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vekillik etmesi uygun görülen Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz aynı tarihte yurt dışında 
olacağından; Dışişleri Bakanı Vahit Halef-
oğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri, Bakanlı
ğına, Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/913) 

2. — Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, dönüşü
ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
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Sayfa 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 133,176 

1. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve • 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/716) 
(S. Sayısı : 357 ve 357'ye 1 inci Ek) 133:175, 
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A) Yazılı Sorular ve Cevapları 180 
. 1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Erzurum İli Şıh Köyünde TEK Ge
nel Müdürlüğünce istimlak edilen sahaların is
timlak bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı 
cevabı (7/721) 180:181 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 
İngiltere'ye gidecek olan Kültür ve Turizm Ba

kanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne 
kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Baka
nı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden, 
Pakistan'dan, 

Birer parlamento heyetinin ülkemize davet edil
mesine dair Başkanlık tezkereleri; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 
«20-21 Mayıs 1963 Olayları Dolayısıyla Harp Okul
larındaki öğrencilerin Fiilî Hizmetleri Hakkındaki 
Kanun Teklifi» ni (2/247) geri aldığına dair önerge-

Sayfa 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Erzurum İlinde ödeneksiz yaptırıl
dığı iddia edilen işlere ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray' 
in yazılı cevabı (7/722) 181:182 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İli Bigadiç İlçesi Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Müdürüne ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/744) - 182:183 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Bingöl Bayındırlık ve iskân Mü
dürlüğünce 1.5.1985 tarihinden bugüne ka
dar yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı ismail Safa Giray'ın 
yazılı ceyabı (7/767) 183:184 

si okundu; Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan 
teklifin geri verildiği bildirildi. 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısının (1/716) (S. Sayısı : 
357 ve 357'ye 1 inci Ek) maddeleri üzerindeki gö
rüşmelere devam olunarak, 75 inci maddesi redde
dildi; 86 ncı maddesine kadar kabul edildi. 

28 Kasım 1985 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat .20.001'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat Kırklareli 

Mehmet Zeki Uzun Cemal Özbilen 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

- - 124Î — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

28 . 11 . 1985 Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-

taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/537) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.11.1985) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 

42 arkadaşının fındık ve fındık üreticileriyle ilgili 
olarak Hükümetçe alınan kararların ülke ekonomisi
ne etkisi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/8) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.11.1985) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkan vekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Celmal Özbilen (Kırklareli), Mehmet Zekî Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın milletvekillerinin yerlerinde bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Erzincan Milletvekili Metin Yaman'a kadar yok
lama yapıldı). 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Sivas Milletvekili Yılmaz Attuğ'un, Plan 
ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulundaki 
görüşmeler ve son uygulamalar konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce üç arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. 

Birinci olarak söz vereceğim arkadaşım, Sivas 
Milletvekili Sayın Yılmaz Altuğ'dur. Sayın Altuğ, 
bütçe görüşmeleri ve son uygulamalar konusunda 
gündem dışı bir konuşma yapacaktır. 

iBuyurun Sayın Altuğ. (MDP sıralarından alkış
lar). 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın Başkan, yü
ce Meclisin değerli üyeleri; bir hukuk devleti oldu
ğumuz, Anayasamızın 2 nci maddesinde yer almış 
bulunmaktadır. «Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 
huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde in
san haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demok
ratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.» 

Bütçe müzakereleri sırasında, bu Mecliste, maa
lesef, hukukun temel ilkelerine aykırı bazı konuş
malar, görüşmeler cereyan etmiş bulunmaktadır. 

Vakıa hemen şunu söyleyeyim ki, hukuk devle
tinin tarifi oldukça güçtür. Ünlü bir Amerikalı Ana
yasa hukukçusu, «Hukuk devleti yoktur; insanların 
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devleti vardır» diyerek, hukuk devletini insanların 
meydana getireceğini belirtmektedir, ünlü kitabının 
ilk cümlesinde. 

Yine, Anayasamızın, «Devletin temel amaç ve gö
revleri» başlığını taşıyan 5 inci maddesinde, «cum
huriyeti ve demokrasiyi korumak» başta gelmektedir. 

Değerli üyeler, gerek hukuk devletinin tesisinde 
ve idamesinde ve gerek demokrasiyi korumakta, şüp
hesiz bazı temel ilkelere riayet etmek lazımdır. Bir
kaç gün evvel cereyan eden bir görüşmede - hatırlar
sanız - kanunsuz suç olmaz, kanunu da ancak Bü
yük Millet Meclisi yapar şeklindeki sözlerimi cevap
landıran Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız, so
rumludurlar; ama sorumluluklarının müeyyidesi ne
dir? soruma, «Bakanlar Kurulu kararnamesinde bu 
tespit edilir» diye cevap vermişlerdir. 

Burada, diyebilirim ki, 2500 senelik - Batıda, 
hatta Doğuda da uygulanan - temel bir hukuk ku
ralı ihlal edilmiş oluyor. Yasaları, kanunları, ancak 
Anayasanın belirttiği makamlar yapar ki, bu da Ana
yasamızın 7 nci maddesi ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verilmiştir ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bu yetkisinin başka bir makama devredileme
yeceği belirtilmiştir. 

Diğer bir husus, «Kanuna hile» dediğimiz bir 
hukukî kavramın, maalesef, bu Mecliste üçüncü kez 
kullanılmasıdır ki, bunun ikisi son iki günde cereyan 
etti. Ne oluyor; Büyük Millet Meclisi bir maddeyi 
reddediyor, gayet tabiî, millî iradeyi kullanarak red
dediyor; fakat bu hiçe sayılarak, aynı madde başka 
bir maddeye monte edilerek, ertesi gün yahut daha 
ertesi gün getiriliyor ki, bu, İçtüzüğün 75 inci mad
desine de aykırıdır. 

Diğer bir eleştirilecek husus, normal teşriî göre
vini ciddiyetle yapan ve bu arada gayet tabiî eleşti
rilerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine karşı, sayın bakanın buradan, bu kürsüden, 
«Felaket tellallığı yapmayın» diyebilmesidir. 

Muhterem üyeler, hukuk devletine bağlı olarak, 
hepimizin, süremizi sürdüreceğimiz ve tamamlayaca
ğımız şüphesizdir. Bu bakımdan, bugün söz ahşımın 
sebebi, bir daha tekerrür etmemesini dilediğim bu 
gibi olayların bu çatı altında cereyan etmemesidir. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. (MDP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Natbantoğlu' 

nun, ülkemizdeki hidroelektrik santralimin yapımı 
konusunda gündem dışı konuşması, 

BAŞKAN — Ülkemizdeki hidroelektrik santral-
ların yapımı konusunda Erzurum Milletvekili Hilmi 
Nalbantoğlu gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

İki haftadan beri devam eden Bazı Vergi Kanun
larında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının görüşmeleri dolayısıyla biraz konuyu değiş
tirmek ihtiyacını duydum; bunun için bu gündem 
dışı konuşmayı yapıyorum. 

Bugün ülkemiz, hidroelektrik enerji kaynaklarını 
hızla geliştirmek, değerlendirmek ve hidrolik enerji
den bolca yararlanmak zorundadır. Bunun içinde, 
yerli sanayinin, teknolojik bilgi birikiminden yarar
lanarak, gerekli yapı elemanlarının yapımına hız ver
mesinin gereği üzerinde duracağım. 

Ülkemiz, hidroelektrik enerji kaynaklarından, 
ekonomik olarak, yılda 112,5 milyar kilovat saat 
enerji üretme imkânına sahip bulunmasına karşılık, 
halen yılda 14 milyar kilovat saat civarında elektrik 
enerjisi üretebilmekte ve hidrolik enerji kaynakları
mızın da ancak yüzde 12,5'u kadarını değerlendire
bilmektedir. 

Ülkemizde 1929 yılında tesis edilen ilk hidroelek
trik santral ile, 1954 yılından sonra tesis edilen hid
roelektrik santrallarının tamamı, yabancı ülke ima
latçı firmaları tarafından imal ve tesis edilmişlerdir. 
Halen inşa halinde olan hidroelektrik santrallarının 
çok büyük bir bölümü de - tamamı sayılabilecek -
yine yabancı imalatçı firmalar tarafından imal ve 
tesis edilmektedir. 

Bu durum, ülkemizin döviz kaynaklarının büyük 
bir kısmının dışarıya gitmesine veya çok büyük dış 
borçlanma yapmasına sebep olduğu gibi, hidroelek
trik santral tesislerimizin çok pahalıya mal olması
na da sebep olmaktadır. 

Ülkemizde 2010 yılına kadar 370 adet yeni hid
roelektrik santralın tesis edilmesi planlanmış bulun
maktadır. Yeni tesis edilecek bu 370 adet hidroelek
trik santral için, takriben 1 000 adet yeni türbin je-
naratör ünitesi ile, yardımcı elemanlarının temin edil
mesi ve bu miktar teçhizat için - yani bu elemanlar 
için - günümüz rayiciyle takriben 3 milyar 225 mil
yon dolar para harcamak gerekmektedir ki, bu da 
takriben, bugünkü para ile 1,8 trilyon Türk Lirası
dır. 
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Ülkemizde yeni tesis edilecek hidroelektrik sant-
rallar için temin edilmesi gereken türbin jenarator 
ve yardımcı elemanlarının tamamının yurt dışı ya
bancı imalatçı firmalara sipariş edilmesi halinde, ül
kemiz döviz kaynakları kâfi gelmeyecek ve tesis edil
mesi planlanan hidroelektrik santralların pek çoğu
nu gerçekleştirmek mümkün olmayacağı gibi, ülke
mizin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasının dı
şa bağımlılığı da büsbütün artırılmış olacaktır. 

Ancak, ülkemizde mevcut yerli sanayi ve tekno
lojik bilgi birikiminden yararlanmak suretiyle tesis 
edilmesi planlanan hidroelektrik santrailarımız için 
gerekli olacak türbin jenarator ile, yardımcı eleman
larının büyük bir bölümünün yurt içinde yerli ola
rak imal ve tesis edilmesi halinde, yabancı ülke ima
latçı firmalarına çok büyük miktarlardaki döviz öde
melerinden de tasarruf edilebileceği şüphesizdir. Kal-
dıki, geçen gün Diyarbakır'da açılan türbin jenara
tor fabrikasını hakikaten göğsüm kabararak televiz
yonda seyrettim. Bu sanayi dalının diğer elektrome-
kanik elemanları için de aşağı yukarı 201 - 25 fabrika 
cinsi ortaya çıkıyor; bunu Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanımıza takdim edeceğim. Bu gibi 
imalat sanayiinin de kurulmasının zorunlu olduğunu 
dile getiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen toparla
yalım efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Böyle 
mutlu bir hedefe ulaşabilmek için, kamu ve özel sek
törden, ülkesini ve milletini seven her meslek ve her 
kademedeki görev sahibine büyük hizmetler düştü
ğüne inanmaktayım. 

Hidroelektrik santralcılığa gönül vermiş bir kim
se olarak, değişik meslek ve görev sahibi kamu ve 
özel sektör görevlilerine, ülkemiz hidroelektrik ener
ji kaynaklarının hızla değerlendirilerek, Türk insa
nının hizmetine sunulması konusunda bir mesaj ve-
rebildimse kendimi mutlu sayacağım. 

Ayrıca, savunma sanayiini kurmak için de fon
lar teşkil ediyoruz. Fon teşkil etmeye de lüzum yok. 
Bu gibi, hidroelektrik santral elemanlarını yapacak 
fabrikalarla ona dayalı sanayii artırırsak, daha ya
rarlı olur kanısındayım. 

Bunu dile getirmek için kürsüyü işgal ettim. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ

lu. 

3. — Konya Milletvekili Salim EreVin, Başbakan 
Turgut Özal'ın Konya'ya yaptığı geziyle ilgili bazı 
uygulamalar konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Hayat pahalılığı ve Başbakan Sayın 
Turgut Özal'ın son gezileri ve bazı uygulamalar ko
nusunda güdem dışı konuşmak üzere Konya Millet
vekili Sayın Salim Erel söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan Özal'ın, alış

kanlık haline getirdiği yurt dışı gezilerinden ve bu 
gezilerin sefasından fırsat bulduğu takdirde yurt içi 
gezileri de yaptığı, bu gezilerin cefasına katlanmaya 
çalıştığı, bilinen bir gerçektir. Böyle talihsiz geziler
den birisi de, seçim bölgem Konya'da ve memleke
tim Ereğli'de sergilendi. 

Yurdun her tarafında olduğu gibi, Konya'da da, 
partizanlık pervasızca teşhir edilerek, devletin görev
lileri, tarafgirliğe, kanunsuz işlevlere alet edilmişler
dir. Anavatan Partisinin yöneticileriyle, devletin yö
neticilerini ayırt etmek asla mümkün olamamıştır. 
Özal'ın gezilerinde, vatandaşlar, demokratik teamül
lerin kabul etmeyeceği şantaj ve tehditlerle toplan
maya, siftah etmeyen işyerleri kapatılmaya zorlan
mış, bütün evler ve dükkânlar baskı yapılarak boya
tılmış, okullar millî bayramlarda bile görülmeyen 
bir şekilde bayraklarla, Atatürk portreleriyle dona
tılmıştır; fotoğrafları buradadır. (ANAP sıralarından 
gürültüler). 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Ereğli'ye baraj gö
türdü. 

BAŞKAN — Hatibi dinleyin sayın milletvekille
ri. 

SALİM EREL (Devamla) — Bütün bu davranış
lara rağmen çaresiz kalan partizan yöneticiler, tatil 
günü olmasına rağmen, 8-10 yaşındaki okul öğren
cilerini evlerinden zorla toplayarak, tam 24 saat bek
letildikten sonra... 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Zorla 
kimse gitmemiştir. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin. 
SALIM EREL (Devamla) — Sayın Başbakan ve 

Anavatan Partisi Genel Başkanı... 
NİHAT HARMANCI (Konya) — Seve seve gel

diler, hoşgeldine gittiler. 
SALİM EREL (Devamla) — Sıkılmayın, sıkıl

mayın... 

\ 

— 129 —• 



T. B. M. M. B : 35 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin sayın 
milletvekilleri; hükümetin cevap-hakkı vardır. 

Devam edin Sayın Erel. 
SALİM EREL (Devamla) — Sayın Başbakan ve 

Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal'ın, par
tisine ait otobüsten yaptığı konuşma esnasında top
lantıda kalabalık sağlanmaya çalışılmıştır. Kasaplara 
ait ve bilahara, dükkânlarda, alım gücü olan vatan
daşlara para ile satılan koyunlar, kurban diye kesil
miştir. (ANAP sıralarından gülüşmeler). 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Gel 
bir tane de sana keselim. 

NİHAT HARMANCI (Konya) — Satıldığım sen 
uyduruyorsun. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, 1976 yılında, devrin Sayın Başbakanı Sadi Irmak 
zamanında temeli atılan ve 1983 yılında fiilen hiz
mete giren Ivriz Barajı kuraklığın hüküm sürdüğü, 
tasarruftan bahsedildiği bir dönemde, karakışta, zem
heride, güya hizmete açılmıştır. Bir sulama barajı 
tenebbüt mevsiminde sulamaya açılır. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — ilavesi yeni açıldı, 
ilavesi... 

SALIM EREL (Devamla) — Birbuçuk yıldan be
ri hizmet gören, bir özel şahsa ait olan, Dünya Ban
kası kredisiyle yapılmış olan bir tesis, yine aynı gün 
hizmete açılmıştır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Başka 
konu varsa ona geçelim. 

BAŞKAN — Evet, geçiliyor. 

SALIM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, 24 Kasım 1985 günü, Türk tarihi, Türk Devleti 
ve Türk demokrasisi için çok talihsiz bir gün olmuş
tur. 65 yıllık Cumhuriyet Türkiyesinde bir vali, Kon
ya Valisi Kemal Katıtaş, halkın huzurunda ve daha 
da kötüsü, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ya
nında, Ereğli'de belediye başkanı tarafından, «impa
ratorumuz» olarak takdim edilmiştir. Şimdi size o 
bantı dinleteceğim. 

BAŞKAN — Sayın Erel, banta gerek yok-; konuş
manıza devam edin. Anlaşılmıştır... 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Başkan, burada bant dinletilmesi bu Meclise karşı 
saygısızlıktır. 

SALIM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, nerede kaldı Anayasanın 1 inci maddesi: «Türki
ye Devleti bir Cumhuriyettir»; nerede kaldı Anaya
sanın 2 nci maddesi. «Türkiye Cumhuriyeti, toplu
mun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı için-
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de, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir»; 
nerede kaldı Anayasanın 3 üncü maddesi: «Türkiye 
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Dili Türkçedir. 

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıl
dızlı al bayraktır. 

Millî marşı, istiklal Marşıdır. 
Başkenti Ankara'dır.» 
Anayasanın 4 üncü maddesiyle ifade edilen, «Ana

yasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cum
huriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci madde
sindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi 
hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edi
lemez.» 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Erel. 

SALIM EREL (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda, bu tutum ve 
davranış ve bu talihsiz ifade hakkında Sayın Adalet 
ve Sayın içişleri bakanlarının ve bunun da üstünde, 
hükümetin tepki ve davranışını dikkatle izlemekte
yiz. Şurası çok iyi bilinsin ki, bu iğrenç skandalin 
peşini yüce Meclisimiz asla bırakmayacaktır. 

NİHAT HARMANCI (Konya) — Şeker fabri
kasının yapılacağı sizi rahatsız mı etti? 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin lütfen. 
SALIM EREL (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, özal iktidarının daha sertleşmesini, hırçınlaşma
sını ve daha da kusurlu bir politika izlemesini ola
ğan karşılıyoruz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Yavaş, yavaş... 

'SALİM EREL (Devamla) — Tükenmek üzere 
olan, yüce Meclisimizde dahi çoğunluğunu sağla
maktan aciz olan bu partiden beklenen, budur. 

Vatandaşlar suskun, çaresiz ve ürkek bir bekle
yiş içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Erel, toparlayın, süreniz dol
muştur. 

SALİM EREL (Devamla) — Özal için dramatik 
olan bu gidişata, 1988 seçimlerinde mutlaka, «dur» 
denilecektir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erel. 
KADİR NARIN (Diyarbakır) — Hükümet ce

vap versin, hükümete cevap hakkı doğmuştur. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 20 Kasım 1985 tarihinde Belçika'ya gide

cek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dö
nüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına vekillik etmesi 
uygun görülen Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz aynı 
tarihte yurt dışında olacağından; Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/913) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemin sunuşlar bölümünde Cumhurbaşkanlı
ğının iki tezkeresi vardır; ayrı ayrı okutup, bilgileri
nize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.11.1985 gün ve Kan, Kar. 39, 06, 104, 

85. 580 - 7917 sayılı yazımız. 
NATO Konseyinin Brüksel'de yapılacak toplan

tısına katılmak üzere 20 Kasım 1985 tarihinde Bel
çika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halef
oğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesi ilgi 
yazımızla uygun görülmüştü. 

Ancak, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın bu ta
rihte yurt dışında olacağından Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan
lığına, Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet 

Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/914) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

20 Kasım 1985 tarihinde Federal Almanya'ya gi« 
decek olan Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin, Başbakamn 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
42 arrkadaşının, fındık ve fındık üreticileriyle ilgili 
olarak Hükümetçe alman kararların ülke ekonomisi
ne etkisi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 

BAŞKAN — Bir Meclis Araştırması önergesi 
vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tBilindiği gilbi, Türkiye, dünya 'fındık üretiminin 

yaklaşık yüzde 70'dni gerçekleştiren ve bu üretimde 
tarih ve kalite yönünden 'öncü olan bir ülkedir. 50 
milyonluk Türkiye nüfusunun 4 miîyona yakın bir 
kesiminin ana geçim kaynağı ve bazen de Doğu Ka-
radenizde olduğu gi'bi, tek geçim kaynağı, fındıktır. 
Fındığın vatanı Ordu, Giresun ve Trabzon illerimiz- _ 
dır. 'Bu Merimizden Ordu ve Giresun halkının ise, 
fındıktan 'başka hemen hiçbir gelir ve geçim kay
nağı olmadığı gibi, arazinin topoğrafik yapısı nede
niyle fındık, yurt toprağını erozyona karşı koruyan, 
onun akıp gitmesini önleyici, ta'biî (bir set oluştur
ması yönünden de bu yörede özellikle desteklenmesi 
gerekli İbir üründür. 

öte yandan, Türk ihraç malları arasında fındık, 
uzun yıllar 'birinci sırayı almış, yalnız üreticisi ve 
yöre halkının değil, ülkemiz ekonomisinin gözbebeği 
olmuştur. 

Yukarıda dar çerçeve içinde kalın çizgilerle belir
lemeye çalışılan fındığın, devletin yakın desteği, ko
ruması ve denetimine, üreticinin ihtiyacından çok, 
ulusal çıkarlarımız ve ekonomimiz açısından zorunlu
luklar bulunmaktadır. 

ISayın Barbakanın Türk ekonomisin'e imzasını at
tığı günden başlamak üzere, hükümetin, içinde bu
lunduğumuz yıllarda fındığa ve fındık üreticisine 
karşı aldığı ve almakta olduğu tavır ve kararlar, fın
dıkla üreticisinden öte, ülkemiz ekonomisini ters 
yönde etkilemektedir. Bu etkilenmeden, başta, büyük 
Ib'ir kitle oluşturan findik üreticisi ve ona bağlı ola
rak da yöre esnafı ve devlet hazinesi zarar görmek
tedir. Namuslu, dürüst tüccar saf dışı bırakılmakta, 
'holdingler, geniş kitleler, zararına, devlet desteğiyle 
zenıginleştirilmekte, kaçakçılık ve kaçakçılar, bilerek 
»veya 'bilmeyerek korunmakta ve kollanmaktadır. 

(Hele dünya piyasalarında fındığın en ibüyük raki
bi olan ve Amerikan Hükümetinin maddî ve manevî 
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desteğini sırtında taşıyan 'bademin ithaline 'bu hükü
metçe izin verilmiş olması, fındık üzerinde çok ulus
lu şirket oyunlarının ne denli korkusuzca sergilen
mekte olduğunun açık 'bir belgesidir. 

Fındık üreticisi köylünün, kendi alınteri ve öz ma
lı olan FtSKOBlRLlK'in yok edilmesine doğru adım
lar atılmakta, üretici ve ortaklar, lehine hareketler 
'bilinçli 'bir şekilde uyuşturulmakta. Birliğe olan üre
tici (güveninin .sarsılması için ne gerekiyorsa o yapıl
maktadır. 

Kısacası, hükümetin işbaşına geldiği günden (bu 
yana, fındık ve üreticisine, FISKÖBÎRLIK'e, yörenin 
namuslu ihracatçısıyla, esnafına ve devlet Hazinesi
ne karşı almış ve almakta olduğu bilinçli veya bi
linçsiz kararlar, kendine özgü, hasmane görüntüde
dir. 

