiklikler bu maddeyle hesaba katılmakta--
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz almak 'isteyen?... Yok. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Soru sormak is

tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Soru sormak İsteyen başka arka
daşım var mı? Yok. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, sayın 

balkanın söylediklerini tamamen anlıyorum; ancak, 
beyannamede en az aşağıdaki malumat gösterilir de
mek, daha fazla göstermesi de mümkündür demek
tir. Bunu söylemek istiyorum'. 

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

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
bilgi işleme geç/ildiğinde belki de 'bazı maddelerin' de
ğiştirilmesi veya çıkartılması da gerekebilir. Yani, 
hadise sadece ilave etmek meselesi değildir. O ba
kımdan meydana gelebilecek değişiklikleri dikkate 
alarak Maliye ve Gümrük Bakanlığına daha esnek 
bir çalışma imkânı Sağlanmak istenmektedir. 

Teşekkür ederim'. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa

yın bakana bir soru sorabilir miyim?. 

BAŞKAN — Soru sorma işlemini bağlamıştım 
Sayın Kuşhan. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Mecfei Yüksek Başkanlığına 
Bazı Vergi Kanunlarında • Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısının 76 ncı maddesinin ta
sarı metninden çıkarılmasını öneririz. 

Saygılarımızla. 

. Rejit Ülker 
l'stan'bul 

Yılmaz thsan Hastürk 
İstanbul 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Selahattin Tafhoğlu 
Yozgat 

Y. Salih Güngörmez 
Kocaeli 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎGYONU BAŞKANVE-

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

BAŞKAN — Hükümet?. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeyi daha evvel açıklamıştımz 
Sayın Ülker. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... önerge kabul edilmemiştir. 

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

Şimdi 78 inci maddeyi 77 nei madde olarak oku
tuyorum : 

MADDE 77. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 2362 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle de
ğişen 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Tevkifat yolu ile alman kurumlar vergisi, tevki-
fat yapmaya mecbur olanlar ve tevkifata ait muhtasar 
beyanname : 

Madde 24. — Dar mükellefiyete tabi kurumların 
ticarî, ziraî ve sair kazanç ve iratları dışında kalan ka
zanç ve iratları ile telif, imtiyaz, ihtira, işletme, tica
ret unvanı, alameti farika ve benzerî gayri maddî hak
ların satışı, devir ve temliki mukabilinde alınan be
deller '•% 25 nispetinde kurumlar vergisi tevkifatına 
tabidir. {Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi-
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om 7 ve 8 numaralı bentleri uyarınca tevkifata tabi 
tutulan kazanç ve iratlardan bu ımadde 'hükmüne gö
re ayrıca tevkifat yapılmaz.) 

Yapılacak vergi tevkif atında kazanç ve iratlar gay-
risafi miktarları üzerinden nazara alınır. 

Bakanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi kuranla
rın tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak 
vergi tevkifat nispetini, gelir unsurları veya faaliyet 
konuları 'itibariyle ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar 
indirmeye veya yukarıdaki oranın bir katını geçme
mek üzere yeni b'ir oran tespit etmeye yetkilidir. 

Bu maddeye göre vergisi tevkif • suretiyle alınan 
kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci maddelere göre 
beyanname verilmesi veya bu madde kapsamıma gir
meyen kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere 
mezkûr kazanç ve İratların ithali ihtiyaridir. (Ancak 
her nevi tahvili ve Hazine Bonolarından elde edilen 
faizler ile gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan ge
lirler için beyanname verilmez veya verilecek beyan
namelere 'bu gelirler dahil edilmez.) , 

Çar mükellef durumunda olan kurumlara yukarı
da yazılı kazanç ve iratları sağlayanlar bu kazanç 
ve iratlardan kurumlar vergisi tevkifatı yapmaya mec
burdurlar. 

Kazanç ve iratları sağlayanlar, kurumlar vergisi 
tevklifa'tına tabi kazanç ve iratları nakden veya faesa-
ben ödeyen veya tahakkuk ettiren gerçek ve tüzel
kişilerdir. 

Bu madde gereğince vergi tevkifatı yapanlar bir 
ay içinde nakden veya hesa'ben ödedikleri veya ta
hakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan 
kestikleri kurumlar vergisini müteakip ayın yinminci 
günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi daire
sine ımı'h'fcasar 'beyanname ile bildirirler. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre def
ter tutmak mecburiyetinde olanlar bu maddeye göre 
yaptıkları vergi tevkifatını ayrıca kayıt ve hesapla
rında gösterilir. 

Muhtasar 'beyannamenin şekil, muhteva ve ekleri 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit 
olunur. Mükellefler ^beyanlarını bu beyanname ile 
yapmaya veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uy
gun olarak bildirmeye mecburdurlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına Sayın Fenni Islimyeli söz 
istemişlerdir. 

Sayın Vural Arıkan şahsı adına söz istemişlerdir. 
Başka söz isteyen var mı? Yok. 

2 7 , 1 1 , 1 9 8 5 0 : 1 

Buyurun Sayın Fenni tslimyeli. 
MDP GRUBU ADINA FENNİ tSLlMYELÎ (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; eski numarası 78 yapılan değişiklikle yeni nu
marası 77 olan madde ile ilgili görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

77 nci madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 
24 üncü maddesi değiştirilmek istenmektedir ve bu 
değişiklik ile dar mükellefiyete tabi kurumların, yani 
merkezleri Türkiye dışında olan kurumların gayri 
maddî haklarını satmaları, devretmeleri veya temlik 
etmeleri halinde, buradan elde edecekleri kazancın 
yüzde 25 nispetinde vergiye tabi olduğu ifade edilmek
tedir. Değiştirilen 24 üncü maddenin üçüncü fıkra
sında enteresan bir hüküm yer aldığı için, maddeyi ve 
tahsisen, ifade edilen, güdülen maksadı ortaya koy
mak üzere meselenin üzerinde durmak istiyorum. 

Bu maddenin üçüncü fıkrasında Bakanlar Kuru
luna iki yetki verilmek isteniyor. Onlardan bir tanesi 
dar mükellefiyete tabi kurumların kazanç ve iratla
rından yapılacak vergi tevkifat nispetini - dikkate şa
yan olan nokta budur - gelir unsurları ve faaliyet 
konulan itibariyle Bakanlar Kurulu belirleyebilecek
tir. Yani tasarının bu maddesiyle âdeta firma bazın
da vergi nispetinin tayini gibi bir netice alınmak is
tenmektedir, dikkate şayan olan husus budur. Aynı. 
zamanda, bu maddenin müteakip cümlesine göre, Ba
kanlar Kurulu vergi nispetini sıfıra kadar indirebile
cek. Şüphesiz bu, Anayasa hükümleri içinde müm
kündür. Yine, yüzde 25'i, bir katı ölçüsünde artırabi
lecek, bu da Anayasa hükümleri içinde mümkün olan 
bir yetkidir; fakat biraz evvel arz ettiğim husus, ya
ni Bakanlar Kurulunun, gelir unsurları ve faaliyet ko
nularına göre vergi nispeti tayin etmesi hususu, ka
naatimce Anayasaya aykırıdır. 

özellikle vurgulamak istediğim cihet, faaliyet ko
nularını kapsayacak bir vergi tayini cihetine gidilme
sinin, yarın Maliye ve Gümrük Bakanlığı üzerinde 
büyük tazyiklere müncer olacağıdır. Bunun namüte
nahi sakıncaları olacaktır. Âdeta, faaliyet kollarıyla 
bir vergi nispeti tayini ve Bakanlar Kurulunun bu 
noktada yetkili kılınması, Maliye ve Gümrük Bakan
lığını birtakım zorluklarla karşı karşıya bırakabile
cektir. Ancak, bundan da öteye, Anayasanın 73 üncü 
maddesini hep beraber okumak durumundayız. Ana
yasanın 73 üncü maddesinde, açıkça vergi ve ben
zeri mükellefiyetlerin Türkiye Büyük Mîllet Meclisin
ce konulacağına dair amir hüküm vardır. Bu bir amir 
hükümdür; değiştirilmesi mümkün değildir. İstisna 
hükmü, konulan vergi nispetinin aşağı veya yukarı 
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hadler içinde oynatılabileceği ve bu noktada Bakanlar I 
Kuruluna yetki verilebileceği ile ilgilidir. Bu ikinci 
cümlede mutabıkım; ama birinci cümleyi de fevka
lade tehlikeli bir tasarruf olarak görmekteyim. Tek
rar ifade ediyorum; Bakanlar Kuruluna vergi tayi
nine mütedair bir yetki verilmesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yasama yetkisinin devri mahiyetinde
dir. 

Yine, Anayasamızın 7 nci maddesi, yasama yet- I 
kişinin açıkça, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait 
olduğunu ve bunun hiçbir şekilde devredilmeyeceğim j 
amirdir. Şu halde, Bakanlar Kuruluna bir vergi nis- I 
petini açıkça tayin yetkisini vermek, Anayasamızın ı 
7 nci maddesine tamamen ters düşmektedir. 

işte bu hususları dikkate alarak, bahis konusu 
maddenin komisyonda bir kere daha görüşülmesin- | 
de fayda mülahaza ettik ve bu sebeple de bir öner- I 
ge verdik. Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu ola
rak, bu maddenin komisyonda görüşülmesi ve Ana
yasaya mutabık bir ifade tarzına getirilmesi lazım 
geldiği kanaatini taşımaktayız. i 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, teşekkür ederim ı 
değerli milletvekilleri. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
Şahsı adına Sayın Vural Arıkan, buyurun efen

dim. 
. VURAL ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 77 nci madde, Kurumlar Vergi
sinin 24 üncü maddesini yeniden düzenliyor. Bu dü
zenleme içerisinde, biraz önce Sayın Islimyeli'nin 
temas ettiği gibi, hem gelir unsurları ve hem de faa
liyet konuları itibariyle, hükümet yetki istiyor. 

Nedir 24 üncü maddeye giren gelir unsurları? Ti- i 
carî, ziraî vesair kazançların dışında kalan ücretler 
olabiliyor, serbest meslek kazançları olabiliyor, gayri
menkul sermaye iratları olabiliyor, menkul sermaye 
iratları olabiliyor; bir de, telif, imtiyaz, ihtira, işlet
me, ticaret unvanı, alameti farika ve benzeri gayrı 
maddî hakların satışı veya devri olabiliyor. Bunların 
hepsinin aynı potaya konulup, yüzde 25 nispetinde j 
tevkifata tabi tutulması yanlıştır; bu bir. I 

İkincisi: Gelir unsurları dışında, faaliyet bakımın
dan da yetki istenmesinin size açık bir örneğini vere- j 
ceğim: Bir yabancı kurumun Türkiye'de ticaret un- I 
vanı var; bu ticaret unvanını devrediyor - mümkün
dür - ve hükümete geliyor, diyor ki, «Yetkini kul
lan, yüzde 25 nispetini sıfırla». Sıfırlanıyor ve ticaret 
unvanı devrediliyor; arkadan, hükümet tekrar yüz
de 25'e çıkarabiliyor. Demek ki, işletme bazında hü- 'ı 
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kümete birtakım yetkiler veriliyor; ihtira beratında 
da aynıdır, alameti farikada da aynıdır. Binaenaleyh, 
Vergi Kanununun objektifliği ve genelliği ilkesine ay
kırıdır bu. Bu imtiyazı (A) işletmesi için verip, (B) 
işletmesi için bu imtiyazı veremezsiniz, vermemeli
siniz; aksi takdirde vergicilikte keyfîlik başlar. 

Saygılar sunarım. (MDP ve Bağımsızlar sıraların
dan alkışlar) 

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

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; Anayasanın 7 nci maddesi, «Ya
sama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Mil
let Meclisinindir. Bu yetki devredilemez» diyor; doğ
rudur. Burada, Türkiye Büyük Millet. Meclisi ola
rak bir kanun yapmaya çalışıyoruz. Tasarı, kabul 
edildikten sonra, Anayasanın 7 nci maddesi uyarın
ca Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul etmiş ol
duğu bir kanun olacak, gene Anayasanın; «Yürütme 
yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuru
lu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak 
kullanılır ve yerine getirilir» diyen 8 inci maddesi 
gereğince, Bakanlar Kurulu tarafından tatbik edile
cektir. Anayasanın daha sonraki maddelerinde, hep 
beraber okuduğumuz, bildiğimiz maddelerinde, vergi
lerin kanunlarla çıkartılacağı, hadlerin kanunlarla tes
pit edileceği ifade edilmiştir. Biz de burada, kanunla 
askarî ve azamî hadleri tespit etmekteyiz. Bakanlar 
Kurulu, Anayasanın kendisine verdiği yetki çerçeve
sinde tespit edilen asgarî ve azamî hadler içinde kal
mak şartıyla yetkilerini kullanacaktır. Dolayısıyla, 
yapılan işlem, tamamen Anayasaya uygun bir işlem
dir. 

Değerli üyeler, daha önce 'benzerü 'bir fıkrayı, ge
lir vergisiyle ilgili değişiklikleri tartışırken kabul et
miştik. Şu anda yürürlükte olan kanun - ki, bu ka
nun değişikliği 4.1.1984 tarihinde yapılmış - şöyle di
yor : «Bakanlar Kurulu, dar. mükellefiyete tabi ku
rumların, yukarıdaki bentlerde belirtilen kazanç ve 
iratlarından yapılacak vergi tevkifat nispetlerinin her 
birini ayrı ayrı veya kazanç ve iradın sağlandığı faa
liyet konuları itibariyle sıfıra kadar indirmeye veya 
yukarıdaki nispetleri aşmayacak surette yeniden tes
pit etmeye yetkilidir.» Burada ifade edilen hususun 
dışında bir husus da ifade edilmiyor, benzeri bir hü
küm gene konuluyor. 

Bu kanun değişikliği, biraz önce ifade ettiğim gibi, 
4.1.1984'te yapılmış. O halde biz, şu anda mevcut 
kanunun bir maddesine benzer bir maddeyi yeniden 
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ele alıyor, Anayasanın verdiği yetkiler çerçevesinde 
yeniden düzenlemeye çalışıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bilgilerinize bir ke
re daha arz eder, dinlediğiniz için saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına 

göre okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Vergi Kanunu Tasarısının 77 
nci maddesi (Madde 24, 3 üncü fıkrası) ile Bakanlar. 
Kurulu, dar mükellefiyete tabi kurumlardan .alına
cak vergi nispetini, gelir unsuru ve faaliyet konuları 
itibariyle ayrı ayrı belirlemek yetkisini almak iste
mektedir. 

Anayasamızın 73 üncü maddesi yerginin kanunla 
konulacağını, ancak yukarı ve aşağı sınırlar içinde 
hükümetin yetkili kılınabileceğini amirdir. 

Bu sebeple, tasarının 77 nci maddesinin Anaya
samızın amir hükmü gereğince düzenlenmesini temi-
nen, Plan ve Bütçe Komisyonuna iadesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fenni tslimyeli Ferit Melen 

Balıkesir Van 
Rıfat Bayazıt Haydar Koyuncu 

Kahramanmaraş Konya 
İsmail Şengün 

Denizli 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarısı
nın 77 inci maddesiyle değiştirilen 24 üncü madde
nin ilk parantez içindeki hükmünden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«Türkiye'de işyeri ve daimî temsilcisi bulunmayan 
dar mükellefiyete tabi Kurumlar Vergisi mükellef
leri, Gelir Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin 
(1) numaralı fıkrasındaki kazançları elde etmeleri 
halinde bu kazançlar kendilerince yüzde 25 oranında 
tevkifata tabi tutulur. Tevkifata tabi tutulan bu ka
zançlar sadece muhtasar, beyanname ile beyan edi
lir.» 

Pertev Aşçıoğlu Yaşar Albayrak 
Zonguldak istanbul 

Ahmet Akgün Albayrak Hakkı Artuıkaslan 
Adana Bingöl 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 
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BAŞKAN — Önergeleri, Anayasaya aykırılığı ne
deniyle komisyona iadesini isteyen önergeden başla
mak suretiyle işleme koyuyorum. 

Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli ve arkadaş
larının önergesi : 

Tasarının 77 nci maddesinin Anayasamızın amir 
hükmü gereğince düzenlenmesini teminen, Plan ve 
Bütçe Komisyonuna iadesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

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

VEKÎLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Biraz ön
ce arz ettiğim nedenlerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahipleri?.. 
FENNÎ 1SLÎMYEL1 (Balıkesir) — önergemiz 

açık. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve arka

daşlarının önergesi. 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 77 nci maddesiyle değiştirilen 24 üncü maddesi
nin ilk parantez içindeki hükmünden sonra gelmek 
üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«Türkiye'de işyeri ve daimî temsilc'si bulunma
yan dar mükellefiyete tabi Kurumlar Vergisi mükel
lefleri, Gelir Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi
nin (1) numaralı fıkrasındaki kazançları elde etme
leri halinde bu kazançlar kendilerince yüzde 25 ora
nında tevkifata tabi tutulur. Tevkifata tabi tutulan 
bu kazançlar sadece muhtasar beyanname ile beyan 
edilir.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıla
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 
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BAŞKAN — önerge sahiplerinden, önergeyi açık
lamak isteyen var mı.? 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — önergeyi 
açık buluyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Maddeyi, kabul edilen önergenin getirdiği yeni 
şekliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

79 uncu maddeyi 78 inci madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 78. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 2573 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle deği
şen 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Verginin nispeti: 
Madde 25. — Kurumlar Vergisi, bu Kanuna gö

re tespit olunan kurum kazancından % 46 nispetin
de alınır. 

Bakanlar Kurulu bu vergi nispetini % 50 oranına 
kadar artırmaya veya Kanunda yazılı orana kadar 
indirmeye yetkilidir. 

Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

VURAL AREKAN (tzmir) — Söz istiyorum'Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Başkanlığa gelen müracaatlara gö
re, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Enver özcan, şahısları adına Sayın Vural Arıkan söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın özcan. 
SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; genel ola
rak Gelir Vergisinin yanı sıra, tüzelkişiliğe sahip iş
letmelerin kârlarından da vergi alınması, yani Ku
rumlar Vergisi, Gelir Vergisine ve öteki tür vergi
lere nazaran, nispeten yenidir; ancak, gerek gelir ve
rimliliği bakımından, gerekse çeşitli ülkelere yayıl
ması bakımından, Kurumlar Vergisi çok hızlı bir bi
çimde gelişmiş ve yayılmıştır. 

Bunun nedenlerinden birisi, hem vergi idaresi açı
sından Kurumlar Vergisinin kolay olması, hem yü
kümlüler açısından, hem de siyaset açısından, yani 
politikacılar bakımından çok daha kolaylıkla izah 
edilebilecek ve salıverilebilecek bir vergi olmasından 
kaynaklanmaktadır. 
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Vergi idaresi bakımından kolaydır; çünkü, vergi 
idaresi, Kurumlar Vergisini kolaylıkla salabilir ve 
yükümlülerden de oldukça verimli bir biçimde bu tür 
vergiyi toparlayabilir; yani Kurumlar Vergisi, öteki 
tür vergilere göre verimi yüksek diye nitelendirdiği
miz bir tür vergidir. 

Yükümlüler bakımından, kurum statüsündeki iş
letmeler (statüsünü değiştirmek, ortaklık ya da şahıs 
işletmesi haline getirmek ve böylece vergiden kur
tulmak her ne kadar mümkün ise de, bu tür yollara 
gidebilecek kişiler) kurumlaşmayı tercih etmekte ve 
genellikle tüm ülkelerde Gelir Vergisine ilaveten, Ge
lir Vergisinin yanı sıra Kurumlar Vergisine tabi ol
mayı da kabul etmektedirler. Çünkü - bunun nede
ni - çağdaş ekonomilerde büyük çapta işletmecilik, 
ancak kurumsal bir biçim aldığı ölçüde ve kurum 
statüsünün verdiği hukukî ayrıcalıklardan yararlana-
bilindiği ölçüde kurumlaşma her şeye rağmen tercih 
edilmektedir. 

Politikacılar açısından da, aslında, Kurumlar Ver
gisi ilk bakışta sermayedarlara ağır oranlarla vergi 
getiriliyor gibi görülüyor olmasına karşın, gerçekte 
uzun vadede bu tür vergiler sonuçta tüketicilere yan
sıtıldığı için, bir yerde bu tür vergiler çok fazla di
rençle karşılaşmadan salınabilmekte ve bu tür ver
giler artırılabilmektedir. 

Gerçekten de kurumlaşmak, özellikle 19 uncu yüz
yılın sonlarından başlamak üzere, oldukça ilginç bir 
hale gelmiştir ve bugünün gelişmiş ülkeleri kurumlaş
ma sayesinde ekonomilerini geliştirmiş ve dış ülke
lere yayılabilmişlerdir. Çünkü, kurumlaşmanın çeşitli 
avantajları, ayrıcalıkları saptanmaktadır. Bu avantaj
lardan bir tanesi, önce alacaklılara karşı işletme sa
hiplerinin ya da bu kurumların ortaklarının sadece 
ve sadece ortaya koydukları sermaye kadar sorumlu 
tutuluyor olmalarıdır; bunun adına sınırlı sorumlu
luk diyoruz. Böylece kurumlaşma yoluyla rizikolu 
işlere sermaye konması sağlanmaktadır. Gerçekten, 
uygulamada da ilke olarak buna ekonominin geliş
mesi bakımından son derece önemli bir tür yasal 
ayrıcalık denilebilir. 

Sermayedarlar, sermayelerinin bir kısmını servet
lerinden ayırarak ve servetlerini hiçbir tehlikeye ve 
rizikoya atmadan çeşitli işlere, özellikle rizikosu yük
sek olan alanlara, kurumlaşma sayesinde yöneltebil-
inektedirler. 

Bir başka ayrıcalık da, kurumlaşma yoluyla ban
kalardan ve buna benzer malî odaklardan, onlara 
başvurarak, hisse senetleri gibi, tahviller gibi araç-
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larla ihtiyaç duydukları sermayeyi - kendilerimin or
taya koyduğu, fakat, girişilen işe yetmediği için daha 
da ihtiyaç duydukları - sermaye piyasasından elde 
edebilme imkânlarının doğmuş, ya da doğuyor olma
sıdır. 

İşte bu kolaylıklar ve ayrıcalıklar sayesinde tüm 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde Gelir Vergisi
nin yanı sıra, Kurumlar Vergisi de ihdas edilmiştir. 
Yani, bir yerde Kurumlar Vergisinin salınması, Ku
rumlar Vergisinin bulunması, Gelir Vergisiyle çeliş
memekte, onu dışlamamakta, tam tersine, bu iki ver
gi birbirini tamamlamaktadır. 

Bu tasarıdaki önerileri daha yakından incelersek, 
biraz önce dile getirmeye çalıştığım, ifade etmeye ça
lıştığım Kurumlar Vergisi anlamından, en azından 
Türkiye genelinde, uzaklaşıyor oluyoruz. Bir kere 
bu tasarının sözkonusu maddesi, ilk bakışta Kurumlar 
Vergisini yükseltir gibi görünüyor; yüzde 40'dan yüz
de 46'ya çıkarıyor. Ancak, bu tasarının öteki, mad
delerinde, özellikle kurumlara ve irat sahiplerine, his
se senedi sahiplerine getirilen ayrıcalıkları da hesa
ba katarsak ve hepsini birlikte düşünürsek, burada 
yine bir anlamsızlık, bir çelişki ortaya çıkıyor. Bunu 
görmezlikten gelemiyoruz. 

Türkiye'de, biraz önce ifade etmeye çalıştığım 
yüksek rizikolu girişimlerin, (ki genellikle kurumları 
caydırdığı bir gerçek) yani, bu tasarının göz diktiği 
ve vergi almak durumunda olduğu firmaların, ku
rumların çok azı, Türkiye genelinde ve Türkiye koşul
larında büyük rizikolu işlerin alanındadır. Türkiye' 
de kurumlar, hepiniz takdir edersiniz, tam tersine 
çeşitli açılardan bir kolaylıklar cenneti içindedir; fi-
nans açısından kolaylıklar cennetindedir, çünkü za
ten sermaye piyasası olmadığı için, onu ya kendi ban
kaları karşılıyor, ya da çeşitli yollardan finansman so
rununu çözüyorlar. Riziko açısından da sorun yok
tur; çünkü bir yerde çok geniş bir piyasamız vardır 
ve hükümet, bu kurumları değişik açılardan destek
liyor, kolaylıklar getiriyor. Dolayısıyla, Türkiye'de 
genel anlamda, kapitalist anlamda rizikolu bir ku
rum ortamı olduğu söylenemez. 

Bu nedenle, bu tasarının Gelir Vergisi ile Kurum
lar Vergisini bir yerde sanki bağdaşmazmış gibi bir
birinden ayırmasını anlamaya imkân yoktur; çünkü, 
bu tasarıya göre, yani 78 inci maddeye göre, vergi
leme kurum aşamasında kalmakta ve ondan sonra 
başka hiçbir vergileme olmamakta. Oysa, halen yü
rürlükte bulunan yasalarda kazanç, önce kurum aşa-
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masında vergilendikten sonra, bir de bu kazanç, kur 
rumun ortağına geçtiği zaman vergilenmektedir. 

Bu durumu izninizle örneklemek istiyorum: Bir 
kurumun 100 lira kazandığını düşünelim. Önce bu 
100 liradan - halihazırdaki, yürürlükteki mevzuata 
göre - 40 lira Kurumlar Vergisi olarak alınmakta, 
sonra kalan miktar eğer dağıtılmış ise - 60 Türk Li
rası - buna göre önce bir 20 lira ekleniyor, 80 lira 
oluyor, ortakça beyan ediliyor ve bu beyan üzerin
den yüzde 54 vergileme ile 43 lira 20 kuruş hesapla
nan vergiden önce eklenen 20 Türk Lirası - vergi 
tekniğine göre - tekrar düşülüyor ve böylece kuru
mun ortağı 23 lira 20 kuruşu da ayrıca devlete ödü
yor. Böylece kurum ve ortak, iki aşamada toplam 
olarak devlet kasasına 63 lira 20 kuruş veriyor. 

Sayın üyeler, oysa, bu tasarıya göre bakın ne 
oluyor: Bu tasarıya göre, sadece kurum aşamasında 
vergi alınıyor. Yine 100 liralık örneği vermek gere
kirse, bu firma, bu kurum 46 Türk Lirasını vergi 
olarak veriyor ve her şey orada bitiyor. Ayrıca, bura
da devlet bütçesinin halihazırda almak durumunda 
olduğu 63 lira 20 kuruş var iken, yeni tasarıya göre 
sadece 46 lira alınacak; yani devlet 100 lira üzerin
den alması gereken 17 küsur liradan vazgeçmiş olu
yor. Yani, bu tasarı aslında Kurumlar Vergisini yüz
de 40'dan 46'ya yükseltir gibi görünür iken, gerçekte 
- ki, önemli olan gerçek - devlet kasasına ne getiri
yor, ne götürüyor, o açıdan bakmamız gerekir; çün
kü bu tasarıyı hazırlayanlar, bütün maddelerinde ve 
gerekçelerinde her zaman bize, «Bütçe finansmanı 
için, devletin giderlerini finanse etmek için kayna
ğa ihtiyaç vardır. Türkiye'de yeterince vergi veril
miyor; kaçaklar vardır, sızıntılar vardır, bunları ön
leyelim» der iken, aynı tasarı burada, birden, bir tek 
kalemde, 100 lira üzerinden 17 liradan vazgeçiyor. 
Oysa, sözkonusu tasarının maddeleri, emek gelirleri 
sözkonusu olduğunda, tam tersi bir anlayış içinde 
idi. 

Değerli üyeler, tasarıdaki bu yeni getirilen oran
lama, devletin kasasından, vergi gelirleri açısından 
bir düşüşe neden olmasının yanı sıra, başlangıçta ifa
de etmeye çalıştığım kurum, kurumlaşma ve ekono
mik gelişme ile, kurumlaşma arasındaki paralellik açı
sından ele aldığımızda da, yine bir anlamsızlığı gör
mekten kendimizi alamıyoruz. 

Şöyle örneklemek istiyorum sayın üyeler : Bu du
rumda, aile şirketleri, çok ortaklı gerçek anonim şir
ketlere göre aşırı derecede korunmaktadır, yani bu 
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yüzde 46 oranlama geçer ise, bir yerde hükümetin 
kendi politikasına da ters düşen bir durum ortaya 
çıkıyor; çünkü «Çağdaşlaşma, gelişme, ekonomik ge
lişme (=) Kurumlaşma» diyen sayın hükümet, bu
rada, bir yerde, ters durumlar da yaratacak bir oran
lama getiriyor. Bir örnek vermek istiyorum: Her bir 
ortağın yüzde 1 payla ortak olduğu 100 ortaklı bir 
şirketin 100 milyon lira kâr ettiğini düşünelim ve 
kârın tamamının dağıtıldığını varsayalım. Yürürlük
teki mevzuata göre, kurum aşamasında 40 milyon lira 
vergi ödenecek, kalan 60 milyon lira da 100 ortağa 600 
biner lira olarak dağıtılacaktır; bundan da ayrıca 
Gelir Vergisi alınacaktır. 

Tasarıya göre ise, bu vergi 46 milyon liraya çı
karılmış olacaktır ve 6 milyon lira artış sağlanmış 
olacaktır; ama aynı şirketi, yüzde 50 paylı, iki ortaklı 
aile şirketi olarak aldığımızda ve bu şirketin yürür
lükteki mevzuata göre yüzde 40 oranında Kurumlar 
Vergisi ödemesi gerektiğini düşündüğümüzde, 40 mil
yon lira Kurumlar Vergisi ödeyecek olan ortaklar, 
sonra da dağıtılan 60 milyon liradan Gelir Vergisi 
ödeyecekleri için, yani ayrıca, 23 milyon Türk Li
rası daha ödeyecek iken, devlet kasasına çok daha 
fazla gelir girecek iken... 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Özcan. 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Bağlıyorum zaten 

Sayın Başkan. 
Oysa, bu taşarımızın 78 inci maddesine göre, söz-

konusu kurum, 46 milyon lira vergi ödeyecek; ama 
Gelir Vergisi ödemekten kurtulacak; anlattığım ne
denlerle, kurumlaşmaya ters bir durum ortaya çıka
caktır. 

Açıklamaya çalıştığım bu nedenlerden dolayı, bu 
maddenin, aslında Kurumlar Vergisini yüzde 40'lar-
dan 46'lara çıkarıyor, dolayısıyla Kurumlar Vergisini 
de artırıyor gibi görünmesine rağmen, bu tasarının te
mel felsefesine, yani vergi gelirlerini, devletin kasa
sına girecek gelirleri, girdileri artırıcı yöndeki çaba
larına ters sonuçlar vereceği yönündeki düşünceleri
mi dile getirmek isterim. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İznik) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Kurumlar Vergisi, 1950 yılından1 

beri ülkemizde uyguilanır. îl'k uygulamada objektif 
bir vergi niteliğinde 'değildir; hem objektiftir, hemı 
sübjektiftir. Şlöyile olurdu: Kurum, önce Kurumlar 
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I Vergisi öderdi, ondan sonra basıl olan kârı dağıtır ve
ya dağıtmazdı. Dağıtmadığı takdirde, yüzde 20 nis
petinde bir tevkifat yapılır ve devlete ödenirdi. Dağı
tıldığı takdirde de, o tevikifa't yapılırdı ve hissedar
lara ödenirdi. Hissedarlar da, bunları Gelir Vergisi 
beyannameleri içerisine katarlardı. Bu itibarla, Ku
rumlar Vergisinin eklektik bir hali vardı. Bu nite-

I liginden ötürüdür ki, Kurumlar Vergisi, daima Ge-
I lir Vergisi nlispeüerinin altında tespit .edilmiştir; yani 

iki verginin nispetleri arasındaki denge kurulmamıştır. 

I Şimdi ne oldu? Sayın bakanın ifade ettiği gfibi ve 
tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi, Kurumlar 
Vergisi, objektif bir vergi haline geldi; vergiyi sa
dece kurum ödüyor. Kurum, kazancını ister dağıtsın, 
ister dağıtmasın, bir, Gelir Vergisi tevkifatı yapılması 
yahut da kazancı, temettü elde eden kÜşinin (bir Gelir 
Vergisi beyannamesi vermesi söz (konusu' değil. Bu 
itibarla, tamamen objektif bir vergi hüviyetine gir
miş bulunmaktadır. Objektif bir vergi hüviyetine gir
mesinden ötürüdür 'ki - Sayın Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti sözcüsüne katılamıyorum - az kazananla, çok 

I kazanan arasındaki ayırımın yapılması mümkün de
ğildir. Objektif vergi olduğu için, belirli bir nlispet, 
1 milyon lira 'kazanan kurumda da tatbik olunacaktır, 
1 mlilyar lira kazanan kurumda da tatbik oluna
caktır; yani müterakki tarifenin - sübjektiflik olma
dığı için - uygulanması mümkün değil. Ama, bir den
geyi sağlamak (lazım; sübjektifliği, Gelir Vergisi ne
rede terk ediyorsa, Kurumlar Vergisindeki nispetle, 
Gelir Vergisindeki nispetin o noktada denkleşmesi 
lazım. Gelir Vergisinde, bu tasarıda kabul ettiğimiz 
nispet, 48 milyon liradan sonra yüzde 50'dir; nispî 
tarifede artık objektiflik başlamıştır. Binaenaleyh, Ku
rumlar Vergisi nispetinin de - paralel olarak - yüzde 
46 değil; salt vergicilik açısından konuşuyorum, yüz
de 50 nispetine ulaşması lazımdır. Bu oranın yüzde 
50'ye çıkarılması için b'ir önerge verdik. Kaldıki, bu
nun yüzde 50'ye çıkarılması keyfiyeti, kurumların .teş
vik edilmediği anlamına da gelmez. Çünkü, kurum
ların, yatırım indirimi dolayısıyla - geçenlerde de hu
zurlarınızda arz etmiştim- ayrıca dokuz hususta des
teklenmesi söz konusudur. Bunlara ilaveten, sermaye 
şirketi olması dolayısıyla, hissedarların, koydukları! 
sermaye kadar sorumlu olmaları meselesi vardır. Bi-

I naenaleyh, bunun yüzde 46*dan yüzde 50'ye çıkarıl-
I ması ile denklik dolaylısıyla, zarurî gördüğümüz ka

dar, bunun ayrıca Hazineye 50 milyar liralık bir ek 
katkısı olacaktır. Binaenaleyh, harçlara, Damga Ver-

I giisine zam yapacağınıza, Kurumlar Vergisi nispetini 
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yüzde 50'ye çıkarmak suretiyle, bunu da sağlamak 
mümkün olabilir. 

Saygılar sunuyorum. 
'BAŞKAN — Teşeklkür ederim Sayın Arıkan, 
IBaş'ka söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BIAKIANI AHMET 

KURTGEBE ALPTEMiOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; görüşmekte olduğumuz tasarının 
takdiminde, Kurumlar Vergisinin yüzde 46'ya çıkar
tılmasının nedenlerini izah etmeye çalışmıştım. Eğer 
müsaade ederseniz," bu çok değerli konuşmacıların 
ifadelerinden sonra, ufa'k bir ayrıntıyı Ibir kere daha 
gözler önüne sermekte fayda mülahaza ©diyorum. 

• 
Sayın • milletvekilleri, biliyorsunuz, şu anda yürür

lükteki mevzuata göre 3 milyon liralık (bir birleştirme 
haddimiz var ve bu birleşitirme haddinde, faiz ge
lirleri, ıkurum kazançları, diğer menlkul sermaye ka
zançları ve ücretler birleştiriliyor. Genelde, bu bir
leştirme limitine yakailanımamak ve dalha yüksek ver
gi dilimlerinde .vergi vermemek için, birçok mükellef, 
hisse senetlerini çeşitli şahıslara bölmek suretiyle, 
banka hesaplarını çeşitli şatolara bölmek suret'iyle 
elde ettikleri: kazançları, her zaman bu birleştirme 
limiti içine sokmama çarelerini arıyorlardı. Dolayı
sıyla ibiz, genellikle kurumlardan elde edilen hisse 
senedi kazançlarını bu 'birleştirme limitleri içinde gö
remiyor ve vergilendiremiyordu'k. 

Ben, yüce Meclise, 1984 yılına ait olup, 1985 yılu 
Mart ayında verilen beyanname sonuçlarını arz etmiş
tim. Bu sonuçlarda, 1 milyon 164 bin Gelir Vergisi 
mükellefinden, 1 014 684 kişiriim 276 bin lira matrah 
beyan ettiğimi, mesela, 13 bin 990 kişinin 6 milyon 818 
bin lira matrah beyan ettiğini, 1 • 285 kişinin ise, or
talama olarak 82 milyon lira matrah beyan ettiğini 
ifade etmiştim. Şimdi, bu rakamlara baktığımızda, 
hakikaten kurum kazançlarımın kolay kolay birleştir
me limitleri içinde kalıp, vergilendirilemediği orta
dadır. 

Değerli milletvekilleri, burada (hedeflenen husus; 
elde edilen kazancın - ister dağıtılsın, ister dağıtillma-
sın; ister büyük (hisse sahibine ait olsun, ister küçük 
hisse sahibine ait olsun- faer hangi bir ayarlamaya 
ihtiyaç duyulmadan, kaynağında ve elde edildiği an
da vergilendirilmesidir. Kazancı elde ediyorsunuz, 
vergiyi veriyorsunuz ve spotaj müessesesi burada iş

liyor, mesele bitiyor. Şiricet bundan sonra hisseleri 
dağıtabilir veya dağıtmayabilir; şirket ortağı hissele
rinin tamamını kendine ait olarak beyan eder ya da 
etmeyebilir, isterse ombeş kişiye dağıtabilir, ne yaparsa 
yapar; ama bu arada biz vergimizi almış oluruz. 

Değerli arkadaşlar, hesaplar yapıldığı takdirde, 
bugünkü usullere göre 6 milyon 300 bin lira gelir 
sağlayan bir Gelir Vergisi mükellefi de, yüzde 46 ra
kamına ulaşmaktadır. «Kurumlaşmanın engellenmesi, 
memleketimizin kalkınmasına çok büyük faydaları 
olan kurumların bu maddeyle artık gelişemeyeceği» 
şeklindeki ifadelerinde haklılığını yüce Meclisin tak
dirlerine sunuyor ve hepinize teşekkür ediyorum efen
dim. 

Sağolun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, geliş 

sırasına göre okutuyorum : 

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

sının çerçeve 78 inci maddesiyle düzenlenen Kurum
lar Vergisi Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Mustafa Kemal Toğay Abdurrahman Bozkır 
İsparta Konya 

Mehmet Muhlis Arıkan Leyla Yeniay Köseoğlu 
Samsun İstanbul 

Kemal Ör 
Konya 

Bakanlar Kurulu bu vergi nispetini % 50 ora
nına kadar artırmaya veya Kanunda yazılı orana 
kadar indirmeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu ortak 
sayısı 100'ün üstünde, hisse senetleri borsaya kayıtlı 
ve ödenmiş sermayelerinin en az yüzde 25'i halka 
açık olan anonim şirketler için Kurumlar Vergisi 
oranını % 40 oranına kadar indirebilir. 

Gerekçe : 

Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak hal
kın iktisadî kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde 
katılmasını sağlamak amacıyla, halka açık anonim 
şirketlerin daha az vergi yüküne muhatap olmaları 
öngörülmüştür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte oln 357 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 78 inci maddesinin 25/1 fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Vural Arıkan 

îzmir 

Mehmet Erdal Durukan 
Adana 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Verginin nispeti 
Madde 25. — Kurumlar Vergisi, bu kanuna göre 

tespit olunan kurum kazancından % 50 nispetinde 
alınır. 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık derecesine gö
re okutup, işleme koyacağım. 

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

sının 78 inci maddesinin 25/1 fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Verginin nispeti 
Madde 25. — Kurumlar Vergisi, bu kanuna göre 

tespit olunan kurum kazancından % 50 nispetinde 
alınır. 

İzmir Milletvekili 
Vural Arıkan ve 

arkadaşlarının önergesi 

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

VEKÎLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklamada 
bulunmak isteyen var mı? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
Açıklanmıştı efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

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

sının çerçeve 78 inci maddesiyle düzenlenen Kurum
lar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Bakanlar Kurulu bu vergi nispetini % 50 oranı
na kadar artırmaya veya Kanunda yazılı orana ka
dar indirmeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu ortak sa
yısı 100'ün üstünde, hisse senetleri borsaya kayıtlı 
ve ödenmiş sermayelerinin en az yüzde 25'i halka 
açık olan anonim şirketler için Kurumlar Vergisi 
oranını % 40 oranına kadar indirebilir. 

İsparta. Milletvekili 
Mustafa Kemal Toğay ve 

arkadaşlarının önergesi 

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

VEKİLI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katı
lamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katili-
yoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden açıklama yap
mak isteyen var mı? 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Öner
geyi yeterli görüyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi, kabul edilen önergeyle yapılan değişik
lik doğrultusunda oylarınıza sunuyorum : Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

80 inci maddeyi 79 uncu madde olarak okutuyo
rum : 

MADDE 79. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununa. 40 inci maddeyi takiben aşağıdaki mü
kerrer 40 inci madde eklenmiştir. 

Dahilî tevkifat : 
MÜKERRER MADDE 40. — Kurumlar vergisi 

mükellefleri, cari vergilendirme döneminin kurumlar 
vergisine mahsup edilmek üzere, Gelir Vergisi Ka
nununun dahilî tevkifat ile ilgili hükümlerine göre 
dahilî tevkifat yaparak vergi dairesine öderler. 

Eshamlı komandit şirketlerde, komandite ortağın 
kâr payı oranında hesaplanan dahilî tevkifat düşül-
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dükten sonra kalan kısım, şirkete ait dahilî tevkifat 
miktarını gösterir. 

Gelir, Vergisi Kanununun dahilî tevkif ata ilişkin 
hükümleri kurumlar vergisi mükellefleri hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde yazılı olarak söz 
isteminde bulunanlar; SHP Grubu adına Sayın En
ver özcan ve MDP Grubu adına Sayın Fenni Islim-
yeli'dir. 

Başka söz isteyen var mı efendim?.. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ben de şahsım adı

na söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
SHP Grubu adına Sayın Enver özcan, buyurun 

efendim. 
SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 

— Sayın Başkan, değerli üyeler; bu maddeyle ilgili 
olarak kurumlar, şirketler; kişisel işletmeler ve ku
rumlarla kişisel işletmeler arasında sermayenin na
sıl hareket ettiği, en azından teorik olarak eğilimin 
neler olduğu ve dolayısıyla, belki de dolaylı olarak 
bu konuda hükümetin nasıl bir politika izlemesi ge
rektiği konusundaki düşüncelerimizi dile getirmeye 
çalışacağım; ancak ben bu görüşlerimi, sadece tak
dirlerinize arz etmekle yetineceğim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, genellikle,. Kurum
lar Vergisine, kısa dönemde, sermaye şirketi paydaş
larının katıldığı hakkında genel bir inanç vardır; an
cak uzun dönemde durum değişebilir. Eğer, şirketin 
faaliyet gösterdiği sanayi ve iş alanında sermaye şir
ketleri yaygın ise ve bu konuda bu şirketlerin fiyat 
öncülüğünü ellerinde tutma olanakları var ise, fiyat 
konusunda, fiyat öncülüğü kavramı, aynı sanayi da
lında ürün fiyatlarının saptanmasında bir üretim bi
riminin rahat olması, bir yerde tekelci olması anla
mında kullanılıyor. 

Eğer, bu söz konusu alanda firmalar fiyatlarını 
yükselterek vergilerini tüketicilere aktarabilme ola
naklarına sahip ise, durum başkadır; fakat bunun 
tam tersine, bu söz konusu alandaki üretim birim
leri, fiyat öncülüğü yapamama durumunda kalarak, 
bu artışı tüketicilere kolaylıkla yansıtma olanakla
rından yoksun ise, durum başkadır. Bunun için, eğer 
firma tekelci (monopolist) durumda ise, kurum ola
rak kendisine yüklenen ya da kendisinden koparıl
mak istenen ek vergi payını, bir yerde, orta ve hatta 
mümkünse kısa vadede fiyatlara yayabilecek, mas-
ettirebilecek, dolayısıyla bir yerde, bir kapıdan ver
diğini en kısa yoldan alabilecektir. 
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Nihaî çözüm olarak, Kurumlar Vergisinin ya da 
kurumdan şu veya bu adla alman verginin veya ver
gi olmayıp da, kendisinden koparılan finans kayna
ğının, şu veya bu şekilde, nihaî analizde tüketicilere 
yansıyacağı bir gerçektir. Bu nedenle, Kurumlar Ver
gisini, bir zaman içerisinde yükseltmenin ne gibi so
nuçlar doğuracağının çok iyr hesap edilmiş olması 
gerekir. 

Şirketler, eğer fiyatları yükselterek, kendilerine 
yüklenen bu malî yükü kısa dönemde müşterilerine 
aktarmakta başarısız iseler, yani fiyatlar üzerinde pek 
etkili değilseler,. gene aynı firmalar, bunu orta ve 
uzun vadede yapmaya çalışacaklardır. 

Eğer, bir sanayi dalında, sermaye artışı, sermaye 
üzerinden verimin azalmasına neden oluyorsa, ku
rumlar kesiminden kişi işletmeciliği kesimine doğru 
bir sermaye aktarılması ve hatta o alanın boşaltılma
sı tehlikesi de gözden kaçırılmamalıdır. Kurumsal ke
simden kişisel işletmeler kesimine sermaye akımı, Ku
rumlar Vergisinin payına eşit bir getiri farkı olunca
ya kadar devam eder. Kurumlar Vergisinden önce, 
hem kişisel işletmeler kesiminde, hem de kurumlar 
kesiminde sermayenin getirişi, bir yerde eşittir; ancak, 
kurumsal kesime bir Kurumlar Vergisi eklenince ya 
da bu kurumdan bir finansman miktarı çekilince, bu 
işletme, bir yerde bütün stratejisini yeniden gözden 
geçirmek durumunda kalabilir. 

Türkiye'nin bugünkü koşullarında durum nedir? 
Şirketler, ülkemizde, Kurumlar Vergisini kısa dönem
de, hatta çok kısa dönemde fiyatlara hemen yansı-
tabilmekte ve uzun dönemde kurumsal kesimden ki
şisel işletme kesimine sermaye aktarımı pek görülme
mekle birlikte, bunun, kesinlikle olmayacağı garanti
sini vermek de mümkün değildir. Çünkü, hemen söy
leyelim ki, Türkiye'de, Kurumlar Vergisi ihdas edildi
ğinden bu yana, kurumsal kesimde sermaye birikimi, 
vergi oranları açısından, kişisel işletme kesimine göre 
çok daha avantajlı olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ülkemizde bu firma
lara, gerek piyasadaki konumlan, gerekse konjonktü-
rel gelişmeler karşısındaki stratejilerini değiştirme 
olanaklarının ne, derece geniş olduğu açısından bak
tığımızda, gerek kurumlar, gerek kişisel işletmeler açı
sından, pek dikkate değer bir fark görülmemektedir. 

Şunu ha hatırlatmak gerekir ki, kurumsal kesimin 
vergi yükü, kişisel işletme kesiminden daha ağır, ya 
da daha ağır görülüyor olsa bile, işletme sahibi, ku
rumun verdiği ve bir önceki konuşmamda da dile ge-
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tirmeye çalıştığım kurumsallaşmanın verdiği ayrıcalık
lar, avantajlar nedeniyle bir yerde, her şeye rağmen, 
kurumsallaşmaktan uzaklaşmayı düşünmeyebilir, ki
şisel işletmeyi geçmeyi düşünmeyebilir ve kurumsal 
statüde kalmayı yeğleyebilir. 

Dikkatinize sunmaya çalıştığım bu görüşler doğ
rultusunda, bu tasarı ile ilgili kararlarınızı takdirleri
nize sunuyor ve saygılarımı iletiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına, Sayın 

Fenni tslimyeli, buyurun efendim. 
iMDP GRUBU ADINA FENNİ ÎSLİMYELİ 

(Balıkesir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
'Sayın, Başkan, değerli milletvekilleri; ben, Ibu 79 

uncu maddeyle getirilmek istenen ve kısaca, «Peşin 
vergi» diye ifade edebileceğimiz yeni tarh usulü üze
rinde durmak istiyorum. 

Ümit ederim ki, bir madde evvel Kurumlar Ver
gisi nispetinin arttırılmasını uygun görmeyen muh
terem heyetiniz, şimdi benim aksi tezi savunmam 
dolayısıyla, Sayın Arikan'a göstermediğiniz iltifatı, 
bana 'gösterir ve vereceğim önergeyi kabul 'buyurur-' 
sunuz. Ta'hmin ederim ki, tez kabul edilmezse, bu
nun antitezi doğrudur ve benim önergem bir mana 
ifade edecektir. 

'Şimdi muhterem arkadaşlarım, İfade etmek iste
diğim 'husus şudur : TürkiyeMe, Kurumlar Vergisi 
1949 yılında İhdas edilmiştir. Onu takip eden devre
lerde, çeşitli (hükümetlerin çeşitli görüşlerine, zama
nın ve zeminin ihtiyaçlarına göre birtakım değişiklik
ler yapılmıştır; bu da tabiî bir neticedir. O halde, 
n'îye, Kurumlar Vergisi, özellikle, âdeta devlet için
de bir özel müsaadeye mazhar hüviyette ortaya çı
kartılmıştır ve niye, gelir vergisi oranı bir tarihte 
yüzde 70'lere doğru kayarken, Kurumlar Vergisi çok 
düşük nispetlerde tutulmuştur? Mesela, Kurumlar 
Vergisi oranının yüzde 20lerde, yüzde 25lerde kal
dığını hepimiz hatırlarız. Hayatım içinden gelen kim
seler, bu nispetlerin böyle olduğunu, hadisenin böyle 
cereyan ettiğini yakinen bilmektedirler. 

tŞİmdi, Kurumlar Vergisi nispeti niye düşük tu
tulur? Maksat, gerçekte, vergi mükelleflerini, bir nok
tada, kurum kurmaya teşvik edebilmektir. Çünkü ku
rumlar, aslında, vergi kaçırmanın en aza indirilebil-
diği müesseselerdir. Bu itibarla, Kurumlar Vergisi dü
şük nispetlerde tutulur ki, Türkiye'de ticarî, sınaî 
faaliyetler hatta ziraî faaliyetler, turistik faaliyetler 
kurumsallaşsuı, kurumlaş&nı ve bu noktada verginin 

27 t U , 1985 Ö : 1 

himayesi içinde kalsıınlar. Tabiî, bunun yanında çe
şitli isebepler de olabilir. Kurumlar, aynı zamanda 
sermaye piyasasını canlandıracak müesseselerdir; his
se senedi çıkartabilirler, müsaade alırlarsa tahvil çı
kartabilirler. Bu itibarla, kurumların Türkiye'de bi-
inci planda göz önünde bulundurulması, vergi huku
ku bakımından da zarurî hale gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, Kurumlar • Vergisinin, 
Gelir Vergisine göre düşük tutulmasının bir diğer 
gerekçesi daha vardır. Kurumlar, öncelikle yatırım
lar teşekkülleridir. Yiani, devlet onun elinden kârının 
büyük kısmını vergi olarak almasın, müteşebbisin 
elinde çoğu kalsın ve bunlar yatırımlara kaydırılsın. 
Vergi nispetlerinin düşürülmesiyle ilgili, üçüncü ana 
sebep de budur. 

Şimdi geliyorum, bu maddeyle yapılmak istenen 
değişikliğe. Bir evvelki maddede ne yaptık? Kurum
lar Vergisini yüzde 40'tan, yüzde 46'ya çıkarma yet
kisini hükümete verdik; yani vergiyi ağırlaştırdık. 
Şimdi bu maddeyle de, bu yetmiyor; tevkifat ölçü
leri içinde, bir de peşin vergi ihdas ediyoruz,, ©öyle
ce, 1986 yılında, 1985 yılının Kurumlar Vergisini 
ve ayrıca da, bu peşin vergiyi almış olacağız. Bu, 
dikkate şayan olan bir hareket tarzıdır. Hepimiz, 
ANAP'ın hükümet programını dinledik, mentalitesi-
ni biliyoruz. Hükümet orada, ekonomi politikasını 
özel se'ktörcü bir tabana oturtmak istiyordu; burada 
ise, yatırım yapması beklenen teşekküller için, ver
giyi ağırlaştırmak istiyor. Bu İki düşünce arasında 
gerçekten büyük bir çelişki olduğu kanaatini taşıyo
rum. Yani siz kurumların elinden kazanç paylarının 
büyük bir çoğunluğunu alarak, «!Bu yatırımları dev
let yapsın» mı diyorsunuz? «'Devlet yatırım yapsın» 
diyorsanız, o ayrı bir görüştür; ama siz, özel sektör 
ağırlıklı bir ekonomi politikası yürütüyor iseniz, «Ku
rum kazançlarının büyük kısmını alacağım» demek 
durumunda değilsiniz. Dikkate şayan olan bir tasar
ruf! 

iŞimdi, «Kurum elinden dahasını alayım» diyor
sanız, o zaman, yatırım yapamayacak birtakım te
şekküller karşınızda olacaktır. Bundan hiç şek ve 
şüpheriiz olmasın. Eğer, 1986 yılında peşin vergi al
mak suretiyle kurumları yatırım yapma gücünden 
yoksun tutar iseniz, şüphesiz, o zaman kendi politi
kanıza, kendi getirdiğiniz hükümet programına ya
kın ve yatkın bir 'politika izlemediğinizi ifade etmek 
medburiyetini duyarız. 