GörüMüğü .gibi, konu, fındıkla uzak yakın ilgisi 
olanlardan ayrı olarak toplumumuzu yakından ilgi
lendirmesi ve yüce Meclisin önemle üzerine eğilerek 
en'ne boyuna incelemesi gerekn boyutlardadır. 

Bu nedenle, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Hasan Aİtay 
Samsun 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Isa Varda! 
Zonguldak 

Coşkun Bayram 
Adana 

Sabri Irmak 
Konya 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Hilmi Nallbantoğlu 
Erzurum 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Cevdet Kardı 
Giresun 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

İlhan Dinçel 
Malatya 

Musa Ateş 
Tunceli 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Yusuf Demir 
Uşak 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın 

Metin Üstünel 
Adana 

Kâzım İpek 
Amasya 

Yusuf Ziya Kazancroğlu 
Trabzon 

A. Aşkın Toktaş 
İzmir 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Ruşan Işın 
Sivas 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araş
tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme-
ler gelecek birleşimde yapılacaktır. 

Osman Esgin Tipi 
Aydın 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Neriman Elgin 
Ankara 

Veysel Varol 
Erzincan 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

H. Yılmaz Önen 
İzmir 

Arif Toprak 
'Niğde 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Salim Erel 
Konya 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYU 

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

BAŞKAN — «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

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

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Dünkü birleşimde tasarının 8'6 ncı maddesine ka

dar görüşülmüştü; şimdi 86 ncı maddeyi okutuyo
rum : 

MADDE 8!6. — 2978 sayılı Kanunun 27.2.1985 ta
rih ve 3158 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'«Vergi ladesinin Usul ve Esasları : 
'Madde 4. — Vergi iadesi aşağıdaki usul ve esas

lar dahilinde yapılır. 
a) Gerçek ücret geliri elde eden (hizmet erbabın

ca, bir aylık mal ve hizmet alımlarına dair vesikalar 
ve bunların dökümünü gösteren bir bildirim ertesi 
ayın ilk yedi günü içerisinde ücretleriyle ilgili gelir 
vergisi tevki'fatını yapmakla sorumlu olan «gerçek ve
ya tüzelkişilere bildirilir. 

Sorumlu işverenler, ücretlinin bildirimini esas alıp, 
azamî sınır ve oranlar hakkında bu Kanunda yer 
alan hükümleri «göz önünde bulundurarak hak edilen 
iade tutarını hesaplar. 

İşverenler, ücretlilerinin bir ay içinde hak ettik
leri toplam vergi iadesini, «Vergi İade Beyannamesi» 
ile ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muh
tasar beyannamelerini verdikleri vergi dairesine bil
dirir. 

Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin 
vergi iadesi dairelerince yapılır. 

b) Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan
ların vergi iadesi, sosyal «güvenlik kurumlarınca ya
pılır. 

c) Kazançları ve ücretleri götürü usulde tespit 
edilen mükellefler, bir ödeme dönemine ait vergi 
iadesi için, ödeme dönemini takip eden ay içinde mal 

(1) 357 S. Sayılı Basmayazı 12.11.1985 tarihli 27 
nci Birleşim Tutanağına; 357'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı 26.11.1985 tarihli 33 üncü Birleşim Tuta
nağına eklidir .-

î KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve bu vesikalara 
göre düzenledikleri «Vergi İade Beyannamesi» ile 
birlikte bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar. 
İade edilecek meblağ, vergi dairelerinoe «hesaplana
rak beyannamenin verildiği ayı takip eden ay içinde 
hak sahiplerine ödenir. 

d) Satış hâsılatları üzerinden vergi tevkifatı ya
pılan çiftçiler, bir ödeme dönemine ait mal ve hiz
met alımlarına dair vesikalar ve bunların dökümünü 
gösteren bir bildirimi dönemi takip eden ay içinde, 
satış hâsılatları üzerinden vergi tevkifatını yapan so
rumlu gerçek veya tüzelkişilere bildirirler. Sorumlu 
«gerçek veya tüzelkişiler, çiftçilerin bildirimlerini esas 
alıp, azamî sınır ve oranlar hakkında bu Kanunda 
yer alan hükümleri gözönünde bulundurarak hak 
edilen iade tutarını hesaplar. 

Sorumlu gerçek veya tüzelkişiler, kendilerine ver-
ıgi iade bildirimi veren çiftçilerin bir ödeme dönemi
ne ait hak ettikleri toplam vergi iadesini «Vergi İade 
Beyannamesi» ile bildirimin verildiği ayı takip eden 
ayın 20 nçi günü akşamına kadar muhtasar beyan
namelerini verdikleri vergi dairelerine bildirirler. 

e) Ticarî veya meslekî kazançları gerçek usulde 
tespit edilen mükellefler, bir ödeme dönemine ait 
vergi iadesi için, ödeme dönemini takip eden ay için
de mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve bu ve
sikalara göre düzenledikleri «Vergi İade Beyanna
mesi» ile birlikte yıllık gelir vergisi beyannamelerini 
verdikleri vergi dairesine başvururlar, iade edilecek 
meblağ, beyannamenin verildiği ayı takip eden ay 
içinde hak sahiplerine ödenir. 

Vergi iadesi; gerçek usulde tespit edilen ücret ge
liri elde eden hizmet erbabı ile ücretleri .«götürü usul
de tespit edilen hizmet erbabı için aylık, sosyal gü
venlik kurumlarından aylık alanlar için üçer aylık 
(Birinci dönem Ocak-'Mart aylarını, ikinci dönem Ni-
san-Haziran aylarını, üçüncü dönem Temmuz-Eylül 
aylarını, dördüncü dlönem Ekim-Arahk aylarını kap
sar.), kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve 
serbest meslek erbabı için ikişer aylık, (Ocak ve Şu
bat ayları, Mart ve Nisan ayları, Mayıs ve Haziran 
ayları, Temmuz ve Ağustos ayları, Eylül ve Ekim 
ayları, Kasım ve Aralık ayları birer dönem sayılır.), 
ticarî ve meslekî kazançları gerçek usulde tespit edi
len mükellefler için aylık, çiftçiler için de dörder ay
lık (Birinci dönem Ocak-Nisan aylarını, ikinci dö
nem Mayıs-Ağustos aylarını, üçüncü dönem Eylül-
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Aralık aylarını kapsar.) dönemler 'halinde yapılır. Bu 
dönemleri bir aydan az olmamak üzere yeniden tes
pit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Vergi daireleri, işverenler veya sorumlular tara
lından verilen vergi iade beyannamelerine göre çıkan 
iadeyi, vergi iade 'beyannamesinin verildiği tarihten 
itibaren, 'beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar 
işverene veya sorumluya Öder. Şu kadar ki, çiftçiler
den satın alınan ziraî mahsullerin alış bedeli üzerin
den vergi tevki'fatı yapan sorumlulara, ziraî mahsul
lerin alış 'bedeli üzerinden tevkif ettikleri vergileri 
vergi dairesine ödemedikleri takdirde vergi iadesi ya
pılmaz. 

Işverenlerce veya sorumlularca nakten veya hesa-
ben alınan vergi iadesi, iadenin alındığı tarihten iti
baren en geç 10 'gün içinde hak sahiplerine nakten 
'ödenir. Bu süre-içinde ödenmeyen vergi iadeleri mü
teakip ilk işgününde vergi dairelerine geri verilir. Bu 
suretle ödenmeyen vergi iadeleri, iade dönemini ta
kip eden altı ay içinde başvurmaları şartıyla hak sa
hiplerine veya kanunî mirasçılarına vergi dairelerince 
ödenir. 

İşverenlerin veya sorumluların vergi iadesi ile il
gili işlemleri ölüm, iflas, tasfiye veya mücbir sebep
lerle yerine getirememeleri veya 'bu Kanundan do
ğan mükellefiyetlerini zamanında ve tam olarak ye
rine gdtirmemeleri sebebiyle hak sahiplerinin alama
dığı vergi iaJdesi, dönemi ıtakip eden altı ay içinde 
başvurmaları şartıyla kendilerine ödenir. 

. Ticarî ve meslekî kazançları nedeniyle 'gelir ver
gisi mükellefi olanlar ile 'götürü usûlde tespit edilen 
ücret gelirine sahip bulunanlar, gelir vergisi mükel
lef iyederinin sona erdiği tarihi takip eden dönemler 
için vergi iadesinden yararlanamazlar. 

Vergi iadesinin ödenmesine ait diğer hususlar ile 
vergi iadesine ait 'bildirimler ve Vergi İade Beyanna
mesinin şekil ve muhtevası Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca tayin ve tespit edilir.» 

'BAŞKAN — Başkanlığımızdaki tespitlere göre, 
madde üzerinde söz isteyenler: Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına Sayın İsmail Şengün, Sosyal De
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Metin Ü's-
tünel; şahısları adına Sayın Türkân Arıkan. 

IBaşka Söz isteyen var mı? Yok. 
'Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sa

yın İsmail Şengün? Yoklar. 
Sosyal Demokrat Halkçı 'Parti Grubu adına Sa

yın 'Metin Üstüne!, buyurun. j 
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SHP GRUBU ADINA METİN ÜSTÜNEL (Ada
na) — Sayın Başkan, değerli mille'tvekilleri; görü
şülmekte olan 357 sıra sayılı, 'Bazı Vergi Kanunla
rında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının, 2978 sayılı, Ücretlilere Vergi İadesi Hakkın
da Kanunla illgili 86 ncı maddesi üzerinde 'Sosyal 
Demokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulu
nuyorum; hepinizi saygıyla selamlanm. 

Değerli milletvekilleri, «Vergi ladesinin Usul ve 
Esasları» başlığı altında, yine 2978 sayılı Kanunun 
3158 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi şu anda 
tasarıda 86 ncı madde şekline dönüştürülmüştür. Bu
rada, Katma Değer Vergisini yaygınlaştırmak, kap-

_ samını genişletmek ve Katma Değer Vergisi ödeyen 
mükelleflere yine vergi 'iadesinin kapsamını genişlet
mek amaç edinilmiş bulunmaktadır; ancak burada 
dikkatimi çeken bazı hususlar mevcut bulunmakta
dır. 

• Bu maddenin bir bölümünde, «Vergi iadesi; ger
çek usulde tespit edilen ücret geliri elde eden hiz
met erbabı ile, ücretleri götürü usulde tespit edilen 
hizmet erbabı için aylık» deniyor; yani bunlara ay
lık vergi iadesi ödeniyor. 

Yine, «Sosyal 'güvenlik kurumlarından aylık alan
lar için üçer aylık» deniyor; bunlar da, emekliye ay
rılanları kastediyor; bunlar üç ayda bir maaş aldık
ları için bu da olağandır. Yine, «Kazançları götürü 
usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabı 
için ikişer aylık» dönem ihdas edüiyor. Yine devam 
ediyor, «Ticarî ve meslekî kazançları gerçek usulde 
tespit edilen mükellefler için aylık...» deniyor. Ya
ni, gerçek usulde Gelir Vergisi mükellefi olan kişiler 
için aylık vergi iadesi yapılması öngörülüyor. Bura
da benim anlayamadığım bir konu ise şu: «Çiftçiler 
içinde dörder aylık» deniyor. 

Sayın milletvekilleri, üretici, yani çiftçilerin be
lirli bir hasat dönemi vardır. Çiftçiler, bu hasat dö
neminde, gerçek ve tüzelkişilere, üretmiş olduğu malı-
satmak zorunda kalıyor. Eğer ki, tüzelkişiye satılmış 
ise - ki, çiftçilerin ve üreticilerin Çukobirlik ve Ta-
riş gibi kendi kurumları vardır - çiftçilerin, vergi iade
si için kullanacakları evrakın tanzimini bu kurumlar 
düzenleyecektir. 

Ancak, üretici ve çiftçiler, ürettikleri malı bir de 
burada, gerçek kişi olan tüccara da verecektir. Ne 
üzerinden verecektir? O günkü rayiç bedel üzerin
den malım satacaktır. Üreticiler ve çiftçiler, gerçek 
kişiye, o günkü rayiç bedel üzerinden Katma Değer 
Vergisini de ödeyecektir. 
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Burada, «Gerçek kişi - yani sorumlu olan kişi^-
86 ncı maddede gösterilen süre içerisinde muhtasar 
beyannamesini verdiği veya gelir beyannamesini ver
diği vergi dairesine bu beyanını vermek zorunda
dır» deniyor. Üreticimiz ve çiftçimiz, beyannamesini 
vermediği takdirde, «Vergi iadesi alamaz» hükmü ge
tirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bugün üreticimiz, çiftçimiz 
bu gerçek sorumlu olan kişiye satmış olduğu malının 
Katma Değer Vergisini ödüyor. Şayet sorumlu olan 
kişi, çiftçiden tevkif ettiği vergiyi ilgili vergi dairesi
ne yatırmıyor ise, üreticimiz, vergi iadesinden o an 
için mahrum ediliyor. Arkasından, bunun telafisi 
için bir hüküm getiriliyor: Eğer o sorumlu kişi bu 
beyanını vermez ise, yine, «çiftçi ve üretici, ilgili ver
gi dairesine 6 ay içerisinde müracaat etmek kaydıy
la vergi iadesi alır» deniyor. 

Değerli milletvekilleri, bugün üreticiler tüccar de
diğimiz sorumlu kişilere tonlarca mal veriyor. Bura
da tevkif edilen vergiler gerçekten büyük rakamlara 
ulaşacaktır. Burada sorumlu gerçek kişi bu beyanı 
vermediği takdirde - gerçi 88 inci madde ile kanunî 
müeyyide getiriliyor - o üretici, o çiftçi, normal ola
rak vergi iadesi alamıyor. Nasıl alabilir? Sorumlu
lar, beyannameyi süresinde vermemiş ise veya ölüm 
anında, iflas ve işi tasfiye ettiği zaman, «üretici ve 
çiftçiler 6 ay içerisinde müracaat ile vergi iadesi ala
bilin) demektedir. 

Değerli milletvekilleri, burada o kişi hileli iflas 
yoluna gider ise, hile-i şeriyye düşünerek bu işlemi 
yapar ise, yani üreticiden almış olduğu Katma De
ğer Vergisini, tevkif edilen Katma Değer Vergisini 
Maliyeye ödemediği takdirde, örneğin, Maliyeye 100 
milyon lira ödeyecek; bu parayı ödemedi; iflas etti, 
hileli iflas etti... Bu durumda, hem vergi dairesine, 
hem Hazineye 100 milyon lira ödemediği gibi, çiftçi 
6 ay içerisinde müracaat ettiği takdirde, devlet 100 
milyon lirayı üreticiye ödeyecektir. Yani, burada 
bir de, devletin, Hazinenin 100 milyon lira zararı 
doğacaktır. Bu zarara sebebiyet veren kim olacaktır? 
Gerçek sorumlu kişi olacaktır. Ancak, kanunla şöyle 
bir müeyyide getirilmiştir; «Beyanname vermemiş ise, 
evrak üzerinde herhangi bir düzenleme, değiştirme 
yapmış ise, ödemesi gereken Katma Değer Vergisi
nin 3 katı alınır» diyor, ama, kişi iflas ederse, işini 
tasfiye ederse nesini alacaksınız? Hadise budur. Dev
letin burada kaybı mevcuttur. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Üstünel. 
METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım, toparlıyorum. 

Her ne kadar, bu maddeyle, çiftçi ve üreticilere, 
vergi iadesi adı altında bir fayda getiriliyor gibi gö
züküyor ise de, çiftçi, yatırmış olduğu Katma De
ğer Vergisi kadar vergi iadesi alamamaktadır. Bu mad
de bu şekliyle Meclisten geçtiği zaman, hükümet, «iş
te, kapsamı genişlettim; çiftçiye de vergi iadesi ve
riyorum» diye beyanatlarda bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, çiftçi, hiçbir zaman aldatıl
mamalıdır; bugün hiçbir hükümet, hiçbir fert, üretici
mizi, çiftçimizi yanlış beyanlarla aldatmamalıdır. He
sap ortada; «1,5 milyon lira kazanan bir üretici, yılda 
4'er aylık devreler...» diyor. 

Bugün, üreticilerimiz ücretli kişi değillerdir. Sa
yın bakanım dün burada, ücretli kişiyle ilgili olarak 
şunu söylediler: «Sayın milletvekilleri, 30 bin lira 
ücret alan bir kişiye 6 bin lira vergi iadesi veriyo
ruz.» 

Doğrudur; ama 30 bin lira için doğrudur, ama çift
çi, aydan aya 30 bin lira kazanmıyor; bir yıl içeri
sinde 1,5 milyon kazanır, 3 milyon kazanır... Çiftçi
lerin giderleri de 20 bin, 30 bin, 40 bin lira değildir; 
gübre alır 300 bin, akaryakıt alır 50 bin - örnek ve
riyorum arkadaşlar, kesin bir rakam değildir - ilaç 
alır 500 bin lira... Hangisini, 85 inci maddede belir
tilen 30 bin liranın içine sığdıracak? 

BAŞKAN — Sayın Üstünel, süreniz doldu, lütfen 
hemen bağlayınız. 

METİN ÜSTÜNEL (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Buradaki cetvele göre, bu çiftçi bundan yararla
nacaktır. Bir hesaplama yapıldığı zaman, vergi iade
si, çiftçinin Katma Değer Vergisinden daha eksik çı
kacaktır. 
- Sayın bakanımızdan, 1,5 milyon lira gelir temin 
eden bir çiftçinin ödediği Katma Değer Vergisi 150 
bin lira olacağına göre, acaba ne kadar vergi iadesi 
alacağı konusunda, örnek vererek bu kürsüden açık
lama yapmasını istifham ediyorum. 

Dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar 
sunarım. (SHP şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN -T- Teşekkür ederim Sayın Üstünel. 
Şahsı adına, Sayın Türkân Arıkan, buyurunuz 

efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; benim tereddüt et
tiğim bazı noktalar var, bu noktaları yüce Meclisin 
dikkatlerine sunmak istiyorum. 

Bir çiftçi düşününüz, mahsulünü tüzelkişilere sa
tıyor; bunun yanında, mahsulünden bir kısmını da 
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beş veya altı tane gerçek kişiye satıyor. Bunun ver
gi iadelerinin, hem tüzelkişi tarafından, hem de bu 
gerçek beş kişi tarafından çiftçiye ödenmesi gereki
yor. Bizler, ücretli olarak, vergi iadelerimizi tek bir 
yerden alıyoruz; halbuki çiftçi, mahsulünü sattığı 
bütün yerlerden bunu takip etmek zorunda kalacak. 
Acaba, tek bir yerden almasını sağlamak için, bunu 
daha basit bir şekle oturtmak mümkün olamaz mıydı? 

İkincisi: Tevkifatı yapan gerçek ye tüzelkişiler 
sorumluluklarını yerine getirmediği zaman, yani da
ha önce kabul ettiğimiz maddelerde belirtildiği üzere, 
yüzde 25 vergi tevkifatını ödemediği zaman, bunun 
ceremesini çiftçi çekecek, yani çiftçi, vergi iadesi ala
mayacak; tüzelkişinin veya gerçek kişinin yerine ge
tirmediği bir sorumluluğu, çiftçi ödemiş olacak; bu da 
bana ters geliyor. Bu konuda acaba ne gibi bir ön
lem var? Bundan sonraki maddeye bakıyorum, ora
da da bununla ilgili bir müeyyide göremedim, eğer 
gözümden kaçmadı ise. 

Vergi iadesini 'alıp, 10 gün süre içinde çiftçiye öde
meyen gerçek veya tüzelkişi, bunu vergi dairesine 
geri ödemek zorunda olacağına göre, çiftçiye öde
mediği 10 gün için bu parayı kullanmış olur ki, dev
letin veya çiftçinin parasından, belli bir yerde, o ger
çek veya tüzelkişi faizsiz olarak yararlanmış olur. On
dan sonra da, «Bunu veremedim» deyip, vergi dai
resine iade edebilir. Burada çiftçinin hakkı nasıl ko
runacaktır? Şöyle bir yöntem uygulanabilir mi: Bir 
hesap açmak suretiyle, bizlerin vergi iadelerimizin 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki hesaplara yatı
rıldığı gibi, çiftçilerin, çeşitli gerçek ve tüzelkişiler
den alacakları olan vergi iadelerinin, Ziraat Bankasın
da her çiftçi adına açılmış hesabına yatırılması sure
tiyle bu çözümlenemez mi? Bunu çözmek için de çift
çiye, «Vergi karnesi» denilen bir karne vermek müm
kün olamaz mı? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

Şahsı adına Sayın Ferit Melen, buyurunuz efen
dim. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; arkadaşların da temas ettikleri gibi, çift
çilere yapılacak vergi iadesi tatbikatı, oldukça zor; 
birçok formaliteye ihtiyaç gösteren ve suiistimallere 
yol açabilecek bir madde. Buna hakikaten, başka bir 
formül aramak lazımdır. 

Şimdi, bir çiftçi tasavvur edin, malını muayyen 
bir firmaya satıyorsa, alacağı vergi iadesi bakımın
dan orada bir kolaylık var; ama sebzesini, meyvesi

ni ayrı ayrı zamanlarda^ değişik komisyonculara sa
tıyor; buğdayını götürüyor, falan değirmen veya fab
rikaya; yağını götürüyor falan tüccara satıyor... Şim
di, buna vergi iadesi yapabilmek için, bütün bun
lardan, teker teker, malumat toplamak lazımdır. Bu 
çiftçi, yaptığı alımlar için, tabiî ki, fatura toplaya
cak, götürecek; ama bunu hangisine verecektir? Bir 
mutavassıt aramış; tasarıda o var. Kime malını sa
tıyorsa, o, bu hizmeti çiftçi adına yapacak, yani fa
turalarını alacak, vergi dairesine götürecek, vergi iade
sini alacak ve çiftçiye verecek. Tek alıcı olduğu tak
dirde bu basit, kabili tatbik; ama, dediğim şekilde, 
birçok alıcıya mal satan çiftçilerin durumu nedir? 
Hakikaten içinden çıkılmaz bir tatbikat olur. Bunu ba
site irca etmek, çarelerini aramak lazım. 

Bir defa, aylık dönem, 3 aylık dönem, hatta 4 
aylık dönem de mümkün değil. Bunlara, hiç olmaz
sa yıllık dönem tanımak lazım. Çünkü, her çiftçi köy
den mütemadiyen gelip, fatura toplayıp götürüp, bak
kala, tüccara vermeye kalkarsa, bu işin takibi için 
yapacağı masraf, alacağı vergi iadesinden fazla olur, 
kendisi için kârlı bir şey olmaz, o vakit, vasıtalar 
peyda olur; çiftçinin elinden bu vesikaları yok paha
sına satın alıp, bu mutavassıtlar vergi iadesini alır
lar, o vakit de büyük suiistimallere yol açılır. Bir 
vergi kanunu koyarken, evvelemirde tatbikatı göz 
önünde bulundurmak lazım. Bakın, bu vergiden na
sıl müşkülatlar doğacak... 