'Şimdi buradan bir diğer noktaya geçiyorum. İlk 
defa Türkiye'de Kurumlar Vergisi yüzde 46'ya Çi-

92 — 
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kartılıyor, Gelir Vergisi nispetleri dikkate şayan bir 
şekilde yüzde 50'ye doğru düşürülüyor. Çok entere
san; 48 milyondan sonra, zannediyorum yüzde 50'dir. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bunu getiren hükümet, 
Gelir Vergisi Kanununun maddeleri görüşülürken, 
«Gelir Vergisi mükelleflerinin elinde bir miktar ta
sarruf kalsın ve bunlar yatırıma kalb olsun» diyor
du. Buna 'biz 'bu sebeple belki «Evet» diyebilirdik. 
Vergi nispetlerini ve vergi dilimlerini aşağı çekiyor
sunuz ve Gelir Vergisi mükelleflerinin elinde bir fon 
kalsın, bunu yatırıma kal'b etsin, yeni istihdiam sahası 
yaratılsın. Bu bir geçerli sebepti; ama aynı geçerli 
sebep burada da balhis konusudur. Şayet, «kurum 
ise elinde fon bırakmayacağım dalha fazlasını alaca
ğım» diyorsanız, olmaz. Gerçekte, şirketleri de, zan
nediyorum devlet bütçesinde olduğu gibi, cari mas
rafları karşılayan 'kuruluşlar halinde bırakacağız ve 
yatırım güçlerini almaya devam edeceğiz. îşte, bence 
ekonomi politikası bakımından üzerinde durulacak 
en önemli cihetlerden bir tanesi budur. Bu memle
ketteki ekonomik faaliyetleri, ya kurumsal'laştıracak-
sınız ve onların daha fazlasıyla yatırıma gitmesine 
imkân verecek ekonomik 'güçleri onların bünyesinde 
tutacaksınız veya «Daha fazlasını ben alacağım, ya
tırımları devlet marifetiyle yapacağım» diyeceksiniz 
ki, o da şüphesiz takdire şayan ayrı bir görüştür; 
ama her halde bu hükümetin politikasıyla taban ta
bana zıttır. 

Muhterem milletvekilleri, bu itibarla meselenin 
bu istikamette gözden geçirilmesini ve bu maddenin 
metinden çıkartılmasını, aynı zamanda A'NA'P'ın 
ekonomik politikasına da uygun bir tasarruf tarzı 
olarak görmekteyim. 

Hepinize saygılar sunarım ve teşekkür ederim. 

IBA'ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
'Şahsı adına buyurun Sayın Barış Can. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, şaym 

milletvekilleri; Gelir Vergisi yasasının 94 üncü mad
desinin değişikliği görüşülürken, peşin vergi, yani 
yasadaki adıyla «dahilî 'tevkifat»a ilişkin görüşleri
mizi açMamıştık. Karşı olup olmama konusu, vergi 
tasarı paketinin tümü bir arada değerlendirildiğinde 
-ayrı olarak düşünülebilir- biz burada, «peşin vergi
ye karşı olunur, olunmaz» tezinden ziyade, bu uygu
lamamın tümüyle vergicilik anlayışı içinde yanlış so
nuçlar doğuracağı görüşündeyiz. Bunu o zaman da 
söyledik; şu anda görüştüğümüz Kurumlar Vergisi
ne ilişkin değişiklikler sırasında da yinelemek istiyo
rum. 
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Sebebi şuı: Katma Değer Vergisi Kanunu çıkartıl
dığında, o zaman, çağdaş bir vergi olması, gerçek 
anlamda bir harcama vergisi olması yönüyle des
teğimizi de gösterdik. Ancak dahilî tevkifatı, yani 
peşin vergiyi, iç istikrazı, vatandaşların elinden pa
ralarını almak, enflasyonik tedbirler olarak, vatanda
şın, Meride ödeyeceği vergiye karşı şimdiden tedbirli 
oİmasını düşünmek şeklinde yorumlayalım, adına ne 
dersek diyelim, peşin verginin, Katma Değer Vergisi 
oranı baz alınarak alınması, ileride vergi düzeninde 
keşmekeşe,, büyük karışıklıklara, büyük çarpıklıklara 
neden olacaktır ve bunu hep birlikte yaşayacağız. 

Sayın bakan eski sistemi mahzurlu görmüştü... 
Peşin vergiyi koyan da, kaldıran da yine bu hükü
mettir. Aslında, eski sistem, gerek tahsilat miktar
larının hesaplanması ve gerekse -mükellef sayısı bi
lindiğine göre- mükelleflere bindirilecek yük bakı
mından, daha dengeli, daha olumlu sonuçlar verebi
len bir sistemdi. 

Katma Değer Vergisi oranı dikkate alınarak da
hilî tevkifat yapmanın en somut sonucu, Katma De
ğer Vergisinin, prensipte, yüzde lO'dan yüzde 15 *c 
çıkartılması anlamını taşır. Bu, sonuçta mükellefe 
yansıyacaktır. Katma Değer Vergisi toir harcama 
vergisidlr. Harcama vergisi baz alınarak Kurumlar 
Vergisi veya Gelir Vergisi alınması sakıncalıdır. Bu
nu, vergi teknisyenleri, ileri düzeyde yaptığımız tar
tışmalarda bu sekide İfade ettiler, bizim görüşümüz 
de budur. 

'Sayın milletvekileri, diğer bir yanıyla, bu hüküm, 
vergi kaybını mutlaka özendirici nitelikte olacaktır, 
yani mükellef, Katma Değer Vergisinden peşin ver
gi vermemek için sakınacak, dolayısıyla, bir anlam
da, Gelir ve Kurumlar Vergisi ziyama da sebep ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, peşin verginin, gayri 
safî hâsılat üzerinden alınmasının hiçbir mantığı yok-
fe. Geİr Vergisi Yasasındaki değişikliklerde, bu ko
nuda yaptığımız eleştirilerimize cevap rica etmemize 
rağmen, Sayın Bakan cevabını da verememiştir; çün
kü bu değişikliklerin hiçbir mantığı yoktur. Biraz ön
ce belirttiğim gibi, bu, vergi kaybını önlemekten zi
yade, özendirici nitelikte olacaktır. 

Diğeriyle farklı olarak, burada bir yenilikle Gelir 
Vergisine atıfta bulunulmuş, «Kurumlar Vergisine 
mahsup edilmek üzere» ve diğerinde de, «Gelir Ver
gisine mahsup edilmek üzere» denmiş. 

Sayın milletvekilleri, vergi sistemimiz henüz bir 
dengeye oturmamıştır. Hani, «Maliyeye elini veren 
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kolunu alamaz» derler. Mükellefin ödeyeceği peşin 
verginin sağlıklı mahsubumun nasıl yapılacağına iliş
kin maddede yeterli ibir güvence ve hüküm bulun
mamaktadır; Gelir Vergisinde de böyledir, Kurum
lar Vergisinde, de böyledir. 

Bu yönüyle, dahilî tevkifatın, peşin verginin otur
tulduğu esasın yanlış olduğuna dair görüşlerimi tek
rar ediyor, yüce kurulunuza saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Şahsı adına Sayın Vural Arıkan, 'buyurun efen

dim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Gayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; sadece ANAP'lı milletvekili ar-
kadiaşlarım için söylemli yorum, diğer partili milletve
killeri arkadaşlarımız, hatta bağımsızlar da bu hük
mü onaylamak zorunidadırlar; el'imiz mahkûmdur. 
Bunu, ANAP'ın oyları bakımından söylemiyorum. 

13 Kasım 1985 tarihli Resmî Gazetede «Savun
ma Fonu Kanunu» başlıklı bir kanun yayınlandı. 
Savunma Fonu Kanununda, Gelir ve Kurumlar Ver
gisi 'beyannameleri üzerinden tevkif at yapılacağı me
selesi zikrediliyor, orada bir hüküm getiriliyor, ve 
«Dahilî tevkifat fon tevkifatına tabi değildir» deni
liyordu. Bu, 13 Kasım 1985 tarihlinde neşrediliyor. 
Halbuki, o tarihte dahilî tevkifat müessesesi ortaklık
ta yok; müzakeresini geçen hafta ve bu hafta yapı
yoruz. Bu neyi simgeliyor biliyor musunuz?. Hükü
metin parlamentoyu hiçe saydığını... Onun için, 
ANAP'lı milletvekili arkadaşlarıımızın da, bu parla
mentonun şahsiyetini korumakta tarihî görevleri var
dır, önce bunu hatırlatmak istiyorum. 

İkincisi, faaliyetleri itibariyle yetki isteniyor; ya
ni hükümet tayin edilen nispetleri artırmak veya in
dirmek yetkisi değil, faaliyet türleri itibariyle yetki 
istiyor. Bu bir yasanın şahsîleştirilmesi anlamındadır. 
Bir şahıs için kanun çıkarılmaz, af hariç. Kanunlar, 
genel ve objektif olmaya mecburdurlar. Faaliyet tür
leri içlin bunu aldığımızda, bu farklılaştırmaya im
kân veriyorsunuz. Bu, en basit hukuk ilkelerine aykırı
dır. 

Bir düğeri',* önümüzde, dahilî tevkifatla alakalı, 
geçmüş bir uygulama var. O uygulamayı getiren de 
Sayın özal ile Sayın Erdemdir ve nitekim, iki yıllık 
bir uygulamadan sonra kaldırılmıştır. Bugün de bu 
böyle olacaktır. Neden?. Çünkü, peşin verginin, ge
lirin elde edilmesi ilkesiyle çök yakından alakası var
dır. Ücretli her ay vergisini öder. Niye öder?. Geliri
ni alır 'da, onun için öder. Gayrimenkul sermaye ira
dında gelirin elde edilmesi tahsile bağlanmıştır; ona 
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getJrdbOlirsCniz; ama tüccarın, gelinini elde etmesi, tah
sil esasına bağlı değildir, tahakkuk esasına bağlıdır. 
Yani, alacaklı hale gelmek, geliri doğuran unsur ol
maktadır. Bu yüzdendir ki, bu sistemi, bu ilkeyi ha-
fifietebilrnek için, «şüpheli alacaklar karşılığı» mües
sesesi getirilmiştir, «değersiz alacaklar karşılığı» mü
essesesi getirilmiştir, ilâ - âhirihi. 

Binaenaleyh, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisin
de, tahsil için, vergi alacağını doğuran olay ilkesini 
değiştirmediğiniz sürece, peşin verginin aksaklıklar 
doğuracağında kuşku yoktur. Bunu da böyle arz et
tikten sonra, bir hususa daha değinmek istiyorumi. 

! Kurumlarda tarh ve tahakkuk ettirilen Katma 
Değer Vergisinin yüzde 10'u - tümü sırasında da arz 
etmeye çalışmıştım - tarh ve tahakkukun olmadığı za
manlar da vardır; çünkü Katma Değer Vergisinde 
mahsup, satın alınan tüm girdilere İsabet eden ver
ginin mıahsubudur; satılan malilara isabet eden vergi
nin mahsubu değildir. Bu itibarla, stok faaliyetiyle 

i çalışanların, sürekli stok yapma durumunda olanîa-
! rın Katma Değer Vergisi beyannaımesindeki tahak-
\ kuklan düşük olabilir ya da hiç olmayabilir. O zaman, 

tarh ve tahakkuk esasına bağlandığı için, Katma De
ğer Vergıisinin alınması mümkün değildir; ama öbür 
tarafta, bir küçük esnaftan, tüccardan almak mecbu
riyeti vardır; bu, birinci nokta. 

«Bunu sadece biz getirmiyoruz, yeni değil; dün
yanın birçok ülkelerinde tatbik ediliyor...» 

': Benim hatırladığıma göre, Katma Değer Vergisini 
esas almak suretiyle peşin verginin alındığını ben san
mıyorum; varsa, hükümet kanadı açıklasın. Bu nedir? 
Mademki bizde Gelir ve Kurumlar Vergilerinde be
yan ilkesi vardır - beyan ilkesi, beyanların doğru ol
duğu faraziyesi esası üzerine dayanır. Ne zamana ka
dar? Hilafı tespit veya ispat edilinceye kadar - bina
enaleyh, bir önceki yılın beyan edilen gelir unsurları
nın esas alınması, bana en sıhhatli bir yoldur gibi 
geliyor. 

ikinci konu : Banka ve Sigorta Muameleleri Ver
gisine tabi olanlarda yüzde 3'ün yüzde 50'sini alı
yorsunuz. Niçin? Çünkü banka, Katma Değer Ver
gisine tabi değil. Banka ve Sigorta Muameleleri Ver
gisi KDV'yi ikame eden bir vergidir; ama nispet fark
lılığı vardır; birinde yüzde 10, diğerinde yüzde 3'tür. 
Burada yüzde 10'un yarısını alıyorsunuz, orada yüzde 
3'ün yarısını alıyorsunuz. Şimdi, Gümüşhane'deki 
bir manifaturacıdan Katma Değer Vergisinin yarı
sını yüzde 10'un yarısı yüzde 5'i alıyorsunuz; ama 
Gümüşhane'deki bir tş Bankasından veya Ticaret 
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Bankasından yüzde 3'ün yarısı olan yüzde 1,5'u alı
yorsunuz. Bu, adalet hissiyle de kabili telif değildir. 

Saygı ile arz ederim. (SHP, MDP ve Bağımsızlar 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Söz is
tiyorum. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Bende söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, Sayın Bakandan 
sonra. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; biraz önce konuşmalarında ifa
de ettiği üzere, bugün itibariyle Türkiye'mizde tev-
kifat yoluyla, stopaj yoluyla vergi ödeyen birçok mü
kellef vardır; ücretliler vardır. Gayrimenkullerin iş
yeri olarak kiraya verenler stopaj öderler, serbest 
meslek mensupları yaptıkları faaliyetler için stopaj öder
ler müteahhitler elde ettikleri istihkakların belli bir 
bölümünü stopaj olarak idarede bırakmak zorunda
dırlar. Eğer, bir faaliyet yapılmışsa, bu faaliyet bir 
kazanç getiriyorsa, bu faaliyetle ilgili olarak bir vergi 
ödenmesi gerekir ilkesinden hareket ederek ve toplu
mun çok önemli bir bölümünü - takdim konuşmamda 
rakamlarla ifade ettiğim üzere - milyonlar ve milyon
larca mükellefi bü şekilde vergilendirdiğimize göre, 
bu uygulamayı yaygınlaştırmak üzere, gerek Gelir Ver
gisi mükelleflerinin, gerekse Kurumlar Vergisi mü
kelleflerinin de dahilî tevkifat yoluyla belli bir mik
tar stopaj ödemeleri öngörülmüştür. 

Bu ödenecek stopaj, Katma Değer Vergisi - beyan
namesine bağlanmış; beyan edilen ve mahsuplar ya
pıldıktan sonra ödenmesi gereken Katma Değer Ver
gisinin en çok yarısı kadar bir miktarın Ödenmesi 
esası getirilmiştir. Neden «En çok yarısı kadar' ifa
desini de açıklamaya çalışmıştım ve takdim konuş
mamda demiştim ki, bu uygulamaya geçerken bir yu
muşak geçiş süresi öngörülmektedir. Ekonominin bu 
uygulamaya kendisini alıştırabilmesi, kuruluşların ve 
şahısların bu ilave vergi yüküne kendilerini uydura
bilmeleri için, ödeyecekleri en çok Katma Değer Ver
gisinin yarısı kadar olan meblağı, belli bir süre, me
sela dörtte biri kadar; daha sonra, mesela yarısı ka
dar; ondan Sonra da tamamı kadar almayı öngörmek 
suretiyle, ekonominin bu geçişe kendi kendisini adap
te etmesi sağlanabilir. 
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Yine «En çok yarısı kadar» ifademi de, değişik 
kâr sağlayan faaliyet gruplarında değişik yüzdeler 
uygulamak suretiyle, onların kazançlarının bir mik
tarının birikerek bir fon teşkil etmesi ve yatırım 
yapabilmeleri, faaliyetlerini idame ettirebilmeleri im-
kânı öngörülmektedir, diye ifade etmeye çalışmıştım. 

Değerli arkadaşlar, «Dahilî tevkifat, Katma Değer 
Vergisi sistemini zedeleyecektir. Katma Değer Ver
gisi Verenler mutlaka azalacaktır» gibi iddiaları da 
kabul etmek mümkün değildir. Katma Değer Vergisi, 
bugün itibariyle, ekim ayında 139 milyarlık bir tah
silatı sağlayacak mertebeye gelmiştir. Eksiklerimiz 
vardır; ama etkin ve yaygın denetim sonunda, ya
zar kasanın kullanılması, yeminli malî müşavirlerin 
devreye girmesi ve buna mümasil birçok uygulama
ların başlaım'aısnırudan sonraı, elde ed'ilemeyeıı kazançla
rın elde edilebilir hale gelmesi ve vergilendirilebilir 
hale gelmesi sonucunda, Katma Değer Vergisi uy
gulamasının çok daha iyi bir seviyeye ulaşacağına 
inancımız tamdır. Katma Değer Vergisinin büyümesi 
ile beraber, bu dahilî tevkifat miktarları da artacak
tır. 

Daha önceki peşin vergi uygulamasında, maale
sef, en az kazanandan 50 bin, en çok kazanandan da 
600 bin liralık peşin vergi alınması esası getirildiğin
den ve o tarih itibariyle 50 bin lira, çok az para ka
zanan kesim için ödenemeyecek kadar bir yüksek 
meblağ teşkil ettiğinden ve mükelleflerin, mukayese 
yaparak milyonlarca lira matrah beyan eden kimse
lerin Ö00 bin Uina peşin; vergi ödemek ısusnetityile bu 
işin içinden çıkmalarını haksız görmeleri sonucunda 
bu uygulama başarılı olamamıştır; ama şimdi getiri
len sistemde bir mantık vardır, bir adalet duygusu 
vardır. Eğer siz faaliyet yaparsanız, bir hizmet sunar
sanız, bir malı satarsanız, bir katma değer yaratırsınız, 
bununla ilgili olarak bir Katma Değer Vergisi ödeye
ceksiniz ve yine buna bağlı olarak da, belli bir mik
tar stopaj ödeyeceksiniz. 

Sayın1 Başkan, değerli milletvekilleri, meseleye bu 
açıdan baktığımız takdirde, yaklaşımımızın uygun ola
cağını ifadeyle, sizin de kabul edeceğinize inanarak, 
konuyu tasviplerinize arz ediyorum. --, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sungurlu, söz hakkınız doğmuştur; buyu

run* efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; dahilî tev
kifat ve stopaj kesilmesi görüşmeleri yapılırken, bu 
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arada Savunma Sanayii Fonu ile alakalı bir mesele 
de gündeme geldi; önce bunu izah etmek istiyorum. 

Şimdi, Anavatan Partisi olarak, gerek fonlarda, 
gerek belediyelere, mahallî idarelere yapılan yardım
larda şu tenkit ile karşı karşıya kalıyoruz: «Parayı 
veriyorsunuz; fakat kontrol etmiyorsunuz» diyorlar 
yani belediyelerin, mahallî idarelerin başına jandarma 
dikmemiz isteniyor. Biz de kendilerine, «Biz demok
rasiye inanıyoruz ve insanlara saygımız var. Bu mü
esseseler kendilerini idare ederler» diyoruz. 

Şimdi, demokrasiye böylesine inanan bir parti
nin, Meclise saygısızlığı söz konusu olamaz. Savun
ma Sanayii Fonu ile alakalı tasarı Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşüldüğü zaman, vergi ile alakalı 
tasan görüşülüp bitmiş veya görüşmelerin sonuna ge
linmiş idi, yani bu dahilî tevkifat maddesi komis
yondan geçmişti. Sayın arkadaşımız bu^hususu bile
medikleri için, iki kanunun tehiri meselesinde yüce 
Mecliste böyle bir meseleyi gündeme getirmiştir; ev
vela bunu arz ederim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yasalaşmamıştı; biz 
genel Kuruldan bahsediyoruz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Efendim, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp, 
Meclise öyle gelmiştir; o inceliği herhalde takdir 
buyurursunuz. 

Şimdi, «Neden dahilî tevkifat veya stopaj, Kat
ma Değer Vergisine bağlanıyor? Bir yıl önceki be-
yan üzerinden alınsın» deniyor. 

Bir yıl önce, bir tüccar büyük bir kâr etmiş; bir 
yıl sonra da o kârı elde edebileceği düşüncesiyle onun 
üzerinden vergi alllmaık, sa'tmajdiığı, iyapmaıdığı ticaret 
üzeıfaden vıeırgji atoıalktır. Bu dia; düşlünütoıüıştür ve daha 
aJdatetısdz olabileceği aflcla gelmektedir. Başka bir 'tüccar. 
bir yıl önce az satış yapmış, bir yıl sonra ise fazla 
satış yapmış olabilir. Onun için, kanaatimizce, Kat
ma Değer Vergisi üzerinden, alınırsa, yaptığı hakiki 
bir alışveriş üzerinden vergi alınmış olur. 

Dün veya evvelki gün, burada bir meseleyi izah 
ederken söylemiştim; bir esnafın 40 bin liralık bir 
mal aldığını düşünelim, buna 4 bin lira Katma De
ğer Vergisi ödüyor. Bunu, yüzde 25 kâr ile 50 bin li
raya sattığında 5 bin lira Katma Değer Vergisi tah-
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sil ediyor. Yani, ödediği Katma Değer Vergisi 4 
bin lira, tahsil ettiği Katma Değer Vergisi 5 bin li
radır ve aradaki fark bin lira; bunun azamî yüzde 
501sıi olan 5010 lîrajdiır. Yani yaiptığı alışverişin yüzd? 
l'i miktarında bir stepaj ödeyecektir. Bu, yapılan kâr
la alakalı 'bir miktardır ve son derece cüzü bir mik
tardır. 

Şimdi, bazı müesseselerde, bazı mallarda şahsî-
leştirmek söz konusu değildir. Çünkü, kendileri de 
ifade buyurdular, bazı mallarda kâr hadleri yüksek
tir, bazı mallarda düşüktür. Şimdi, kâr hadleri dü
şük olan mallarda, daha düşük seviyede tutabilmek 
için - yüzde 50 azamîdir, biraz evvel misal olarak 
verdiğim gibi - azamî yüzde 1 nispetindeki bir vergi 
dalbi bazı mallar için yüksek olabilir düşüncesiyle, 
Bakanlar Kuruluna verilen yetkide azamî had tes
pit edilmiştir, Bu ittilbarla, salhsîleştiınmeık söz konusu 
değildir; aksine, burada sektör bazında meseleye eğil
mek ve yine kendilerinin ifade ettikleri gibi adaletli 
hareket edebilmek için bu mesele gündemdedir. 

Bu itibarla, konu Katma Değer Vergisine bağ
lı olarak kesilen bu stopajın dünyanın başka bir ye
rinde örneği olup olmaması meselesi değil; burada 
münakaşa edilebilecek olan, bunun kesilip kesileme-
yeceğidir. 

Şimdi, memurdan, işçiden vergiyi peşin olarak 
alıyoruz; esnaftan serbest meslek erbabından veya ku-
rumdanda çok cüzi miktarda alınmakla adaletin ren
cide edildiği söylenemez; ama daha başka düşünceler
le karşı çıkmak söz konusu olabilir; ancak, ileri sü
rülen hususların hiçbirisi doğru değildir. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Vergi Kanunu Tasarısının 79 

uncu ınadd'el&i ile getıiriillen fmlütaırer 401 inci madde
sinin, kurumlar vergisi mükelleflerinin, cari vergi
lendirme dönemindeki kurumlar vergilerine mahsup 
edilmek üzere peşin vergiye tabi tutulmalarını amir
dir. Kurumlar Vergisi oranı bu tasarının 25 inci mad
desi ile yüzde 46'ya çıkarılmakta ve bu oranın yüzde 
50'ye lilblaığı liçin Ihtülkıüımöte yetki bilmektedir. Du
rum bu merkezde iken 'ajynı yıl içlinde alyrıca kuruim-
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lardan peşin vergi istenmesi, ekonomik politikanın 
ağırlaşan tesiri altında zorluklarla karşılaşan kurum
ları, daha da müşkül duruma sokacaktır. Bu itibarla 
adı geçen maddenin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fenni Islimyeli Ferit Melen 
Balıkesir Van 

Rıfat Bayazıt Haydar Koyuncu 
Kahramanmaraş Konya 

İsmail Şengün 
Denizli 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

[PLAN VE İBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor mu? 
FENNİ 1SLİMYEL1 (Balıkesir) — Biraz evvel 

açıkladım Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
önergeyi kabul edenler... önergeyi kabul etmeyenler.. 
önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, 81 inci maddeyi 80 inci 
madde olarak okutmadan önce, sayın üyelere dağı
tılmış bulunan 357 sıra sayılı basmayazıda, bu çer
çeve maddenin düzenlenmesinde maddî bir hata var
dır. Maddenin, şekil bakımından, kanun tekniğine 
uygun olarak iki çerçeve madde halinde düzenlen
mesi gerekmektedir. 81 inci maddeyi 80 inci madde 
olarak düzeltilmiş şekli ile okutuyorum: 

Madde 80. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununa 2970 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle ekle
nen geçici 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak his
selerinin veya gayrimenkullerinin 1984 yılında satı
şından doğan kazançların tamamının, 1985 ve 1986 
yılında satışından doğan kazançların % 80'inin, 1987 

yılında satışından doğan kazançların % 70'inin ve 
1988 yılında satışından doğan kazançların % 60'ının 
kurum sermayesine ilave edilmesi şartıyla, sermayeye 
dkflemıen bu (kazançlar (vergMndlen mlüjsltesnadır. 

Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde 
herhangi bir surette işletmeden çekilmesi veya işlet
melerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazan
cı sayılarak vergiye tabi tutulur.' 

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

Madde üzerinde verilmiş olan bir önerge var, oku
tuyorum : 

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

sının çerçeve 80 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini ve Kurumlar Vergisi Kanununun ge
çici 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Haydar Özalp Mustafa Kemal Toğay 
Niğde İsparta 

Mehmet Sağdıç Lutfullah Kayalar 
Ankara Yozgat 

Ledin Barlas 
Adana 

MADDE 80. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununa 2970 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile ek
lenen geçici 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
bir fıkra eklenmiştir. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel 
kanunlarına göre kurulan kooperatifler, ortağın sa
hip olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksı
zın isıtisnadan yararlanırlar. Ancak iştirak hisseleriy
le gayrimenkullerin satışından doğan kazanç serma
yeye eklenmeyerek özel bir fon hesabında gösterilir 
ve hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmaz, kooperatifin 
amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

Gerekçe : Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 10 
uncu maddesi hükmü uyarınca tam mükellefiyete tabi 
kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkulleri
nin satışından dğan kazançlar kurumlar vergisinden 
müstesnadır. Ancak kooperatiflerin ilgili kuruluş ka
nunlarında ortakların sahip olabileceği en üst pay 
tutarı sınırlandırılmış bulunmaktadır. Bu nedenle koo
peratiflerin iştirak hisseleriyle gayrimenkullerinin sa
tışından doğan kazançların sermayeye eklenmesi müm
kün olmadığından, kooperatifler söz konusu istisna
dan yararlanamamaktadırlar. 
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Anılan maddeye eklenen fıkra ile kooperatiflerin
de söz konusu istisnadan yararlanmaları sağlanmak
ta, böylece mükellefler arasında eşitlik sağlanmakta
dır. 