Bir vergi dairesine gitmiştim, bana vergi daire
sinde naklettiler; bir üniversite rektörü gelmiş - han
gi rektör olduğunu söylemeyeyim artık - demiş ki, 
«4 000 personel var benim üniversitemde; her biri ay
da 10 -15 fatura getiriyor. Kanunda amir hüküm var; 
5 sene müddetle bu faturaları muhafaza etmek la
zım. Eğer bu mecburiyet devam edecekse, bunları 
muhafaza etmek için benim bir üniversite binası da
ha yapmam lazım» diyor rektör. Hakikaten öyle... 
Bunların nasıl tatbik edileceğini hesap etmeden, hü
kümleri koyuyoruz, ama böyle problemler doğuyor; 
bunda da buna benzer problemler var. 

Maliye Bakanı lütfen izah etsin; bunu nasıl uy
gulayacak? Suiistimale vesaireye kaçmadan, köylü
nün çiftçinin istismarına meydan vermeden bunu 
nasıl uygulayacaklar? Yüksek Meclisi tatmin edecek 
bir izahat vermeleri lazım; aksi halde bunu tasarı
dan çıkarmaktan başka çare kalmıyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) - Sayın Baş
kan, değerli üyeler; görüşmekte olduğumuz mad
denin en can alıcı noktası, en enteresan noktası, ga
liba çiftçilerimizle ilgili olan husus. 

Bir arkadaşımızın yaptığı konuşma, bana, her
halde madde yeterince iyi anlaşılmadı intibaını ver
diği için, bu konuşmayı yapmak ihtiyacını hisset
imi. 

Değerli arkadaşlar, çiftçinin bir dönem içinde elde 
ettiği kazancı, diyelim ki, 1 milyon liradır, yani, satı
şından elde ettiği kazanç 1 milyon liradır, tşte, o 1 
milyon liralık kazancın, biz, yüzde _70'ini, peşinen, 
masraf olarak kabul ediyoruz, geriye kalan miktar 
üzerinden çiftçinin vergi iadesine tabi olacağını dü
şünüyoruz. Burada, tıpkı, çiftçinin vergisini hesap et
tiğimiz gibi hareket etmemiz lazım. Yani, «Efendim, 
çiftçi 1 milyon lira kazanç elde etti; gitti, 500 bin lira
lık da gübre aldı; bu gübreyi, hangi vergi iadesin
den faydalanarak değerlendirmeye sokacak?» sözü, ta
biî burada geçerli bir olay değil. Çünkü, Vergi ladesi 
Hakkında Kanunda, hangi maddelerin kapsam için
de olduğu açıkça ifade ediliyor: «Dayanıklı tüke
tim malları, giyecek içecek giderleri, ikamet edilen 
konuta ait yakacak giderleri, her türlü giyim gider
leri ve ulaştırma giderleri» diyerek, sayılıyor. Gübre 
giderlerinin, ilaç giderlerinin, tarlası için yapacağı 
masrafların vergi iadesi kapsamı içinde olması müm
kün değildir; o zaten başlangıçta götürü olarak yüz
de 70 olarak hesap ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten, köylünün sık sık, 
vergi dairelerine veyahut da malı sattıkları yerlere 
gidip gelemeyeceklerindi takdir ediyoruz. Bu bakım
dan, seneyi 4'er aylık 3 döneme bölmek suretiyle, bu 
dönemler içinde yapılan masrafların ve satışların kar
şılaştırılması ve bunlardan sonra bir vergi iadesinin 
elde edilip çiftçiye ödenmesi esasını öngördük. 

Ayrıca, hemen arkasından da, uygulama sonucunda 
çıkabilecek bazı mahzurlar olur ise, ona göre de bu 
dönemleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı olarak, artı
rabilme veya azaltabilme yetkisini istedik, tik defa 
başlanılan bir uygulamadır; ücretlilere vergi iadesi 
de 1984 yılı başında başlamıştı, yılı içinde ve 1985 
yılında birçok değişiklikler yaptık ve bugünkü duru
muna getirdik. Çiftçilerimiz ve esnafımız için de yay
gınlaştırdığımız bu usulde, uygulama sırasında doğa
bilecek bazı aksaklıkları, tabiî ki, gidermek, düzelt
mek ve en mükemmel şekline getirmek için, hükü
metimiz konuyu dikkatle takip edecektir. 

Değerli milletvekilleri, burada enteresan bir hu
sus var. Acaba neden, köylüye, «Git, vergi iadesi ta
lebini, malını sattığın kuruluşa ver, vergi iadesini 
oradan iste» diyoruz? Biliyorsunuz, köylü, elde et
tiği mahsulünü, tüccara veya Devlet Malzeme Ofisi 
veya birliklere götürüp satıyor ve bu satış sırasında 
da, bugünkü koşullarla, yüzde 5 oranında bir stopaj 
ödüyor. Maalesef, bazı tüccarlar, bu stopajı kestik
ten sonra, bu stopajla ilgili herhangi bir beyanname 
vermeden, o yüzde 5'lik farkı devlete ödemiyorlar. 

Şimdi biz diyoruz ki; her türlü ihtimali göz önün
de bulundurmak şartıyla, çiftçi, alsın bu vergi iadesi 
talebini, ilgili evrakla götürsün, malı sattığı tüccara 
versin ve o tüccardan bu vergi iadesini talep etsin. 
Tüccar eğer stopajı ödemedi ise, eğer o konuyla ilgili 
belgeleri düzenlemedi ise, bu vergi iadesini de öde
yemeyecektir veya ödemek mecburiyetindedir. Sözü 
edilen yüzde 5'i ödememek uğruna tüccar, getirilen 
belgelere göre bazen yüzde 20, bazen yüzde 14,5 mer
tebesinde bir rakamı ödemeyi kolay kolay riske ede
meyecektir.* Yani, üretici - tüccar, tüccar - fabrika ve
ya ofis ilişkisini ve stopajın mutlaka ve mutlaka öden
mesi hususunu bir zincir haline getirmek suretiyle, 
belge düzeninin sağlanmasında önemE bir adım daha 
atmış bulunuyoruz. 

Peki, ya tüccar kaybolur veya vergi iadesini öde
mez ise ne olacaktır? Tüccar ödemez ise, köylü, gi
dip vergi dairesine müracaat edecek, «İşte benim bil
dirim suretim. Ey vergi dairesi, bu mükellef bana 
bunu ödemiyor; ne olacak benim halim?» diyecek; 
vergi dairesi de, «Gel kardeşim, senin alman gereken 
vergi iadesini ben sana ödeyeceğim» diyerek ödeye
cek; ama, o vergi iadesini ödemeyen mükellefle de, 
vergi dairesinin herhalde ufak bir hesabı olacaktır. 

MiETIN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın Bakan, bu 
hesap büyük olsun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — O hesa
bın nasıl yapılacağını müteakip maddelerde görme
miz mümkün değerli milletvekilleri. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, bir 

sorum olacak. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FERİT MELEN (Van) — Şimdi, bu tavassut 

edecek tüccardan bahsediyorsunuz. Tüccar bir tane 
ise, yani çiftçi, malını sadece bir tüccara satıyorsa, 
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basit, kolay; ama biraz evvel anlattığım gibi, koyu
nunu Et ve Balık Kurumuna satmış, hububatını Top
rak Mahsulleri Ofisine satmış, aynı çiftçi, pamuğu
nu başka bir yere satmış, sebzesini başka bir tüc
cara satmış, peynirin^ yağını başkasına satmışsa, mü-
teadditse, çok adamsa; hangisi yapacak bu işi? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Melen. 
Başka soru sormak isteyen arkadaşımız var mı? 

Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Melen'e, bu hususu da açıklığa kavuşturma fırsatını 
bana verdiği için teşekkür ediyorum. 

Efendim, köylü, malını hangi mükellefe sattıysa, 
o mükellefe gidip bu talepte bulunabilir; muhatap 
olduğu mükelleflerden herhangi birine gidebilir. Pey
nirini Ahmet beye, yağını da Mehmet beye, kalan
larını da filanca ofise sattıysa, topladığı belgeleri Ah
met beye, Mehmet beye ve filanca ofise götürür, ver
gi iadesi talebinde bulunabilir ve bu takdirde her 
birinden, alt kademeden başlamak suretiyle, vergi 
iadesini de alma imkânına sahiptir. 

Bu konu bu şekilde dile getirilmek suretiyle, köy
lümüz önemli ölçüde, vergi iadesi bakımından kol-
lanmıştır. Bu hususu da ayrıca bilgilerinize arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde üç önerge vardır; geliş sırasına 

göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Mlfllet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı tasarının 86 
ncı maddesinin (e) bendinde Vergi İade Beyannamesi 
tahakkuk dönemleriniin aşağıdakli şekilde değişıtliril-
ımesini arz ve teklif ederiz. 

Çiftçiler için de üçer aylık 'birinci dönem ocak -
mart aylarını; 'ikinci dönem nisan - haziran aylarını; 
üçüncü dönem temmuz - eylül aylarını; dördüncü 
dönem eklim - analık aylarını kapsar.) 

^Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Abdullah Cakırefe 
Manisa 

Muhittin Yıldırım 
Edime 

Metin Üstünel 
Adana 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Enver özcan 
Tokat 

H. Barış Can 
Sinop 

M. Besim Göçer 
Çorum 

Arsan Savaş ArpacıoğUu 
Amasya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı tasarının 86 

ncı maddesinin (a) bendindeki, «İlk yedi gün» ibare
sinin, «On'beş gün» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif öderiz. 

Enver Özcan 
Tokat 

Hasan Altay 
Samlsun 

H. Barış Can 
Süın'op 

Salim Erel 
Konya 

Abdullah Çakııteife 
'Manlisa 

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

nın kamlisyon metni 86 ncı maddesinin komisyona 
iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

HayruUa'h Olca 
Izlmıir 

Vural Arıkan 
İzmir 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Sa!b.it Batumlu 
İstanbul1 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre işleme ko
yuyorum : 

İzmir Milletvekili Hayrullah Olca ve arkadaşlairı-
nın önergesi; 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarısı

nın komisyon metni 86 ncı maddesinin komisyona 
iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

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

KlL't FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞK<AN — önerge sahiplerinden Sayın Vural 
Arıkan, buyurun. 

VURAL ARIKAN l(Izmir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; vergi iadesinin tüm mükellef
lere teşmili, memnuniyet verici bir olay. Yalnız, zi
raî kazanç mükellefleriyle alakalı durum birtakım 
zorlukları da beraberinde getiriyor. Şöyle : Çatalca' 
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da bir mükellef var, satışlarını Edirne'de yapıyor bir, I 
Tekirdağ'da yapıyor iki, İstanbul'da yapıyor üç, Ça- I 
talca'da yapıyor dört... Hüküm diyor ki, «mükellef I 
bu dönem içerisinde vergi iadesini alabilmek için bu I 
işverenlere müracaat edecek, bildirmeyi verecektir.» I 

Sayın bakan biraz önce dedi ki: «Herhangi birine I 
verebilir ve herhangi birinden bunu alabilir.» I 

Zannediyorum, bu konuda bir zühul var; çünkü I 
kabul edilen 2 nci maddenin son bendi, «Satış hâsı- I 
latları üzerinden vergi tevkifatı yapılan çiftçilerin I 
net gelirleri ise, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun I 
94 üncü maddesine göre vergi tevkifatına esas olan I 
satış hâsılatı üzerinden öncelikle yüzde 70 gider payı I 
bilahâra tevkif suretiyle kesilen vergi düşüdükten I 
sonra kalan kısımdır» diyor. I 

Bu, net gelir hesabıyla ilgili bir hükümdür v. I 
mükelleflerin muamelede bulundukları tüccarlara mü I 
racaatını gerektirir. Aksi takdirde, sayın bakanın bu- I 
yürduklan gibi, herhangi bir mükellefe gittiniz (di
yelim ki, beş bin liralık tevkifatı olan mükellefe git
tiniz) o, iadeyi hesap ederken, kendi alımına göre I 
hesaplayacaktır, yani kendi alırken... I 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Malı dü
şük fiyatla alacak. I 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Tabiî, onları 
bir tarafa bırakıyorum, ona da geleceğim.. I 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMEV I 
KURTCEBE ALPTEMO£tN (Bursa) — Her biri, 
her biri... I 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Malı alırken 
her birine gitmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh, I 
siz, zürraı muhtelif kişilere müracaat etmek mec- I 
buriyetinde bırakıyorsunuz. Bunu nasıl önleyebiliriz? I 
Bence, Gelir Vergisi ziraî mükellefleri, bağlı olduğu I 
vergi dairesine gitmelidir, Vergi dairesinden bu alın- I 
malıdır. I 

Şimdi, sayın bakan veya hükümet diyor ki: I 
«Tüccarın tevsik ettiği vergi var, stopaj var; biz bu- I 
nun yatırılmasını istiyoruz. Yani, çiftçi müracaat edip, I 
kendisine gittiği zaman, yatırmamışsa, mütenebbih I 
olur, binaenaleyh, bu görevini de yerine getirir.» I 

Vergi dairesine gittiği zaman da, aynı işlem olur; I 
bakınız, nasıl olur aynı işlem: Zürra, vergi dairesine I 
müracaat eder; «Benim satış hasılatım şu. Şuna mü- I 
racaat ettim, şuna kestim, şuna kestim; şunlar da şu I 
kadar liralık vergi tevkifatı yaptı, hesaplayın, verin» I 
der. Verilir ve ondan sonra vergi idaresi, alakalı I 
tüccarın bağlı bulunduğu vergi dairesinde takibini t 
yapar. Nitekim, 1960'lı yıllarda böyle bir olay olmuş

tur ve bakanlığın bu konudaki uygulamasını da arz 
etmek istiyorum. Biliyorsunuz, inşaat müteahhitleri
nin yanında taşeronlar çalışıyor. Herhangi bir inşaat 
mühendisi iş yapıyor ve yanında çalıştırdığı bu taşe
ronlar, Bayburt'tan oluyor, bu taşeronlar Mardin'den 
oluyor,. bu taşeronlar Diyarbakır'dan oluyor veya 
Edirne'den oluyor; fakat o mükellefin hesapları in
celenmeden, taşeronların vergiye tabi olup olmadığı
nı tespit edemiyorlar. O zaman, Maliye Bakanlığı 
Mt karar verdi; dedi ki: «Her müteahhit, her yıl so
nunda, beyannamesiyle beraber, yanında çalıştırdığı 
taşeronların listesini bağlı bulunduğu vergi dairesine 
versin.» Bu bilgi alındı ve o vergi dairesi, Türkiye' 
nin dört bir tarafında, mükellefiyetini tesis ettirme-
yip de, çalışan taşeronları vergi kapsamına alabildi. 

Binaenaleyh, eğer ziraatçinin, vergi dairesine mu
hatap olmasını sağlarsak, vergi dairesinin çalışmasıyla 
hem tüccarı yakalamış oluruz, hem de zürraa kolaylık 
sağlamış ve muhtelif mercilere müracaat etme sa
kıncasını da ortadan kaldırmış oluruz. 

Bir arkadaşımız dedi ki; «1,5 milyon satış hâsı
latı olan bir ziraatçıya yapılacak vergi iadesi nedir? 

Ben bunu oturduğum yerde hesapladım; 1,5 mil
yon lira satış hasılatı olan bir çiftçiye - tevkifatı da 
yüzde 5 olarak kabul ettim, halihazırdaki nispet gibi. 
yüzde 10 veya yüzde 20 olarak da kabul etmedim -
yıllık vergi iadesi 18 200 liradır. Şimdi düşünün, bir 
yılda 50 kişiye 4 ilde satış yapmış; alacağı para 
18 200 lira (gidecek Edirne'ye, tekrar gelecek İstan
bul'a, gidecek tekrar gelecek - misalimizde olduğu 
gibi - veya Ankara'ya gidip tekrar gelecek... Onun 
için, vergi dairesine bağlamakta isabet var. 

Ben - hazırladığımız önergede yetiştiremedik, bu 
yüzden - maddenin geri alınması ve bunun kabul 
edilmesini arz için huzurunuzda söz almış bulunu
yorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tokat Milletvekili Enver özcan ve arkadaşları

nın önergesi: 
Tasarının 86 ncı maddesinin (a) bendindeki «ilk 

7 gün» ibaresinin «15 gün» olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz, 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılıyor 
mu efendim? 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMFT 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Komisyon?.. 
IPLAIN VE BÜTÇE (KOMİSYONU BAŞKAJN-

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yerimden arz ede

bilir miyim? 
BAŞKAN — Kısa ise tabiî, buyurun Sayın Barış 

Can. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — önergemiz açıktır, 

Aslında biz de, Sayın Arıkan'ın anlattıkları gerçek
lerle bu maddenin geri çekilmesini isteyecek idik; 
fakat şartlanmış bir yapı olduğu için, o önergeyi ver
medik, hiç almazsa mevcudu kurtaralım dedik. 

7 gün içinde toplamada zorluklar olacağı açıktır. 
Tamamlanmıyor. Belge toplayanlara bir hafta daha 
- (Saiyın bakm <dla dlimlUemiiyiör tajbiî; (bu böyledir yani, 
kimse de dinlemiyor, ondan sonra yasa çıkıyor) - ko
laylık sağlanması bakımından sürenin uzatılmasını 
talep ettik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
'Diyaribafcır MHetveMI'i ŞelyibJrnus Bahçeci ve ajrica-

daşlarının önergesi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı tasarının 86 ncı 
maddenin (e) bendinde Vergi ladesi Beyannamesi 
tahakkuk dönemlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

(Çiftçileri içlin de ü)çer alylllılk birinci dlönem ocaik-
mart aylarını; ikinci dönem nisan - haziran aylarını; 
üçüncü dönem temmuz - eylül aylarını; dördüncü 
dönem ekim - aralık aylarını kapsar.) 

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

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
[MALİYE VE GÜMRÜK BAKAlM AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden?.. 
Yerinizden mi Sayın Barış Can? 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kısa bir açıklama 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
H. BARIŞ CAN (IS'imop) — Siaiyın Başkanım, bir

takım hesaplamalar yaptık. Aslında çiftçilere ödene
cek vergi iadesinin döneminin uzun olmasından ya
nayız. Tümünün uygulamasını sakıncalı görüyoruz; 
ama madem uygulanacak, uzun olmasında yarar 
var. Yaptığımız hesaplamalarda birtakım rakamlara 
vardık; Katma Değer Vergisi matrahı ile hâsılat ve 
vergi iadesi tutarlarını dengelediğimizde, dönemin 
üçer aylık olması birtakım ek yararlar sağlayabili
yor. Bunları da beş altı örnekle açıklamak isterdim; 
ama herhalde pek gerek duyulmuyor. Bu konuda 
şartlanılmış; çünkü bir hesaba dayanmıyor yapılan 
işler, hesabı da yok; bunu da defalarca söylüyoruz, 
hiçbir hesaba da dayanmıyor. Bunu üçer aylık dö
nemlere indirmek suretiyle balanse etmesi bakımın
dan yarar gördük. 

Takdir yüce heyetindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Yalnız, bir so
rum olacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Soru soracağım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Soru geçti Sayın Can, soru öner
geden önce idi. 

86 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — 2978 sayılı Kanunun 5 inci mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Bu Kanunun uygulanmasında sosyal güvenlik 
kurumları ile vergi tevkif atı yapan sorumlular işve
ren olarak kabul edilir.» 

«Ticarî ve meslekî kazançları nedeniyle gelir ver
gisi mükellefleri olanlar ile götürü usulde tespit edi
len ücret gelirine sahip olanların vergi iade beyan
namesine ekli olarak ibraz ettikleri harcama vesi
kaları vergi dairelerince, vergi iadesinin ödenmesi 
sırasında hak sahiplerine iade edilir. Vergi iadesin
den yararlananlar, bu belgeleri vergi iadesinin yapıl
dığı yıldan başlayarak 5 yıl süre ile muhafaza etme-
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ğe ve yetkili makam ve memurların talebi üzerine 
ibraz etmeye mecburdurlar.» 

BAŞKAN — 87 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Enver özcan, buyurun efen

dim. 
ENVER ÖZCAN (Tokat) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; dün, 85 inci mad

de görüşülürken, vergi iadesi yönteminin çeşitli ye
tersizlikleri ve aksaklıklarının yanı sıra, kırtasiyeciliği 
de artıracağı konusunda ileri sürdüğümüz tez, bazı 
üyeler tarafından kabul görmemişti. 

Bu tasarının 87 nci maddesinde, «Vergi iadesin
den yararlananlar, bu belgeleri, vergi iadesinin ya
pıldığı yıldan başlayarak, 5 yıl süreyle muhafaza et
meye mecburdurlar» deniliyor. 

Değerli üyeler, orta büyüklükte, hatta küçük bir 
işletmeyi düşünün; birkaç işçisi olsun, bu sayı beş ilâ 
elli işçi arasında değişebilir ve her işçi ve memuru
nun, her ay bir süre evrak getirdiğini düşünün... 
Bundan sonra gelecek olan maddedeki cezalara çar-
pılmaması için, bu evrakların değerlendirilmesi, ge
rekli yerlere iletilmesi; iadelerin her bir memur ve 
işçiye ayrılması, dağıtılması ve bunun da ötesinde, 5 
yıl süreyle bu evrakları muhafaza edebilmesi için, 
söz konusu işletmenin, sadece bu konu ile ilişkili 
olarak özel bir servis ve özel bir arşiv tutması ge
rekir. Bunun adına kırtasiyecilik değil. de, ne der
ler bilemiyorum. Dün, «kırtasiyecilik» dediğimizde 
bize karşı çıkan saygıdeğer arkadaşlarımıza saygıy
la ithaf olunur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 
Madde üzerinde önerge yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul 

edenler... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Soru soracağız efen

dim?. 
BAŞKAN — Oylamaya geçtik. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, soru sorma işlemi, madde 

üzerindeki görüşmeler tamamlanıp, önergelerden ve 
oylamadan önce yapılacaktır. 
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Sayın üyeler, 88 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 88. — 2978 sayılı Kanunun 6 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Müeyyideler: 
Madde 6. — Aşağıdaki hallerden birisiyle hak 

sız yere vergi iadesine sebebiyet verilmesi durumun 
da, iade edilen bu meblâğ üç kat cezası, ile birlikte 
müsebbiplerinden geri alınır. 

a) Vergi iadesine hak kazananların bilerek sahte 
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar kullan
maları veya vesikaları tahrif etmeleri, 

b) İşverenlerin ve sorumluların gerçek dışı Ver
gi tade Beyannamesi düzenlemeleri, 

c) İşverenlerin ve sorumluların azamî sınır ve 
oranlar konusundaki hükümlere aykırı olarak iatie 
hesaplamaları, 

d) Beşinci madde hükmüne uyulmaması, 
e) İşverenlerin ve sorumluların hak sahiplerine 

ödemedikleri vergi iadesini süresinde vergi dairesi
ne yatırmamaları. 

Bu Kanundan doğan mükellefiyetini zamanında 
ve tam olarak yerine getirmeyen işveren ve sorum 
kılara, vergi dairesince ödenen meblağın iki katı tu
tarında ceza kesilir. Şu kadar ki; vergi iade beyan 
namesi, kanunî sürenin bitiminden itibaren 15 gün 
içinde verilir veya beyanname süresinde verilmekle 
beraber, noksan bildirim, bu süre içerisinde tamam
lanır ise, bu beyannamelere dayanılarak yapılan ver
gi iadeleri üzerinden işveren veya sorumlular adına 
% 5 oranında ceza kesilir. 

Birinci fıkranın (a) bendinde açıklanan fiillerinin 
tekerrürü halinde, vergi iadesine hak kazananlar ver
gi iadesi hakkından bir daha faydalandırılmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Sayın Baş
kan, bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, açıklama yapmak 
üzere buyurunuz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N i(lBursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; görüşülmekte olan kanun tasa
rısının kabul ettiğiniz 33 üncü maddesiyle, 2978 sa
yılı Kanunun 6 nci maddesi uyarınca, kesilecek ceza
lar için de uzlaşma yapılabilmesi imkânı tanınmış
tır. Ancak, çerçeve 33 üncü maddeyle Vergi Usul Ka-
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nununa ilave edilen ek madde 12'de «Ücretlilere Ver
gi ladesi Hakkında Kanun» olarak zikredilmektedir. 
Kabul etmiş olduğumuz 82 nci maddeyle de kanunun 
adı, «Vergi ladesi Hakkında Kanun» olarak değişti; 
rilmiştir. 

Vergi Usul Kanununa ilave edilen ek madde 12'de 
yer alan, «Ücretlilere Vergi ladesi Hakkında Kanun» 
ifadesinden, vergi iadesi hakkında kanun amaçlan
mış olup, 2978 sayılı Kanun hükümlerine göre kesi
len cezalar için, kabul edilen 33 üncü maddeyle ön
görülen uzlaşma müessesesi işleyecektir. 

Bu şekilde tutanaklara geçmesi açısından açıklama 
yapma gereğini duyuyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş olan önergeyi okutuyo

rum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı yasanın 88 inci 
maddesinin 3 üncü paragrafının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

«Bu kanundan doğan mükellefiyetini zamanında 
yerine getirmeyen işveren ve sorumlulara, vergi daire
since ödenen meblağın üç katı tutarında ceza kesi-

4--

lir...» 

H. Barış Can Muhittin Yıldırım 
Sinop Edirne 

Salim Erel Enver özcan 
Konya Tokat 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

©AŞKAN — önergeye Sayın Komisyon katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU IBAŞKANVE-
KlLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 
musunuz efendim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAİKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN ı(IBursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

IBAŞKAN — önerge sahipleri bir açıklama yap
mak isterler mi efendim? 

H. BARIŞ. CAN (Sinop) — Çok kısa bir açıkla
ma yapmak istiyorum efendim. 

IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Barış Can, yeri
nizden açıklama yapabilirsiniz. 

I H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, mad-
I denin içerisindeki konuma uyum sağlaması bakımın-
I dan önergemizi vermiş bulunuyoruz. Bu vesileyle so-
I ru hakkımı da kullanmak istiyorum. 
I Hükümet niçin, ödenecek ceza miktarının 3 ka-
I tına çıkarılmasını arzu etmemektedir? Uygulama bu 
I şekildedir. Aslında kendileri de biliyorlar ve takdir 
I ederler her halde. 
I BAS/KAN — Teşekkür ederim efendim. 
I önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Usul hakkında söz is-
I tiyorum Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Can. 

I H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkanım, mad-
I delerin tümü üzerinde görüşme açıldığında, grupları 
I adına veya kişiler adına konuşma yapılmadığı anlar -
I da önergeler gündeme alınıyor. Soru müessesesi nan
i ğ i aşamada kullanılıyor? 
I BAŞKAN — Sayın Barış Can, eğer madde üze-
I rinde konuşma yapılmadı ise, soru müessesesi hemen, 
I «Konuşma isteyen var mı?» dendiğinde kullanılır. 
I önergeye geçilince, sadece önerge sahibinin 5 dakika-
I lık konuşma hakkı vardır, başkaca cevap ya da ko-
I nuşma hakkı yoktur. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — O zaman şöyle yapa-
I hm Sayın Başkanım; bu ahvalde hemen önergeleri 
I okutuyorsunuz, soru hakkımız... 

I 'BAŞKAN — Sayın Can, ben dikkatle izliyorum; 
I eğer soru sormak isteyen varsa, hemen uyguluyorum. 
I H. (BARIŞ CAN (Sinop) — O zaman sorulsun 
I efendim. 
I IBAŞKAN — Başkanlığın «Soru soran var mı?» 
I diye sorma mecburiyeti yoktur. Belirttiğim gibi, usul-
I deki sorunun yeri tam orasıdır; dikkatlice de uygu-
I lanmaktadır. 
I Teşekkür ederim. 
I Şimdi 89 uncu maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 89. — 2978 sayılı Kanunun 7 nci mad-
j desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I «6183 sayılı Kanunun uygulanacağı haller : 
I Madde 7. — İşveren, sorumlu veya vergi iadesine 
I hak kazananlarca, bu Kanun hükümlerine göre vergi 
I dairesine geri verilmesi gereken vergi iadesinin ve 
I ödenmesi gereken cezaların tahsilinde Amme Alacak-
I larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uy-
j gulanır.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEÖE ALPTEMOÇ1N '(Bursa) — Sayın Baş
kan, bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN - - Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTGEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Sayın Baş
kan, üzerinde konuştuğumuz maddeler, vergi iadesi 
konusunda yapılan yanlışlarla ilkgili müeyyideler ve 
eğer müeyyideler yerine getirilmemişse, ilgili cezalar 
ve bir de Amme alacaklarıyla ilgili hususların nasıl 
uygulanacağını düzenleyen esasları kapsamaktadır. 
Buna mümasil olarak bir mükellef, eğer bilerek ve 
isteyerek suç işlediyse, o zaman onun, mesela 3 katı 
ceza ile cezalandırılmasını gerektiğini; ama bir kötü 
niyet yok, bir unutkanlık, bir sehven işlem yapmak 
durumu var ise, onun 2 kat ceza ile cezalandırılaca
ğını ifade ediyor ve bu madde de, işveren, sorumlu 
veya vergi iadesine hak kazananlarca kanun hüküm
lerine göre vergi dairesine geri verilmesi gereken ver
gi iadesini ve ödenmesi gereken cezaların da tahsilin
de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanacağını ifa
de ediyor. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi ̂ oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
90 mcı maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
492 Sayılı Harçlar Kanunu İle İlgili Değişiklikler 

MADDE 90. — 492 sayılı Kanunun 34 üncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamın
dan uzaklaşma durumunda olan hâkimler, Cumhuri
yet Savcıları, Askerî Mahkemelerdeki Subay Üyeler 
ve İcra İflas Memurları ile yardımcılarına, adlî ta
biplere, Yazı İşleri Müdürü ile Yazı İşleri Müdür 
yardımcılarına, kâtiplere, mübaşirlere, hizmetlilere ve 
bu işlemlere katılan Hazine Avukatlarına yol gider
lerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı ve
rilir. Hazine Avukatlarına yol tazminatı bütçenin ilgili 
tertibinden tediye olunur ve ayrıca gündelik öden
mez. 

BAŞKAN — Bizdeki kayıtlara göre, madde üze
rinde, MDP Grubu adına Saym Osman Bahadır söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bahadır. 
MDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; vergi kanunlarında değişiklik yapılmasını ih
tiva eden ve vergi paketi olarak açıklanan 12 adet 
vergi kanunu arasında yer alan 492 sayılı Harçlar Ka
nununda yapılan değişikliklerle ilgili hususlarda gru
bumuzun görüşünü arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve grubum adına yük
sek heyetinizi saygıyla selamlarım. 

492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişiklik
ler, görüşülmekte olan tasarının 90 inci maddesiyle, 
96 ncı maddeleri arasında düzenlenmektedir. 492 sa
yılı Harçlar Kanununda, benim tespit edebildiğim 
kadarıyla, 1979, 1981 ve 1982 yıllarında olmak üzere, 
5 defa değişiklik yapılmıştır. Ancak, harçların bu oran
da artırılması hiçbir değişiklikte görülmemektedir. 
Kanun tekniği bakımından, 12 ayrı kanunda, bir ka
nunla ve numara teselsül ettirmek suretiyle değişik
lik yapılmasının da son derece mahzurlu olduğunu 
ifade etmek isterim. Eskiden uygulanan bu kötü Ör
nek tekrar edilmemelidir. 

Tasarının 90 inci maddesiyle, 492 sayılı Harçlar 
Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yapılan değişiklikle askerî mahkemelerdeki muvazzaf 
subay üyelere, hâkim üyeler gibi harcırah verilmesi 
sağlanmış ve böylece aynı yargı görevini ifa eden ve 
mahkemenin rüknü olan muvazzaf subayların da hâ
kimler gibi harcırah alması mümkün olmuştur. Plan 
ve Bütçe Komisyonunda aynı maddeye «Hazine avu
katlarına yol tazminatı bütçenin ilgili tertibinden te
diye olunur ve ayrıca gündelik ödenmez' fıkrası ek
lenmiş; fakat bu eklentinin gerekçesi açıklanmamış
tır. 

Bu madde, 492 sayılı Harçlar Kanununun, «Yar
gı harçları» bölümünde yer alan ve tebliğinden baş
ka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma du
rumunda olan hâkim, savcı ile, adlî personele ve adlî 
tabiplere, yol giderinden başka yol tazminatı verilme
sine ilişkin bulunduğu, diğer bir deyimle, yargı men
suplarına ait olduğu halde, özel mevzuata tabi Ha
zine avukatlarının da, bu personele dahil edilerek, 
aynı şekilde yol tazminatı verilmesinin tasanda yer 
alması, kanunun mahiyetine uymadığı gibi, kanun 
tekniğine de aykırıdır. Madde bu şekilde kanunlaştığı 
takdirde, Hazine avukatlarıyla, kamu kurum ve ku
ruluşları ve kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sü
rekli olarak çalışan avukatlar arasında, yol tazmina
tına ilişkin olarak, öz evlat - üvey evlat muamelesi 
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yapılmış olacaktır; zira aynı görevi yapan avukatlar 
arasında eşitlik bozulacaktır. Bu durum, Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. 

İkinci husus : (Hazine avukatı, mahkemelerde ta
raftır; adlî personel değildir. Adlî personel gibi pa
rasal işlem görmesi, mahkemelerin bağımsızlığı ilke
siyle de bağdaştırılamaz. 

Biz, Hazine avukatlarına ve sözü edilen diğer avu
katlara yol tazminatı verilmesine karşı değiliz. Bun
lara zaten gündelik, yol gideri ve vekâlet ücreti gibi 
ödemeler yapılmaktadır. Ayrıca yol tazminatı da 
ödemek isteniyorsa, bunu kendi mevzuatlarında dü
zenlemeleri gerekir. 
, Bu nedenle, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 

maddeye eklenen bu cümlenin metinden çıkarılarak, 
maddenin tasarıda olduğu gibi kanunlaşmasını uy
gun buluyoruz. 

Bu nedenle bir önerge takdim ettik; takdir yük
sek heyetinizindir. 

Şahsım ve grubum adına, hepinizi saygıyla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 

Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı IBazı Vergi Ka
nunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısının 90 mcı maddesi ile 492 sayılı Harçlar 
Kanununun 34 üncü maddesine Bütçe Plan Komis
yonu tarafından eklenen «ve bu işlemlere katılan Ha
zine avukatlarına» cümlesi ile yine bu maddenin so
nuna eklenen «Hazine avukatlarına yol tazminatı 
bütçenin ilgili tertibinden tediye olunur ve ayrıca 
gündelik ödenmez» cümlesinin metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Osman Bahadır Turgut Halit Kunter 
Trabzon Rize 

Rıfat IBayazıt Namık Kemal Şentürk 
Kahramanmaraş İstanbul 

Faik Tarımcıoğlu A. Necla Tekinel 
Bitlis İstanbul 

Haydar Koyuncu 
Konya 

IBAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

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

28 , 11 , 1985 0 : 1 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

I KURTCEBE ALPTEMOÇIN ı(<Bursa) — Katılmıyo-
I ruz. 
I BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is-
I teyen?.. 
I Önerge sahibi Sayın Osman Bahadır, buyurun 
I efendim. 

I OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 
I yüce Meclisin değerli üyeleri; bu önergeyi takdim et-
I memizden maksat, kamu kesiminde ve kamu kuru-
I luşlarında görevli avukatlar arasında bir ayrun yap-
I mamayı sağlamak içindir. 
I Tasarıda bu metin yoktur; tasarıya, Plan ve Bütçe 
I Komisyonu tarafından eklenmiştir. Burada bir kaça-
I mak durum var; Hazine avukatları, diğer resmî avu-
I katlardan ayrılmış, onlara özel bir imkân yaratılmış 
I oluyor. 

I Ben bunun miktarına baktım, aşağı yukarı, her 
I keşif için 1 200 lira gibi bir keşif ücreti alması sağ-
I lanmıştır. Halbuki, biliyorsunuz, orman avukatları da 
I var, diğer kamu kuruluşu avukatları da var, bunlar 
I da mahkeme keşiflerine iştirak etmektedirler; bunlar 

için böyle bir keşif ücreti söz konusu değildir. 

I Şimdi, aynı görev ve işlevi yapan bu iki avukat 
I arasında bu farklılık nereden ileri geliyor; bunu tes-
I pit etmek mümkün değildir. 
I İkinci husus ise, mahkeme harçları bölümüdür. 
I Bu, mahkeme personeline ödenen bir harçtır. Hazine 
I avukatı, burada mahkeme personeli gibi, hâkim, sav-
I cı gibi bir işlem görmektedir; halbuki, hâkim veya 
I savcı değildir, mahkemenin rüknü değildir. Bir sarf 

kararında, bir yazıyla bu şekilde, bunlara ücret ve-
I rilmesi, ne kanun tekniğine uygundur, ne de eşitlik il-
I kesine uygundur. Ayrıca, bu düzenlemenin yeri, Harç-
I 1ar Kanununun hâkimlerle ilgili bölümü de değil

dir. 
I Konuşmamda da arz ettiğim gibi, eğer Hazine 
| avukatlarına bir ayrıcalık tanınmak isteniyorsa, biz 
I bunun, kendi mevzuatlarında tanınmasını istedik. Bu 
I bakımdan, bunun tasarıdan çıkarılmasını teklif ettim. 
I Takdir yüksek heyetinizindir. 
I (Bu vesileyle hepinize saygılar sunarım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
I önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efendim. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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91 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 91. — 492 sayılı Kanunun 59 uncu mad

desinin birinci fıkrasına (j) bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. 

«k) Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil dernek
lerin münhasıran sporla uğraşmak üzere kurulan Ano
nim Şirketlere sermaye olarak koydukları gayrimen-
kuller ile bu şirketlere devrettikleri gayrimenkuUerle 
ilgili devir ve iktisap işlemleri.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde, Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına Sayın Bahadır... 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Bu madde hak
kında konuşmayacağım efendim. 

BAŞKAN — (Bu maddede konuşmayacaksınız. 
VURAL ARIKAN (tzmir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Suallerim var Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — 'Sayın Ârıkan, oylamaya geçtim efen
dim. 

VURAL ARIKAN (tzmir) — Daha önce işaret 
etmiştim ama, Sayın Başkan, 

BAŞKAN — İşaret ettiniz de ben mi göremedim, 
Sayın Arıkan? 

VURAL ARIKAN (izmir) — Herhalde efendim. 
BAŞKAN — Ben göremedimse, kabul ediyorum. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN <tzmir) — Sayın Başkan, bu

rada, «Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil derneklerin» 
denmektedir. Bu dernekler hangileridir? 

öte yandan, aynı bendin devamında da, «mün
hasıran sporla uğraşmak üzere kurulan anonim şir
ketlere sermaye olarak koydukları gayrimenkuller ile 
bu şirketlere devrettikleri gayrimenkuUerle ilgili devir 
ve iktisap işlemleri» denilmektedir. 

Şimdi, varsayalım ki, İstanbul'da bir anonim şir
ket kuruluyor ve münhasıran da sporla uğraşıyor; 
aynı şekilde bir dernek de Ankara'da bulunmaktadır. 
Derneğin bir gayrimenkulu var... Bu gayrimenkulunu, 
sermaye olarak kullanabilir, devredebilir veya sata-
büir. Şimdi, bu gayrimenkulun satışından veya dev
rinden, ne gibi bir zaruret görülüyor ki, bu ilave, bu
raya yapılıyor? 'Belki bir sahası, arazisi olur, o arazi
sinde spor tesisi yapılırken, harç ödenmemesi düşü
nülebilir; ama burada «gayrimenkul» denildiğine gö
re, arazinin dışındaki binaları da kapsıyor. Bunda ne 
gibi bir şey olabiür? Çünkü herhangi bir sınır getiril

memiş ve Beden Terbiyesine dahil derneğe ait bir 
gayrimenkulu veriyorsunuz. Bunda ne fayda olabüir, 
ne mülahaza ediyorlar? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTOMOÇ1N ı(Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli miUetvekilleri; Kurumlar Vergisini görü
şürken, şu anda kulüp veya dernek adı altında faali
yet gösteren kulüplerimizin şirketleşme arzusunu iz
har ettikleri takdirde bunlara birtakım kolaylıklar ve 
imkânlar getireceğini tartışmış ve ügili maddeleri ka
bul etmiştik. Bir spor kulübü veya spor derneği adı 
altında faaliyet gösteren kulüp «Ben anonim şirket 
oluyorum» dediği zaman, şu anda uhdesinde bulun
durduğu gayrimenkulleri, birtakım tesisleri, oluşacak 
olan anonim şirkete devredebilir. Bu devirden vergi 
alınmaz demiş idik. O maddeleri desteklemek ama
cıyla, şimdi de, «Böyle bir muamele yapıldığı takdir
de harç alınmaz» demek istiyoruz. Şirketleşmeyi spor 
kulüpleri ve spor derneklerine yaygınlaştırmak ama
cıyla getirilmiş ilave bir imkândır. 

Arz ederim. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
92 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 92. — 492 sayılı Kanunun 68 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Kadastro ve tapulama harçlarında ödeme zama

nı : 

Madde 68. — Kadastro ve tapulama harçları ta
hakkukundan itibaren (ihtilaflı işlerde hükmün ke
sinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren) bir 
sene içinde ödenir. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen 
harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı mahfuz 
kalmak şartıyla, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan 
şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulunu
yorsa bunlardan herhangi birinden tahsil olunur. 

Ancak, kadastro ve tapulaması yapılan gayrimen
kul bu süre içinde tedavül ederse, harç yeni malik adı
na yapılacak tescilden önce ödenir. 

Tapulama Kanununun 71 inci maddesi hükmü 
mahfuzdur.» 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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93 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 93. — 492 sayılı Kanunun mükerrer 69 

uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«(Belediyeler ve Bayındırlık ve İskân İBakanlığının 
ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden 
inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (İs
kân belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerek
li harcın ödendiğini gösterir belgeleri tajep etmeye 
mecburdurlar.» 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
lönerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 93 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

94 üncü maddeyi okutuyorum : 
ıMAlDDE 94. — 492 sayılı Kanunun 70 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Akdin daire dışında yapılması : 

'Madde 70. — Tapu memurlarının zorunlu haller
de bir hakkın tesis, tadil veya terkini gibi tapu işlem
leri için daire dışına gitmeleri halinde birinci derece
de devlet memuru harcırahının 2/3'ü tazminat olarak 
iş sahibince emaneten bir bankaya yatırılır. 

Görevin tamamlanmasından sonra bu miktar il
gili memurlar arasında dağıtılır. Dağıtım miktarı ve 
şekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde hazır
lanacak bir yönetmelikle belirlenir. 

îstenen yere gidilmekten vaz geçilirse emaneten 
alman para ilgilisine geri verilir.» 

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

İHSAN NURİ TOPKAYA l(Ordu) — Sayın 
Başkan, bir kelime hatası var. «Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünde hazırlanacak bir yönetmelikle 
belirlenir» ibaresindeki «müdürlüğünde» kelimesinin 
«müdürlüğünce» olması lazım. 

BAŞKAN — !Bu sözlü bir öneridir; Komisyon 
katılıyor mu? 

(PLAN VE IBÜTÇE KOMİSYONU IBAŞKANVE-
KtLI FAHRETTİN KÜRT i(Trabzon) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Metin, «müdürlüğünce» olarak dü
zeltilmiştir. 

94 üncü madde üzerinde verilmiş iki adet önerge 
var; geliş sırasına göre okutuyorum : 
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Türküye Büyük Millet Meçimi Başkanlığınla 
Görüşülmekte olan Bazı Vergiı Kanunlarında De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 94 
üncü maddesinin aşağıdaki- şekükfe değistirilımesM 
arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu Yaşar A|bayrak 
Zonguldak Istan'bul 

Kemal Iğrek Fahir Sa'buniş 
Bursa Bursa 

Niha't Harmancı Fazıl Osman Yöney 
Konya Istan'bul 

Madde 94. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 70 
inci maddesinin birindi fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Tapu memurlarının istek üzerine 'bir hakiki te
slis,' tadil veya terkin gftbi tapu işlemleri 'için daire 
dışına gitmeleri halinde 'birinci derecede devlet me
murunun aldığı geçici görev yolluğunun 2/3'ü taz
minat olarak emaneten mal sandığına yatırılır. Gö
revlin tamamlanmasından sonra bu miktarın yarısı 
Hazineye gelir 'kaydedilir. Diğer yarısı tazminat olarak 
Tapu ve Kadastro Genel 'Müdürlüğünce hazırlana
cak yönetmelikte belirtilen esaslara göre ilgili me
murlar arasında dağıtılır. İsteyen yere gidilmekten 
vazgeçilirse emaneten alınan para ilgilisine geri veri
lir. Mutat ulaştırma aracının sağlanması lig sahipleri
ne aittir.» 