-BAŞKAN — önergede bir değişiklik yapılması 
gerekti, şimdi o şekli ile yeniden okutuyorum : 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve arkadaşları
nın önergesi : 

MADDE 8CL — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununa 2970 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle ekle
nen geçici 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel 
kanunlarına göre kurulan kooperatifler, ortağın sahip 
olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın 
istisnadan yararlanırlar. Ancak iştirak hisseleriyle 
gayrimenkullerin satışından doğan kazanç sermaye 
eklenmeyerek özel bir fon hesabında gösterilir ve hiç 
bir şekilde ortaklara dağıtılmaz, kooperatifin amaçla
rının gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — KatüV 
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama ya
pacak arkadaşımız var mı? Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Ka'bul edilen önergeye göre, madde 80'in çerçe
vesi şu şekle gelmiştir : «5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununa 2970 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiy
le eklenen geçici 10 uncu maddesinin birinci ve dör
düncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye bir fıkra eklenmiştir» 

80 inci maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çerçeve 81 inci maddeyi oku
tuyorum : 

MADDE 81. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

«Geçici Madde 11. — 1 Ocak 1986 tarihinden ev
vel ihraç kanunlarına veya Devletin, kanunların ver
diği yetkiye dayanarak akdettiği mukavelenamelere 

göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul 
edilmiş olan msnkul kıymetlerin temettü faiz ve ik
ramiyeleri kurumlar vergisinden müstesnadır.» 

BAŞKAN — Geçici 11 inci maddeyi müzakereye 
açıyorum. 

Madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Önerge?..Yok. 
Geçici 11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 12'yi okutuyorum : 
«Geçici Madde 12. — Bu Kanunla değiştirilen Ku

rumlar Vergisi Kanununun değişik 25 inci maddesin
de yazılı vergi nispeti, kurumların 1985 takvim yılı 
kazançlarına ilişkin olup 1.1.1986 tarihinden itibaren 
beyanı gereken kazançlar hakkında da uygulanır.» 

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

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde 13'ü okutuyorum : 
«Geçici Madde 13. — 2362 sayılı Kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yürürlük tarihi- . 
ne kadar ayrılmış olan ihtiyaç akçeleri ve banka pro
vizyonları, bunların sermayeye eklenmesi veya or
taklara dağıtılması hallerinde, sermayeye eklendiği 
veya dağıtımın yapıldığı yılın ticarî kazancına vergi
lendirilmeden önceki brüt tutarları üzerinden ilave 
edilir. Teşebbüsün tasfiyesi halinde ise tasfiye kârı
nın hesaplanmasında nazara alınır. 

Bu ihtiyat akçeleri ve banka provizyonları üzerin
den ödenmiş bulunan kurumlar vergisi ile tevkif yo
luyla ödenen gelir vergileri, ödenecek gelir ve kurum
lar vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen 
vergiler iade edilmez.» 

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

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde 14'ü okutuyorum : 
«Geçici Madde 14. — 1.1.1986 tarihinden önce 

ihraç kanunlarına veya Devletin, kanunların verdiği 
yetkiye dayanarak akdettiği mukavelenamelere göre 
mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş 
olan menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istis
na edilen temettü, faiz ve ikramiyelerine isabet eden 
giderler, (Gerçek giderlerin kati olarak tespit edilme-
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mesi halinde, bahis konusu gerçek giderler, Kurum
lar Vergisinden muaf menkul kıymetler portföyünün 
itibarî değer toplamına, T. C. Merkez Bankası Mec
lisince menkul kıymetler portföyü ile ilgili giderler 
nazara alınarak tayin olunacak ortalama gider emsa
linin uygulanması suretiyle bulunur. Vergiden muaf 
menkul kıymetler portföyünün itibarî değer toplamı, 
ilgili hesap dönemine dahil ayların son günündeki 
vergiden muaf menkul, kıymetler portföyünün ortala
ması esas alınmak suretiyle tespit olunur.) kurum ka
zancının tespitinde indirim olarak kabul edilmez.» 

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

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

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Şimdi çerçeve 81 inci maddeyi, kabul edilen geçici 

madde 11, 12, 13, 14 ile birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi metne bir madde ila
ve edilmiş olduğundan, bundan sonraki maddeler üze
rinde yazılı numara üzerinden yürütülecektir. 

82 nci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
2978 Sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında 

Kanun ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 82. — 2.2.1984 tarih ve 2978 sayılı «Üc

retlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun»un adı, «Vergi 
ladesi Hakkında Kanun» olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Bize gelen yazılı başvuruda, Milli
yetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın İsmail 
Şengün sjöz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Şengün. 
MDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De

nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanunun adı, şim
di görüşmekte olduğumuz madde ile. Vergi ladesi 
Hakkında Kanun olarak değiştirilecektir. 

Ücretlilere Vergi ladesi Kanunu Tasarısı takriben 
iki yıl önce yüce Meclisfe görüşülürken, Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına, niçin sadece ücret
lilere vergi iadesi diye sormuştuk. Niçin esnafa da 
vergi iadesini tanımıyorsunuz, niçin çiftçiye de vergi 
iadesini tanımıyorsunuz, demiştik. Zamanın Sayın 
Maliye Bakanı, «Bir süre sonra onu da tanıyacağız; 
çünkü, kanun maddesi içinde, muhtelif mükellef grup
larını, bu kanun maddesi kapsamına almaya ya da çı-
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karmaya hükümeti yetkili kılan bir husus vardır; o 
yetkiden bilistifade bunu uygulayacağız» buyurdular, 
hatırlarlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu yetki, yani esnafın, çift
çinin vergi iadesine muhatap olabilmesiyle ilgili yetki, 
iki yıldan beri, hükümet tarafından kullanılmamıştır. 
Niçin kullanılmamıştır; tabîi kendi politikalarıdır; bu
nunla beraber, kanun bu yetkiyi vermiş olmasına rağ
men niçin bugüne kadar kullanılmadı diye sormak
tan da kendimizi alamıyoruz. Çünkü, şimdi tasarıya 
bir ibare eklenmek suretiyle, ticarî kazançlar, ziraî 
kazançlar ve meslekî kazançlar nedeniyle Gelir Ver
gisine tabi olan mükellefler artık vergi iadesinden fay
dalanabileceklerdir. 

Biz, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu olarak 
şöyle düşündük : Herhalde iki yıl önce yüce Meclisin 
hükümete tanıdığı bu yetki, bizim de aynı görüşü ifa
de ettiğimiz şekilde, Anayasaya uygun bir yetki de
ğildi ve o nedenle hükümet, bu yetkiyi iki yıldan beri 
kullanmadı; ancak şimdi bu yetkiyi kullanmak için 
başvurmuş ve tasarı bu şekilde getirilmiştir. Biz, hü
kümet adına, bunu bir gelişme olarak kaydediyoruz. 
Devamlı olarak, alınan yetkiler Anayasaya aykırıdır 
diye bu yüce kürsüden, ifadede bulunuyoruz. Hakika
ten şimdi hükümet de bu yetkiyi bir madde olarak 
getirmiş olmakla, bizim bu iddialarımıza katılmış ol
maktadır; bunu bir gelişme olarak kabul ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu «vergi iadesi» ibaresi 
üzerinde de kısaca durmak istiyorum. Kanunun asıl 
amacı nedir? Kanunun asıl amacı vergi iadesi de
ğildir. Kanun, gayrı resmî olarak bir kontrol me
murluğu ihdas etmektedir; 5,7 ila 6 milyona varan 
ücretlileri, son iki yıldan beri kanun, vergi kontrol 
memuru saymıştır, gayrı resmî olarak vergi kontrol 
memuru saymıştır. Getirilen tasarı ile bu rakam bel
ki bir misli daha artırılmaktadır; bu noktaya bir sü
re sonra tekrar geleceğim. 

Kanunun asıl amacı, gerçek amacı, vergi kontro
lü yaptırabilmektir. Niçin buna ihtiyaç duyulmuştur? 
Bu yüce kürsüden defaatle ifade edildi; maalesef, 
Türkiye'de büyük oranda vergi kaçağı vardır; bu res
mî kayıtlara da yansımış durumdadır ve maalesef, 
bakanlığımız, bu kaçakların üzerine gitme imkânına 
sahip değildir veya bu kaçakları tamamen ortaya çı
karacak kadroya sahip değildir. 

Türkiye'de vergi kontrolü, takriben 2 500 • 2 600 
eleman tarafından yapılmaktadır. Bugün 52 milyona 
yaklaşan Türkiye'de 2 600 küsur kişi vergi kontrolü 
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yaparsa, gayet tabiî çok büyük ölçüde vergi devlet 
kasasına giremeyecektir ve işte onun için bu 2 600 
kişiye, takriben 6 milyonluk gayrî resmî bir kontrol 
memuru ordusu eklenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı ilk defa yüce Mecli
se geldiğinde, yani iki yıl önce, ücretlilerle ilgili ta
sarı yüce Meclise geldiğinde bize dendi ki, «Biz fa
tura alışkanlığı yaratmak istiyoruz ve dolayısıyla bir 
otokontrol sistemi getirmek istiyoruz.» Bir de, dedi
ler ki, «Yeminli malî müşavirliğe hazırlık olmak üze
re bunu getirdik» ve arkasından da ilave edildi, «Kat
ma Değer Vergisine de hazırlık olmak üzere biz bu 
sistemi getirdik.» 

Şimdi sayın milletvekilleri, Katma Değer Vergisi 
uygulanalı bir yılı geçti; dün de yeminli malî müşa
virlik müessesesi kabul edildiğine göre, bu amaçların 
artık ortaya sürülmemesi gerekir, yani, vergi iadesi 
konusunda, ne Katma Değer Vergisine hazırlık söz 
konusudur, ne de malî müşavirlik müessesesinin yü
rütülmesi bir anlam taşımaktadır. 

Tabiî, bu işi vatandaşa gayri resmî olarak yaptı
rıyoruz; ama meccanen yaptırmak da mümkün değil. 
O nedenle, hükümet, belki, devede kulak, çok küçük 
oranda - maaşların ya da ücretlerin hakikaten çok 
küçük oranında - bir miktarı da gözden çıkarmak 
zorunda kalmıştır. Bu miktar, 1984 yılında 50 küsur 
milyar lira idi; bu yıl - tabiî kesin rakamlar ortada 
yok - takriben 200 milyar lira civarında olacağı ifade 
edilmektedir. 

ŞLmidli, bizim aklımıza şu geliyor : Sayın Bakan, 
«Türkiye'de vergiler en az maliyetle toplanimaktadır» 
buyurmuşlardır ve bunu ibir iftihar vesilesi olarak 
da ortaya atmışlardır. Evet, Türkiye'de -eğer toplanan 
vergilere ve bu vergiler İçki maaş ödemekte olduğu
muz kadrolara 'bakarsak- takriben 1 lira sarf etmekle 
100 lira toplanalb!ilme!kted'ir. Bu cidden, Maliye Ba
şkanlığında gelirlerle ilgili olarak çalışan devlet rne-
tmurflarımızın ne kadar 'büyük feragatla çalışmakta 
olduklarının çok açık 'bir işaretidir ve dünya stan
dartları içinde de ön sıralarda yer alır. Yani, 'büyük 
miktarda vergiyi az bir mıaliiyetle toplayabilmek çok 
önemli bir olaydır. 

Yalnız, ^öyh bir soru hatırımıza geliyor : Ver
gi iadesi olarak 'bu yü 200 milyar İra ödeyeceğimize 
göre ve bunu gayri resmî olarak otokon'trol vazifesi 
yapan vatandaşlara (gayri resmî vergi memurlarına) 
ödeyeceğimize göre, ıbu durumda vergi toplanla ma
liyeti birdenbire yükselmektedir. Vergi toplama ma-. 
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liyeti eslkiden 100 lira için 1 Ira iken, 'bugün yakla
ştık 8 lirayı geçmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada, vergi toplama 
'maiyetlerinin 'artışı yanında, ücretlilere Vergi ladesi 
Kanununun Türkiye'de 'toplamı iş hacmini ne kadar 
yükselttiğime de kısaca değinmek lazımdır. 

Biliyorsunuz, vergi liadesi dolayısıyla toplanması 
gereken faturaların sayısı 'fevkalade artmış durumda
dır. Her ay ortalama olarak sizlerin, vatandaşların, 
memurların ve ücretlilerin, ne kadar fatura topla-
malkta olduğunun tespiti mümkündür. Bu tespitler 
sonunda ortaya çıkacak otlan 'bu kadar çok sayıdaki 
faturaların nasıl denetimden geçirilebileceği de şu 
•kürsüden mutlak suretle cevaplandınlmalıdır ki- biz 
eskiden 100 lirayı 1 lira ile toplarken, şimdi 8 lira ile 
toplayab'll'iyorsak- bunun karşılığını aldığımızı da or
taya koyabilelim. 

Sayın milletvekilleri, kırtasiyecilikle mücadele ede
ceğini söyleyen 'bir hükümetin, kırtasiyeciliği gerekti
ren böyle 'bir vergiyi getirmesi ve fakat 'kırtasiyeciliği 
alabildiğine teşvik etmesi de maalesef büyük 'bir te
zattır. Bunu da burada işaret etmek lazımıdır. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, lütfen toparlayalım 
efendim. 

33MAÎL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın 'milletvekilleri; biz diyoruz ki; bu verğinün 'ismi 
yanlış; 'bu verginin ismi, «Vergi 'iadesi» değil, «Gay
ri resimî kontrolörlük ve vergi iadesi» olmalıdır. 

Derin saygılar sunuyorum. (MDP sıralarındlan al
kışlar.) 

EAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Başka söz isteyen?... Yok. 
Madde üzerinde önerge?... Yok. 
Soru sormak isteyen?... 
Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şimdi efendim, ver

gi 'iadesiyle 'bir taraftan Vatandaşta ek 'bîr gelir sağ
landı, 'bir taraftan da fatura düzeniyle vergi kaçağı 
önlendi; fakat bugüne kadar vatandaşa ne verilmiş, 
devlet ne kadar vergi almış?. 'Bu konuda 'bir istatistik 
var mıdır?. 

Sayın balkanımızdan bu, konuların cevaplandhrıl-
îmasını rica ediyorum, 

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

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş-
ikan, değerli üyeler; ücretlilere vergi iadesi hadise
si malumunuz olduğu üzere 1984 yılının 'başında Ibaş-
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ladı ve bu uygulama yılı içinde birçok düzeltmelere, 
değışi'küktere uğradı, 1985 yılında da nihaî şetoünü al
dı. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 1984 yılı için
de tabalkkuk edıen vergi iadesi r akamu takriben 50 
milyar lira mertebesindeydi, ödenen rakam da 35 mil
yar lira mertebesindeydi. Bu rakam, 1985 yılı Haziran 
sonu itibariyle 109 milyar lira mertebesine varmıştır 
ve yıl sonunda da 200 milyar liraya ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, hedefimiz, hep tekrar ettiğimiz 
gibi, memleketimizde belge düzeninin mutlaka sağlan
masıdır. Esnaf, tüccar, sanayici, aldığı malın fatura
sını mutlaka almak mecburiyetindedir sattığı malın 
faturasını mutlaka vermek mecburiyetindedir. 

Ücretlilere vergi iadesi, bir taraftan, ücretliye 
belli bir miktar ekonomik ilave getirmeyi amaçlamış, 
bir taraftan da hakikaten -ifade edildiği üzere- belge 
düzeninin yerleşmesi konusunda önemli bir adım ol
muştur. 

Daha önce de, «Neden bu kanun buraya geliyor?» 
diye bir sual sorulmuştu; bu vesileyle onu da açıkla
yayım : Kanunun adı değişmektedir. Ayrıca, kapsam 
genişletilmekte, ücretlilerin yanında, diğer kazanç sa
hibi mükelleflere de vergi iadesinden faydalanma im
kânı getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, vergi iadesi acaba ne kadar 
vergi artışına sebep olmuştur? Tabiî ki, bunu hep be
raber göreceğiz; ama nerede göreceğiz? Kısmet olur
sa, 1985 yılı faaliyetlerinden elde edilecek ve 1986 yı
lında verilecek beyannamelerde göreceğiz. Bunu, bu
gün hemen söylemek biraz zor; ama bu söylediğim 
109 milyar rakamının senenin ilk yarısına ait olması 
ve yapılan alışverişlerin belgelendirilmesi, bu belge-
'sndirilen alışverişlerden bir kazancın doğması ve bu 
kazançtan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi tahsi
latının yapılabilmesi hadisesi, herhalde 1986 yılında 
kendisini net bir şekilde gösterecektir. 

Çok teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

83 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 83. — 2978 sayılı Kanunun 27.2.1985 

tarih ve 3158 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi
nin birinci fıkrası (bu fıkranın mal ve hizmet alım
larını belirleyen bent hükümleri hariç olmak üzere) 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Tam mükellefiyete tabi olup, ücret geliri elde eden
ler, ticarî, ziraî (Küçük çiftçi muaflığından yararla
nanlar dahil) veya meslekî kazançları nedeniyle gelir 
vergisine tabi olan mükellefler, emekli, maluliyet, dul 
ve yetim maaşı alanlar ile bunların eş, çocuk ve bak
makla yükümlü oldukları kimselerin; kamu idare ve 
müesseseleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir ver
gisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 
(Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi ile ver
giden muaf tutulmuş kurumlar dahil) aşağıda yazılı 
mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tutulur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde konuşmak üze
re Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
İsmail Şengün, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın IBarış Can kaydedilmiş durumdadır. 

IBaşka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

İsmail Şengün buyurun. 

MDP GRUBU ADINA ISMAtL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi 
kanunun isminin «Vergi ladesi Hakkında Kanun» 
olarak değiştirilmesi, tabiî, bu kanunun kapsamına 
ticaret erbabının, ziraat erbabının ve meslekî kazanç 
sahiplerinin ilave edilmesi sonucunu ortaya çıkarı
yor. 

Şimdi bu şekilde eğer kaba bir rakam vermek la
zım gelirse, kanun yaklaşık 12 milyon kişiyi kapsaya
caktır; * yani Türkiye'de -şöyle söylemek mümkün-
batıdan doğuya en uç noktaları ele alırsak ve bu uç 
noktaların içine Karaburun'dan, Ağrı'nın hudut nok
tasına kadar fertleri birer birer dizersek, bir tek sı
ra değil; fakat takriben dört sıra dizmek suretiyle 
12 milyon kişiye varmak ,̂ mümkün olacak; -tabiî bu 
kaba bir hesap- yani, bütün yurt sathı gayri resmî 
vergi kontrol memurlarıyla doldurulmuş^ oluyor. Ar
tık bundan sonra beklenilen, herhangi bir mazeret 
değil, bugüne kadar gerçekleşmiş vergi kaçaklarının 
yakalanması, Hazineye gelir kaydedilmesi olmalıdır. 
Çünkü, bu kadar geniş bir kadroyu denetim, kontrol 
elemanları olarak kullanmak hakikaten büyük bir iş
tir, -tabiî tasarının içerdiği şekilde aynıyla uygulan
ma imkânına sahip ise- ama bunun içinde 4 milyon 
küsur çiftçi, işverene, malını sattığı kişiye, köyünden 
gelip, şehre inip alışverişten elde ettiği birkaç fatura
yı ibraz edemezse, tabiî o zaman 12 milyon kişi bir
denbire 8 milyon kişiye düşecek. Bunun yanında, bü
yük kırtasiye getiren bu işlemler çokları için hakika
ten can sıkıcı ve hakikaten keçiboynuzu gibi bir an 
lam taşıyacaksa, onlar da bu işten vazgeçecekler vt 
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sonuçta belki yine, altı - yedi milyonluk bir kitle 
kontrol uzvu olarak kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının bir noktada 
-belki şartlar elvermediği için diye cevap verilecek 
eksikliği var; o da şu : Götürü usulde vergiye tabi 
olanlardan yapılan mal ve hizmet alımları vergi ia 
desine tabi tutulmamaktadır. Götürü usulde çalışan
lar vergi iadesinden istifade edebileceklerdir; ama bun
ların bizatihi sattıkları mallar, verdikleri hizmetleı 
dolayısıyla bunlardan alışveriş etmek zorunda kalan 
vatandaşlar vergi iadesine muhatap olamayacaklardır. 
Bunun anlamı şudur : Kırsal yörelerde pek çok mü
kellef götürü usuldedir. Sayın bakanın birkaç gün ön
ce belirttikleri gibi, bu mükelleflerin, sayılan sekizyü* 
bin ilâ dokuzyüz bin kadardır. Demek ki, sekizyü2 
bin ilâ dokuzyüz bin mükelleften alışveriş edenler, 
onlardan mal satın alanlar veya hizmet görenler ver
gi iades:nden yararlanamayacaklardır. 

Şimdi sayın bakan büyük bir ihtimalle diyecektir 
ki, tabiî yararlanamazlar; Çünkü, götürü usulde ver
giye muhatap olanlar fatura vermezler, vesika ver
mezler. Doğrudur, götürü usulde bugüne kadar ve
sika alınması mümkün olmamıştır; ancak, burada 
kanunun bir eksikliği olduğunu da ifade etmek bi
zim görevimizdir. Bu nedenle bir önerge de verdik-
kabul görür mü, görmez mi bilmiyoruz; bu, yüce 
Meclisin takdiridir- fakat verilecek cevabı da biliyo
ruz. Bununla beraber, bu tip bir uygulamanın.Türki
ye'de birtakım haksızlıklara yol açacağını da burada 
belirtmeyi görev sayıyoruz. Çünkü, köy yerindeki ve
ya bucaktaki bakkal, marangoz, esnaf, tamirci veya 
sanatkâr artık bundan sonra iş göremez hale gele
cektir. Köylü her fırsatta kasabaya yahut da ilçeye 
gidip alışverişini oradan yapmak isteyecektir, eğer bu 
küçük vergi iadesine müstahak olmak istiyorsa. 

Şehirlerimizde götürü usulde vergilendirilen kişi
ler, esnaf, marangoz ve tamirci bundan sonra iş ya
pamaz hale gelecektir. Bugüne kadar da zaten bunla
rın iş hacimleri fevkalade azalmıştır. Kimler iş yapa
caktır? Büyük sermaye sahipleri, daha doğrusu ger
çek usulde vergiye muhatap olanlar. Bunun anlamı, 
Türkiye'de bundan böyle götürü usulle vergiye mu
hatap olanların sayılarının gün geçtikçe azalacağı
dır. Bu sayıları azalanlar kimlerdir? Sizlerin «ortadi-
rek» dediğiniz* bizim «dar ve sabit gelirli» dedikleri-
mizdir. O nedenle bu noktada dikkatinizi çekmek isti
yorum. Değerli arkadaşlarım, şu halde, özellikle önür 
müzdeki yıllarda böyle bir erime, yok olma tehlike
sini göze almak zorundasınız. 

Şimdi, bir de şu noktaya,değinmek istiyorum; Sa
yın bakan biraz önce değindiler dediler ki; «Belge 
düzeni getirmek istiyoruz, bunu sağlamlaştırmak isti
yoruz.» 

Değerli arkadaşlarım, biz geçen yıl bu vergi ka
nunundan sonra Katma Değer Vergisi müessesesini 
getirmedik mi? Neydi Katma Değer Vergisi? Üreticiden 
tüketiciye kadar bütün halkalar, zincirler tamamlana
cak, hiçbir Vergi kaybına mahal verilmeyecek. Kat
ma Değer Vergisinden istenen buydu... Şu halde, şim
di getirilmekte olan bu tasarıyla biz neyi sağlamlaş-
tırıyoruz? Mademki, zincirin halkalarını tamamladık; 
bu şekilde daha kapsamlı bir kanun getirmekle, aca
ba, bizim getirdiğimiz Katma Değer Vergisi işlemedi 
mi demek istiyoruz? Sayın bakan iftiharla, «Ekim ya 
da eylül ayı sonuçları 100 küsur milyar liradır» di
yorlar. Bizim de her zaman ifade ettiğimiz gibi, as
lında bu belki de bir başarı değildir. Bize göre, Kat
ma Değer Vergisi sistemi henüz bekleneni vermemiş
tir. Onun içindir ki, hükümet bu tasarıyı getirmekte 
ve vergi kontrol memurlarının sayısını 6 milyondan 
12 milyona yükseltmek zaruretini duymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, küçük bir noktayı daha arz 
etmek istiyorum. Eğer bu kanun, hakikaten dar ve 
sabit gelirlilerin gelirlerine bir katkıda bulunacak bir 
kanun ise, bu amaçla getiriliyorsa, sizlerden rica edi
yorum; kiraların yüzde 20'sini değil, yüzde 100'ünü 
vergi iadesine tabi tutun. 

Neden diyeceksiniz. Değerli arkadaşlarım, Türki
ye çapında yapılmış bütün endekslerde kiraların ağır
lığı takriben yüzde 25'tir; siz bunu yüzde 5 olarak 
kabul ediyorsunuz; çünkü, kiraların ancak yüzde 20' 
sine vergi iadesi tanıyorsunuz. Eğer hükümetiniz sa
mimî ise, hakikaten, «Ben bu tasarı ile sadece vergi 
kontrolörlüğü yaptırmıyorum; ama vatandaşıma da 
bu güç hayat şartları ve enflasyon ezgisi içinde bir 
iadede bulunmak istiyorum» diyorsa, lütfen şu kira
ların sadece yüzde 20'sini değil, tamamını vergi iade
sine tabi tutmayı kabul etsinler. 

Derin saygılar sunuyorum. 

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

IBarış Can; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA H. /BAI&1Ş CAN (Sinop) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarı ile -bu 
kanunda yapılmak istenen değişikliklerle- vergi iade
sinden yararlanacak olanların kapsamı genişletilmek
te, ücretliler yanında çiftçiler, tüccar ve serbest mes
lek erbabı da vergi iadesi kapsamına alınmaktadır. 
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Geçim zorluğunun had safhaya ulaştığı yaşadığı
mız bu dönemde, küçük de olsa, esnaf, tüccara ve 
sanatkârlara birtakım ek imkânlar yaratmak yararlı 
olacaktır. Bu anlamıyla maddenin Özündeki espriye 
katılıyoruz. Ancak, vergi iadesi uygulamasının bugün
kü şekli ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri
nin hâsılatlarının kontrol etkinliğinin bulunmadığını, 
toplam belgelerin kontrolünün yapılamadığını, vergi 
iadesi alanların kırtasiyecilik ve bürokrasi içinde bo
ğulduğunu, vergi dairelerinin iş yükünün son derece 
arttığını belirtmek isteriz. 

öte yandan, daha önce de belirttiğimiz gibi, ge
çinmek için gelirinin tümünü harcayanlara vergi iade
si yoluyla yeterli bir gelir sağlandığını ve bu yolla ge
lir dağılımındaki adaletsizliğin giderildiğini iddia et
mek, fantaziden ve kandırmacadan öteye gidemez. 
Nitekim, aşağıda belirteceğimiz hususlar, vergi iadesi 
kanununda bu tasarı ile yapılmak istenen değişiklik
lerin, gelir dağılımındaki dengesizliği daha da artıra
cağını; aynen Gelir Vergisi tarifesindeki gibi -orada 
da belirtmiştik, açıklamıştık-, yüksek gelir grubuna 
girenlere daha fazla imkân yaratacağını, ayırma teo
risine, ters uygulamaya yol açacağını açıkça göster
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu belirttiğim 
hususu rakamlarla yüce kurula sunmak istiyorum. 
Böyle bir tablo irdelendiğinde, umarım bu farklılığın 
ne kadar açık ve seçik olduğu, tarafınızdan da tak
dir edilecektir. 