Gerekçe : Bu madde ile istek' üzerine akti daîre 
dışında yapacak olan tapu memurlarına ödenecek taz
minat miktarı, değişen şartlara uygunluk sağlayacak 
haile getirilmiştir. Yapılan değişikliğe göre, tapu me
murlarının, ilgilinin isteği üzerine akit yapmak için 
daire dışına gitmeleri halinde, birinci derecede dev
let memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 2/3'ü 
tazminat olarak emaneten mıal sandığına yatırılacak, 
görevin tamamlanmasından sonra t>u miktarın yarısı 
Hazineye gelir kaydedilecek, diğer yarısı da ilgili me
murlar arasında Tapu ve Kadastro Geneli Müdürlü
ğünce hazırlanacak yönetmelikte 'belirtilecek esaslara 
göre dağıtılacaktır. 

Tapu memurlarının akti daire dışında yapmaları, 
daire içinde daha fazla memur istihdamına neden 
olacak ve devlete yük getirecektir. Ayrıca bu tür uy
gulama kamu görevlileri arasında ücret ve malî öde
meler açısından da farklılıklar getireceğinden, ödenen 
2/3'ü yarısının Hazineye gelir kaydedilmesi, diğer ya
rısının da ilgili memurlar arasında Tapu ve Kadast-
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ro Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte 
'belirtilecek esaslara göre dağıtılması uygun olacak
tır. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarı

sının 94 üncü maddesi birindi fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Metin Üstünel Salih Alcan 
Adana Tekirdağ 

Enver özcan Mustafa Kani Bürke 
Tokat Deriirfi 

Vedihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Tapu memurlarının zorunlu hallerde bir hakkın 
teslis, tadil veya terkini gibi tapu işlemleri, için daire 
dışına gitmeleri halinde birinci derecede devlet me
muru harcırahının 2/3'ü tazminat olarak gösterilecek 
•bir bankaya iş sahibince emanete yatırılır. 

BAŞKAN — önergeleri! aykırılık derecesine göre 
işleme koyuyorum efendim. 

Adana Milletvekili Metin Üstünel ve arkadaşla
rının önergesi : 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı kanun tasarı
sının 94 üncü maddesi birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Tapu memurlarının zorunlu hallerde bir hakkın 
tesis, tadil veya terkini gibi tapu işlemleri için daiire 
dışına gitmeleri halinde birinci derecede devlet me
muru harcırahının 2/3'ü tazminat olarak gösterilecek 
bir bankaya iş sahibince emanete yatırılır. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet katılıyorlar mı efendim?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, katılmıyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama yap
mak 'isteyen?... 

METİN ÜSTÜNEL (Adana) — önerge açıktır 
efendim. 

BAŞKAN — önerge sahipleri önergeyi açık ve 
yeterli görüyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 
Zonguldak . Milldtvekili Pertev Aşçıoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan Bazı Vergi Kanunlarında De-

ğişiM'ik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısının 94 
üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederliz. 

Madde 94. — 492 saydı Harçlar Kanununun 70 
inci maddesinin 'birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Tapu memurlarının istek üzerine 'bir hakkı te
sis, tadil veya terkin gibi tapu işlemleri için daire 
dışına gitmeleri hallinde birindi derecede devlet me
murunun aldığı geçidi görev yolluğunun 2/3'ü taz
minat olarak emaneten imal sandığına yatırılır. Göre
vin tamamlanmasından sonra 'bu miktarın yarısı Ha
zineye gelir 'kaydedilir. Diğer yansı tazminat olarak 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlana
cak yönetmelikte belirtilen esaslara göre ilgili me
murlar arasında dağıtılır, îstenen yere gidilmekten 
vazgeçilirse emaneten alınan para ilgilisine geri veri
lir. Mutat ulaştırma aracının sağlanması iş sahiple
rine aittir.» 

BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve Sa
yın Hükümet katılıyorlar mı efendim?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz »Sayın Başkanım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden açıklama yap
mak isteyen?... 

YAŞAR ALBAYFjAK (İstanbul) — Sayın Baş
kan, önergemiz yeterlidir. 

'BAŞKAN — önerge sahipleri önergeyi yeterli 
görüyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi ka
bul edenler... Ka'bul etmeyenler... önerge kabul ed'il-
müştlir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda çerçeve mad
denin şöyle bir değişikliğe uğraması gerekiyordu : 
«492 sayılı Kanunun 70 indi maddesinin 1 inci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» Bu değişiklik 
yapılmıştır. 

önerge ile yapılan değişiklik doğrultusunda çer
çeve maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul1 etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

95 indi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 95. — 492 sayılı Kanuna aşağıdaki mü

kerrer 138 indi madde eMenmiştk. 

— 147 — 



T. B. M. M. B : 35 

MÜKERRER MADDE 138. — Bakanlar Kuru
lu, bu Kanuna ekli tarifelerde yer alan maktu harç
ları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî mik
tarlarını beHMeyen hadler dahil) birlikte veya her 
tarife itibariyle ayrı ayrı, yahut tarifelerin ilgili fıkra 
ve bentUeri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı on ka
tına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı had ve mik
tarlardan az, bu had ve miktarların on katından çok 
otaıaımak kaydıyla yerti had ve miktarlar tespit etmeye 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına Sayın Osman Bahadır, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Saym En
ver özoan ve şahsı aıdına Sayın Vural Arıkan söz 
istemişlerdir. 

Buvurun Sayın Bahadır. 
MDP GRUBU ADINA OSMf4N BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 492 sayılı Harçlar Kanununa eklenen mü
kerrer 138 inci madde ile -ki, 95 inci madde olarak 
düzenlenmiştir- «Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli 
tarifelerde yer alan maktu harçları (maktu ve nıispî 
harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen had
ler dahil) birll'kte veya her tarife itibariyle ayrı ay
rı, yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle 
birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve 
Kanunda yazılı had ve miktarlardan az, bu had ve 
miktarların on katından çok olmamak kaydıyla yeni 
had ve miktarlar tespit etmeye yetkilidir» hükmü 
geflirimektediir. 

Bu madde üzerinde, şahsım ve grubum adına açık
lamada bulunmadan önce, hepimizi saygıyla selam
larım. 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağ
lı 9 adet tarife mevcuttur. Bunlar: Mahkeme harç
ları, noter harçları, vergi yargısı harçları; vtapu ve 
kadastro işlemlerinden alınan harçlar; konsolosluk 
•harçları; pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri 
Bakanlığı tasdik harçları; gemi ve liman harçları; 
imtiyazname, ruhsatnameye diploma harçları; trafik 
harçları ve bunlara eklenen telsiz cihazları harçla
rından ibarettir. 

Yukarıda açıklandığı üzere, kanuna eklenen mü
kerrer madde ile, kanuna ekli 9 adet tarifedeki nispî 
ve maktu harçlar on katına çıkarılacaktır. Bunlardan, 
trafik harçları, bu kanunla, tarifede değişiklik ya-' 
pılmak suretiyle on katına çıkarılmıştır. İleride kabul 
edilecek maddede bunu müşahede edeceksiniz. 
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Burada, Bakanlar Kuruluna bu harçları 10 kat 
kadar yükseltme yetkisi, Anayasaya uygunluk teşkil 
edip etmediği bakımından tartışılmaktadır. Anayasa
nın 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasını aynen 
okuyorum : «Vergi, resim, harç ve benzeri malî yü
kümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle, 
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği 
yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yet
kisi Bakanlar Kuruluna verilebilir deniyor. 

Günlerden beri bu konu tartışılmaktadır. Maliye 
Profesörü Sayın Memdulh Yaşa ile diğer hukukçu 
arkadaşlar, burada bu konuyu izah ettiler. Hukukçu 
kesimden, bu konuyu -bir de benim izah etmeme lü
zum hâsıl olmuştur. 

Biz burada, siyasî parti ayrımı gözetmiyoruz, 
milletvekillerinin, dolayısıyla Meclisin ve demokra
tik rejimin saygınlığına gölge düşürmek istemiyoruz. 
Biz istiyoruz ki, burada çıkan kanun, Anayasaya uy
gun olsun. Bu iddiamızda da samimiyiz; fakat bu 
samimi görüşümüz, nedense, partizanca bir görüş 
olarak nitelendirilmekte ve layıkı veçhile iltifata maz-
har olmamakta; bunda da ayrıca ısrar edilmektedir. 

İncelediğime göre, buradaki hata, Anayasamızın 
73 üncü maddesinin kabulü esnasında, bu konuda 
konuşan maliye profesörlerinin, tatbikatçıların ve 
maliyecilerin konuşmaları ve beyanlarının, layıkı veç
hile Danışma Meclisinin zabıtlarından çıkartılıp, in
celenmemiş olmasıdır. Ben bunu bir eksiklik olarak 
görmekteyim. 

ikinci husus, istisnaî bir hükümden yararlanmak 
suretiyle, vergi katlama esasına gidilmiş, esas hüküm 
ihmal edilmiştir. 

Üçüncü husus, bu istisnaî maddenin, bizatihi, dü
zenlenmesinden ileri gelmektedir. 1961 Anayasasında 
«sınır» diye bir şey yoktur; «yukarı miktar» söz 
konusu edilmiştir. Bu «sınır» keyfiyeti, Anayasamı
za yeni girmiştir. Vergide sınır olmaz; sınır arazide 
ölür, devletler arasında olur. Vergide asıl olan, aşağı 
veya yukarı miktardır, haddir. 

Bu madde şöyle düzenlenebilirdi: «Bakanlar Ku
rulu, 9 adet harç tarifesinde 'belirlenen harçları, 10 
kat artırmaya yetkilidir». Aynı <şeydir; maddede aynı 
şekilde izah edilmiştir; esas olan, 10 kat artırma yet
kisidir. Halbuki Anayasaya ıgöre de, metinde aşağı 
ve yukarı hadlerin. belirlenmesi lazım. 

Bu konuda Akif Erginay'ın konuşması var, diyor 
ki, «Maktu harçlarda 10 lira, 20 lira»; yukarı had de 
belli, aşağı had de (belli; «Nispî harçlarda yüzde 5, 
yüzde 25» yani aşağı had de beli, yukarı had de 
beHi, 
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Biz burada aşağı haddi kabul ediyoruz, yukarı 
haddin ne olduğunu tespit etmiyoruz. Diyoruz ki, 
bunu Bakanlar Kurulu 10 kat artırabilecek. 

IBu iki oran arasında bir oran tespiti, oran yük
seltmesi değildir. Bu madde şiddetli enflasyonu kar' 
şılamak için 'buraya konmuştur; ama yukarısı ve 
aşağısı 'belli sınırlar içerisinde oran tespit etme yetkisi 
de vardır. 

. Ben size şimdi bir açıklama yapayım; bakınız, 
60 kilometre mesafede konuşma yapabilen telsiz için 
350 bin lira harç getiriliyor. Şimdi, Bakanlar Kuru
luna 10 kat artırma yetkisi verilirse, bu 3,5 milyon 
lira oluyor. Yani Bakanlar Kurulu, bu Meclis 'göre
vini bitirene kadar ve 'hatta gelecek döneme kadar 
bir daha harç tespiti için buraya gelmeyecektir. 

Harç da bir vergidir; şöyle bir vergidir: Devletin 
vatandaşa yaptığı hizmet karşılığında aldığı bir ücret
tir. 

BAŞKAN — Toparlayın 'Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR '(Devamla) — Müsaade buyu

rur musunuz, toparlıyorum. 
Simdi, biz yukarı haddi de tartışalım, aşağı haddi 

de tartışalım ondan sonra kabul edelim. Maktu ve 
nispî vergilerde bu iki oran arasında Bakanlar Ku
rulu artırma ve eksiltme yetkisi istesin; buna biz ha
yır demeyiz; fakat 10 kat deyince, verginin yukarı 
sınırı ne oldu? Meclisin ıbu oranın üst sınırındaki 
iradesi belli değil. 3;5 milyon harç alacaksınız; ama 
Meclisin iradesi belli değil. Bu nedir? Bu, bir vergi 
artırma yetkisi istemektir; fakat kuzu postuna bü
rünmüştür; ama vergiyi veya harcı alırken, aslan 
gibi alacak; 350 bin lirayı 3,5 milyona çıkarabile
cektir. 

Bir arkadaşımız, konuşmasında; «Hükümet, 'şim
diye kadar 'aldığı yetkilerle halkın tepkisini çeke
cek bir harekette bulunmamıştır» dediler. 

Hükümetin hüsnüniyetli olduğunu biz de kabul 
ediyoruz, bizim buna bir itirazımız yok. Biz yetki
lerimizi verirken, Anayasaya uygun olarak, mevzuata 
uygun olarak Balkanlar Kuruluna tevdi etmek dü
şüncesindeyiz ve bunu tartışıyoruz, diğer arkadaşlar 
da tartıştı. 10 tarifeden meydana gelen harçlarda bir 
artırma söz konusu, bunu size kasıtlı olarak açıkla
dım, çok geniş kapsamlı bir harç tarifesi uygulaması 
var. Hükümet bu tarifelerde yukarı ve aşağı haddi, 
kanunun gerekçesinde olduğu gibi -Danışma Mecli
sinde Akif Erginay Bey açıklamış, Anayasa Komis
yonu Sözcüsü açıklamış- belirlemeli. 
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Sınır koymayı, yukarı sınır tayin etmeyi, yukarı 
oran, artırma orani olarak kabul etmemiz mümkün 
değildir. 'Yukarıdaki 10 kat rakamını da burada tar
tışmamız, kabul etmemiz lazım. 

Bu yönde Anayasa Mahkemesinin iptal kararları 
da var, iki tanedir. Bir tanesi Avukatlık Kanunda idi 
ve mesleğe yeni alınan avukatlara, baro, yüksek harç 
uyguluyordu, eski avukatlara daha düşük harç uy
guluyordu; bu, iptal konusu oldu. Harcın, iki ayrı 
şekilde uygulanmış olması ve yukarı haddinin tespit 
edilmemesi iptal sebebi olmuştur. 

IÖAŞKAN — Sayın Bahadır, lütfen tamamlayınız, 
süreniz tamamlandı; sanıyorum önergeniz de var. 

OSMAN BAHADIR ((Devamla) — Efendim, af
fınıza sığınarak, şurada «bir notum var, onu arz et-

• meme müsaade buyurunuz. 
Anayasanın 7 nci maddesini sayın bakanımız da 

tekrar etmiştir; «Yasama yetkisi, Türk Milleti adına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki dev
redilemez.» Aynı görüşteyiz... 

Tasarıda yapılan bu düzenleme, Anayasanın bu 
amir- hükmüne ve 73 üncü maddenin dördüncü fık
rasına açıkça aykırıdır. Bu tutum parlamentonun 
saygınlığına ve dolayısıyla demokrasiye gölge düşür
mektedir. Elbirliği ile, buna meydan vermemeye ça
lışmak, biz milletvekillerinin, parti farkı gözetmek
sizin, tabiî görevi olmalıdır. Bu konuda uzunca bir 
örnek yazmıştım; fakat zamanın darlığı nedeniyle 
burada uzun boylu açıklama yapamıyorum. 

Bu fıkrada kabul edilen 'metnin, Anayasanın 73 
üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olduğu
nu ifade ediyorum. Bu şekilde bir Anayasaya aykı
rılık, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununda da 
tespit etmiştik; Sayın Adalet Bakanı derhal farkına 
vardı ve düşürdü. Ferdî suç, toplu suç ayrımı yapıl
madan, bütün suçluları 15 gün içeri alıyorlardı. Hal
buki ferdî suçlarda ancak 48 saat içeri alınır, toplu 
suçlarda bu süre 15 gündür, ikisini de bir alıyorlardı; 
bunu fark ettiler ve kaldırdılar. 

Burada da sayın bakanın, «)10 kat» dediği yukarı 
haddi ve aşağı haddi görüşelim. O arada oran artır
mayı kabul edebileceğimizi yüksek takdirlerinize su
nuyorum. 

Bu arada bir de önerge vermiş bulunuyoruz, bu 
hükmün metinden çıkarılmasını talep ediyoruz. Ka
bul görüp görmemek yüksek takdirlerinize ait bir 
keyfiyettir; 'fakat biz, vazifemizi yapmak için bu 
önergeyi takdim etmiş bulunuyoruz. 
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Hepinize bu vesileyle saygılarımı tekrar ederim. 
(Alkışlar) 

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

yın Enver Özcan, 'buyurunuz. 
SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 

— Sayın Başkan, değerli üyeler; tasarının sözkonusu 
maddesinde maktu harçların miktarlarını ve oranla
rını, benden önce konuşan saygıdeğer konuşmacının 
da belirttiği gibi, son derece esnek bir biçimde artır
ma ya da değiştirme yetkisi hükümete veriliyor. Bu 
maddenin esprisini yerli yerince değerlendirebilmek 
için, devletin önemli gelir kaynaklarından birinin de 
bu tür vergiler olduğunu hatırlatmak ve bunun ir
delemesini yapmak istiyorum. 

Devlet, vatandaşına, yurttaşına hizmet sunarken, 
bazı işler yaparken, bazı faaliyetlerin yapılmasına 
izin verirken ya da kişiler arasında bazı işlemler ya
pılırken, gerekli olan belgelerden bir bedel alır. Her 
ne kadar, devletin, yaptığı hizmetleri ödetmesi, yap
tığı faaliyetleri, kamu ekonomisi faaliyeti olmaktan 
uzaklaştırıp, piyasa faaliyetine yaklaştırıyor gibi gö
rülse de, bu tasarının sözkonusu maddesine adı ge
çen ödetme usulü, birçok bakımdan, kamu ekono
misinin finansman yollarından biri olarak, piyasa fi-
yatıymış gibi görülmemelidir. Çünkü, bu tür ödet
meler piyasa fiyatlarından apayrı şeylerdir. Çünkü, 
gerçekten de, hizmetlerini ya da ürünlerini bir fiyat 
karşılığı sunan devlet işletmelerinin üretim miktar
larım ve türlerini piyasa talebi düzenler. Oysa, ka
mu ekonomisi faaliyetlerinde, ödetme usulü, sadece, 
hizmet dolayısıyla bir miktar paranın alınmasını sağ
lar. Yoksa, hizmetin seviyesi ve birleşimi, onu talep 
edenlerin yaptıkları ödemelere bağlı değildir; tama
men ayrı yoldan, siyasal yoldan alınan kararlarla, si
yasal bir saptama ile, bütçe ödenekleri ile düzenle
nen bir yoldur. 

Hizmetlerin bazılarını ödeme karşılığı sunan dev
let dairelerinin topladığı harçlar, genel olarak ken
dilerinde kalmaz. Gerçi bu teori de bir yerde sayın 
hükümetimiz tarafından fonlar nedeniyle delinmiş 
oluyor; ama, genellikle bu tür gelirler genel bütçeye 
gider ve kamu hizmetleri sırasında alınan bedellerde 
genellikle yararlanma ilkesine dayanan bir tür ver
gileme niteliğindedir, ödeme gücü ilkesinden farklı 
olarak, devlet hizmetlerinden alman bedellerde, yurt
taşın hizmetten özel yarar sağlamasına bakılır. 

Harçların, resimlerin devlet gelirlerindeki önemi, 
ülkenin sanayileşme ve gelişme düzeyi yükseldikçe 

azalması gerekir. Hizmetin bedelsiz verilmesi halinde 
talebin belki çok fazla artacağı ya da suiistimal edi
leceği düşünülerek, devletin, verdiği hizmetler karşı
lığı belli bir miktar ücret ya da vergileme, maktu bir 
gelir istenebilir. Harçların vergicilikte aslında kesin 
bir tanımı olmaması gerekir, tanımı yok. Çeşitli ül
kelerin kullandıkları terminolojilerde, harçlar, bazen 
vergi olarak anlaşılır; çoğu kere de, harçlarla, resim
ler birbiri ile karıştırılır. Harçlar, kamu hizmetinden 
yararlananların ve hatta kanun hükmü ile bazı işlem
lerden yararlanmak zorunda bırakılanların, bu hizme
tin yapılması sırasında ödedikleri bir tür vergidir. An
cak, harçlar, hizmetin maliyeti ile herhangi bir şe
kilde bağlantılı değildir, olmamalıdır. Aynı şekilde, 
hizmeti kullanan kesimin bundan sağladığı faydanın 
derecesi de, harç miktarının saptanmasında çoğu kez 
dikkate alınmaz. 

Harçların miktarları, işlemleri talep eden kişile
rin ödeme güçlerine göre ayarlanmaz. Genellikle, ta
lep eden kim olursa olsun, harç, belli bir işlemden 
alınan maktu bir tutardır. Bununla beraber, bazen, 
talep edenin gerçekleştirmek istediği amaca siyasal 
iktidarın verdiği değer, iş sahibinin gelir seviyesi hak
kında bazı belirtiler, yaptığı işlemle ilgili menfaatin 
tutarı, işlem ya da hizmetten alınan harcın değerlen
dirilmesinde ölçü olarak kullanılabilir. 

Harçların özelliği, devletin hukukî bir işlemi ya 
da benzer bir hizmeti yapması sırasında alınmasıdır. 
Devletin yaptığı işlem, kişinin doğrudan doğruya 
yaptığı üretim ya da tüketim için kullanılması gerekli 
hizmet ya da işlem olmayabilir. 

I Kullanılması şart koşulmuş olan işlemler ise, ge-
I nel olarak, kanunları yürürlüğe koymak, düzen hiz-
I metlerini yürütme açısından, toplum için, belki de 
i bürokrasi için büyük faydalar sağlayabilir. Başka bir 
I deyişle, harç ödetilerek kişilerin talep etmek zorun-
1 da bırakıldığı hizmet, kişinin kendi faydası ölçüsün-
I de değil, genel olarak toplumun refahı ölçüsünde ayar-
I lanır. Bununla birlikte, sözkonusu işlemin devlet ve 
I kişiler arasında yapılması nedeniyle, devlet, kapısı-
I na gelmiş olan kişilerden harç alınmasını öngörmek-
I te ve kamu yönetimi de genellikle bunu yurttaşların 
I ziyaretlerini fırsat bilerek, vergi doğuran olayı, kişi-
I 1er arasında oluşan ilişkilerde arayıp, vergi salmak ye-
I rine, bu tasarıya yansıdığı gibi, doğrudan doğruya 
I kendisinin taraf olduğu işlemlerde bu ilişkiyi değer -
I lendirdiğini ve bu ilişkilerden bir önşart olarak harç 
I alma yoluna gittiğini görüyoruz. Tabiî, bu usulün, 
I vergi dairesi bakımından külfetsiz ve yönetim için son 
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derece rahat bir yöntem olduğu gayet açık. Buna 
karşılık, vatandaş için, takdir edersiniz ki, bu tür 
vergileme - ya da harç, resim, adına ne derseniz de
yin - bu tür yük, vatandaş açısından çok külfetli
dir; bu külfet de çoğu kez, ödediği harcın değerini 
kat kat aşabilir. 

Kişilerin kendi aralarındaki ilişkilerin izlenmesi
ne, gelirin oluşmasının kavranmasına dayanan idare 
tarzı daha zordur. Ancak, daha gerçekçi, daha objek
tif, daha adil olması gereken bu vergi sisteminin bir 
yana bırakılarak, bu tür vergilere eğilim gösterilmesi, 
bir yerde, sözkonusu ülkenin gelişmemişlik düzeyinin 
bir ölçüsü olarak ortaya çıkar. 

Bir ülkede ekonomik gelişme ve toplumsal kalkın
ma ilerledikçe, vatandaşların gerçek ödeme gücü hak
kında hiçbir bilgiye dayanmaksızın alınan harçlar 
yerine, bu konuda daha çok bilgiye dayandırılabile-
cek olan ve sosyal açıdan daha anlamlı olabilecek , 
vergi gelirleri alınması gerekir, özellikle, harç ko
nuşu olan işlemlerin talep esnekliği çok zayıf oldu
ğu için, bir yerde harca bağlanan işlemlerin, harç se
bebiyle belki bazı işlemlerden yurttaşları vazgeçirme 
yöntemi olarak kullanılıyor gibi düşünülebilir; ama ta
lep esnekliği - biraz önce de belirttiğim gibi - olma
dığından, bir yerde devlet kapısına gelen yurttaş 
-bir yerde eli mahkûmdur- ona tabi kılınmak iste
nir. Her ne kadar sayın hükümet, tasarının bu mad
desinde, izah etmeye çalıştığım nitelikleri haiz olan 
maktu bedellerin, fiyat sınırlarının son derece esnek 
tutulması hususunu Anayasanın adı çok geçen mad
desinin son bendine dayandırmak istiyorsa da, bu bir 
yerde, bu konudaki tüm yetkilerin hükümete veril
mesi anlamını taşır; ama unutmayalım ki, bu tür 
kıstaslar, benim anladığım kadarıyla, Anayasamızın 
73 üncü maddesinin son bendinde, Türkiye'nin için
de bulunduğu ekonomik koşulları ve eriflasyonist or
tamı dikkate alarak konulmuştur. Eğer, Anayasa
nın adıgeçen maddesinin, adıgeçen bendindeki bu ifa
denin gerekçesiyle, tasarının gerekçesi aynı ise, Tür
kiye'nin vay haline! Çünkü, biz eğer bu tasarıdaki 
«... on katına kadar» ifadesini, enflasyon oranına pa
ralel olarak almak durumunda kalacak olursak, - ki 
başka türlü izah tarzı yok - o zaman daha uzun yıl
lar bu hükümetin enflasyonu durdurmaya niyeti bile 
olmadığı kanısına varırız. Sayın hükümetin niyeti 
zaten, enflasyonu durdurmamaktır; niyetli olunsa, ba
şarılın Belki de hükümet, sayın milletvekillerini tek
rar tekrar yormamak niyetiyle bu maddeyi getirmiş 
olabilir. 

Aslında bu kadar geniş bir yetki almazsa hükü
met, enflasyon dizginlenemediği için, sık sık millet
vekillerinin karşısına gelerek bu bedelleri yeniden 
ayarlamak durumunda kalacağını bildiğinden dolayı, 
bu durumu önlemek ve sayın milletvekillerini yor
mamak için, çok uzun bir dönem geçerli olabilecek 
bir yetkiyi almak istiyor. Milletvekillerinin rahat et
mesi ve yorulmamaları için sayın hükümetin göster
diği teveccühe teşekkür ederiz; ama biz buraya ça
lışmak için geldik. 

Arz eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 
Sayın Vural Arıkan şahsı adına söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; acaba, bu tasarıyı bir cümle ile 
nasıl nitelendirebiliriz? Bu tasarıya, dar gelirli va
tandaşların üzerine yük getiren, bol gelirli vatandaşla
ra himaye.sağlayan bir tasarı denebilir. Harçlar da 
böyle; istenen, on katına çıkarma yetkisi de böyle. 
Oysa, harçlar - bunu samimî olarak söylüyorum - on 
kat arttığı zaman, bir fiyat haline dönüşür, o zaman 
harç olmaktan çıkar. 

Fazla konuşmayacağım; fakat zannediyorum, hü
kümet, genelde, politikasını böyle yapıyor; ekonomik 
politikasına paralel olarak, vergi politikasını da bir 
fiyat şekline dönüştürüyor. Ekonomik politikada, sü
rekli zam; vergi politikasında, özellikle harç gibi mua
melelerde, fiyat şekline dönüştürme. Oysa, harçlar 
da - zaten vergiden ayrılan tarafı da o - toplumun 
içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal yapıya göre, 
harcın konusunu teşkil eden faaliyetten istifade eden 
kimseye bir bedelin ödetilmesidir; yoksa, o hizmetin 
maliyetinin yansıtılması değildir; yansıtıldığı zaman, 
artık fiyat şekline dönüşüyor. Zannediyorum ki, hü
kümetin vergi politikası da, bunu fiyat şekline dö
nüştürüyor. 

Bu saptamadan sonra şunu söylemek istiyorum: 
Maktu tarifeler enflasyon dönemlerimde çok yıpranı
yor ve nitekim 1973 ile 1980 yılı aracında, parlamen
tonun uzun süre vergi kanunlarını Çıkaramamış ol
ması sebebiyle, yetki alınmıştır. Yetki, istisnalarda 
alınmıştır, muafiyetlerde alınmıştır, indirimlerde alın
mıştır, oranlarda alınmıştır. Niçin? ZJira, 18 bin lira
lık telif kazancı istisnasının, enflasyon dolayısıyla hiç 
önem taşımamasıdır; sakatlık indiriminin hiç önem 
taşımamasıdır; nispî oranların enflasyon dolayısıyla 
yıpranmasıdır. işte, bu amaçla, enflasyon dönemle-
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rinde kullanılmak üzere bu yetkiler verilmiştir; ama 
şimdi hükümetin istediği yetki, bu amacı aşıyor, ta
mamen, parlamentonun yetkisini ortadan kaldırmaya 
yönelik oluyor. 

Kaldı ki, bunu şurada da görüyoruz: Mademki 
harçlar bir fiyat değildir, bunlardan istifade eden
lerden alınan bir bedel mahiyetindedir, karakteri 
itibariyle cebrî olarak takip edildiği için, vergi nite
liğine büründürülüyor. Bakıyoruz, hükümet burada 
yetkiyi parlamentoyu dışlamak için mi istiyor, yoksa 
gerçekten enflasyonun maktu tarifeler üzerinde yap
tığı yıpratmayı gidermek için mi istiyor? Eğer enf
lasyon var ise, bu tarifedeki bütün muamelelerin üze
rinde etkisini yapar, yani harcın konusunu teşkil 
eden bütün muamelelerde etkisini yapar, mesela gay
rimenkul... Gayrimenkul fiyatları enflasyonla yükse
liyorsa, yükseliyordur, ahnır; buna mukabil, okul 
harçları enflasyonla artırılabilir; buna mukabil diğer 
denizcilik harçları artırılabilir; bunlar enflasyonun 
etkilediği hususlardır. Bakıyorsunuz hükümete, bu 
yetkiyi genelde de istemiyor; önce genelde istiyor 
ama, sonra her bir tarifede istiyor, sonra her bir ta
rifenin her bir maddesinde istiyor; daha sonra da, 
her bir maddenin her bir fıkrasında istiyor. Niye?.. 
Bir tarifenin, bir pozisyonunun, bir maddesinin dör
düncü bendinde dahi müstakilen yetki kullanmayı is
tiyor. İşte bu, parlamentonun yetkisine tecavüzdür ve 
yine bu indirim, yani bu yetki verilmesiyle alakalı 
gerekçeye de taban tabana zıttır. Bu itibarla, bu 
konuda hassas davranmamız lazım gelir sanıyorum; 
bu bir. 

Bir de, maktu harçlar hiçbir zaman oran değil
dir, bunun kapsamına giremez. Diğer arkadaşlarımın 
da ifade ettiği gibi, bu, 73 üncü maddenin, hem mü
zakeresi sırasında söylenenlere, hem de gerekçelerine 
aykırı bulunmaktadır. Hükümetin, bu kadar büyük 
yetkiler isteyeceğine, biraz da parlamentoya - feda
kârlık yaparak - yetki tanımasını temenni ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Şahsı adına Sayın Türkân Arıkan, buyurunuz 

efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARKAN (Edirne) - Sa* 

yın Başkan, değerli milletvekilleri; anladığım kadarıy
la hükümet bu madde ile serbest piyasa ekonomisi
ni - ki, serbest piyasa ekonomisi denebilir mi, şüp
heliyim, bana göre haksız rekabet ekonomisi - yargı
ya da kaydırmak istiyor; hak aramayı, kahve satın 
almayla bir tutuyor; hak arama maliyetini yükseltip, 

talebi kısmak istiyor. Bununla ilgili olarak, konuyu 
basitleştirerek, birkaç örnek vermek istiyorum. 

Bir memur düşünün; bir haksızlığa uğradı... Danış-
taya müracaat etmek isteyecek... Siz, mahkemeye mü
racaat harçlarını yükseltiyorsunuz. Memur, bu yük
sek harçları görerek müracaatından vazgeçebilir. 

Bununla ilgili olarak bir başka örnek vereyim: 
Biliyorsunuz, hepimizin yaşadığı Kat Mülkiyeti Ka
nununa tabi evler var; bazıları aidatlarını öder, ba
zıları ödemez; büyük ihtilaflar vardır. Yöneticiler, ic
raya vermek isteyecekler, icra harçlarını yükselttiği
niz için belki de cayacaklar. Üstelik, oturulan evler
de bu yüzden huzursuzluk da artacak. 

Anayasanın 3 maddesini okumak istiyorum. 5 in
ci maddenin son bölümü : «... adalet ilkeleriyle bağ
daşmayacak surette sınırlayan, siyasal, ekonomik ve 
sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî, ve mane
vî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama
ya çalışmaktır»; «Devletin temel amaç ve görevleri» 
başlığı altında bunlar sıralanmıştır; yani adaletin 
oluşmasını engelleyecek ekonomik engeller kaldırıla
caktır. Yani, siz burada, bu harçları yükselttiğiniz 
zaman belki, adaleti elde edemeyeceksiniz. 

Şimdi de 36 ncı maddenin birinci fıkrasını okuyo
rum: «Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalan
mak suretiyle, yargı mercileri önünde davacı veya 
davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir.» 
Hak arama hürriyetini siz, harçları yükseltmekle bel
ki engelliyorsunuz, ekonomik olarak. 

«Yargı yolu» başlıklı, 125 inci maddenin ilk. fık
rasına geliyorum; «İdarenin her türlü eylem ve iş
lemlerine karşı yargı yolu açıktır» denilmek sure
tiyle, demin arz ettiğim, memurun müracaat hakkı 
belirtilmektedir bu maddede de. 

Bugün, Sayın Yılmaz Hastürk'ten bir deyim öğ
rendim; o deyimi bu yasa için tekrarlamak istiyorum; 
bana göre bu yasa, «Çekiç yememiş Japon köselesi» 
ne benziyor. Gerçekten Öyle; ama ben şundan emin 
bulunuyorum; ANAP içindeki çok değerli hukukçu
larımız, vatandaşın hak arama hürriyetine sahip çı
kacaklardır; bundan eminim. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır; geliş 

sırasına göre okutuyorum. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, okutmadan önce bir cümlecik söyleyebilir mi
yim? 

BAŞKAN — Tabiî Sayın Bakanım. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; bu tasarıda hep konuştuğumuz 
husus, yapılan hazırlıkların Anayasaya aykırılığı ko
nusunda cereyan ediyor. 

Anayasanın amir hükümlerini hep beraber oku
duk. Daha önce tartıştığımız maddeler, bu madde ve 
bundan sonra gelecek bütün maddeler, Anayasaya ay
kırılık açısından, teker teker ele alınmış ve maddeler 
ona göre düzenlenmiştir; ne «bu madde, ne de diğer 
maddeler Anayasaya aykırı değildir. 

Bu hususu, bir kere daha yüce Meclise arz etmek 
isterim, 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Bazı Vergi Ka
nunlarında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısının 95 inci maddesi ile 492 sayılı Kanuna ek
lenen mükerrer 138 inci maddedeki; «Bakanlar Ku
rulu bu kanuna ekli tarifelerde yer alan maktu harç
ları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî mik
tarlarını belirleyen hadler dahil) birlikte veya her ta
rife itibariyle ayrı ayrı, yahut tarifelerin ilgili fıkra ve 
bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı on katına 
kadar artırmaya ve kanunda yazılı had ve miktarlar
dan az, bu had ve miktarların on katından çok olma
mak kaydıyla yeni had ve miktarlar tespit etmeye yet
kilidir.» bölümünün metinden çıkarılmasını saygıyla 
arz ve teklif ederiz. 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Namık Kemal Şentürk 
istanbul 

A. Necla Tekinel 
İstanbul 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Gerekçe : 

Bakanlar Kuruluna maktu vergiler ile Jıispî vergi 
sınırları üstünde on kat artırma yetkisi verilmesi Ana
yasanın 73 üncü maddesine aykırı olduğu| görüşün
deyiz. 

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

nın 95 inci maddesinin-komisyona iade edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Vural Arıkan 
İzmir 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Hayrullah Olca 
izmir 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Sabit Batumlu 
istanbul 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
işleme koyuyorum: 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş
larının önergesi; 

95 inci maddesi ile 492 sayılı Kanuna eklenen 
mükerrer 138 inci maddedeki bölümün metinden çı
karılmasını saygıyla arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE, GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi, bir açıklama yapacak 
mısınız? 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Evet, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bahadır. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; kanunun bu maddesinin görü
şülmesi esnasında, Danışma Meclisi Üyesi Sayın Akif 
Erginay'ın konuşmalarından sizlere bir parça okumak 
istiyorum : «Tabiî, birçok kanunlarda olduğu gibi, 
vergi kanunlarında da açıklık bulunması yerindedir. 
Sayın Narlıoğlu ve arkadaşlarının belirttiği nokta, 
bu anlamda, hakikaten maddeye açıklık getirmekte
dir. Zaten eski Anayasamızda var ve bugün birçok 
kanunlarımızda da bu miktarlar vardır. Halen birçok 
sahalarda Maliye Bakanlığı bu yetkisini de kullana
bilmektedir. Oranlar itibariyle kullanmaktadır; fakat 
kanun (20 - 80) yüzde 5, yüzde 25 gibi deyimler koy
maktadır. Bu itibarla, zaten sınırlarıyla birlikte yu
karı ve aşağı had halindedir. Bu sınırlamanın göste-
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rilmesi, dolayısıyla maddeye bu deyimlerin konulma
sı faydalıdır.» 

Yine, Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Söz
cüsü de şöyle demektedir : «Binaenaleyh, (kısaca) altı 
da üstü de belli olacaktır.» Ki, sınır yeni girmiştir; 
bu miktardır; biz, miktar diyoruz. 

Şimdi, bundan şuraya geçiyorum : Bu kanunla 9 
sayılı Trafik Harçları Kanununda değişiklik yapıla
rak trafik harçlarında artırma yapılmıştır. Motorsuz 
taşıtlardan alınan 150 liralık harç 5 bin liraya çıkar
tılmıştır. Bu şekildeki bir artırma kabul edildiği takdir
de, bir motorsuz taşıt aracından 50 bin lira gibi bir 
harç alınabilecektir. Yine, ruhsat harçları da 50 bin 
lira olmuştur. Buna bir sıfır koyduğunuz takdirde, 
500 bin lira olabilmektedir. Yani, bir defa, kanun 10 
kat artırıyor; bu korkunç bir artıştır. Bir de, bu 10 
kat artırmanın yanında, trafik harçlarında 100 kat 
bir artırma söz konusudur. 

Ayrıca, akaryakıt vergileri de yüzde 6'dan yüzde 
9'a çıkarıldığına göre, bu bir nevi kontak kapa anla
mındadır. Yani, şoför esnafının nefes alacak hali kal
mıyor. Bir taraftan 50 bin lira, 150 bin lira, ̂ 500 bin 
lira gibi harçlar getiriliyor, öbür taraftan da benzine 
yük bindiriliyor. 

Şimdi, biz, bütün bu maddelerdeki yukarı hadler 
Meclisimizce bilinsin diyoruz; «10 kat» deyince, ne 
olduğunu hesap etmeye lüzum görülmesin, açık olsun. 
Yani, yukarı ve aşağı had açık olacak ki, Meclis, ne
reye kadar vergi alınacağını bilebilsin; ondan sonra 
oran artırmasına yetki verebilsin. 

Ben diyorum ki, vergilerin 10 kat artırılması, aşa
ğı, yukarı hadleri belli olarak kabul edilip; yürürlük 
tarihi de 1986'nın Mart ayma konularak, yılbaşından 
önce Bakanlar Kurulu bir karar çıkarıp, «Ben harç
ların, tarifelerdeki aşağı hadlerini şimdilik aynen uy
gulayacağım. ileride şiddetli enflasyon hâsıl olursa, 
artırmayı düşüneceğim» dese ve bu şekilde tasarıyı 
getirseydiler, Anayasaya daha uygun olurdu. 

Sayın bakan, bizim bu konuşmalarımıza hiç ilti
fat etmemektedir; tarafsız olduğumuzu düşünmemek
tedir. Biz, burada akademik bir mevzuu tartışıyoruz; 
politika yapmak amacımız değildir. Biz, burada doğ
ru söylemeye devam edeceğiz.'Takdir yüksek heyeti
nizindir; bunu da saygı ile karşılarız. 

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

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
«95 inci maddenin komisyona iade edilmesini arz 

ve teklif ederiz.» 
Edirne Milletvekili 

Türkân Turgut Ankan 
ve arkadaşları 

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

VEKtLl FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 

önergem açıktır. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

95 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bakanların yetki belgesi var mı? Bakanların yetki bel
gesi yoksa, oran değişir. 

' BAŞKAN — Vardır ve arada açık fark var Sa
yın Sevinç. 

96 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 96. — 492 sayılı Kanuna ekli : 
A) (1) sayılı tarifenin A/III bölümünün 

1 inci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki hüküm eklenmiş ve B/II bö
lümünün 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariy
le birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu 
bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indir
meye veya Kanunda yazılı nispete kadar çı
karmaya yetkilidir.»» 

«2. Konunun değeri üzerinden harç : 
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 2) 
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi 

kararlaştırılan para üzerinden (Binde 5)» 
IB) (4) sayılı tarifenin 1 inci bölümünün 

13 üncü bendinin (a) fıkrası, 20 nci bendinin 
(a) fıkrası ve II nci bölümü aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve bu tarifenin sonuna aşağı
daki hüküm eklenmiştir. 
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«a) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa 
olunacak bina vesair tesislerin tescilinde em
lak (Bina) vergisi değeri üzerinden (Binde 30)» 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü 
alınarak IMaliye ve Gümrük Bakanlığınca 
tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, 
işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelik
teki meskenler için Emlak (Bina) vergisi de
ğeri üzerinden (Binde 15) 

Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplana
cak harç, Emlak Vergisi Beyannamesinin ve
rilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhteva
sı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edi
lecek bir beyanname ile beyan edilir ve be
yanname verme süresi içinde ödenir. 

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde 
de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yü
rütülür. 

«a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında 
veya ölünceye kadar bakma akdine dayana
rak yahut trampa hükümlerine göre devir ve 
iktisabında gayrimenkulun devir ve iktisap 
bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi 
değeri üzerinden (Cebri ve icra şüyuun izale
si hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir 
edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir 
alan için ayrı ayrı, (Binde 40)» 

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkul
lerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde 
de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplana
cak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılma
dan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyan
name ile bildirilir ve beyanname verme süresi 
içinde ödenir. 

«II. — Kadastro ve tapulama işlemleri : 

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucun
da tapu siciline tescil edilen bazı gayrimen-
küllerde kayıtlı değer üzerinden : 

a) Tapuda murisi veya kendisi adına ka
yıtlı olup da kadastroda beyanname verenle
re, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait . 
gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya ta-
pulanmasında, 

b) Tapuda murisi veya kendisi adına ka
yıtlı olup da kadastroda beyanname verme
yenlere, tapulamada tespitte hazır bulunma
yanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması 
veya tapulanmasında, . (Binde 5) 

c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilye
di adına kadastrolanması veya tapulanmasın
da, beyanname verenler ile tespitte hazır bu
lunanlardan, (Binde 4) 

d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilye
di adına kadastrolanması veya tapulanmasın
da, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır 
bulunmayanlardan, ('Binde 6) 

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek 
harç miktarı her parsel için 1 000 liradan aşa
ğı olamaz). 

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispî 
harçların en az miktarı 1 000 liradır.» 

«Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve 
(c) fıkralarında belirtilen işlemlerden Emlak 
Vergisi beyannamesi verilmesini gerektirenle
rin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 
nci maddesinde yazılı ek süre sonuna kadar 
tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 faz
lasıyla alınır». 

C) (8) sayılı tarifenin sonuna aşağıdaki 
VIII - Telsiz harçları ve IX - Kapalı devre 
televizyon ruhsat harçları bölümleri eklen
miştir. 

VIII. — Telsiz harçları : 
A) Telsiz ruhsatname harçları: 
1. Telsiz kurma ruhsatname harçları : 
a) Telsiz verici - alıcı cihazları (Ruhsat

namede kayıtlı her cihaz için) : 
(TL.) 

aa) El telsizleri (kara, deniz, hava) 
bb) Araç telsizleri (kara, deniz, hava) 
cc) Tekrarlayıcı (repetör) 
dd) Sabit telsiz (kara, deniz, hava) 
ee) Kablosuz telefon telsiz cihazı 
ff) Çağrı (paping) sistemi 
30 aboneye kadar (30 dahil) 
31-1 OOO aboneye kadar (1 000 dahil) 

1 001 ve sonraki her bin abone veya kesri 
için 250 000 

b) Telsiz verici cihazları : 
aa) Telsiz telefon veya telsiz telgraf veri

cileri, 20 000 
bb) Data, faksimili veya telsiz teleks ve

ricileri; 30 000 
İki veya daha fazla maksatla kullanılmak 

için ruhsat verilmiş olan vericilerden, her 

10 000 
30 000 
100 000 
50000 
50 000 
50 000 
50 000 
100 000 
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maksat için belirtilenlerin toplamı kadar harç 
alınır. 

c) Telsiz alıcı cihazları : 
CTL.) 

aa) 
bb) 
cc) 
dd) 
ee) 
ff) 

Telsiz telgraf alıcıları 
Telsiz telefon alıcıları 
Telsiz teleks alıcıları 
Faksimili alıcıları 
Data alıcıları 
Uydu alıcıları 

10 000 
15 D00 
20 000 
25 000 
30 000 
50 cm 

tki veya daha fazla maksatla kullanılmak 
üzere ruhsat verilmiş olan alıcılardan, her 
maksat için belirtilenlerin toplamı kadar harç 
alınır. 

d) Radyolink sistemleri : 

aa) 24 kanala kadar olan sistemler 
(24 dahil) 

CTL.) 

i) Her terminal için 100 000 
ii) Her tekrarlayıcı (repetör) için * 250 000 
bb) 25 ve daha fazla kanallı sistemler : 
i) Her terminal için 250 000 
ii) Her tekrarlayıcı (repetör) için 500 000 
2. Ruhsatnamede değişiklik harçları : 
a) Ruhsatnamedeki yer, araç, teknik özel

lik veya işletme tipinin değiştirilmesi halinde 
(her değişiklikte) 10 000 

b) Yeni işletme tipi ilavesi halinde 1 inci 
madde hükümleri uygulanır. 