Ücretliler ve emeklilerdeki durumu, 6 gelir dilimi 
içinde eski şekli ve halen mevcut duruma göre alına
bilecek azamî vergi iadesinin durumu ve tasarıya gö
re alınabilecek azamî vergi iadesinin yıllık tutarları 
kıyaslaması ile sizlere açıklamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yıllık net geliri 250 bin lira 
olan bir ücretli veya emeklinin, halen mevcut duru
ma göre, vergi iadesinden alabileceği azamî yıllık 
iade tutarı toplamı 50 bin liradır; tasarıya göre ala
bileceği yine 50 bin liradır. İrdelediğimizde, fark sı
fırdır. 

300 bin liralık yıllık gelir diliminde, halen mevcut 
duruma göre alınabilecek azamî vergi iadesinin yıl
lık tutarı 60 bin lira; tasarıya göre alınabilecek mik
tar yine 60 bin liradır. Fark yine sıfırtır. 

350 bin lira için durum, halen mevcut duruma gö
re, alınabilecek azamî vergi iadesinin yıllık tutarı 
67 500 lira; tasarıya göre alınabilecek miktar 70 bin 
lira olup, fark artı 2 500 liradır. 

400 bin lirajık yıllık gelir diliminde, halen mevcut 
duruma göre, alınabilecek azamî vergi iadesinin yıl
lık tutarı 75 bin lira; tasarıya göre alınabilecek yıllık 
tutar 78 bin lira, fark 3 bin lira; 500 bin liralık yıl
lık net gelirde, halen mevcut duruma göre 90 bin li
ra, tasarıya göre alınabilecek miktar 93 bin lira, fark 
yine 3 bin lira; yıllık net. gelirin 700 bin lira olduğu 
bir dilimde, halen sıevcut duruma göre alınabilecek 
vergi iadesi tutarı 115 bin lira, tasarıya göre alınabi
lecek vergi iadesi tutarı 123 bin lira, fark yıllık 8 bin 
liradır. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, Ücretlilere 
Vergi ladesi Kanununda yapılmak istenen değişiklik
lerle, düşük ücretli memura, işçiye, asgarî ücretle ça
lışana hiçbir şey verilmemektedir, Eline ayda net 25 
bin lira geçen bir işçi, memur ve emekliye, yeni dü
zenlemeler hiçbir ilave menfaat sağlamamaktadır; eli
ne ayda net 33 333 lira geçene bu tasarıyla sağlanan 
ilave menfaat ise, ayda sadece ve sadece 250 Türk Li
basıdır. Bu durum, çiftçi, küçük esnaf, tüccar ve ser
best meslek erbabı için de aynen geçirlidir; yani bun
lardan düşük gelir grubuna girenlere, yani yılda 250 
bin lira gelir elde edenlere ayda 4 150 liralık menfaat 
sağlanırken, örneğin yılda 25 milyon lira kazanana 
yıllık 1 milyon 314 bin lira ek imkân sağlanmakta
dır. Görüldüğü gibi, vergi iadesi yoluyla, gelir dağı
lımındaki dengeyi sağlamak bir yana, denge daha da 
bozulmaktadır. 

Ben, esas tarifede de bu gelir dağılımındaki den
gesizliği rakamlarla getirmiştim; menkul sermaye 
iratlarının vergi dışı bırakılmasının da aynı amaçla 
getirildiğini huzurlarınızda sunmuştum. Ücretlilere 
Vergi ladesi Yasasında yapılan değişiklikte, farkın 
yine, himaye edilmesi gereken gelir dilimlerine az, as
lında, himaye edilmemesi gereken yüksek gelir grup
larına devlet desteği verdiğini burada da vurguluyo
rum. Bu tabloları, dileyen arkadaşımla, dilediği za
man tartışmaya da hazırım. 

Sayın milletvekilleri, hemen belirtmek gerekir ki, 
Gelir Vergisinde yapılmak istenen değişikliklerle, gö
türü usulde vergiye tabi tutulan esnaf ve sanatkârın 
vergileri, 1985 yılı için yüzde 33,33; 1986 yılı için 
yüzde 100 artırılmakta; defter tutan tüccar ve serbest 
meslek erbabı için ise, asgarî vergi matrahları, 140 625 
lira ve 187 500 liradan, 450 bin lira ve «50 bin lira
ya yükseltilmektedir. Çiftçilerin ürün satışlarından 
stopaj yoluyla alınan ve bugün için yüzde 3 ve yüzde 
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5 olan vergi tevkif atının şu anda ne olacağını kestir
mek de mümkün değildir. Zira, Gelir Vergisi Kanu
nunun tasarıyla değiştirilmek istenen 94 üncü mad
desinde -ki, değişti- Bakanlar (Kurulunca sıfıra kadar 
indirilebilecek oran yüzde 25 olarak öngörülmüştür; 
yani Bakanlar Kurulu, tevkifat oranını bugün uygu
lanmakta olan yüzde 3 ve yüzde 5 oranlarının üze
rinde tespit edebilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu varsayımlar, tablo
lar ve değerlendirmeler dikkate alındığında; özünde 
anlam itibariyle yaygınlaştırılmasına taraftarız; ancak, 
gelir dilimleri arasında bir düzenleme yaptığımızda, 
bu haliyle düzenlemenin bir kandırmacadan öteye git
mediğini de burada vurgulamak isteriz. 

Yüce kurulu saygıyla selamlıyorum efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Başka söz isteyen?.. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, şah

sım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kutay. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Bazı 
Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının bence en önemli olan ve iftihar
la savunulacak en esaslı maddelerinin müzakeresin
de olmamıza rağmen, görüyorum ki, 52 milyon Türk 
vatandaşının tamamını ilgilendiren ve 52 milyona -
büyük denmese bile - bir oranda katkıda buluna
cak kanun tasarısı hakkında bile aleyhte söz söyle
nebiliyor. Bu kanun tasarısının 83 üncü maddesi, bi
zim kanaatimizce 12 milyon kişiye değil, 52 milyon 
Türk vatandaşına hitap edecektir. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Bebekler de mi ver
gi iadesi alacak? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Bu kanun tasa
rısı, o kadar sosyal adaletçidir ki, bu Meclis çatısı 
altında bu kanun tasarısı aleyhine hiçbir söz söyle
mek mümkün değildir. Böyle fevkalade hazırlanmış, 
52 milyonun hizmetine sunulacak bir kanun tasarı
sının tenkit edilecek hangi yönü bulunuyor, biliyor 
musunuz? «Mükellefler, Özal iktidarı tarafından 
kontrol memuru olarak tayin ediliyor» deniliyor. Bu 
işe bu kadar yanlış bakmak fevkalade hatalıdır sev
gili arkadaşlarım. Bu kanun tasarısına, bir de kırta
siyeciliği artıracak diye itiraz ediliyor. 

Sayın milletvekilleri, tabiatıyla vergi iadesi ya
pabilmek için, toplanan faturalar tadat edilecek, sı
nıflanacak, nispeti bulunacak. Bundan daha açık, 

bundan daha bariz bir husus olur mu? Toplamadan, 
tadat edilmeden vergi iadesi hesap edilir mi? Rica 
ederim, bunun adı niçin kırtasiyecilik olsun? 

«Götürü vergi mükellefleri azalacak» deniliyor. 

Sevgili arkadaşlarım, piyasayı eğer incelersek gö
rürüz ki, götürü vergi mükellefleri vergi dairelerine 
müracaat ederek, gerçek mükellef olmak istiyorlar. 
Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Bunun sebebi 
şudur : Götürü vergi mükellefleri, vergi iadesi yö
nünden, fatura kesemedikleri için, tabiatıyla iş yapa
mamaktadırlar. Bunlar da iş yapabilmek için götürü 
usulden ayrılıp, gerçek usulde vergi mükellefi olmak 
için müracaat etmektedirler. Bunun neticesi de nedir 
biliyor musunuz? Vergi gelirlerimizde artış demek
tir. Ben, niçin yanlış tefsir edildiğini de maalesef an
layamıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, gerçekten bu kanun tasarı
sının esprisi, ortadireğin savunucusu, yalnız Anava
tan Partisi değildir. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Ortadirek kalma
dı. 

VECIHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Yahu ayıp be, 
ortadirek mi kaldı? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sana ayıp, kim 
diyorsa ona söylüyorum. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim, konuş
manıza devam edin. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — «Sosyal demok
ratım» diyenler de bu kanuna sarılmalıdır. Neden 
sarılmalıdır? Hatırlayalım; bundan iki sene önce üc
retlilere Vergi ladesi Kanunu müzakere edilirken, 
Mecliste bulunan muhalefet partileri, maalesef, bu 
kanunun çıkmaması için ellerinden ne gelmişse hep
sini yapmışlardır, ama Anavatan Partisinin oy çok
luğuyla biz bu kanunu çıkardık. Gene hafızalarınızı 
yoklayınız; sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir 
partinin mensubu, burada, grubu adına demiştir ki, 
«Vergi ladesi Kanunu sosyal adaletçi bir kanundur. 
Esprisi itibariyle sosyal demokrat bir partinin de 
böyle sosyal adaletçi bir kanuna hayır demesi müm
kün değildir. O halde biz grup adına bu kanuna evet 
diyoruz». Hatırladınız mı? İki sene önce böyle deni
yor. İki sene sonra, biz kapsamı genişletiyoruz, Tür
kiye sathına yayıyoruz, 52 milyona hitap ediyoruz, 
bu konuya muhalefet ediliyor! Bunun mantığı yok
tur arkadaşlar. 

Hipinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutay. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Madde üzerinde şahsım adına söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; anlaşılan, me
ramımızı anlatamıyoruz. Meramımızı anlatabilmek 
için, korkarım ki, Türkçeden başka bir lisanla izah 
tarzına başvurmak mecburiyetinde kalacağız. 

Sosyaldemokrat Halkçı Partiden hiçbir kişi, bu
gün konuşanlar dahil, ne kanunun bundan önceki 
müzakerelerinde, ne de bugün bu kanunun esprisine 
karşı çıkmamıştır, özellikle bugün" konuşan arkada
şım başlangıçta bunu vurgulamıştır. Eğer, bu şekil
de anlaşılmamış da, «Sosyal adalet görüşe sahip 
olanlar nasıl bu kanuna karşı çıkıyorlar» deniyor ise, 
bunu size. anlatabilmek için biz burada Türkçeden 
başka lisan kullanmaya mecbur kalacağız arkadaş
lar. 

Bizler, samimî sosyal demokratlarız. Bizler, prog
ramında, ağzında sosyal demokrat lafı olan kişiler 
değiliz; kafasında sosyal demokrasiyi taşıyan kişile
riz. Biz diyoruz ki, siz şu tasarı ile, şu maddelerle, 
sizin, «Ortadirek» dediğiniz, ekonomik yönden güç
süz olanlara bir şey getirmiyorsunuz. Arkadaşım si
ze misal verdi; sizin hesabınız yoksa, içinizdeki mü
hendislerden hesap makinesi alın, hesaplayın, ne ol
duğu çıkıyor meydana. Niye bu gerçeği kabul etmi
yorsunuz? Niçin, geçim derdi içinde olanlara daha 
fazla vermemiz gerekir derken, buna yanaşmıyor 
da, sosyal adalet saptırması yapıyorsunuz? 

Sizin sosyal adalet görüşünüz, piramiti ters çevi
ren bir görüştür. Siz kaideyi görmüyorsunuz, tepede-
kileri görüyorsunuz ve getirdiğiniz bütün tedbirlerle, 
sosyal adalet yaldızı altında, üst gelir gruplarına hiz
met ediyorsunuz. Biz bunu vurguluyoruz arkadaş
lar. 

Saygılar sunarım. (SHP şıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır, geliş sırasına 

göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Götürü gelir vergisi mükelleflerinden mal ve hiz

met alımlarıyla ilgili olarak alınacak vesikaların da 
vergi iadesine esas harcama tutarlarına eklenebilme-
si için tasarının 83 üncü maddesi 7 nci satırına; 

«gerçek» kelimesinden sonra «veya götürü» kelime
lerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İsmail Şengün Ayhan Sakallıoğlu 
Denizli 'Sakarya 

Rafet İbrahimoğlu Ali Bozer 
Bitlis Ankara 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mesken olarak kullanılan konutların kira bedel

lerinin sadece % 20'sinin değil, tamamının vergi ia
desine ta'bi tutulması için; tasarının 83 üncü mad
desi ile değiştirilen 2978 sayılı Kanunun 3158 sayılı 
Kanunla değişik 1 inci maddesi birinci fıkrası (h) 
'bendinin aşağıdaki şekilde deği'ştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«(h) «Mesken olarak kullanılan konutların kira-
Ibedellerinin tamamı» 

İsmail Şengün Ferit Melen 
Denizli Van 

Fenni Islimyeli ' Rıfat. Bayazıt 
Balıkesir Kahramanmaraş 

Vecühi Akın 
Konya 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre 
işleme koyuyoruz. 

Tasarının 83 üncü maddesi yedinci satırına; «ger
çek» kelimesinden sonra «veya götürü» kelimelerinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

DenizM M'illeflvekili İsmail Şengün ve arkadaşları. 

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

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KÜRTCEBE ALPTEM0ÇÎN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi bir açıklama yapmak 
ister mi? 

ÎSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanım 
'biraz önce açıklamıştım, yeterli görüyorum. 

BALKAN — Peki. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
İsmail Şengün ve arkadaşlarının önergesi : 
Tasarının 83 üncü maddesi ile değiştirilen 2978 

sayılı Kanunun 3158 sayılı Kanunla değişik 1 inci 
maddesi biriıîci fıkrası (h) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«h) Mesken olarak kullanılan konutların kira 
hedeflerinin tamamı» 

BALKAN — Komisyon önergeye katılıyor mır? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Bakanlar 
Kurulunun yetkisindedir 'bu husus; kanuna koyma
ya hiç gerek yoktur. Dolayısıyla, katılamıyoruz efen
dim. 

'BAŞKAN — 'önerge sahibi bir açıklama yap
mak ister mi? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; ben konuyu açıklamış ve 
demiştim ki : Hakikaten 'dar ve sabit gelirlilerin, 
bugün enflasyonun tazyikini en çok hisseden çok 
büyük kitlenin derdine 'biraz deva olmakta samimî 
isek, 'bunların hizmet alımı mesabesinde olan kira
larının, kira 'tutarlarının tamamını -yüzde 20'sini 'de
ğil- yengi iadesine esas olarak kabul edelim, hu kim
selere hiç olmazsa 'bir miktar daha katkıda buluna
lım. 

•Biraz önce hu yüce kürsüden konuşan Anavatan 
Partili arkadaşım, eğer hakikaten sosyal demokrat 
ruhu taşıyorsa ve eğer hakikaten muhalefetin. 

BAŞKAN —' Sayın Şengün, lütfen karşılıklı ko
nuşmaya meydan vermeyelim. 

Devam edin efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — ... Eğer haki

katen ortadirekçi arkadaşsa, eğer hakikaten sosyal 
adaletçi ise -çıkıp gitmeden-, 'bizim 'bu önerimize ka
tılması lazım. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
mimî ise.... 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Evet...v 

Değerli arkadaşlarını, sayın hakan biraz önce ifa
de ettiler; «Bu husus Bakanlar Kurulunun yetkisin-
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ı dedir» dediler. Bununla IbelL'kl şunu söylemek istedi
ler: «Yüzde 20'yi yüzde 100'e yükseltiriz.» 

Sayın hakanım, bir yıldan beri bu gereği hisset
mediniz, bu ihtiyacı hissetmediniz; ama, eğer haki
katen hu konuda samimî iseniz, ben önergemi geri 
alacağım; fakat siz bize temin edin ki, hu yüzde 20 
en kısa zamanda artırılacaktır; yüzde yüz de değil. 
(ANAP sıralarından «Geri al» sesleri) 

Müsaade eder misiniz 'beyefendi, onu ben takdir 
edeyim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
Sayın üyeler rica edioyrum, hatibin sözünü kesmeye
lim. 

Devam edin Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Onun için, di

yoruz ki, eğer ortadireği düşünen bir kitle iseniz, 
onun harcamaları içinde asgarî yüzde 25'i teşkil eden 
kira gelirlerinin tamamına vergi iadesi tanırsınız. 

Derin saygılar sunarım. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
8'3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Mad

deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka> 
'bul edilmiştir. 

'84 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 84. — 2978 sayılı Kanunun 2 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«İadeye esas alınacak harcama ve gelir tutarı : 
Madde 2. — Vergi ladesine esas alınacak harca

ma tutarı, mal ve hizmet alımının gerçekleştiği ayda 
elde edilen net geliri aşamaz. 

Ticarî veya meslekî kazançları 'nedeniyle vergi 
lades inden yararlanacak olan gelir vergisi mükellef
lerinin net gelirleri, yıllık beyanname ile hir önceki 
yıl beyan edilen matrahın ticarî veya meslekî kazan
ca isabet eden kısmından, kazanç ve ücretleri götürü 
usulde vergilendirilen ımükelleflerde de, vergi kar
nelerinde yer alan vergi matrahından, hesaplanan 
gelir vergisi düşüldükten sonra kalan miktarın oniki-
de 'biridir. Yıllık beyannameye dahil edilmiş gelir un
surlarından herhangi birisi nedeniyle daha önce yıl 
içinde vergi iadesinden yararlanilimış ise, bu tutar net 
gelirin hesaplanmasında nazara alınmaz. 

Gerçek ücretlerde net ücret geliri, vergiye tabi 
olsun veya olmasın ücret toplamından emekli aidatı, 
Sosyal Sigorta primleri, 'Ondu Yardımlaşma Kurumu 
ve !benzeri kamu kurumları için yapılan kesintiler ve 
vergiler düşüldükten sonra kalan kısımdır. 
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Satış hâsılatları üzerinden vergi tevkifatı yapılan 
çiftçilerin net gelirleri ise, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 94 üncü maddesine göre, vergi • tevkif atına 
esas olan satış hâsılatı üzerinden öncelikle % 70 gi
der payı, bilahara tevkif suretiyle kesilen vergi dü
şüldükten sonra kalan kısımdır.» 

BAŞÎCAN — Madde üzerinde söz almak isteyen? 
Başkanlığımızdaki kayıtlarda, Milliyetçi Demok

rasi Partisi adına Sayın İsmail Şengün söz talep et
mişlerdir. 

İSMAİL ŞENGÜN '(Denizli) — Vazgeçtim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN— Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Madde''üzerinde verilmiş önerge vardır, okutuyo

rum, ". 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarınm 84 üncü maddesinin sonradan gelen di

ğer ilgili maddelerle tutarlı olabilmesi için bu mad
denin 1 inci 'fıkrasının; «Vergi iadesine esas alına
cak harcama tutarı, mal ve hizmet alımının gerçek
leştiği ay, dönem veya yılda elde edilen net geliri 
aşamaz» şekline dönüştürülmesini arz ve teklif ede
riz. 

İsmail Şengün 
Denizli 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Ferit Melen 
Van 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Vecihi Akım 
Konya 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi söz istiyor mu efen
dim? 

İSMAİL ŞENGÜN •((Denizli) — Lütfederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; hiraz önce okunan önergemiz, 
'bu kanunun hir önceki maddesiyle, sonradan gelen 
maddeleri arasında bir tutarlılık sağlamak için veril-
ımdşıtiır. Şefclî bîr önergedir, bür ölçüde de bir test öner

gesidir. Çünkü, biz burada ne söylesek, görüyoruz 
ki, muhalefet kanadından geldiği için kabul görmü
yor. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Estağ
furullah. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Evet, maale
sef öyle. 

Belki de sayın hükümet dahi, önerge bizden gel
diği için üzerinde durmamıştır. 

Bakınız, 'biz neyi önerdik, kanunu daha tutarlı 
hale getirmek için : 2 noi maddede, daha doğrusu 
84 üncü maddenin başlangıcında. diyor (kli : «Vergi 
iadesine esas alınacak harcama tutarı, mal ve hiz
met alımının gerçekleştiği ayda elde edilen net ge
liri aşamaz.» 

Bunun anlamı şudur : Eğer vergi iadeleri ikişer 
aylık, üçer aylık ya da dörder aylık dönemler sure
tiyle ödenecek ise -ki biraz sonraki maddelerde onun
la ilgili hükümler var- bu amir hüküm buna engeldir. 
Çünkü tasarı burada «O ayda elde edilen net geliri 
aşamaz» diye çok açık bir hüküm getiriyor. Biz de 
dedik ki: «Vergi iadesine esas alınacak harcama tu
tarı, mal ve hizmet alımının gerçekleştiği ayda, dö
nemde veya yılda elde edilen net geliri aşamaz.» 
Böylece biraz sonra getirilecek maddelerle 'bir tu
tarlılık sağladık; fakat maalesef, görüyorum -'belki 
gereken dikkat verilmediği için, belki de bizden gel
diği için- gerek komisyon, gerekse yüce hükümet bu
nu kabul buyurmadılar. 

Takdir yüce Meclisindir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
önergeyi oylarınım sunuyorum : Kabul edenler.., 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
84 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul .etmeyenler... Madde'kahul edilmiş
tir. 

85 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 85. — 2978 sayılı Kanunun 27.2.1985 

tarih ve 3158 sayılı kanunla değişik 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hesap ve Oranlar : 
Madde 3. — Vergi iadesi aylık olarak hesap edi

lir. Vergi iadesi, 2 nci madde hükmü de dikkate alı
narak mal ve hizmet alımları tutarına, 

30 000 liraya kadar % 20,. 
60 000 liranın; 30 000 lirası için % 20, aşan kıs

mına, •% 15, 
100 000 liranın ; '60 000 lirası için % 17,5, aşan 

kısmına ı% 10, 
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100 000 liradan fazlasının; 1O0 000 lirası için % ; 
14,5, aşan kısmına ı% 5, 

'Nispeti uygulanarak hesaplanır. 
(Bu maddede yazılı tutarları iki katına kadar artı

rarak veya kanunî hadlerinin yarısına kadar azal
tarak, oranları ise yarısına kadar artırarak veya azal
tarak yeniden tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetki
lidir. Bu yetki, tutarların veya oranların her 'birinin 
ayrı ayrı veya topluca artırılıp veya azaltılması, faa
liyet kolları, iş nevileri veya. mükellef 'grupları veya 
vergi iadesine konu harcama kalemleri itibariyle 
'farklı 'bir şekilde de kullanılabilir. " 

'Bu maddede yazılı veya Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yeniden tespit edilecek tutar ve oranlarda bir de
ğişiklik yapmadan, aylık tutarları yıllık olarak veya 
vergi iadesinin dönemine uygun bir şekilde tespit et
meye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

BAŞKAN — Bizdeki tespitlere göre, madde üze
rinde Söz isteyenler; Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına Sayın İsmail Şengün, Sosyal Demok
rat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Enver özcan; 
şahsı adına Sayın Türkân Arikanidır. j 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Sorum olacak' Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Onu sonra alacağım. 
(Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru'bu adına Sayın | 

İsmail Şengün buyurun. j 
MDP GRUBU ADINA İÖMAÎL ŞENGÜN (De- | 

niizli) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; i 
Vergi ladesi Kanununun bu değişliktik maddesiyle, 
•bugüne kadar ayda 30 bin liraya kadar sarf yaparak 
vergi iadesi için müracaat edenlere tanınan 5 750 J 
liralık vergi (iadesi tutarı 6 bin liraya, ayda 60 bin | 
liraya kadar-sarfta bulunanların elde edecekleri inik- I 
tar 9 750 liradan, 500 liralık 'bir "farkla, 10 250 lira
ya ve ayda 100 bin liraya kadar sarfta bulunarak fa
tura toplayanlar,, eskiden veya şimdiye kadar 13 750 
lira vergi iadesi alırlarken, şimdi bu miktar, 750 lira 
artışla, 14 500 liraya yükselmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu artış miktarları, tabiî, 
halkilkaten gün geçtikçe kötüleşen hayat şartları kar
şısında bir nebzecik derde deva bir m'iktar olarak ka
bul edilebilir; çünkü, aşağı yukarı iade edilen miktar
larda yüzde 4 ilâ yüzde 5 kadar bir artışa tekabül 
etmektedir. O nedenle, hükümetin, güçleşen hayat 
şartları karşısında dar ve sabit gelirlilere bir şeyler 
verebilmek gayretinde olduğunu da, bu 250, 500, 
750 liralık ilavelerle anlamış oluyoruz. Daha doğru^ j 

su hükümet, hakikaten milletin büyük sıkınlar için
de olduğunu bu vesileyle de ortaya koymuş ve kabul 
etlmiiş bulunuyor. 

. Değerli arkadaşlarım, 'bu maddenin üzerinde önem
le durulması lazım gelen fıkrası, hükümete, vergi 
iadesi tutarlarını iki katma kadar artırmayı ve ka
nunî hadleri de yarısına kadar azaltmayı - hedefleyen 
bir yetiki verme hususundadır ve bu yetkinin bir de 
tanımı yapılmaktadır. Buna göre, bu yetkli, tutarların 
veya oranların her blrinJi ayrı ayrı veya topluca artı
rıp azat'tabilmeSine; faaliyet kolları, İş nevileri, mü-
•kellef grupları veya vergi iadesine konu harcama ka
lemleri itibariyle, farklı bir şekilde de, Bakanlar Ku
rulunun Ikullanmasına imkân verecektir. 

"M yıldan beri tartışıyoruz; Anayasanın bir mad
desini hükümet kendine göre tefsir ediyor ve gayet 
tabiî biz de kendimize göre tefsir ediyoruz. Değerli 
arkadaşlarımı, Anayasanın maddesini artık hepimiz, 
belki ezbere biliyoruz. Anayasanın 73 üncü madde
sinde bizim anlayışımız şudur : Hükümet, oranlar 
üzerinde ve oranlar içinde, belli ekonom'ifk konjonk
türü göz önünde tutmak suretiyle, artırma veya ek
siltmeye gidebilir; 'bunun için Meclise gelmesine lü
zum yoktur; ama eğer hükümet, Anayasanın 73 ün
cü maddesinin bu hükmünü başka şekilde yorumlar-
sa; yani tutarları iki - üç imlisi veya birkaç kat ar
tırmaya 'kalkarsa, bize göre bu, Anayasanın ihlalidir. 
Çünkü, vergi kanunlarının temel unsurları üzerinde 
hükümete yetiki verilmez. Vergi kanunlarının temel 
unsurları olan konular; oran vesaireler, bununla 'il
gili olan hususlar temel unsurlarıdır 'M, bu konular 
her zaman yüce Meclise gelir ve oraıda müzakere edi
lir, görüşülür. 

Anavatan iktidarı, çoğunluğu olmasına rağmen, 
meseleyi kısa yoldan halletmek istemektedir ve «iki 
kat, üç kat tutarları artırır» demekle, oranların 'aza
mî, asgarî sınırlarını fahiş şekilde tutmak suretiyle, 
Anayasanın hükümetlere tanıdığı bu hakkı da yerin
de kullanmamaktadır. 