(Telsiz kurma ruhsatname harçları ile 
ruhsatnamede değişiklik harçları amatör tel-
süz istasyonlarından 1/2 oranında alınır.) 

B) Telsiz cihazlarını kullanma harçları 
(Amatör telsiz istasyonlarında bulunan telsiz-
siz istasyonlarından 1/2 oranında alınır). 

1. MF ve HF telsiz sistemleri : 

Birbirleriyle haberleşme yapmasına izin 
verilmiş istasyonlar arasındaki düz mesafeler 
ayrı ayn hesaplanmak ve sistemin aynı za
manda kullanılabilen her kanalı için ayrı ayn 
olmak üzere (her yıl için) 

a) 100 kilometreye kadar (100 km. dahil) 
olan mesafe ile haberleşme için kullanılan
lar; 

OL.) 

aa) Telsiz telgraf, 75 000 
bb) Simpleks telsiz telefon, teleks, 100 000 
cc) Data, faksimili, dupleks telsiz tele

fon, 150 000 

b) 101 kilometreden itibaren, her yüz ki
lometre için yukarıdaki miktarlar, sonraki 
bir öncekinin iki katı olmak üzere artırılır. 

c) 400 kilometreden sonraki mesafeler 
için 400 kilometre üzerinden harç alınır. 

2. VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri : 
Telsiz sisteminin aynı zamanda kullanıla

bilen her kanalı için ayrı ayrı olmak üzere 
(her yıl için); 

CTL) 

a) En az iki telsizden meydana gelen 
telsiz Sistemlerinde, sistemdeki telsiz adedi 
başına 10 000 

b) Telefon devrelerine veya MF ve HF 
telsiz sistemlerine bağlantılı olan telsiz sis
temlerinde, sistemdeki telsiz adedi başına 15 000 

3. Kablosuz telefon telsiz cihazları 
(Her yıl için) 
a) Yalnız telefon devresine, bağlı olan

lar 30000 
b) Sabit telefon telsiz cihazı ile uzaktan 

kumanda cihazı arasında dahilî konuşma dü
zeni olanlar 

4. Telsiz çağrı (paging) sistemleri : 
Sistemdeki alıcı cihaz adedi başına 
(Her yıl için) 
a) Bağımsız sistemler; 
aa) Haberleşme mesafesi 2,5 km.'ye ka

dar, 
(2,5 km. dahil) olanlar 
bb) Haberleşme mesafesi 2,5 km.'den 

fazla olanlar 
b) Telefon devrelerine veya dahilî konuş

ma (intercom) sistemlerine bağlı olan sistem
lerden; her alıcı cihaz için (1) inci benttekine 
ilave olarak 

50 000 

5. 
için) 

a) 
b) 
6. 

Halk bandı (CB) cihazları (her beş yıl 

El telsizi 
Sabit telsiz 
Deniz telsiz cihazları (Her yıl için) 

2 500 

5 OOD 

2 500 

10 000 
20 000 
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a) Her türlü yük ve yolcu gemilerinde , 
bulunan komple telsiz sistemleri (MF, HF, 
VHF, UHF, SHF telsizler ve radar dahil); 

(TL.) 

aa) 299 dan küçük (299 dahil) tonajdaki 
gemilerdeki 100 000 

bb) 300 -1 599 (dahil) tonajdaki gemiler
deki 250 000 

cc) 1 600 ve daha büyük tonajdaki ge
milerdeki 750 000 

dd) HF ve VHF telsiz sistemi ve radar 
bulunan yatlar 250 000 

b) VHF telsiz cihazları: . 
aa) El telsizi 10 000 
bb) Gemi tipi telsiz 30 000 
cc) Yat tipi telsiz 50 000 

c) Karada kurulu her çeşit sabit deniz 
telsizi: 50 000 

7. Hava telsiz cihazları (her yıl için); 
a) 1 ila 10 yolcu (10 dahil) kapasiteli 

veya aynı büyüklükteki yük taşıma veya di
ğer amaçlarla kullanılan hava vasıtalarında 
bulunan komple telsiz ve seyrüsefer sistemi 100 000 

b) 10 dan fazla yolcu kapasiteli veya ay
nı büyüklükteki yük taşıma veya diğer amaç
larla kullanılan hava vasıtalarında bulunan 
komple telsiz ve seyrüsefer sistemi 500 000 

c) Karada kurulu her çeşit sabit veya 
mobil hava-yer telsizi 100 000 

d) Karada kullanılan hava - yer el telsizi 10 000 
8. Telsiz alıcı cihazları : 
Yalnız dinleme ve kayıt maksadıyla kuru

lan alıcı istasyonlarındaki her alıcı cihaz ba
şına (her yıl için) 

(TL.) 

a) Telsiz telgraf alıcıları 
b) Telsiz telefon alıcıları 
c) Telsiz teleks alıcıları 
d) Faksimili alıcıları 
e) Data alıcıları 
f) Uydu alıcıları 
9. Radyolink sistemleri : 
Sistemdeki her atlama için ayrı ayrı ol

mak üzere, teçhizatı mevcut kanal adedi ba
şına (her yıl için) 10 000 

c) Amatör Telsizcilik Belgesi ve Opera
tör Ehliyetnamesi Harçları : 

10 000 
20 000 
30 000 
40 000 
50 000 
100 000 

1. Amatör Telsizcilik Belgesi (geçerlilik 
süresi sonuna kadar) 

CTL.) 

a) A sınıfı amatör telsizcilik belgesi 10 000 
b) B sınıfı amatör telsizcilik belgesi 7 500 
c) C sınıfı amatör telsizcilik belgesi 5 000 
2. Operatör Ehliyetnameleri (geçerlilik 

süresi sonuna kadar) 
a) Kara ve hava telsiz operatör ehliyet

nameleri 
aa) Birinci sınıf telsiz telgraf ehliyetna

mesi 20 000 
bb) İkinci sınıf telsiz, telgraf ehliyetna

mesi 15 000 
cc) Telsiz telgraf özel ehliyetnamesi 10 000 
dd) Telsiz telefon ve tahditli telsiz tele

fon ehliyetnamesi 5 000 

b) Deniz telsiz operatör ehliyetnameleri 
aa) Genel telsiz ehliyetnamesi 50ı 000 
bb) Birinci sınıf telsiz telgraf ehliyetna

mesi 40 000 
cc) İkinci sınıf telsiz telgraf ehliyetna

mesi 30 000 
D) Mühürlenen cihazların yeniden açıl

ması ve sınav harçları : 
(TL) 

1. Ivlühürlenen cihazın yeniden faaliyete 
açılması 10 000 

2. Amatör Telsizcilik Belgesi ve Telsiz 
Operatör Ehliyetnamesi almak isteyen başvu
ru sahiplerinden alınacak sınav harcı 1 000 

IX — Kapalı devre televizyon ruhsat 
harçları : 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması 
ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yük
sek Kurulu tarafından verilecek izin belgele
rinden (her yıl için) 

a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sis
temlerden 50 000 

b) 16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sis
temlerden 100 000 

c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sis
temlerden 200 000 

d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihti
va eden sistemlerden 350 000 

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemler
den bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir. 
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Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle 
il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından 
kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu 
harca tabi tutulmazlar. 

D) Trafik harçlarına ilişkin (9) sayılı ta
rife aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

9 SAYILI TARİFE 
Trafik Harçları 

I — Tescil harçları : 
(TL.) 

Araçların Karayolları Trafik Kanununa 
ve Yönetmeliğine göre yapılacak tescil işlem
lerinden bir defaya mahsus olmak üzere, 5 000 

II — Sürücü belgesi harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetme

liğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir 
defaya mahsus olmak üzere, 

a) Al, A2, B, F ve H sınıfı sürücü bel
geleri ile K sınıfı sürücü aday belgelerinden 3 000 

b) Diğer sürücü belgelerinden 10 000 
III — Sınav harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetme

lik hükümlerine göre yapılacak sınavlarda, 
her sınav için 1 000 

IV — Sürücü belgesi vize harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik 

hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi 
vize işlemlerinden, 

(TL.) 

a) Al, A2, B, F ve H sınıfı sürücü bel
geleri vizelerinde 1 000 

b) Diğer sürücü belgeleri vizelerinden 2 500 
V — Teknik muayene harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetme

lik hükümlerine göre araçların belli sürelerde 
yapılacak teknik muayenelerinden, 3 000 

(Sakatlar tarafından kullanılan özel terti
batlı araçlardan harç alınmaz). 

VI — Ruhsat (İzin) harçları : 
Karayolları Trafik Kanununun; 
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin 

belgelerinden 5 000 
b) 16 nci maddesine göre verilecek izin 

belgelerinden (her yıl için) 10 000 
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin 

belgelerinden (her yıl için) 20 000 

(TL.) 

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her 
izin belgesinden 10 000 

e) 35 inci maddesine göre verilecek işlet
me belgesinden (her yıl için) 50 000 

f) 123 üncü maddesine göre özel kişi ve 
kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili 
bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden 
(her yıl için) 

Son nüfus sayımına göre 
aa) Nüfusu 200 000'e kadar olan şehir

lerde 50 000 
bb) Nüfusu 500 000'e kadar olan şehir

lerde 100 000 
cc) Nüfusu 500 000'den yukarı olan şe

hirlerde 150 000 
VII — Geçici trafik belgeleri harçları : 
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönet

melik hükümlerine göre verilecek geçici trafik 
belgelerinden; 

aa) A sınıfı geçici trafik belgelerinden 30 000 
bb) Diğerlerinden 1 000 
b) Karayolu uygunluk belgesi verileme

yen araçlara verilen izin belgesinden. 3 000 
IBAŞIKAN — Madde üzerinde... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KORT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, bir düzeltme yapabilir miyiz? 

IBAŞKAN — Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKlM FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, elimizdeki taslağın 95 inci sayfa, sekizinci bö-
üümünde, «ıfif) Çağrı (paging) sistemi» diye aslında 
Kâtip Üye bunu doğru okudu; ama. basılıp dağıtılan 
nüshada «ff) Çağrı (paping) sistemi» yazılmış; o keli
me, «paging» olacak ve onun karşısındaki «50 000 
TL.» mükerrer yazılimışitır, o da silinecek. 

BAŞKAN — Gerekli düzeltme yapılmıştır. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKIAN-

VEKlİLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, bir de 97 nci sayfada bir düzeltme yapmak 
istiyorum. (IB) şıkkının birinci kısmı (İME) gibi oku
nuyor. Aslında basım hatasıdır, altına çizgi çizilmiş
tir; (MF) ve (HF) olacak, 

BAŞKAN — Düzeltilmiştir efendim. 
'Bizdeki notlara göre, madde üzerinde Milliyetçi 

Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Osman Baha
dır, Sosyaldemo'krat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Enver özcan söz istemişlerdir. 
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Milliyetçi Demokrasi Partisi Grulbu adına Sayın 
Osman Bahadır, buyurun efendim. 

MDP GRJÖBU ADINA OSMAN BAHADIR 
(Trabzon) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; şahısım ve grubum adına hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Az evvel kabul ©dilen bir ekleme ile, geniş kap
samlı harç tarifeleri, rakı şişesinin üsıtürideki fiyat 
etiketine dönmüşltür. Harçlar, harç oilmaktan, vergi 
olmaktan çıkmış, âdeta zam olmuştur, zam karakte
rine bürünmüştür. Hükümet, artı'k bir daha harç ta
rifeleri üzerinde bir değişiklik yapmak için uzun süre 
bu Meclise gelmeyecek, dilediği takdirde, zamlarla, 
tarifeleri artırmaya devam edecektir. 

'Bunu böylece vurguladıktan sonra, bu madde üze
rindeki görüşlerimi açıklamaya devam, edeceğim. 

Tasarının 96 acı maddesi ile, 492 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı, 1, 4, 8, ve 9 sayılı tarifelerde de
ğişiklik yâpılmalktadır. A) (1) sayılı tarifenin A/IH 
'bölümünün 1 inci fıkrasının (a) bendi sonuna, «Ba
kanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle, birlikte veya 
ayrı ayrı olmak üzere, bu bentte yazılı nispeti binde 
10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete 
kadar çıkartmaya yetkilidir» hükmü eklenmiştir. 

Görüyorsunuz, aynı saplanmayı her tarafa serpiş
tirmiş durumda; fakat sayın hükümeti bu görüşten 
çevirmek mümkün olamamaktadır. 

Biz binde 30 Nispî Karar Harcının binde 10'a ka
dar indirilmesiyle ilgili olan bu değişikliğe, yine aynı 
görüşle karşı bulunuyoruz. 

Vergi yükümlülüğü kanunla konur; muaflık, istis
nalar ve indirimlerle, oranlara, ilişkin hükümlerde de
ğişiklik yapılması da yine kanunla mümkündür. Ver
ginin yukarı ve aşağı miktarları kanunla belirtildiği 
(hallerde, istisnaî olarak Bakanlar Kurulunun bu iki 
sınır arasında değişiklik yapma yetkisinin mümkün 
olacağını tekrar ediyoruz. Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmesi istenilen nispî harçta böyle bîr yukarı ve 
aşağı sınır yoktur. Bu nedenle, getirilen değişiklik 
Anayasaya aykırı bulunmaktadır. Bu fıkranın me
tinden çıkarılması için, yine bir önerge takdim etmiş 
bulunuyoruz; takdir yüksek heyetinizindir. 

ı(ll) sayılı tarifenin B/H bölümünün ikinci fıkra
sındaki iflasta, paylaşılan para üzerinden alınan yüz
de 5 harcın, yüzde 2'ye ve konkordatoda, alacaklılara 
verilmesi kararlaştırılan para üzerinden alınan yüzde 
2 harcın, binde 5*e indirilmesi uygun görülmüştür; 
böylece - iflasta ve bilhassa konkordatoda meblağlar 
çok büyük miktarlara ulaşmakta idi- bu indirimler-
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le her iki müesseseye işlerlik kazandırılmıştır. Tasarı
nın gerekçesinde de aynı beyanlar bulunmaktadır. 

«fi) (4) sayılı tarifenin 1 inci bölümünün 13 üncü 
bendinin (a) fıkrası, 20 nci bendinin ı(a) fıkrası ve II 
nci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu ta
rifenin sonuna bir hüküm eklenmiştir.» 

Bilindiği üzere, tapulama harçları, 466 sayılı (Ta
pulama Kanunurida düzenlenmiş idi; sözü edilen de
ğişiklik, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı 
tarifenin II numaralı Kadastro İşlemleri bölümüne 
tapulama harçları da dere edilmek suretiyle yapıl
maktadır. Bu tapu işlemlerinde harç 300 kuruş ile 10 
lira arasında değişmekte idi ve maktu idi. Bu değişik
likle, tapulama, işlemlerinde alınan maktu harçlar 4 
sayılı tarifenin kadastro harçları sonuna eklenerek, 
nispî harca dönüştürülmüş ve bu şekilde kadastro iş
lemleri harçları ile, tapulama harçları arasında uy
gunluk sağlanmış bulunuyor. 

Ayrıca, makttu ve «nispî harçların en az miktarı 
1 000 liradır» hükmü getiriliyor. 

(Burada, maddenin sonuna, «iBu tarifenin 13 nu
maralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen iş
lemlerden Emlak Vergisi Beyannamesi verilmesini ge
rektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 
27 ndi maddesinde yazılı (iki ay) ek süre sonuna ka
dar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 faz
lasıyla alınır» hükmü eklenmiştir. 

Biz, bu fıkranın tümüyle metinden çıkarılmasını 
istiyoruz; yine, bu hususta bir 'önerge vermiş bulu
nuyoruz. Zira, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 

27 nci maddesi, beyanname vermeyen mükellefler hak
kında yapılacak işlemi genel hüküm olarak belirle
miştir. Burada özel uygulama getirilmesine ihtiyaç ol
madığı kanaatindeyiz. Ayrıca, Verilecek beyanname
min miktarı belli olmadan, beyanname esas alınarak, 
bunun üzerinden yüzde 50 ceza uygulaması son de
rece mahzurludur. Bu uygulama ile, mükellef, düşük 
beyan vermeye zorlanmıştır. Böylece, yalan ve kayır
ma yolu açılmış oluyor, fiu nedenle, genel hüküm uy
gulamasının daha isabetli olacağı kanaatindeyiz. 

Yine (B) (4) sayılı tarifeye yapilan bir ilave ile, 
«Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyet
lik devir sözleşmeleri ile, devrinde de bu fıkra hüküm
leri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir söz
leşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyan
name ile bildirilir ve beyanname verme süresi için^ 
de ödenir» fıkrası da Anayasaya ve hukuk sistemi
mize aykırıdır. Zira, harç, devletin vatandaşa yaptığı 
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ıbir hazmet karşılığında alınır. Tapuda kayıtlı olma
yan gayrimenkullerin satışı haricen ve taraflar ara
sında yapılmakta ve ekseriyetle de şifahî sözleşme ol
maktadır ve bu satışa, herhangi bir devlet memuru 
ve dairesinin, emek ve mesaisi yönünden bir katkısı 
da yoktur, Ayrıca, tapuda kayıtlı olmayan gayrimen
kullerin satışından haberdar olması ve tespit edilmesi 
de mümkün değildir. Bu bakımdan, bu fıkramın me
tinden çıkarılması için bir önerge vermiş bulunuyoruz. 

Bu şekilde Ağrı Dağının ya da Kaçkar Dağları
nın eteğinde bir dönüm tapusuz taşınmazını haricî 
sözleşme ile diğer bir vatandaşa satan kişiden, devlet, 
harç almaya kalkmaktadır. Bu tapusuz gayrimenkuler, 
bir dönüm arazi, bunlar birbirine sözleşmeyle satılır. 
Bunlar, tapuda sözleşme yapıldığı takdirde zaten har
ca tabidir. Burada, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bir 
beyanname ile bu işi organize edecekmiş; ne şekilde 
organize edeceğini ben de merak etmekteyim. 

Bu, ölü bir maldde olarak metinde kalmaya mah
kûmdur; ama esprisi bakımından çok enterasandır. 
Zilyetlik suretiyle birbirine sattıkları Ağrı Dağının di
bindeki arazilerden nasıl vergi alınmaya kalkışılıyor; 
onu ben düşünemiyorum, 

C) (8) sayılı tarifenin sonuna aşağıdaki VIII -
Telsiz harçları ve X - Kapalı devre televizyon ruhsat 
harçları bölümleri eklenmiştir. 

«Telsiz ruhsatname harçları, telsiz cihazlarını kul
lanma harçları, amatör telsizcilik harçları» başlıkları 
altında, telsiz işlemlerinden 10 bin lira ile 350 bin lira 
arasında değişen harç alınmasını gerektiren bir bölü
me yer verilmiştir. 

Trafik harçlarına ilişkin 8 sayılı tarifede de değişik
lik yapılmış; tescil harçları motorlu motorsuz araç 
ayrımı yapılmaksızın 150 liradan 5 bin liraya çıkarıl
mıştır. 

Sürücü belgeleri, sınav harçları, sürücü belge vize 
harçları, teknik muayene harçları, hepsi 10 kat artırıl
mıştır. 

Yukarıda da bilvesüe arz ettiğim gibi, harç da bir 
nevi vergidir. Kanunda harçlar mütemadiyen yüksel
tilmektedir ve ayrıca 10 kat daha yükseltilmesi içîn 
Balkanlar Kuruluna yetki verilmesi istenmektedir. 

Vatandaşın, ağır vergi yükü ve zamlar karşısında 
ekonomik gücü kalmamıştır. Siyasî -iktidarın üç yıllık 
ömrü, vatandaşın ceketini eskitmeye yeterli olama
mıştır; ancak, bu üç yıla yakın süre içerisinde hü
kümetin uyguladığı zam ve vergilerle, vatandaşın ce

binde, vergi ödeyecek parası ve gücü kalmamıştır. 
Siyasî iktidarın, vatandaşın ceketine değil cebine bak
ması zamanı gelmiştir. 

Sayın hükümet şimdiye kadar vatandaşa hiçbir 
ferahlık getirmemiş, üstelik, bir eliyle verdiğini diğer 
eliyle fazlasıyla almıştır. 

Bu kanunla, mahkeme harçları da 10 kat artırıla
caktır. Anayasanın 141 inci maddesinde yazılı, ada
letin ucuza sağilanması ve süratle neticelenmesi ilke
sinden de ayrılınmış bulunulmaktadır. 

Bu vesileyle hepinize saygılar sunarım, önergele
rimizin takdirini yüksek heyetinize bırakıyorum. 

Tekrar saygılarımı teyit ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 

Başka söz isteyen?,. Yok. 

önergeler vardır, geDiş sımasına göre okuıtuyorum: 

Türkiye Büyük Millet MecDisli Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı Bazı Vergi Ka
nunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının 96 ncı maddesıiıyle 492 sayiı Harçlar Kanu
nunun 4 sayılı tarif esime eklenen; (Tapuda kaydı bu
lunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devlir sözlleşme-
leri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. He
saplanacak harç, zilyetlik, devir sözleşmeleri yapıfllma-
dan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir 
ve beyanname verme süresi içinde ödenir) fıkrasunun 
metinden çıkarılmasını arz ve tekff ederiz. 

Saygı'Danınızla. 