Bize göre, hele tanınmak istenen yetkinin ayrı 
ayrı veya topluca mükellef grupları için uygulana
cağı hususunun getirilmesi, daha büyük bir ihlaldir, 
daha keyfî bir tutumdur. İş nevilerine göre de, hü-
'kümetin, bundan sonra vergi iadelerini, oranlarını ve 
tutarlarım değiştireceği ifade edilmektedir. Örneğin, 
aynı iş nevinde manifaturacıya belli bir vergi tu
tarı ve oranı uygulayacalktır; onun yanında, aynı çar
şıda ayakkabıcılıkla iştigal edene de farklı bir ver
gi oranı veya tutarı uygıtfayabilecektir. Değerli arka-
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dağlarım, bunun kabul görür tarafı yoktur; bu husus 
Anayasanın 73 üncü maddesine kes'inlkle, amla ke-
«üinlükle aykırıdır. 

Hükümet diyor ki, «Oranlar kanımla konur.» Ta
mam, kanunla konur, «Hadler kanunla konur.» Evet, 
kanunla konur. Fakat hiç düşünebiliyor musunuz, 
'bugün kanunla konan hadleri, hükümet sdli misline 
kadar artırabilir mi?. Hükümetin mantalftesine göre, 
artırabilir. Şu halde, eğer meseleyi 'irdelemek ve bu
rada bir noktaya getirmek istiyorsak, onu biraz aça
lım, 'bir parça daha oranları yükseltelim. Yüce Mec
lis, hükümetin ;bu tutarları eli misline kadar artır
masını kabul edebilir mi?. Bunu kabul etmezse, lüki 
misline kadar artırmasını nasıl kabul edebilir?. 

Değerli iarkadaşlaran, buradaki ince noktayı hü
kümet de kavramıştır. Hükümetin Meclisteki çoğun
luğu, her zaman buraya vergi kanunlarını getirmesi
ne, görüşmesine ve kabul ettirmesine yeterlidir; ama 
buna rağmen, bu yüce Meclis bir tarafa çekilmek İs
tenmektedir ve hükümet, maalesef, bir devletin hü
kümranlık hakkı olıan vergi koyma konusunda, o 
devletin Meclisini dışlamaya çalışmaktadır. İyi bir 
âdet, iyi bir gidiş değildir. 

iDerin saygüararnüa arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
• Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa

yın Enver özoan, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 

— Sayın Başkan, değerli üyeler; izninizle, bu mad
deyle ilgili olarak konuyu bir başka açıdan sizlere 
arz etmek ve belki de böylece ne demek istediğimi
zi, bu vergi iadeleri konusunda asır amacımızın ne 
olduğunu daha iyi anlatmaya çalışmak istiyorum. 

Değerli üyeler, bütçe finansmanı yolunda siyasal 
iktidarlar, kurumsal giderlere hangi yurttaşların, ne 
kadar katılmaları gerektiği hakkında bazı ilkeler gö
zetir, bazı ilkelere dayanan politikalar izler. 

Yapılan gözlemler, Türkiye için, siyasal bakım
dan güçsüzlerin en büyük vergi payına katlanmakta 
oldukları yönünde; bu bir gerçek... Gerçeğin böyle 
olduğu ülkemizde, iktidarın ve maliyecilerin savun
dukları vergi ilkeleri, sosyal grupların taşıyacakları 
vergilerin yükünün siyasal dengedeki ağırlıklarına gö
re mi, kamu hizmetlerinden yararlanma dereceleri
ne ya da ödeme güçlerine göre mi ayarlanması ge
rektiği konusunda bir soruyu ortaya atmak ve bu 
sorunun cevabını bulmak gerektiği konusunu ortaya 
çıkarıyor. 
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Türkiye'de siyasal iktidar, kendi dayandığı sınıf
lan vergi bakımından koruma çabası göstermekte
dir ve bu gerçek göz önüne alınarak, genellikle sa
vunulan ve vergiciliğin anailkeleri olan hizmetten 
yararlanma ve vergi gücü ilkeleri açısından, izniniz
le bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Yararlanma ilkesine göre, kişilerin devlet hizmet
lerine katılmaları, kamu hizmetlerinden yararlan-
malarıyla orantılı bir vergicilik anlaşılmalıdır. Bu il
ke, piyasada geçerli olan, «Verirsen veririm, yapar
san yaparım» anlayışının, yani alışveriş adaleti an
layışının kamu kesimine yansıtılmış şeklidir. Vergi
lerin bu ilkeye göre alınması düşüncesi - daha çok -
geçmiş on yıllarda savunucu bulmuştur. Bu düşün
ce, hiçbir hizmet görmeksizin halktan ağır vergiler 
alan iktidarlara karşı öne sürüldüğü için, bir anlam
da ilerici nitelik kazanmıştır, Gerçekten de yurttaş
lara, vergi karşılığı hükümetten bir hizmet bekleme
ye hakları olduğu düşüncesini verdiği için, vergicilik 
açısından bir ileri aşama söz konusudur. 

Vergi gücü ilkesine gelince: Bu ilkeye göre, kişi
lerin ödemeleri gereken vergi, kamu hizmetlerinden 
yararlanma derecelerine bakılmaksızın, vergi ödeme 
güçleriyle orantılı olmalıdır. Devlet burada konuya, 
uyruklarına, mükelleflerine, vatandaşlarına bir yer
de, «Sizi cezalandırmamı istemiyorsanız verginizi 
ödeyiniz» anlayışıyla yaklaşır ve vergiyi ödemenin 
nedeni, devletten belli bir şeyi almak değil, onun ce
zalandırmasını engellemektir; istenmeyen bir şeyi; 
yani devletin ceza müeyyidesini işletmesini engelle
mektir. 

Vergi ödeme gücü, kişinin tüketim harcamaların
dan elde ettiği gelirde ve elinde bulunan servette be
lirdiğine göre, özellikle Anglo - sakson ülkelerinde 
liberaller, yararlanma ilkesinden daha çok, vergi 
ödeme gücü ilkesini savunmuşlardır ve bu, tabiî, öte
ki ülkelere de yansımıştır/Bugün vergicilikte en yay
gın ilke de bu, yani, vergi gücü, finans gücü ilkesi 
olmaktadır ve gelir vergilerinde, mülkiyet vergilerin
de ve bir dereceye kadar da dolaylı vergilerde bu il
ke uygulanmaktadır. 

Vergi gücü uygulamasının, elverişsiz olmasına 
karşılık, dolaylı vergiler fiyatlarla kaynaşmış olduk
larından yükümlülerce pek az hissedildiği için, do
laylı vergilere daha çok başvurulur. Ancak, hükü
metimizin getirdiği bu tasarıda, artık az hissedilir ol
manın da ötesine geçmiştir; Türkiyemizde dolaylı 
vergiler de, dolaysız vergilerde olduğu gibi, çok ağır 
ve acı bir şekilde hissedilmektedir ve hele bu tasarı 
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ile bu, çok daha ağır bir şekilde hissedilecektir; her 
türlü günlük yaşamımızda da hissedilmektedir. 

Ayrıca, dolaylı vergilerde yükümlü, mükellef, ver
giyi öderken, vergi idaresiyle temas halinde değildir, 
bir yerde ödeme külfetinden kurtarılmıştır, yani, bu 
ilkenin anaamacı budur. 

Bu açıdan baktığımızda • da, tasarıda getirilen ve 
bu maddede anlamını bulan vergi iadesi, vergicilik 
ilkelerinden en önemlisi olan bu anailkenin de orta
dan kaldırılması gibi bir mucizeyi başarmaktadır. 
Artık, Türkiyemizde vergi idaremiz öyle bir anla
yışla olaya yaklaşmaktadır ki, vergi mükellefinin bu 
dolaylı yoldan vergi verme külfetinden kurtulması 
bir yana, tam tersine, benden önce konuşan arka
daşlarımızın da belirttikleri gibi, tüketici, bir yerde 
işin içine sokulmakta ve bir anlamda kendisine ver
gi dairesinden daha fazla külfet yüklenmektedir. 

Bu nedenle, kolaycı siyasal iktidarlar, elverişsiz 
olmasına rağmen, vergide güç ilkesini uygulamak 
bakımından, dolaylı vergileri geniş ölçüde uygulamak 
eğilimindedirler. Ülkemizde de bildiğimiz gibi, KDV 
uygulamasına geçilmiştir ve yetkililerce Katma De
ğer Vergisi, vergi sistemimizde bir reform, hatta bir 
revolution olarak da sunulmuştur. Çok doğru; ancak 
uygulamada ne oluyor, bir de ona bakmak gerekir. 

Şimdi, sayın yetkililer, KDV'nin tuttuğunu, başa
rılı olduğunu söylerler. Çok güzel de, KDV'nin nite
liklerinden birisi ne idi; yani, KDV'nin iyi tarafla
rından en önemlisi ne idi? Vergilerde otokontrol sis
temini getirmesi idi, KDV sistemine göre, bir yerde 
kopukluk olduğu zaman, hemen o anlaşılırdı; fakat 
şimdi bu KDV ile birlikte, belge sistemi getiriliyor 
ve bütün ağırlık belge sistemine oturtuluyor. Dola
yısıyla, bu bir yerde, KDV'nin, kendi kendine işle
mediğini göstermektedir. Eğer örnek vermek gere
kirse, bu bir anlamda, çok güzel bir sistem olan 
KDV'nin taşıma suyla yürütülmeye çalışılması gibi 
ya da Mersedes arabanın atla çekilmeye çalışılması 
gibi, çarpık, anlamsız bir durum ortaya çıkarıyor. 

Dolayısıyla, bir yerde, hükümetin, KDV'nin tut
tuğunu söyleyebilmesi için, önce KDV'nin ortadan 
kaldırdığı ve geçen yılkı rakamları belli olan tüm 
vergi tutarlarının, bir defa, bu yıl yüzde 50 fazlası 
ile elde edilmesi gerekir ki, ancak ondan sonra eğer 
onun üzerinde bir gelir elde edilirse «tuttu» diyebi
liriz; yoksa, ürküttüğümüz, ancak kaçırdığımıza de
ğiyor olur; onun da başarısından söz etmek müm
kün değildir. 
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i Değerli üyeler, bir kez daha hatırlatmak istiyo
rum, bir kez daha söylemek istiyorum; biz, vergi 
iadesinin sistemine karşı olamayız; çünkü biz ilke 
olarak, sayın hükümetin icraatından perişan olan 
kitlelere bir damlacık bile olsa verilebilecek her tür
lü katkıya «evet» deriz, onunla da yetinmeyiz. Biz, 

I şunu söylemek istiyoruz : Benden önce konuşan Sa
yın Şengün'ün de belirttiği gibi, bu vergi iadesi ola
yı, hükümetin gözünde, bir yerde, tüketici denetçi
lere verilmiş birer bahşiş. Onun dışında, vergi iadesi 
ile yurttaşların ekonomik durumlarının düzeltilmesi 
diye bir zihniyet yok ortada; çünkü bir yerde vergi 

I iadesi, yine daha önceki arkadaşlarımın belirttiği ve 
Sayın Anavatan Partisi Sözcüsünün de reddetmeye 
çalıştığı; ama reddedemediği gibi, kırtasiyeciliği her 
tarafa yayacak ve bezdirecektir; çünkü, Sayın Ana
vatan Partisi Sözcüsünün de belirttiği gibi, birçok 
dosyalar, fişlemeler ve bunların belli sürelerde, özel
likle şimdi gelişmesi yoluyla ve vergi iadesinden ya
rarlanacak kitlelerin kapsamının genişletilmesi nede
niyle, - tasarıda, vergi iadesinde kullanılan belgele
rin belli bir süre, bazı konularda sanıyorum 5 yıl 
saklanması hükmü getiriliyor - artık bazı işyerlerin-

ı de belli günlerde, belki bütün işi bırakıp, bunlarla 
uğraşmak gibi anlamsız bir durum ortaya çıkacak
tır. 

Tüketicilerin, vergi idaresinin gelirini artırabil
mesi, sözüm ona, vergi kaçağının giderilmesi için, 
bir anlamda jandarma kılınmaya çalışılması, kanım
ca, devlet ciddiyetiyle de pek bağdaşmamaktadır. 
Çünkü, devlet, mükellefle olan ilişkileri arasına baş
kalarını soktuğu zaman, bu işin, bir yerde, düzeni 
ve usulü oldukça yumuşar, oldukça gevşer. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu münasebetle bir 
I noktaya daha değinmek istiyorum. Vergi iadesi ve 

tüm günlük ticarî ilişkilerin belge sistemine bağlan
masının arkasında - hükümetin de zaten açık açık be
lirttiği gibi - vergi kaçağını önleme ve azamî vergi top
lama düşüncesi yatıyor. Bir defa, azamî vergi topla
yabilmek için, vergi kaynağı neresi ise, oraya gidil
mesi lazım. Yani, küçük belgelerle, günlük fişlerle 
uğraşmadan önce, kaynağı iyi saptayıp, asıl vergi 
çeşmesini bağlamak gerekir; bu yapılmıyor, bunun 

I tam tersi yapılıyor, bu bir. 

İkincisi de; şunu belirtmek gerekir ki, hiçbir ver
gi kaçağına meydan vermeyen bir sistem, her zaman 
en iyi ve en adil sistem anlamına gelmez. Eğer, hiç
bir vergi kaçağına meydan vermek istemiyorsanız, 

I bunun en sağlam ve herkesin kabul ettiği ilkel bir 
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yöntemi vardır; baş vergisi alırsınız. Bunun yolu ise, 
nüfusu, bir yılda almak istediğiniz miktara bölersi
niz, «Kelle başına şu kadar istiyorum» dersiniz ve 
alırsınız; o zaman hiç vergi kaçağı olmaz. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Özcan. 
ENVER ÖZCAN (Devamla) — Ama bu yöntem

le, tekrar etmek istiyorum, illâ da «Vergi kaçağını 
önleyeyim, her şeyi belgeye bağlayayım» derseniz, 
bir yerde, havuzu doldurayım derken, havuzun dibin
deki boşaltma vanasını açmış olursunuz - ki, siz açı
yorsunuz, kapatmıyorsunuz - havuzu hiçbir zaman 
dolduramazsımz. 

Vergi iade oranlarının, dar gelirlilere, yeterince 
demiyorum ama, hiç olmazsa, bu şartlar altmda bi
le, kabul edilebilir oranda bir katkı da sağladığı söy
lenemez. 

Bu nedenle, hükümetin, sosyal adalet ilkelerini 
gözetmek ve ekonomik dengenin yanı sıra, sosyal 
dengeyi de kollamak yolundaki - varsa - eğilimlerini 
desteklemek açısından, bu oranları biraz daha den
ge yönünde değiştirici bir önergemiz vardır; bunu 
saygıyla takdirlerinize sunacağız. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 
Şahsı adına, Sayın Türkân Arıkan, buyurun efen

dim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; son günlerde te
levizyonda, bazıları gerçekten uyarıcı ve yararlı olu
cu belge toplama reklamları görüyoruz; hatta belge 
toplama konusunda şık, esprili, ingilizce öğretici 
reklamlardan da yararlanıyoruz. 

Sayın üyeler, ben, konuya iki yönden yaklaşmak 
istiyorum. Yaptığım birtakım hesapları sizlere suna
cağımı Halen bugün 40 bin lira alan bir ücretli, eğer 
bu 40 bin liranın tümünden yararlanabilirse, 7 250 lira 
vergi iadesi alabiliyor. Aynı şekilde, 50 bin lira üc
ret alan 8 750 lira, 100 bin lira alan ise 13 750 lira vergi 
iadesi alabiliyor. Getirilen teklifle, verilen 40 bin li
raya 7 500; 50 bin liraya 9 bin ve 100 bin liraya da 
14 500 lira almış olacak, Yani 40 bin lira ücret alan 
bir kişi 250 lira; 50 bin lira alan 250, 100 bin lira 
alan ise 750 lira vergi iadesinden fark alacak. 

Bunu saptadıktan sonra, konuyu iki yönden ince
lemek istiyorum. 

Bu fıkraya-göre, 100 bin liranın üzerindeki mik 
tarlara, halen olduğu gibi, yüzde 5 vergi iadesi öde
necek. Halbuki, bildiğiniz gibi KDV oranı yüzde 10' 
dur. Peki sonra ne olacak?.. Yüzde 5 alacak ve yüzde 
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10 da KDV vereeek; halen olduğu gibi, alıcı ile sa
tıcı arasında bir pazarlık başlayacak. Demek ki belge 
alma sisteminde bir eksiklik ortaya çıkacak. 

Biliyorsunuz, belge toplanması, devletin kasasına 
girecek olan vergiyi artıran bir unsurdur. Şu halde, 
belge toplamayı, vergi artırmayı teşvik etmek lazım. 
Bu 100 bin lirayı aşan ücretlerin de yüzde 5 değil, 
en az KDV kadar olması gerektiği kanısındayım. 

Şimdi geliyorum konunun ikinbi yönüne. Biraz. 
önce de size açıkladığım gibi, bu tasarı ile getirilen 
farklar, 40 bin lira için 250 lira, 50 bin lira için 250 
lira, 100 bin lira için de 750 lira idi; ama bakınız 
başka rakamlar ne söylüyor: 1986 yılı bütçesinde 56 
katsayıya göre, yakacak vesair farklarını da ilave et
tiğiniz zaman, 1985 yılına göre, 1986 yılında devlet 
memurlarına öden&ek ücret zamlarının toplam fark s, 
yaklaşık olarak 465 milyar lira tutuyor. Ayrıca, 1986 
yılı için öngörülen vergi iadesi tutan da, yaklaşık 
olarak 250 milyar lira civarındadır. Yani biz, dev
lette çalışan ve sayıları milyonlarca kişiyi bulan me
mur ve işçilerimize 1986 yılında 645 milyar lira fark 
ödeyeceğiz. 

Gene 'başka; resmî belgelere bakacak olursak, 
1985 yılımın ilk sekiz ayında; verilen teşvik belgelerine 
göre inletmelere tanınan sadece gümrük muafiyetleri' 
(tutarı 500 milyar liramın üzerinde bulunuyor. öte 
yandan, 2 milyonu aşkım memur ve iışçliıye 645 ırnl-
yar lira; ödeyaceğliz ve 'belki de, yıl sonuna kadarı 
faeısapflûınsak, bir yıl içinde saıdece gütmuülk muafiyette 
ödediğimiz ve teşvik ettıiğiımliz farklar bunun çoik 
üzerinde olacak. Ayrıca, yatanım indirimleri, veıngi 
iadeleri, vergi ertelemeleri ve düğer teşvikler bunun! 
dışında kalacak. 

Bu yasa 'ile ayraca tam mükellefleri ve dair mü
kellefleri oylarınjizla; teşvik ettik; peki1, biz niiye orta-
direği teşvik etmiyoruz? Ne günahı vap üntadlire-
ğio? Ontadıireğe, «250 lirayı aıl ve suıs» diyoruz. 

Sayım üyeler, 'balkımız size programdan gene (bir* 
talkım paragraflar okutmak işitiyorum1: «Sosyal alda;-
ktçilük, fukaranın yanında bulunmak lafla olmaz. 
Bizim programlımız, orCadlirek dediğimiz, işçi, me
mur, esnaf, çiftçi ve emekliye müşajhhas, praltilk ve 
gerçekçi çareler getiren sosyal adaletçi bir program
dır. Aziz milletimizin mukaddes addettiği değerler, 
sosyal adaletçiye em büyük önemi yenmeiktediir. Bi
zim kıymet hiüklümlerimiz içinde, (komşusu aç yap 
tarkıen tok dyumandn kötülüğü yardası], Kişimin ken
di nefisi için İstediğini bir başlfcaısımıın da istememesi 

I şart koşullrnuştur» diyor. 
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Gene bir başka paragrafa geçiyorum; «tik he-
döfiümliz, asm enıflaisyonu konltrol altına alarak, dıâ r 
ıgelrrliınln, belini bulken pahalılığı önlemek için fiiyat 
aıltıişlanımj, yalvaışlajttmıaıktır» denjıylor. 

Fiyat artışlarını yavaşlatamadınız; bu durumda 
250 lira jjlle mi iktifa etmıenliz lazım?.. 

Gene başka bir paragraftan hür bölüm okuyaca
ğım; «Temellinde inşama ısıevigi vıe saygımın, insana 
hizmetin dsals alınma|dığı hiçbir hareketin anılamı 
yoktur» dliıyior. 

ıBen şimdi Sayın; ©ajşlbajkanımıza, ve isalyıın bakan
larımıza siorıüyoruimj: 1010 er bin lira; alsanıliar, ev ki
rası versinler, yakacak paralsı vaisinler, yol paralsı 
versinler ve çocuklarım okula vesaireye göndersinler 
ve 100 bin lira ile geçinsinler... görelim; ondan sonra 
da şu 250 lliraıyı orltaıdiirek için yeterli buiahim. 

Saygılar sunuıyloırum. <S(HP, MDP ve Bağumsız-
lar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniim Sayın Arıkan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN ıflBualsa) — Söz isti-
yoruım Sayın Başkanı. 

IBAŞKAN — Buyurun Saıyın Balkan, 
-HAZIM KUTAY (Ankara) — ISöz istiyorum 

Sayın Başkan. 

IHAŞKAN — Hükümet slöz İstedi, önceliği var-. 
dır. Hükümetten sonra slöz hakkımıiz mahfuızdur,. 

(Buyurun Sayın Bajkain. 
iMALtYE VE GÜMRÜK ıBAKAlNI AHMET 

KURTCEBE AOPTEMOÇİN flBuırsaı) — Sayını Baş
kan, değeri miidtivekileri; ücretlilere yergi iaSdeslüyda 
ilgili, hakikaten çok enteresan, fevkalade faydalanı
lacak konuşmaları hep 'birlikte dinmedik. Bu çok de
ğerli konuşmaların Sonunda berim edindiğimi inföibaj 
şöyle: Şu sıraları dolduran değerli mMleltvekıilIilleriın-
den hiçbirisi, bir kene vergi iıajdösine karşı değil; 
hepimiz, ücretilere verigi iadesini kalbullenmişiz; he
pimiz, üoretMere verilmekte olan vergıi ialdlesiniin diğeri 
mükelleflere de yaiylgıınlaî tırıllmaisıı IklonuısunJda hem
fikiriz. Çok güzel; ilk defa veya çok nadirattan 
olmak üzere, bir kanun taisıarisraılda bütün; yüce Mec
lis üyeleri ittifak halimde. 

ıŞilmdi, bunu. sağlajdıktan sonra, konuşmalar ge
nellikle ıbir noktaya teksif ediliyor. Özellikle, orta-
diıreğe verilen paranın ne kaldıar az olduğunu vur
gulamak üzere, hükümet pragramından da ajkıan 
örneklerle bu İkonu dile getiriliyor «Komşun açken 
sen nalsıfl uyunsun?» falan diye de, çok değerli kc-
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nuişmatımız, değerli misaller vendiler. Tabiî, bu kür
süden konuşmak, yapıian müspet biır şeyli olumsuz 
gilbi gö t̂erimek ook klolaly. Balkınız, kanuni 'tasarısında 
ne Idiyor: «301 bin İraya kadar yüzde 20 vergıi iadesi 
verilir,» Değerli arkajdaşlarııim, bunun anlaımı 6 Ibin li
radır. Efendim, bu 5 750 lira idi, işte şimdi 6 bin lira ol
du, zavallı ortadirek mensuplarına verilen bu 250 lira 
haksızlık değil mildir; yeter m'i?.. Tabiî, bu söylene-ı 
bilir; Nitekim değerli komuşlm'ajcı ısföylemiiştir de; alma, 
değerli aırkaldaışüarım, 30 Ibiın İranın yüzde 20'ısıi 6 bin 
lira, eder. Bu getirilen yalsa tasarısı, saldlece ücrötfflere 
değil, toipluhıumuzun her keslimüne 6 hin lira verile-
oeğini ifajdıe etmektedir, Bunun ibaşkaı ıbir türlü izah 
edilmeisi, hilemem nasıl olur; bunuı taikldiırtoiniıze bı
rakıyorum. (ANAP sırajaıiunıdan alkışlar) 

H. BARİŞ OAN (Sinop) — Nüye sinlirlenilyorisu-
nıuız? 

IBAŞKAN— Söz a/ümayınız efendim. 
Buyurunuz Sayın Balkan. 
MALİYE VE GÜMRÜK ıBAKANI AHMET 

KURTCEBE AUFTEMIOÇİN (Devalmlaj) — Değer-
I milletvekilleri, Ücretlilere Vergi ladesi Hakkımda 
Kanun 2 , 2 . il 984 itarahimde fcalbul edilmişltir. Demek 
ki, 'bu kanunu Anavatan Pajrtilsıi iktidarı düşünmüş, 
yüce Meclise sunmuş, yüce Meclisin talstvübioi aUmmş 
ve uygulamaya koymuştur. Daha| önce düşünülme
yen veya - Yani, diyorlar ya, biz de zaten çoktan 
düşünüyorduk, bu konuda çeşitli tekliflerimiz vesa|i-
releıülmliız vardı, alma fırsat olmaidı falan - düşünülse 
bile ıbir türlü uygulamaya konulmayan bir kanun 
var, ise, ıbu kanun ıdklonlolmık yönden aorlük ilcinde 
bulunajn biır kesime ıbir ekonomik kaıtkı, bir paırajsaH 
fcaJtikı getiriyoınsaı ive ibundan lonlbinlerce, yüzbimlerce 
Snsan faydalanıyorsa;, bu kanun değişikliği veya bu 
kanun bir reformdur. (SHP sıralarından alkışlar(I)) 
2.2.1984 tarihinde getirilen bu kanunda, bakınız, ilk 
kademede ne diyor: diyor ki: «Hesap ve oranlar: 

(30 hin liraya kadar olan mali ve hizmet atom
ları içjin yüzde 10, 30 Ibin lira laj 100 bin lira ara
sındaki mal ve hizmet lajknlanı için 30 ban, lirayaı 
kaldar 'yüzde 10, aşan kısmı için yüzde 5, 10Û bin lira
yı aşanj kiBiirnılar için de yüzde 2» 

Bu kanun daha sonra, 1984 ve 1985 senesi içinde 
ettikler düzeltilerek, kapsam genişletiiterek ve hajki-
kaiteo 'bir külfeti iloap etiniyonsa), çekilen külfetim, kar
şılığı dialbMeeek ıbir miktara eriştirilecek sekide de
ğiştirilmiştir. Şimdi İse 3Q bin liraya kadar yüzde 
20lik bir vergi iadâsimi, 60 bin; liraya; kadar dap 



T. B. M. M. B ; 34 

30 bin likanın üstlünde yüzde 15'lik 'bir vergi i(adıo-
sini verımeyi öngöamektddir, 

Elktanjamilk IkorM'ardia meyldana (gelebilecek deği-. 
siklikler, programlar göz önünde bulundurulmak 
suretiyle, bunların tilki (katına kadar artırılması veya 
kanunî ıhajdüıeıün, yansıma kaldan linkürillnıesi (konıusıun-
da da Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

Eğer, hakikaten şu raika|m, ve yüzdeler, yapılan 
faaliyeti, çekten külfeti karşılamayacak müktaınlar-
ıda (üste veyaj elkonjomik koşular çok fazılla; olduğunu 
gösteriyor ilse, ©alkarnalar Kurulu, bu kamumun kendi
sine vandiği yetkileri kullanarak bu rakam ve yüzde
leri değiştirmek dmıimıunlda olacak'tırj. 

İDeğerli arkadaşlar, bu,. tasarıyla; getirilen ve 30 
bin liraya kadar olan yüzde 20 vergi iadesinin, üc
retlilere ve diğer tüm mülkelleflere teşmil edilmek 
ajnzusutyl'a; getirildiği hu/susunu, bir kere daha (bilgi
lerinize ve tasviplerinize arz ediyor, teşekkür edi
yorum efendim. (AiNıAlP (sıralarından; alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
iŞalhısı adlna Sajyın Hazım Kultay, buyurun efen

dim. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sajysa Bajşkan. 

değerli milletvekilleri; bundan ıbir, iyi önce, Ücret-
Mene Vergi ladesi Kanunu kplbui edildiği zaman, 
bir arkadaşımızın da söylediği gibi, bu kanunun 
kapsamını genişletmek hususunlda, yüce Meclis, Ba
kamlar Kuruluna, yetki vermişti; atmıaı o günden bu
güne, görüyorsunuz, ıBakanlar Kurulu, bu kanunun 
kapsamını genjiışletmıeye mütedair olan ıta|sarıyı 
1985 yılının sonunda getiırilyior; ll$8Ö yılında; uiylgulaj-
yalbi'hnek için de Türkiye Büyük ıMüet Meclisine 
ısunıuıyior ve bunun kanunlaşmasını öneriyor, 

'Bunu şunun için; söylüylorulm!: Anavatan Par-
tclafi iktidar», Tüırkiiye'lyıi iki yiı mütecaviz bir, süre
dir yönetiliyor. Evet biz, muhalefete mensup aırka;-
daslarımızın iddia ettiği gibi, baza klonıulaıda;, Anaı
vatan Partisi hükümetine yetkiler veriyoruz. So-
ruyorum: Anavatan ıParttisli Hükütmeti, 'bu iki yılı ge
çen süre içinde, Türküyle Büylük 'Millet Meclisinin 
fevkalade tepkisini doğuran bir 'Balkanlar Kurulu 
kararı çıkarmış mıdır? Hayır, çıkarmamıştır. O hal
de, kanunlar müzakere edilirken, ihtimale dayanarak, 
hükümete, Meclisin vermiiş olduğu yetkiyi iki bu
çuk seneye yakın bir süre içkide gayet ölümlü kul
lanan, hiçbir şeklide suiistimal etmemiş bir hükü
mete likide (bir, '«Anayasanın 73 üncü maddesine 
göne, Meclislin ısapa îyetllbrir̂  hükümete verityjoruz» 
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diye tenkit etmek herhalde haksızluktır. Kaktoki, üc
retlilere Vergi İadesi Kanununu daha önce kabul etti
ğimiz israıdaj yetlki alan hükümet, memleketi ve nü
fusumuzun hepsini' kapsayan şıümujlü bir kanunu, 
o yetlküye glöre, hemen anın'dla yürürlüğe kioyar, 
ajlk'iış toplar ve vaitanidlaşm ıJstMajdlesine ısunıaırdı. Gö
rülüyor İki, kapsam 'genişletme hususunu dahi Mec
lisin;' huzuruna getidlyloı;. O halde, bu madde hak
kında1, benim kanaatime göre, yalnız tenkit edilecek 
bir hulsıuisu dahi, muhalefetin söylememesi laızım. 

BNVEIR ÖZCAN ((Tokat) — Muhalefetin sus-
ması mı lazım? 

ÖMER KÜLHAN <fKn|rts) -^ Muhalefetin alkış 
mı (tutması lazım sayin konuşhıajcı? 

«AZIM KJUTAY (Oelvamla) — Susması lazım 
değil; ama «'Baş vergisi» diye de söylememeniz lazım
dı. Sayın özcan. O baş vergisi, geçmıiş dönemde top
lanmış, ve fevkalade _ istismara; müsaft bir kanun 
uygulaması olduğu için kaüdırimış; hu konuda, ik
tidarlar değişmiş ve ıbir, tekâmül içinde olduğumuz
dan, biz o itip kanunları değil, bu tip kanunları hu
zurunuza getirilyıomuz. 

ÖMER KU'ŞHAN '(Kars) — O kanunllar da; siz
lerin oyuyla çıktı; muhalefet de devamlı surette aynı 
tepkiyi göslterdL 

IBAIŞKAN — Sajyın Kushan, 'hatibin sözünü kes
meyin. • 

HAZIM KUTAY (iDövamla) — Sevgili arkadaş-
Harım, bu maddede aslımda, sayın (bakanımızın İfade 
ettiği gibi, nispetler ve vatandaşa ödenecek vergi 
iadesi hakkında, konuşmak lazım gelmesine rağmen, 
«Kalma Değer Itutttu. mu? Vergi tahsilatının tarihî 
süreç liçindekli gelişimi, vergi iadesi vaitandlaışa s:-
zin; sağladığınız bahşiiş mi' » gibi - özür dilerim -
gayri ciddî meseleler üzerinde duruldu. 

|Biz, 'Plan ve ıBütçe Komisyonunda bu kanun ta
sarlısını müzakere ederken, daha, tultaırh ve daha 
radseftnin özüne inen konuşmalar; dMetmiştik ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bu 
kanun; tasarısı konuşulurken fevkalade muhalefet 
olmayacağı, bu kanun gibi, ivaitandaşın tamamının 
istifadesin» sunulan meselelerde, bu derece zaman 
ısaırtf edilemeyeceği düşüncesiyle, Anavatan Partisi 
Gruıbu olarak - gömdüğümüz gibi - grup sözcüleri 
dahi seçmedik. Anajvaıtan Partisi miiietlvekili olarak, 
şahsen benlim kajllkıp konuşmamı zorlayan husus, 
bazı meseleleri yanlış tefsir etmeyi önlemek içindir. 
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Bir tonunun üzerimde lütfen ve müsadenifeie du
ralımı: Bütiraz deniyor ki, bir ihtimale göre 12 
milyon kişi, bir diğer ilhtiımaıle göre 6 milyon kişi, 
benim hesabıma göre de 52 milyon Ikitşiyi iflgikmdli-
ren bir kamunun müzakeresinde, bu kanunun mu
hatapları, hükümetlin ve devletin kontrol elemanı 
olanak, sanki esnafı sabaihltan akşama kadar bizar 
edeceklermiş gibi bir havaya sokuluyor. Aslanda, bu 
tasarının mantığı bu dleğil sevgili arkadaşlarımı. 

ÖMER KUŞHAN (Kam) — Kanunların mantığı... 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Hepsini biliyor

sunuz, isiz ât gayet iyi Ibliyotrısunıuız, bu tasarının 
mantığı, orta direği ferahlatmak, orfcaldireği rajhaltla|t-
maktır. Bunun doğnu olduğunu kanıtlayanı bir 'hu
sus daha, var; bu tasarınım ısionıundia göreceksiniz, 
hükümet size, 22 bin memur allımı teklifliyle gelmiş. 
Sebebi?.. Hükümet ve biz biliyoruz ki, bu kanunla, 
vergi dairelerinin işi arıtacak. Doğrudur; ama mü
kellef, vergi dairesi memuru gibi »davranmaıyacak. 
Bunu lütfen bilelim. Manitılk itibariyle, 22 bin kişi
lik, - Maliye Bakanlığı uhdesinde çalıştırılmak üze
re-kadro teklifi getiriliyor, yüksek Mac&e »sunulu
yor. . 

IBu tasarı kanunlaşınca, vergi dairelerine bazı 
yükler ta|hmi;l edeceğini hükümet de, devlet de bil
mektedir; ama bu yükü kaldırabilmek için, vergi 
ıdaiaıeleride 22 bin kadro ile teçhiz Edilecektir,. O 
hallide, tasarıyı madde madde inceleyen ve burada 
konuşan arkadaşlarımız, hdhhaide sonundaki bu 
ilaveyi de görmüşlerdir. O zaman, bu arkadaşları
mızın bilmeleri lazım gelir ki, biz Anavatan Partisi 
İktidarı olarak, bu kanunu, mükellefleri vergi me
muru gibi çalıştırmak için değil, onları rahatlatmak 
ve artan iş hacmini karşılayabilmek üzere 22 bin 
kişilik personel kadrosunu sizlerin oylarınıza ve bil-
gileriinize ısunmak için getiriyoruz. 

Saygılar sunarını. (ANAP sıralarından. alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayını Kultay. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Şahsını ajdina söz is

tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Can, 'şahıslar adına yapıla
cak konuşmalar bitmiştir; size soru için söz vere
bilirim, efenıdlim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sadece Sayın Arı-
fcan konuştu, Sayın Bankam,, 

BAŞKAN — Şahısları adma, Sayın Arıkan ve 
Sayın Kutay konuştular; böylece, şahıslar adına ko
nuşmalar bitti Sayın Can. 
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Hükümetin konuşmasından sonra, şahısları adına 
ikinci kişiye söz verdiğim için, size konuşma hakkı 
veremiyorum efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Soru sormak istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi, soru sormak isteyen sayın 
milletvekillerini sırasıyla tespit ediyorum; Sayın Ömer 
Kuşhan ve Sayın Barış Can. 

Buyurun, Sayın Kuşhan! 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, as

lında, sorumu çok kısa olarak, sayın bakana yönelte
cektim; ama, Sayın Kutay'ın ve sayın bakanın konuş
ması, beni, sorumu biraz uzatmak mecburiyetinde bı
raktığı için, peşinen toleransınıza sığınıyor ve affınızı 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, malumunuz olduğu 
üzere, sorular en kısa biçimiyle olacaktır. 

Buyurun, devam ediniz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — En kısa şekliyle sor

maya çalışacağım; ama pek kısa olmayacak Sayın 
Başkan. (ANAP sıralarnıdan, «Kurallara riayet et» 
sesleri) Riayet edilmesi gereken şeyleri, elbette bildiği
mizi takdir edersiniz sayın milletvekilleri. 

Anayasanın 73 üncü maddesi, «Herkes, kamu gi
derlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre vergi 
ödemekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, ma
liye politikasının sosyal amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler 
kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır» demek
tedir. 

•Görüşmekte olduğumuz yasalar manzumesinin, şu 
anda üzerinde durduğumuz bölümünde bazı oranlar 
bulunmaktadır. Burada, 30 bin liraya kadar olan 
kesiminden % 20; 60 bin liranın 30 bin lirası için 
% 20, aşan kısmı için % 15; 100 bin liranın 60 bin 
lirası için % 17,5 -özellikle dikkatlerini çekmek isti
yorum % 17,5; 18 veya 17 değil- aşan kısmı için % 
10; 100 bin liradan fazlasının, 100 bin lirası için, -yi
ne özellikle dikkat çekerek arz etmek istiyorum- % 
14.5, aşan kısmı için de, % 5 gibi oranlar getirilmek
tedir. 

Şimdi, sayın bakandan ve sayın komisyondan şun
ları öğrenmek istiyorum : 

1. Bu yasa ve bu yasanın bu bölümü hazırlanır
ken, yani oranlar tespit edilirken, Türkiye'de mevcut 
olduğunu bildiğimiz ve her an hükümetin emrinde ol
ması gereken, istatistik! verilere müracaat etmişler 
midir? Ayrıca, Türkiye'de birçok sosyal güvenlik ve 

114 — 



T. H. M. M. B: 34 27 , 11 ,1985 0 : 1 

devletin malî kuruluşu aktuaryal hesaplar yapmakta ı 
ve IBM'lerle desteklenmiş ünitelerle, bilgi işlem mer
kezleriyle desteklenmiş ünitelerle, hükümetin ve özel
likle Maliye Bakanlığının emrine sunmak üzere bilgi 
ambarlarını alabildiğine genişletmiş durumdalar. Bu 
gerçekten hareketle öğrenmek istiyorum : Tespit edil
miş olan bu oranlar, biraz önce arz etmeye çalıştı
ğım, bu kaynaklardan istifade edilmek suretiyle mi 
tespit edilmiştir? Yoksa hükümetin herhangi bir tek
nisyen veya elemanları oturup, şundan şu kadar ala
lım, canım bundan da şu kadar alalım, şunu da bu
çuktu koyalım -gözden biraz ırak olsun- ince hesap- I 
lar yaptığımız anlamı çıksın manasında mı konuya 
yaklaşmışlardır? Birincisi bu. (ANAP sıralarından 
«Daha var mı?» sesleri) Daha var efendim. Lütfen 
muktedir olanlar biraz sabırlı olurlarsa, sorularımı 
daha rahat soracağım. 

BAŞKAN — Evet, devam ediyorsunuz efendim. 
ÖMER KIJŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

bakandan öğrenmek istiyorum. Daha dün bu mukad
des çatı altında uzun tartışmalarla kabul ettiğimiz ve
ya bizim muhalefetimize rağmen kabul ettikleri, bir
çok şirketlerin kârlarının büyük bir kısmını, batmak 
üzere bulunan şirketleri satın almaya kullandıkları 
takdirde, gelirlerinden, yani kârlarından kendilerine 
vergi muafiyeti getirildi; arkasından, gazetelerde ilan
larla. konu her gün biraz daha büyüyerek devam edi
yor gerçeğini de vurgulayarak soruyorum. 

Bu espriyle şu anda görüşmekte olduğumuz ve 
sayın bakanın kürsüye çıkarak büyük iftiharla mü
dafaa etmek gibi bir cesareti dahi gösterdiği bu ko
nu ile sabit gelirlilere uyguladığınız vergi iadesi ara
sındaki adil dengeyi, adaletli ölçüyü nasıl bulabiliyor- I 
lar? Onu öğrenmek istiyorum, iki. 

Biraz önce sayın bakan sürçü lisan ile de olsa kür
süden ifade ederken, «Bu getirilen tasa» dedi, Yani, 
bu yasalar manzumesi aslında bir tasalar manzume
sidir. 

BAŞKAN — Soruya geçin Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın bakanın yine 

sürçü lisan ile ifade ettiğine kesin inandığım; fakat 
kendisinden açıklamasını istediğim, sayın milletvekil
lerinden bahsederken, milletin temsilcilerinden bahse
derken, «Sıralan dolduran sayın milletvekilleri» ifa
desini değerlendirdiğimizde, sayın bakan konuya be
nim baktığım ciddiyetle mi bakıyorlar, yoksa men
subu bulundukları hükümeten ve Başbakandan aldık
ları talimat üzerine mi bunları getirmişlerdir? 

Teşekkür ederim. [ 

i BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
Buyurun Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın IBaşkan, aslın

da soru sormayacaktım; sayın bakanın konuşmasın
dan sonra'soru sormak gereğini duydum. Sebebi şu : 
(Ben, gerek 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasında yapılan 
değişiklikler, gerek Kurumlar Vergisinde yapılan de
ğişiklikler ve gerekse Ücretlilere Vergi ladesi Yasa
sında yapılan değişikliklerde bir şeyi vurgulamak is
tiyorum. 

Esas tarife; yani vergiciliğin ana mihengi olan, 
I herkesin orada tartıldığı bir tarifedir. 

1. Menkul sermaye iratlarının beyan dışı bıra
kılması keyfiyeti, 

2. Ücretlerdeki vergi iadesi tablosunun düzenlen
me şekli, 

3. Bu konularda belli gelir dilimlerine haksızlık 
yapıldığı, buna karşın, geliri belli bir gelir diliminin 
üstünde asgarî insanca yaşama koşullarının çok çok 
üstünde olanlara -altında kalanlara değil- imtiyazlar 
verildiği konusunda örneklemeler yaptım; bunların 
hiçbirine cevap alamadım. Şimdi, sayın bakan bu ko
nuyu savunurken, aslanlar gibi küjcreyerek, adil bir 
vergi reformu ve adil bir denge getirdiklerini söylü
yorlar. Ben de şimdi soruyorum : 250 bin lira yıllık 
gelirle 700 bin lira yıllık gelir -ki aylığa bölersek ay
da ortalama 60 bin liradır- ayda 60 bin lira alan bir 
ücretli veya emekliye ben yıllık 18 bin lira hesapladım; 
8001 lira derlerse kendilerini kutlayıp ellerini sıkaca
ğım. Buna karşın, ayda 2 milyon lira gelir elde eden 
esnafa, tüccara -Allah bol kazanç versin- ortalama 
25 milyon lira alana da yıllık 1 milyon 615 bin lira 
hesapladım; yanlışsa yine ellerini sıkacağım. IBu bir 

I örnektir. Burada boş konuşmuyoruz, çalışıyoruz, çı-
I kıyoruz ve gelir dilimleri arasındaki dengesizlikleri an

latıyoruz efendim. 

Türkiye'de bu konuda hangi dilimler ne almak
tadır, hangi dilimler ne imtiyaz sağlamaktadır; bunu 
lütfen açıklasınlar. Bu konu Sayın Meclisin de büyük 
ölçüde dikkatinden kaçıyor. Çünkü, bu tablo da kur
nazca hazırlanmıştır. Bakın, 30 bin liraya yüzde 20' 
den başlayarak yüzde 5'e doğru gidiyor. İçeriğine bak
tığımızda, hesaplama olarak karşımıza değişik bir 
olay çıkıyor, yani en alt dilimine yüzde 20, gelir di
limleri yükseldikçe yüzde 5 veriliyor sanılabilir; fa
kat asli bu değil, özünde bu yatmıyor. (ANAP sıra
larından «Bu soru mu?» sesleri) 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Can, devam edin 
I efendim... 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — Biraz saygılı olun. I 
ÎLHAN AKÜZÜM (Kars) — Bana mı söylüyor- j 

sun? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hayır, yanındaki ba

kana bakıyorum, sana değil. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, -konu aydın
latılmaya çalışılıyor, lütfen efendim. 

ÎLHAN AKÜZÜM (Kars) — Bakana niye bakı
yorsun? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — 'Niye bakmayacağım? 
çalışıyoruz, hazırlanıyoruz, getiriyoruz buraya... 

ÎLHAN AKÜZÜM (Kars) — iki gündür böyle... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın arkadaşlar; 
lütfen sayın milletvekili.. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ayıp ayıp; şantiye de
ğil burası. 

IBAŞKAN — Sayın Barış Can, devam edin efen
dim, ikinci sorunuzu dinliyorum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Hep böyle ya
pıyorlar Sayın IBaşkan, müdahale ediyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
H. BARIŞ CAN ı(Sinop) — Anayasanın 73 üncü 

maddesinin son fıkrasında, «Vergi, resim, harç ve 
benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanu
nun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik 
yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir» den
miştir. 

Bu, daha önceki tablolarda da çıktı. Şimdi soruyo
rum ': Gerçi tekrar yineliyorum; ama açıkladığım bu 
haliyle, tutarları artırmak, oranları belli olmayan sı
nırlarda -10 ilâ 30 arasında demiyor- artırmak, biz
ce Anayasaya aykırıdır ve görüşümüz kesinlikle bu 
noktadadır. Çünkü, bu şekliyle yapı, muafiyetler de
jenere edilmiştir. Verilen yetkiler -altını çizerek söy
lüyorum- vergi muafiyetleri yaratacak niteliktedir. 

Yine Anayasanın 73 üncü maddesinin üçüncü fık
rası, «Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülük
ler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır» der. 
Tekrar belirtiyorum, verilen yetkiler vergi muafiyeti 
yaratacak niteliktedir; bu anlamda mı düşünüyorlar? 

Teşekkür ederim Sayın IBaşkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, sorular anlaşılmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

IKURTCEBE ALPTEİMOÇÎN ı(Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bir konuşmacı, benim as-
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lanlar gibi kükreyerek müdafaa ettiğim konuları dile 
getirdiler. Demek sadece kükreyen ben değilim, kük-
reyenler var 'Mecliste. 

H. BARIŞ CAN ((Sinop) — Savunarak kükredi-
niz, bunu söyledim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK. BAKANI AHMET 
KÜRTCEBE ALPTEMOÇIN ıtfBursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; suallere cevap vermeye devam et
meden önce bir konuda üzüntülerimi dile getirmek 
istiyorum. Sual sahibi bir sayın milletvekili arkadaşı
mız, «Sıraları dolduran milletvekilleri derken, sayın 
bakan konuya acaba benim gibi ciddî baktı mı?» de
diler. 

Sayın IBaşkan, değerli milletvekilleri; şu yüce Mec
liste yaptığım konuşmaların tümünü kontrol etmek, 
bütün zabıtlara bakmak mümkündür, özellikle kür
süden hitap ederken, Meclisten daima, «Yüce Mec
lis» diye bahsetmişimdir, daima «Sayın milletvekille
ri» demişimdir, içinde bulunduğumuz bü yüce toplu
luktan her zaman saygı ile bahsetmişimdir. Eğer ken
dileri, sıraları dolduran çok sayın milletvekillerine, 
bu yüce Meclisin saygıdeğer üyelerine bir başka göz
le bakıyor ve görüyorlarsa, benim aynı gözle bakmam 
ve görmem mümkün değildir. {ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ben, milletvekilleri hakkın
daki sözlerimi net bir şekilde söylüyorum saygıdeğer 
milletvekilleri. Lütfen, sual sorarken, konuşma sıra
sında -herkes hata yapabilir, sürçü lisan ölabilir-
yapılan hataları bir fırsat bilip, şu yüce Meclis çatısı 
altında münakaşa açılmasına meydan verecek, birbi
rimizi kırmaya varacak birtakım uygulamalara se
bep olacak bir şekilde kullanmamaya, ne olur hep 
beraber dikkat edelim, değerli milletvekilleri. Gayet 
tabiî ki, burada konuşacağız, gayet tabiî ki, birbiri
mizi tenkit edeceğiz; çünkü, biz farklı anlayışlara sa
hip milletvekilleriyiz; ama birbirimizi bilgi ile ikna et
meye çalışalım; birbirimizi kırarak, birbirimizi yara
layarak bu yüce Meclisin kapılarından çıkarsak, bize 
yüce Meclisin verdiği görevi, pek de onların istediği 
gibi ifa etmiş sayılamayız kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, istatistiklere bakınız; sos
yal kurumlarla bakanlığımız gayet tabiî ki, ilişkiler 
içindedir. Hiçbir zaman yüce Meclise takdim edilen 
tasarılardaki, birtakım rakamlar, üç - beş bürokratın, 
bir - iki memurun veya ne bileyim herhangi birisi
nin şöyle aklından estiği gibi «Şunu da şöyle yapıve-
relim» falan tarzında hazırlanıp getirilmez. Gayet ta
biî ki, her şeyin bir mantığı vardır yüce milletve-

I killeri. Bu tasarı çıktığı zamanki rakamları ve yüz-
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deleri biraz önce arz etmiştim. O günün şartları çer
çevesinde o tasarıdaki rakamların ve yüzdelerin de 
mantığı vardı, bugün teklif edilenin de. Sadece -mü
saade ederseniz- bugünkünün bir özelliğini söyleye
yim; «30 bin lira ile başlıyor» dediğimizde, asgarî 
ücretin aşağı yukarı netini kastetmekteyiz, daha ön
ceki rakamlara belirli miktarlarda artışlar getirmekte
yiz ve yine ifade ediyorum ki, biraz sonra tekrar de
ğineceğim o konuya, Anayasanın Bakanlar Kuruluna 
verdiği yetkilere dayanarak, bu oranlarda ve bu ra
kamlarda değişiklik yapmak imkânı vardır ve bu de
ğişiklikler, içinde yaşanılan ekonomik koşullara göre, 
hükümetin hedeflediği programlar çerçevesinde, Ana
yasanın kendisine verdiği haktan faydalanarak yapı
lacaktır. 

Efendim, Anayasanın 73 üncü maddesini okuyo
ruz, hep okuyoruz, iyi de ediyoruz, okuya okuya hep 
beraber ezberleyeceğiz. 

Sayın İBaşkan, tieğerli milletvekilleri; kıraatim pek 
o kadar iyi değil; ama müsaade ederseniz, Anayasa
nın 73 üncü maddesini bir kere de ben okuyayım, son
ra suale belki biraz daha kolaylıkla cevap verme im
kânına sahip olabilirim. 'Bakınız 73 üncü madde ne 
diyor : «Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, 
malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.» Bi
rinci husus bu, hep tartışıyoruz, diyoruz ki, aman 
hepimiz ödeme gücümüze göre vergi verelim, hayhay. 
«Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye 
politikasının sosyal amacıdır.» Bu da ikinci bir konu, 
altını çizmişiz. 

Üç ve dördüncü fıkralarında, «Vergi, resim, harç 
ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, de
ğiştirilir veya kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükle
rin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına iliş
kin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 
sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilebilir» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz, biraz 
önce kürsüde okuduğum Anayasanın başka iki mad
desini bir kere daha okuyalım. 

Bakınız, Anayasanın 7 nci maddesi ne diyor : «Ya
şama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Mil
let Meclisinindir. IBu yetki devredilemez.» 

8 inci maddede bakınız ne diyor : «Yürütme yet
kisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak 
kullanılır ve yerine getirilir.» 
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Değerli milletvekilleri, Anayasa, yüce Meclis tara
fından kabul edilen kanunları yürütme yetkisi, başta 
Sayın Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna veril
miştir, diyor. Ayrıca, yine bu yüce Meclis tarafından 
çıkartılan kanunlarda tespit edilen alt ve üst sınırlar 
çerçevesinde değişiklik yapmak, Bakanlar Kurulunun 
yetkisindedir. 

Sayın milletvekilleri, şu anda huzurlarınızda bir 
kanun tasarısı üzerinde tartışıyoruz. Bu tartışmalar 
bittiğinde, değerli katkılarınızla en mükemmel şekli
ni aldığında, üstünde çalıştığımız tasarı yasa olacak
tır, kanun olacaktır ve biz burada yasama görevini 
yapıyoruz. Bizim yerimizde, şu tasarı üzerinde başka
ları tartışmıyor ki; bu tasarıyı biz tartışıyoruz, yüce 
Meclis tartışıyor. Anayasanın bize verdiği görevi ye
rine getiriyoruz ve bu tasarıda tespit edilen, öngörülen 
limitler içinde hareket etmek yetkisi de Bakanlar Ku
rulundadır. 

Efendim, alt limitler, üst limitler var mı? Müsaa
de ederseniz okuyalım efendim. Şimdi, diyor ki : «Bu 
maddede yazılı tutarları iki katına kadar artırarak 
veya kanunî hadlerinin yarısına kadar azaltarak, oran
ları ise yarısına kadar artırarak veya azaltarak yeni
den tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

Şimdi, demek ki, yasada birtakım yüzdeler ve bir
takım maktu rakamlar var. Biz burada diyoruz ki, 
bu rakamları iki katına çıkarmak (yani bu rakam 100 
ise, 200 yapmak) veya yarısına kadar azaltmak (yani 
50 yapmak) Bakanlar Kurulunun yetkisidir. 

Şimdi, bir kanunda, «Alt ve üst limitler yoktur; 
oranlardan söz edilmemektedir» demek, şunu okuyup, 
biraz daha dikkatli baktıktan sonra mümkün müdür 
sayın milletvekilleri? Anayasayı okuduk; bu iş böyle 
yapılır diyor. Biz de, Anayasanın emrettiği şekilde di
yoruz ki, kanunda birtakım maktu rakamlar var, bir
takım yüzdeler var; Bakanlar Kurulu bunu iki katı
na çıkartırsa nereye varılacağı malumdur; yarısına 
kadar indirirse nereye varılacağı malumdur. O halde 
«Alt ve üst limitler belli değildir» demek mümkün 
müdür? Mümkün değildir sayın milletvekilleri. 

H. BARIŞ CAN iflSinop) — Bizden günah gitti. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; sabrınızı daha fazla taşır
mak istemiyorum. Eğer, sayın milletvekillerimizin tat
min olmadıkları hususlar varsa, müsaade ederseniz, 
kalan kısımları yazılı olarak da kendilerine takdim 
edebilirim. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından al-
kışlarh 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın- Bakan. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) Sayın Başkanım, 

burada bir tartışma açıldı, ben bir şey savundum; 
özür dilerim efendim, soruma cevap verilmedi... 

BAŞKAN — Sayın Can, konu anlaşılmıştır; cevap 
verildi, bu kadar takdir ettiler. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yazılı cevap verilmesi 
ayıp bir şey. Biz burada oy kullanacağız. Yazılı ce
vap verilmesi oylamaya etkili olmaz. Soru müessesesi
nin yararı nerede o zaman? 

BAŞKAN — Sayın Çan, sayın bakan bu kadarla 
yeterli gördüler. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Cevap verilirse belki 
ikna olacağız. 

BAŞKAN — Yeterli görmüştür efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müsaade eder misi

niz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın 'Başkan, ben 

evvelâ... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, cevaplanmıştır. Böyle 
anlaşılmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, cevaplan-
mamıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkanım, müsaadenizle, kendilerine çok 
açık sordum; istatistikî verilere dayalı mıdır dedim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, cevaplanmıştır, böyle 
takdir etmişlerdir, önergeler de vardır... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Diğer taraftan, Sa
yın. Başkanım, ifademde ısrar ediyorum. İfade benim 
değildir, kendilerinin ifadesidir. Söylenen suçlu değil 
de, ikaz eden niye suçludur? Yüce Meclisin takdirine 
sunuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, açıklanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır, geHş sıralarına 

göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının ilgili maddeleri arasında tutarlılık sağ

layabilmek için, 85 inci maddenin «Vergi iadesi ay
lık olarak hesap edilir». cümlesi yerine; 

«Vergi iadesi aylık, yıllık veya dönemsel olarak 
hesap edilebilir» cümlesinin konmasını saygıyla arz 
ve teklif ederiz. 

İsmail Şengün Ferit Melen 
Denizli Van 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Vecibi Akın 
Konya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
ıSöziü olarak arz edeceğimiz nedenlerle tasarının 

85 inci maddesinin «ondan bir evvelki fıkrasının 2 nci 
cümlesinin metinden çıkartılmasını saygıyla arz ve 
teklif ederiz. 

İsmail Şengün 
Denizli 

Fenni IsMmyöl 
Balıkesir 

Ferit Melen 
' Van 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Vecihi Akın 
Konya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Kanun Tasarısı
nın komisyon metninin 85 inci maddesinin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Vural Arıkan 
İzmir 

Türkân Turguit Arıkan 
Edirne 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Salbit Batumlu 
İstanbul 

Y. Salih Günıgörmez 
Kocaeli 

Hüseyin* Aydemir 
İzmir 

30 bin liraya kadar yüzde 25, 
60 bin liranın 30 bin lirası için yüzde 25, aşan kıs

mına yüzde 20; 
100 bin liranın 60 bin lirası için yüzde 22,5, aşan 

kısmına yüzde 15; 
100 bin ıliradan fazlasının, 100 bin lirası için yüzde 

19,5, aşan kısmına yüzde 10; 
Nispeti uygulanarak hesaplanır. 
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BİA$&A^ — Biler önergeyi otoıfûyötüm: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gftrtfşillmekte olan, 357 sıra sayılı tasaminn 85 inci 
ıftatfdeüriini rheTttinde'kı vergi iadesi oraii tablosunun 
â$agrtfe!kf şğfeîtö» de|iftiriîmesini arz Vfe tiâtüf ederiz 

Yeni' ftcOro; 
, .3$^l i t t iya kadM' yüzde 3Gî 

50 Öifc lirtmn 30 ttfit HrASı İçfö ytftcfe 30, fazlasına 
ytfödfcS® 

tfSÖ* Bin WMâ 5fr bM Hrast için yüzde 29, faz-
<l$tâa yü*df B* 

100 bin liradan fazlası için, 100 bin liraya kadar 
ytftdd lÖY ftzüsmâ yüâde 3; 

Msftetirîtffr dttn üyg^amr. 

Enver özcan 
(Tokat 

Mmn Üstfüiei 
Adana 

TevfJk Güneş 
Kırşehir 

örriei* îKrnşlian 
Kats 

M* Sey& ©fcföy 
Artfeâra 

BAŞKAN — Dıiğer önergeyi okuituyorum: 

Türkiye Büyük MjMet Meclisi BifcşîcSJnÜğınsi 
Göriîfüliflelcte1 ölüri 357 «&• s*yı& Kanun Tasarısı

nın, 85 inci maddesinin komisyona iadesini arz ve 
teklif ederiz, 

Saygılarımızla. 

Vural Arîfcam 
Izrnir 

Hüseyin Aydemir 
îzmir 

Türkâtt Turgut Ankan 
Edirne 

Stlaffrathtf Tâfh6$ü 
Yozgat 

I&yrufMi Olca 
fzmir 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van 

Sabit Batlımla 
f&anbaf 

Mehmet Kafkaslıgil 
îstanbul 

Cemal-özdemir 
Tokat 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar oltütüp işîemV koyuyoruz. 

izmir Milletvekili Vural Arikan ve arkadaşlarının 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 ıstfâ' sayjlıKanun' Tasifoaı-

nâıf* &* inci m^tid^slain" kbnîİByöna iadesini arz ve 
telöff ederiz. 

Saygılarımızla. 

BA^KiAN — Komisyon kaMıyor mu, efendim? 
PÎLAN VE BÜTÇE KOMlSYomj SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katto'rybruz efendini 
BAŞKAN —Iftöttaft?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCfeHte AiJlffiMOÇÎN (Bursa) — Katılmı
yoruz- efendini 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Türl&n Aft'kan; 
buyurun. 

TÜRBİN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; madde orahlarm-
da değişiklik yapfcıü birtakım önergeler Verdik. Oysa, 
maddenin komisyona iade edilmesini itsftemelttefcl ama
cımız, ıbü oranların komİSybndat eâhiief bbyunat biraz 
daha incelenip, bütçe imkanları göz Öhttöe alıöıp, me
murlara daha fazla imkân tawhm&sı i$h bir datîa tar
tışılmasında yarar gördüğümüzdendir. 

Biraz evvel sayın balkanımız, «katkılarınızla» de
diler Bu Kanun Tasarısının görüşülmesinde bizlerin 
verdiği hiçbir önerge kabul edilmemiştir. Böylece bel
ki bir kafekiriıız otjfömr... 

Saygılar sunanfri. 
ıBSŞKAN — teşe^Ğür ederjrri Sİyıri Arıfeân. 
önergeyi oylarınıza sunuyorumı: Kabul dderMef... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük MMet Meclİsfl Bü^ahiii 
Tasarmöı ilgili ıtnaddeîıefi arâSü&fec futaruM sağ-

Myalbllrhek içirij 85 itici m'ridtfenlü «Vİrgı iadeli aylhi 
olarak hesap edilir» cürnîe¥t yerînÜ 

«Vergi iadesi styîfkv yıllık veya döttettısel olarak 
hesap edilebilir» cümlesinin konmasını saygıyla arz 
v e t e ^ e d e r î * 

Denizli NttlletVeldli 
İsmail Şengüri ve arkadaşütri. 

'BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE (BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
A1AATTİN FIRAT (Muş) — Katılamıyoruz efen
dim. 

'B«ŞîfeW -s? Önî^eW rftfcÖmW k t t y W mu 

K © î ^ a 5 B # 

BA^KlÂlt^ — Önergeyi öylarîiuza sunuyorum: 
önergeyi Ü&ÜMİİ eİ&nleT... Kaîbüıt emıeyeıiler... önerge 
kabıüedömiştir. (Akışlar)' 

Diğer önergeyi okutuyorm: 

-W-* 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı tasarının 85 

inci maddesinin metnindeki vergi iadesi oran tab
losunun aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz, 

Tokat Milletvekili 
Enver özcan ve arkadaşları. 

Yeni tablo, 
30 bin liraya kadar yüzde 30, 
50 foin liranın 30 bin lirası için yüzde 30, fazla

sına yüzde 20, 
100 bin liranın '50 bin lirası için yüzde 20, faz

lasına yüzde 15, 
100 bin liradan fazlası dçin, 100 bin liraya kadar 

yüzde 10, fazlasına yüzde 3, 
Nispetinde oran uygulanır. 

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

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye hükümet katılıyor mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTGEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen var mı? 

Buyurun Sayın Enver Özcan, 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; önergemdeki rakamlar- aslında tasarıdaki 
sistematiği bozmamış durumdadır, yani maddenin ge
lişimi ve rakamlar aynıdır; ancak oranlarda hafif bir 
değişiklik yaparak, devletin vermesi gereken iade mik
tarlarında da fazla hir değişiklik yapmadan, dar ge
lirliler lehime ufak bir maniplasyondan ibarettir. Ör-

. neğin, 30 bin liraya kadar olan dilimde yüzde 20 
yerine, ben önergemde yüzde 30 öneriyorum; ancak 
bunu telafi etmek için de gelir dilimleri yükseldikçe, 
tasarıdaki oranları düşürüyorum; teklifim bundan 
İbarettir. Böylece sosyal adalet ilkesini daha fazla gö
zetir bir hale getiriyorum. 

Sayın bakanın şu tabloyu, müdafaa etmek, savun
mak için verdiği rakamlarda'ki çelişkiyi bir kez daha 
betotmek istiyorum. Bakınız; 30 bm liralık dilimde 
bu .rakamla vergi, iadesi olarak 6 bin Ira verilecek, 
ama ta'blodaki bu orana göre ayda 500 bin lira alana 
verilecek yergi iadesi miktarı 34. bin küsur lira ola
caktır. Yani ilk dilimin anaparasından daha fazla. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — İstatistik . bilgilerden 
yararlandınız mı?v 

BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesmeyin efen
dim. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Bu bakımdan, 
ben alt dilimlerdeki 30 bin ve 50 bin dilimindeki oranı . 
birazcık yükseltmek suretiyle sayın bakanın Sözünü 
ettiği, vergi iadesinin beilıi 'bir külfet karşılığı olarak 
devlet tarafından verilmesi yönündeki anlayışı da bir 
yerde- adil hale getirmek istiyorum. Çünkü, tasarıdaki 
oranlar böyle kalır ise, bir yerde şampanya içip bon
file yiyenin külfeti, kuru fasulye yiyenin külfeti ile 
aynı teraziye konuluyor gibi bir durum ortaya çıkı
yor. 

Tabiî, bu hesaplamaların bir mantığı olduğu, ra
kamların gelişigüzel verilmediği, bunun belli bir man
tık silsilesi sonucu olduğunu sayın bakan dile getir
diler, çok doğru. Zaten biz de bu yüce çatı altında, 
demokratik düzen içinde sizin sosyal adaletle hiç bağ
daşmayan mantığınıza karşı mücadele ediyoruz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kalbul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kalbul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve arkadaşlarının 

önergesi: 

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

sının komisyon metninin 85 inci maddesinin birinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
30 bin liraya kadar yüzde 25, 
60 bin liranın 30 bin lirası'için yüzde 25, aşan 

kısmına yüzde 20, 
100 bin liranın 60 bin lirası için yüzde 22,5, aşan 

kısmına yüzde 15, 
100 bin liradan fazlasının, 100 bin lirası için yüz

de 19,5, aşan kısmına yüzde 10, 
Nispeti uygulanarak hesaplanır. 

BAŞKAN — Komisyon bu okunan önergeye ka
tılıyor mu? . 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 
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BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Türkân Turgut Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN '(Edirne) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddenin çıkmasını 
özellikle istiyorum; ama memurun lehline çıkmasını 
istiyorum. Onun için söz almış bulunuyorum, 

Halen getirilen tasarıda - f af ki söylemiyorum - 40 
bin lira maaş alan bir memur 7 500 lira vergi iadesi 
alacak; bizim^teklifiimizde 9 500 lira alacak; dolayısıy
la 2 (bin liralık bir fark ortaya çıkıyor. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kalbul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Denizli Milletvekili İsmail Şengün ve arkadaşları

nın önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sözlü olarak arz edeceğimiz nedenlerle tasarının 

85 inci maddesinin sondan bir evvelki fıkrasının 2 nci 
cümlesinin metinden çıkamlmasmı saygıyla arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon okunan bu önergeye ka-
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli millâtvekitleri; Anayasanın 73 üncü maddesi, 
bizim yorumumuza göre, bu fıkranın ikinci cümle
siyle hükümete tanınan yetkileri, hükümete verme
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 73 üncü mad
desi, oranlarla ilgili yetkiden bahsetmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Şengün bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri; çalışma süremizin sonu yak
laştı, bu maddenin müzakeresinin de sonundayız. Bu 
maddenin müzakeresi bitinceye kadar çalışma süre
sinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Buyurun, devam edin Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, «Tutarlarının veya oranların her birinin ayrı 
ayrı veya topluca artırılıp veya azaltılması, faaliyet 
kolları, iş nevileri veya mükellef grupları veya vergi 
iadesine konu harcama kalemleri itibariyle farklı bir 
şekilde de kullanılabilir» deniyor. 

Bu hem Anayasanın 73 üncü maddesine, hem de 
Anayasadaki eşitlikle ilgili genellik ilkesine kesinlikle 
ters düşmektedir. Hükümetimiz eğer politikasına uy
gun bulursa, meslekî kazanç sahiplerini biı tarafa, zi
raatla geçinenleri, ziraî kazanç sahiplerini bir tara
fa, ticaret erbabını bir tarafa koyabilecektir, hatta 
ticaret erbabı için de, iş nevileri değişik olanlara de
ğişik vergi iade tutarları ve değişik vergi iade oran
ları uygulayabilecektir. 

îş, sanıldığının ötesinde, hükümete geniş yetki ta
nıyan bir mahiyet göstermektedir. Sadece oranlar üze
rinde oynamak değil, mükellef gruplarının bazılarını 
bir tarafa koymak veya istediği mükellef gruplarına, 
istediği vergi iadesi tutarı üzerinden değişik oranlar 
uygulayabilme yetkisini hükümete tanımaktadır. Bu 
yetki ancak bu yüce Meclisin olabilir. Hükümete ve
rilen böyle bir yetkiye kesinlikle karşıyız. 

Saygılarla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
85 inci maddeyi, kabul edilen değişiklik önerge

sindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 28 

Kasım 1985 Perşembe günü saat 14.00,fe toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.00 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Balıkesir M^letvekiH t>avttt AbacrgiVm, 625 

Sayılı özel Öğretim Kurumken Kanunu gereğince 
kapatılması gereken kahvehanelere ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Mitli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7]74I) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İcrayı faaliyette bulunan eski kahvehanelerle il

gili aşağıdaki soru önergemün yazılı olarak Sayın Baş
bakan tarafından cevaplandırılmasına aracılığınıza say
gılarımla arz ederim, 

Davut Atmagil 
Balıkesir 

1. 'Bilindiği -.ğM 625 sayılı özel Öğretim Kurum
ları Kanununun bazı maddelerini değiştiren 3035 sa
yılı Yasanın II Temmuz 1984 tarihinde yürürlüğe 
girdiği malumlarınızdır. 

Bu Yasanın 6 ncı maddosüııde; el inci maddede 
yazılı özel öğretim kuruluşlarının bulunduğu yerin 
200 metre civarında kahvehane açılamaz ve önce* 
den açılmış olanlar varsa 2 yıl içinde kapatılır» de* 
raknefetedir. 

2. Malumları öldüğü veçhile 2 yü içinde kapatıla
cağı vurgulanan eslki. kahvehaneler, 11 Temmuz 1984 
tarihinde yürürlüğe giren 3035 sayılı Yasanın yürür
lüğe girmesinden önce 2559 sayılı Polis Vazife ve 
SelahJiyet ve gerekse 222 sayılı İlköğretim yasalarına 
uygun olarak açdlmif ve 'belediyelerce de küşütlafî ve
rilerek mahallin en 'büyük mülkiye aıMrlerînW imâ 
iaaflryetlerîne izfrı veıteiş tfearöÖıaneîöRİlf. 

3035 sayılı Yasa çıkarılırken vatandaşların mük
tesep haklarının korunması göz önünde bulundurul
mamış ve Kanun makable de teşmlil olunarak 11 
Temmuz 1984 tarihinden önce açılmış olan kahveha
nelere de teşmlil edilerek vatandaşlar mağdur duru
ma düşürülmek istenilmektedir. 

Müktesep haftücnınrJ konum*» hususunda «özü 
geçen yasanın tadili konusunda neler düşünülmekte
dir?. 

T&. 

Kanunla* ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

\Sayi : K.K. ÖnvMÖ. 
18/106-1206/G6626 

13.11.1985 

Sayın Metin Emiroğlu 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

İlgi : Türkiye Büyülk Millet MeeM Başkanlığının 
11.11.1985 tarihli ve 7/741-4731/18178 s*yıh yMısı. 

Balıkesir Milletvekili Davut Afcaeigl'în Sayıii 'Baş
bakanımıza tevcih ettüği yazdı soru Öneîteejrinlüi m-
reti ekli olarak gönderıilmiştör. 

Sayın Başbakanımız bu önergeye kendileri adına 
tarafınızdan cevap verilmesini tensip etmişlerdir. 

önergemin süresi içinde cevaplandırılarak sonu-
cunur* 'MldMtaesini arz ederim. 

Hasan Celâl GÜzet 

27.11.1985 
T.C. 

MMÎ Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 

özel öğrdtJimKurumları 
Daire 'Başkanlığı 

'Sayı : 003 İdari Şh. 14146 
Konu : özel öğretim Kurumları Kanunu (Bak-
keslir Milletvekili Sayıii IDavut Abacıgil'in soru 
önergesi.) 

Türkiye Büyük Millet Mefclisü Başfeanîiğıriâv 
1. 625 Sayıii Özel Öğretim Kuramları KaMflta-

nun bazı maddelerini değiştiren 3035 sayûı Kanunun 
6 inci maddesinde «... Özel öğretim kurumlarîha ait 
bina ve tesislere en az 200 metre mesafe içindeM ma-
hallerde meyhane; kaivelsane, bar vö 'benzeri gUfi- te
sisler kurulamaz ve sâtılmast Kanunla ruhsata* bfcğK 
laömı? (içfef ve^ betizeîferinlh satafi yerleri açılamaz. 
Söz konusu mahallerde bu Kanunun yürürlüğe' gir
diği tarihte faaliyette 'bulunan bu gibi yerlerin faali
yetlerine en geç iki yıl içinde son verilir. Bu konuya 

^m-^ 
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ait uygulama esasları yönetmelikle tespit edilir.» de
nilmektedir. 

2. Bu hükümle Devlet, Anayasanın kendine yük
lediği. «'kamu yarannı», «Genel ahlâkı ve genel sağ
lığı» ve «Gençliğin korunması» ödevlerini yerine ge-
tıirmıis, olmaktadır. (Anayasa madde 13, madde 58) 

3. Devlet bu ödevini yerine getirmek için temel 
hak ve hürriyetleri, Anayasanın 13 üncü maddesine 
dayanarak «Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun ola
rak Kanunla sınıflaya'bilr.» 

4. Anayasamızın 48 inci maddesine göre «özel 
teşöbbüsler kurmak serbesttir.» Ancak, aynı madde
nin ikinci paragrafına göre de : «Devlet, özel teşeb
büslerin... ve sosyal amaçlara uygun yürümesini... sağ
layacak tedbirleri alır.» 

5. Bahis 'konusu Kanunun adı geçen paragrafın
da sayılan «meyhane, kahvehane, bar ve benzeri gi
bi tesisler» arasından sadece kahvehanelerin istisna 
tutulması yolunda bir değişiklik, ismi belirtilen ve 
«benzeri gibi tesisler» diye ifade edilen diğer mües
seseler bakımından da maddeyi hükümsüz kılacak 
yenli isteklere emsal teşkil edecektir. 

6. özel öğretim kurumu niteliğinde yeni kurum
lar açılırken Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
na Bağlı özel öğretim Kurumlan YÖnetmelğTnin 
5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (O bendinde kuru
ma ait bina ve tesislere mücavir 200 metrelik mesafe 
içinde Kanunda belirtilen tesislerin bulunmaması ön 
şart olarak belirtilmektedir. Bu da önceden açılmış 
meyhane, kahvehane, bar ve benzeri tesislerin bu Ka
nunun uygulanmasından mutazarrır olmalarını önle
yecek bir tedbirdir. 

7. Bu sebep ve şartlar karşısında adı geçen Ka
nunun makable şâmil olup olmaması gibi bir prob
lem mevcut değildir. Yapılan kamu yararım gözeten 
ve mutlaka yerine getirilmesi gereken Anayasaya uy
gun bir devlet tasarrufudur. 

Arz ederim. 

Metin EmiroğhT 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, rüşvetin önlenmesi için millî eğitim camiasında 
kampanya açılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/763) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin öayın Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması 'için gereğine müsaadelerinizi arz ede
rim. 

Yılmaz thsan Hastürk 
istanbul 

1. Son zamanlarda kaimu kuruluşlarında ve di
ğer yetkililer nezdinde rüşvet olayları güncel bir hal 
olarak görülmektedir. Yeni yetişen neslin «rüşvet» 
gibi tüm ahlakî değerleri yok eden illetten korun
ması hepimize düşen görevdir. Bu nedenle ortaöğre
nimde, özellikle «ahlak» derslerinde rüşvet konusunun 
daha geniş bir ders programı ile işlenmesi İçin önü
müzdeki yıl genel eğitim programı için Bakanlığınız 
nezdıinde bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?. 

2. Rüşvet illetinden, yetisjmekte olan gençlerimi
zin 'korunabilmesi için Millî Eğitim camiasında bir 
genel program için kampanya açmayı uygun görür 
müsünüz?. 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 27.11.1985 

Spor Bakanlığı 
Tal'im ve Terbiye 
Kurulu- Başkanlığı 

Sayı : 022. PROG. D. Bşk./7268 

Konu : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 14.11.1985 gün ve 
7/763-4789/18353 sayılı yazısı ve eki. 

istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
Bakanlığımızca cevaplandırılmasını 'istediği ilgi yazı 
eki 12.11.1985 tarihli soru önergesi incelendi'. 

1. Ahlâka, dine ve hukuka aykırı olan davranış
lar arasında yer alan ahlakî değerleri yok eden, bir
likte yaşamanın uyumunu ve sağlığını bozan, onu çı
ğırından çıkaran, insan sevgisini ortadan kaldıran, yar
dımseverlik ve adalet duygusunu unutturan, inşam, 

t yavaş yavaş bütün ahlakî değerlere ve iyiliklere düş
man eden, iyilik değerlerini içinden kemiirerek kötü-

ı Kiklerin gelişmesine yol açan «Rüşvet İlletinden» öğ
rencilerimizin korunması konusuna, lise ve dengi okul-
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larımızm hMndi sınıflannda okutulan Din Kültürü 
ve Ahlâk Bilgisi dersinde «Rüşvet ve Rüşvetin Top
lumsal Hayatla Olumsuz Eükileri» şeklinde, ortaokul
larımızın 3 üncü sınıflarında okutulan VatandaşM: 
Bilgileri dersinde de «Sosyal Davranış Kuralİarının 
Genel Niteliğh»n!in insan haysiyetiyle 'bağdaştırılaima-
yan davranışlar arasında yer verilmiş bulunmaktadır. 

2. BaikattUğiimızca halen düşürülmekte olan öğ
retim programlarının yeniden hazırlanması veya ınev-

Nat : 

Gündemin 4 ÜM Ü sayfamda(x) 3'teki (S. Saytsı : 357) (S. S ay m : 357 ve 357'ye 1 imi ek) olarak dü
zeltilmiştir. 

cut programların geliştirilmesi ve ifyıileştirüimesii çalış-
mıahrında konuya daha ağırlıklı ve yaygın bir şekilde 
yer verilmesine çahşLkna'ktadır. 

Bügilerinlize arz ederim. 

Metin Bmıirogîu 
Milî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı 

134 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

34 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

27 . 11 . 1985 Çarşamba 

Saat : 14.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGORÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikni Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinlin «yıldızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

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

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - incirlik 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 sözüü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Kkri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

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

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

11. — tstanlbul Milletvekili Sabit IBatumlu'nun, 
istanbul ili Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop 'Milletvekili Halk Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

.13. — Sinop Milletvekili Halk ©arış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

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

il 5. — Adana -'Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine iişkîin DışişHeri 
Balkanından sözlü soru önengeStt (6/424) 

16. — tstanlbul Mileüvekil'i Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerime ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

17. — içel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

18. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/4J2) 

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



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

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

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

22. — Diyarbakır Milletvekili Malhmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

23. — İzmit Milletvekili Durcan Emlıbayer'kı, 
izmir - GCtaelbahçeVte tapu ve ruhsat alınm'adan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

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

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

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

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

28. — Malarya 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) 

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

30. — Aydın Milletvekilli Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye- ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 
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31. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

. 32. — 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) 

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

34. — 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) 

35. — (Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/48Ö) 

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

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

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

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

40. — 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) 

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

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



43. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir -
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/493) 

44. — 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) 

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

46. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

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

48. — 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) 

49. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Saoyer Kamafcotadalkü bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirlinin yaptığı açıMamaıya iliş
kin tçişılerd Bakamnldam sözlllü soru önergesi (6/501) 

50. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanonu gereğine© haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
me iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

51. — istanbul Milletvekili tmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/520) 

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

53. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 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) 

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

55. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Ta
rım - İş Sendikası Sulbe 'Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırıma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü 'iddiasına ilişkim Tarım Orman ve 
KÖyıişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/524) 

56. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, bir ka
mu görevlsinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı İd
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
mi 1(6/525) 

57. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Ürötütm Bölgesindeki 'işçi ve üre
tim açığına lilişMin Devlet Balkanından sözlü soru öner
gesi ^6/526) 

58. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, AİDS 
hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık ve 
'Sosyal Yardım Bakanından söziliü soru önergesi (6/527) 

59. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

60. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
isjözlü soru önergesi (6/529) 

61. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

62. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa iline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine Miskin Ulaştırma ©akanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

63. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa ili köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

64. — Manisa Milletvekili ismet Turhangil'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
ı(6/533) 
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KANUN TASARI VB TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun,, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 



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

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

X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hafldkında Kanun Tasarısı ve Han ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357) (Dağıt
ma tarM: 4.1U985) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep MMeDvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanım 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
r i : 30.5.1985; 4.11.1985) 
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I X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal 
Cumhuriyeti Arasında 2 Kasım 1984 Tarihinde im
zalanan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 

I raporları (1/639) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 
| 5.11.1985) 

6. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Kara'a ve 
5 Arkadaşının, 2908 Sayılı Kanunun 34 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/263) (S. Sayısı : 
363) (Dağıtma tarihi: 14.11.1985) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin Merkezinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/715) (S. Sayısı : 364) (Dağıt
ma tarihi : 15.11.1985) 

8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 

I Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 

I Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi t 
25.11.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