Osman Bahadır Haydar Koyuncu 
Trabzon Konya 

Alü Ayhan Çetin M. Sedat Turan 
Çorum Kayseri 

Alü Hazhar Haznedar 
Ordu 

TiirMye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra siayıla Kanun Tasarı

sının 96 ncı maddesi İle 492 sayılı Harçlar Kanununa 
bağlı 4 sayılı Tarifelerin 2 Numaralı Bölümünün so
nuna eklenen; «Bu tarifemin 13 numaralı bendinin (a) 
ve (c) fıkrafliarındla belMIen işlemlerden Emllak Ver
gisi Beyannamesi verilmesini gerektirenleriln, 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde-
yaızılîı ek süre sonuna kadar tapuda gösterilmemesi ha-
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iade harç, yüzde 50 fazlasııyllia alınır» hükmünün me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılaınımızllla. 
Osman Bahadır Turgut Halit Kunter 

Trabzon Rize 
Haydar Koyuncu Doğan Kasaroğkı 

Konya İstanbul 
Musa öğün 

Kars 
(Türkiye Büyük Millet MedHisiı Başkanlığına 

Görüşülümekte olan 357 sıra sayılı Bazı Vergi Ka
nunlarında Değişiklik Yapiması Hakkındaki Kanun 
Tasarısının 96 ncı maddesiyle, 492 sayılı Kanuna ekli 
(A) (1) Sayılı Tarifenlin, A/III üncü bölümünün birin
ci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere ekle
nen; (Bakanlar Kurulu dava çeşitleri itibariyle bitik
te veya layrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti 
binde 10'a kadar 'indirmeye veya kanunda yazılı niis-
pete kadar çıkartmaya yetkilidir) cümlesinlin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif edeniz. • 

Saygılarırnızlla. 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 
Failk Tarımcıoğlu 

Bitlis 

Turgut Halt Kunter 
Rize 

Kemal Şentürk 
İstanbul 

A. Necla Tekine! 
İstanbul 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığınla 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayıfliı tasarının 96 ncı 

maddesinin (C) bölümünün «(C) Telsiz Alıcı Cihaz
ları» bendinlin aşağıdaki gibi değiştiri'lmesti gereğüni 
arz ve teklif ederiz. 

Enver özcan 
Tokat 

H. Barış Can 
Sinop 

Metin Üstünel 
Adana 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Kenan Nurd Nehrozoğlu 
Mardin 

(C) Telsiz Alıcı Cihazları: 
aa) TeMz telgraf alıcıları 20 000 TL. 
bb) TeOlsiz telefon alıcıları 30 000 TL. 
cc) Telsiz teleks lalıcıları 30 000 TL. 
dd) Fakslimil lalıciarı 40 000 TL. 
ee) Data anaları 50 000 TL, 
f f) Uydu alıcian 75 000 TL. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesline göre önergeleri 
okutanaık iştteme koyuyorum: 

Trabzon Milletvekili Osman Bahadır ve arkadaş
larının önergesi: 

(a) bendinden sonra gedmek üzere eklenen; (Ba
kamlar Kurulu dava çeşitleri itibariyle birilikte veya 
ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazalı nlispeti binde 
10*a kadar indirmeye veya kanunda yazılı nispete ka
dar çıkarmaya yetkilidir.) cümlesinin metinden çıka-
rılmaısanı arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla . 

BAŞKAN — Komisyon katılllıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılamı
yoruz Sayın Biaşkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyor 
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen 
var mı? 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Önergemiiz 
açıktır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Açıklamıştınız, yeterli görüyorsu
nuz. 

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

Diğer önergeye geçiyoruz : 
Trabzon Mliıietvekli Osman Bahadır ve arkadaş

larının önergesi: 
Klanım tasarlısının 96 ncı maddesiyle 492 sayılı 

Harçlar Kanununun 4 Sayılı Tarifesüne ekltenen; (Ta
puda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik de
vir sözleşmelileri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uy
gulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik, deviir sözleşmele
ri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maiıye ve 
Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname 
lie bldirlir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.) 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve tekDif ederiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKÎLİ FAHRETTİN KURT CTrabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.,. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 
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BAŞKAN — önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenlter... Önerge kabul ediilmemiiştir, 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
^ Trabzon MiletvekliUİ Osman Bahadır ve arkadaş

larının önergesi: 

Tasarının 96 ncı maddesliyle 492 sayıSiı Harçlar Ka
nununa bağlı 4 sayılı tanifelenin 2 numaralı bölümü
nün sonuna eklenen; «Bu tarifenin 13 numıaralı ben-
ıdlinlin (a) ve (c) fıkralarında beMrtilen işlemlerden Emlak 
Vergisi beyannamesi verilmesimi gerektirenlerin 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde 
yazılı ek süre sonuna kadar tapuda gösterilmemesi ha
linde harç yüzde 50 fazlasıyla alınır.» hükmünün me
tinden çıkarılmasın arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?., 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Önergemiz 

açıktır. 
BAŞKAN — Açıklamıştınız, teşekkür ederim. 

önergeyli oylarınıza sunuyorum: Önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Tokat Milletvekili Enver özcan ve arkadaşlarının 

önergesi: 

Tasarının 96 inci maddecinin (C) bölümünün «(C) 
Telsiz alıcı cihazları» bendinin aşağıdaki gibi değişti
rilmesi gereğini arz ve teklif ederiz. 

c) Telsiz alıcı cihazları : 
TL. 

aa)l Telisiz teHgarf alıcıları 20 000 
bb) Telsiz telefon alıcıları 30 000 
cc) Telsiz teleks alıcıları 30 000 
dd) Faksimili alıcıları 40 000 
ee) Data alıcıları 50 000 
tff) Uydu alıcıları 75 000 
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BAŞKAN — Komisyon? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİL'1 'FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz Sayın (Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN pursa) — Katılmıyo
ruz. 

'BAŞKAN — Önerge sahiplerinden açıklama yap
mak isteyn? 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — önergemiz açıktır. 
IBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Ka'bul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Komisyon, bir düzeltme yapmayı düşünü
yoruz; maddî bata var. Söyle : Sayfa 93'ün (A) bö
lümünde «Tapu siciline tescil yapılmaması halinde 
de bu harcın tahsilli aynı esaslar dahilinde yürütülür» 
den sonraki (a) bölümünün altında (Cebri ve icra) 
ibaresi var. Orası «Cebri icra ve şüyuun» biçiminde 
olacak. 

'Bir de 1Ö1 inci sayfada, Trafik Harçları bölü
mümün (IV) numaralı başlığının altında (a) ile baş
layan «Al, A2, B, F ve H» ile devam eden cümle
nin sonunda «vizelerinde» denmiş; «vizelerinden» 
olacak. 'Böylece düzeltiyoruz; komisyon da düzelt
meyi kalbul ediyor. 

İSMET TURHANGîL {Manisa) — SÖHuım var 
Sayın Başkan. 

'BAŞKAN —- Sayın Turhangil, sloru işlemi bitti, 
önergeler de oylandı. Bilıiyorsunuz, maddenin baş
langıcındaki bölüm önergelere geçmeden idi; ö bö
lüm geçti. Bu nedenle soru hakkınız yoktur. 

(PUAN VE BÜTÇE KOMfSYÖNU BAIŞKAN-
VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
'Başkan, bir de 99 uncu-sayf alda 9 numaralı bendin 
altında C harfi olacak, «c» ile yazılmış. 

1BA)ŞİKİAN — 99 uncu sayfadaki küçük (c) yi dü-
zeltterek okıitımuştuk; gene düzeltiyoruz; tutanaklara 
da böylece geçti. 

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

97 nci maddeyi okutuyorum : 
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ALTINCI ©ÖLÜM 
488 Sayılı Damga Verdisi Kanunu ile İlgili 

DağdşiklMer 
MADDE 97. — 488 sayılı Damga Vergisi Kanu

nuna aşağıdaki mükerer 30 uncu madde eklenmiştir. 
Mükerrer Madde 30. — Balkanlar Kurulu, bu Ka

nuna 'bağlı \(l) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri 
(Maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarla
rını belirleyen hadler dalhil) birlikte veya ayrı ayrı 
on katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı had 
ve miktarlardan az, bu (had ve miktarların on katın
dan çok olmamak üzere yeni had ve miktarlar tespit 
etmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde söz İsteyen? Yok. 
'Madde üzerinde verilmiş 'önerge de yok. 
97 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kaibul etmeyenler... Madde kaibul edilmiştir. 
98 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 98. — 488 sayılı Damga Vergisi Kanu
nuna bağlı /(2) sayılı tablonun IV - Ticarî ve medenî 
işlerle ilgili kâğıtlar bölümünün (6) numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«16 lPostia çekleri» 

'BAİŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen? Yok. 
'Madde üzerinde verilmiş olan bir önerge vardır, 

dk)ultuyoruımi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Bazı Vergi Kanunlarında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» om 98 
inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Nihat Harmancı 
Komyâ  

Kemal Iğrek 
Bursa 

Fazıl Osman Yöney 
İstanbul 

Yaşar Albayrak 
'istanbul. 

Fahir Sabuniş 
'Bursa 

MADDE 98. — 488 Sayılı Damga Vergisi Ka
nunuma bağlı (2) sayılı tablonun; «l/C kişilerden res
mî dairelere verilen kâğitlar» bölümünün sonuna aşa
ğıdaki V6 numaralı fıkra eklenmiş ve «IV - Ticarî ve 
medenî işlerle ilgili kâğıtlar» bölümünün (6) numa
ralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«16. '6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesi gereğince 
noterde düzenlenen şahsî kefaletle ilgili kâğıtlar.» 

6, Postta çekleri.» 

GEREKÇE': 
Amme alacağının teminalta 'bağlanması açısından 

asıl borçluya şahsen kefil olan üçüncü kişilerin no
terde düzenleyecekleri kâğıtların Damga Vergisinden 
istisna edilmesi amaçlanmıştır. 

IBASKAN — Komisyon? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU »BAŞKANVE-

KtUt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılamı
yoruz Sayın Başkanım. 

BIASKA'N — Hükümet? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — 

AHMET 
Katılıyo

ruz. 
IBAIŞKA'N — Önerge üzerinde söz isteyen? Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler., önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik şekliy
le oylarınıza sunuyorum : Maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

99 uncu maddeyi okutuyorum : 

YEDİNCİ BÖLÜM 
. '210 Sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu ile ilgili De

ğişiklikler 
MADDE 99, — 2'10 sayılı Değerli Kâğıtlar Ka

nununa ekili «Değerli KâğMar Tablosu» aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Değerli Kâğıtlar Tablosu 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

9. 
10. 

11. 
12. 
13, 

>eğerli kâğıdın cinsi 

Noter kâğıtları r 
a) Noter kâğıdı 
b) IBeyanname 
c) Protesto, vekâletname, resen 

senet 
Kira sözleşme kâğıtları 
Pasaportlar 
Yabancılar için ikamet tezkereleri 
Askerlik cüzdanları 
Nüfus cüzdanları 
Aile cüzdanları 
Bono kâğıtları (emre muharrer 
senetler) (10 adet) 
Sürücü belgeleri 
Sürücü çalışma belgeleri 
(karneleri) 
Motorlu araç trafik belgesi 
Motorlu araç (tescil belgesi 
İş makinesi tescil belgesi 

Bedel (TL.) 

100 
100 

200 
200 

7 500 
5 000 

100 
100 

1 000 

500 
1 000 

1 000 
500 
500 
500 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
RIFAT BAYAZIT {Kahramanmaraş) — Grup 

adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Rıfat Bayazrt, buyurun. 

!MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli millet
vekilleri; getirilen maddedeki tarifeyle, 1980 senesi
nin 11 inci ayında çıkarılan '2343 sayılı Kanundaki 
25 liralar 100 liraya, 50 liralar 200 liraya; pasaport
lar 3 kategorideyken (2 500 - T 8 75 - 1 250 lirayken) 
7 500 liraya ve diğer 50 liralık olan kısımlar da 200 
liraya çıkarılmak suretiyle bir düzenleme yapılmıştır. 

Hakikaten, il 980 senesindeki paranın değeriyle bu
günkü para değeri bir değildir. Hükümet bir düzen
leme yapmıştır: bu düzenlemesi kendilerinin takdir 
ölçüsüdür, ıbuna bir şey diyecek değiliz, bunu olum
lu karşılıyoruz. Yalnız, Anayasanın okuyacağım bir 
maddesi var, 72 nci maddesi;, «Vatan hizmeti, her 
Türk'ün hakkı ve ödevidir» der. Vatan hizmetini ödev 
olarak veriyor, askerliği 'bunlara ödev olarak veriyor, 
«Askerlik Cüzdanı» diyoruz ve buna burada 100 li
ralık bir ücret koyuyoruz. Anadolu'da askere giden 
çocuklar, düğüne gider gibi hareket ederler. Ben, bun
lardan bir de askerlik cüzdanı için para alınmasını 
hoş karşılamadım. Evet, gerçi 1980 yılının 11 inci 
ayında çıkan kanunda da bunun için 25 lira konmuş; 
ama bilmiyorum, o zaman belki hata edilmiş olabilir. 
Bu defa da buraya 100 liralık bir para konulmuş; 
bunu biraz garip karşıladım. Nüfus cüzdanları için, 
neyse, olabilir; 25 liraymış 100 lira olmuş; fakat as
kerlik cüzdanının 100 liraya çıkmasını yadırgadım. 
Bu çocuklara görev veriyorsunuz; görev yapıyorlar 
ve dönüyorlar. 

Ben bu hususta bir önerge vermiş değilim; yalnız 
sayın 'hükümete ve aynı zamanda sayın komisyona 
öneriyorum; bunu metinden çıkarırlarsa memnun 
olurum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 

Başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup iş

leme koyacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı tasarının 99 

uncu maddesindeki Değerli Kâğıtlar Tablosunun 
aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Enver özcan ismet Turhangil 
Tokat Manisa 

Kadir Narin Salih Alcan 
Diyarbakır Tekirdağ 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Değerli kâğıdın cinsi Bedel (TL.) 

1. Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 100 * 
b) Beyanname 100 
c) Protesto, vekâletname, resen senet 200 

2. Kira sözleşme kâğıtları 200 
3. Pasaportlar : 

a) işçi ve aile fertleri için 3 000 
b) ötekiler için 7 500 

4. Yabancılar için ikamet tezkeresi 7 500 
5. Askerlik cüzdanları ıoo 
6. Aile cüzdanları i 000 
7. Nüfus cüzdanları 100 
8. Bono kâğıtları (emre muharrer senetler) 

(10 adet) 500 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama 
yapmak isteyen?.. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — önergemiz gayet 
açıktır. 

BAŞKAN — «Açıktır» diyorsunuz, teşekkür ede
rim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 
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99 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Madde
yi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

100 üncü maddeyi okutuyorum : 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
1319 Sayıh Emlak Vergisi Kaıiuııu ile Ü f̂li 

Degişiiklikler-

MADDE 100. — 13I19 ısatyıüa BmfllaJk 'Vetfgtai-'Kap 
nununun 4 üncü maıcJdieslinin (j) fıiknajsı aşağıdaki şe
kilde değiştirlmiış ve 'bu ımalddeye aisajğıdaki (u) fık
rası ektanımiştİT'. 

<«j) lUmoma tajhlsıils öduüdiği 'Maliıye ve Gümrük 
Bakanlığınca kalhu! edilen nlhltıım, İskele, dapgakı-
ıran ve bunlasın mütemımilmleri ile, demiryolları ve 
köprü, rajmpa; ve ttünel, yeraltı ve yerüistü geçitleri', 
peron, aülmaıntosyon ıtesMeri:, iskele ve istasyon 'biL 

naıları ile yoltau sajlonlkrıı, cer ve malzeme depoları 
ıgübi dlemirjyotu mütemmimleri, 'Devillöt Hava Mey-
danlan İşletmesi Genıel Müdürtüğüne alitt bava liman 
ve meydatMardaki termdınat >binıaflla|ri, teknik blok, 
hapıgar, siistemlere ait depo; elektronik elektrik ve 
tnekaınflk sıistemlıere ait lalboraıtuvar ve bakım tesisleri, 
pilst taksirult ve aıprön safeaisı İte ısı ve enerji Baaıtnafl]-
lariı, hMrofor (tesisleri, gerek hava liman ve mey
danlarda ve gerekse uçıuış yolları üizeıûîidieki seyrüse
fer yardımcı («raldlar, ILS, VOR, DME, NDB gibi) 
tesisleri ile hava yer ve yer muhabere sistemleri 
(VHF, UKF, HF) ve yukarıda beirtilen sistem ve 
tesislerin ımıüternmittleııi, (Diğer depolar, antrepolar, 
müistaki lojman ve müistaklil idarehane binalara mü
temmim sayılmaz;)» 

«u) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
ıboıîuınaın binalar i(GeMr Verigiisindlen muaf esnaf ile 
götünü usulde ıgelir Vergisine talbi mükeMefler taj-
raıfmdan bizzat işyerli olaırak kıuMapian binalar ha
riç olmak üzere, ticarî, sınaî ve turistik f aaliyetler-
<le kullanılan binajlaır ile muayyen zamanüardia dinlen^ 
me amacıyla kutamılajn binalar için. hu muafiyet 
uygulanmaz;.)» 

IRAŞKAN — Maidldle üzerinde söz isteyen? 
tALt IMAIZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Grup 

adma alaz istemiıstim. 
IBAŞKAN — Saiyın Ali Mazlhar Haznedar, Mil

liyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına yetki belge
niz var; buyurun efendim. 

ıMDP GRUBU ADINA AIÜ MAZMAR HAZ
NEDAR (Ordu) — Saıym başkan, yüce Meclisin; 
değerli üyeleri; hepimizi, sözlerime baışilaımadan evvel, 

Milliyetçi Demokrasi Fantisi Grulbu ve şahsım adı
ma saygıyla! ıseHamlarım. 

Bu kanunun müzakeresini, kanımca, bir parça 
acayip bir şekilde yapmaktayız; bünyeye uymuyor bu 
tarz müzakere sistemi. Nedeni şu: Aslında her biri, 
kanımca önemli olan. 12 adet kanun tek bir vergi pa
keti kanunu şeklinde huzurlarınıza getirildi. Binaena
leyh, getirilen tasarının tümü üzerindeki görüşlerini
zi, ancak 12 kanunu bîrden kapsayacak tarzda ifa
de etmek zarureti belirdi. 40 dakikalık süre içinde 
her kanuna 3 - 3,'5 dakikalık bir süre düşüyor, bun
da da teferruatıyla bütün görüşleri izah etmek, sanı
rım mümkün olamadı. (Bu nedenle, kanunun tümü 
üzerinde görüşen arkadaşımın fikirlerini, ben bura
da maddelere sığdırmak suretiyle, adeta bir mozaik 
tablo yapar tarzda sizlere intikal ettirmek mecburi
yetindeyim. 

Şimdi görüştüğümüz madde 100 üncü madde; 
100 üncü madde ile ilgili olarak iki temel görüşümü
zü sizlere arz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, 
hemen baştan söyleyeyim, diyorum ki, gelin, bu ver
ginin tümünden vazgeçelim. Niçin böyle söylüyorum, 
şimdi nedenlerini izah etmeye çalışacağım. 

Çok değil, bundan dört, beş sene evvel ve günü
müze kadar gelen süre içinde, Maliye Bakanlığının 
üst düzey yöneticileri -ve hatta bakanlarını ifade ede
yim- Emlak Yergisinin tarh, tahakkuk ve tahsiliyle 
ilişkili olarak, Maliye Bakanlığı personelinin pek bü
yük bir bölümünün tefrik edilmiş olduğunu, bu ver
ginin tahsili için yapılan masraflar nazarı itibara alın
dığı takdirde, geriye hiçbir şey kalmadığını, oysa, ay
nı personelin, diğer vergilerin takip ve tahsili üe gö
revlendirilmeleri halinde, kaçak vergilerin azalması 
neticesi, Maliye Bakanlığının çok daha fazla vergi 
tahsiline imkân bulabileceğini ve hadiseye bu ölçüler 
içinde bakıldığı zaman, Emlak Vergisinin genel vergi 
içindeki nispî önemi fevkalade azalmış olduğundan, 
bu verginin tümünden vazgeçilebileceğini ifade ettik
lerini hatırlıyorum. 

Bu bir gerçek. Neden gerçek? 1986 yılı bütçe ge
rekçesinde, Emlak Vergisi tahsilatından 30 milyar li
ra tahsil edilebileceği tahmin ediliyor, öte yandan, 
1985 yılında genel bütçe vergi gelirleri toplamı 4 tril
yon 175. milyar olarak ifade ediliyor. Bunları birbi
rine oranladığınız zaman, binde 7,2 oranı çıkıyor; 
yüzde 1 bile değil, binde 7,2 oranı çıkıyor, öte yan
dan, yine aynı gerekçede genel bütçe vergi gelirlerinin 
3 trilyon 695 milyar lira olacağı ifade ediliyor. Bunu 
oranladığınız zaman da, bütün gelirler içinde Emlak 
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Vergisinin brüt hasılatı, binde 8,1 çıkmaktadır. Bunun 
netini nazarı itibara alırsanız, bu rakamların çok al
tına düşeceği yüzde yüz aşikârdır. O nedenle, genel 
bütçe içinde önemini fevkalade yitirmiş bir vergi ma
hiyetinde; bunun tümünden vazgeçmek kabildir. Bu
nun için ikinci gerekçeyi ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz çok iyi bilirsiniz, 
sosyalist ülkelerle, bizim gibi demokratik sistemi be
nimsemiş, hür demokratik çok partili sistem arasında, 
temelde iki büyük fark vardır. Bunlardan bir tanesi, 
bizim sistemimizde çok partili bir düzen vardır; sos
yalist ülkelerde bunu görmeniz kabil değildir. Belki 
orada parti adı değişebilir; ama tek istikametli parti
lerdir, başka partinin kurulmasına da zaten izin ve
rilmiyor. 

İkinci büyük husus, bizim rejimimizin temelini 
oluşturan ikinci büyük husus da, mülkiyet hakkı ko
nusudur; mülkiyet hakkı ve mülkiyet hakkının huku
kî statüsü, yani mülkiyet hakkının kullanılışı, sınır
landırılması hadisesidir. Eğer bu sınırlandırma ileri 
mertebelere varırsa, rejimimizin temelini teşkil eden 
mülkiyet hakkının özüne dokunulmuş olur. O neden
le, ta 1789 Fransız İhtilalinde, dokunulmaz, mukad
des bir hak olarak telakki edilen mülkiyet hakkı, bi-
lahara gelişen şartlar içinde, toplum yararına sınır
landırılabileceği kabul edilmiş olmakla beraber, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, bu sınırlandırma ileri ölçülere 
varırsa, o zaman rejimin temellerinden birini sarsmış 
vaziyete girer. 

Şimdi denecektir ki : «Emlak Vergisinde düşünü
len nispetler binde l'lerle ifade ediliyor, binde 1, bin
de 2, binde 4, binde 5, binde 6... Bu oranın mülkiyet 
hakkını aşırı ölçüde sınırlandırması bahis konusu 
olabilir mi?» 

Elbette doğru; bunu binde olarak düşündüğünüz
de böyledir. Yalnız, bu vergiyi ödeyecek olan vatan
daşın durumunu nazarı itibara almadan, sadece ve 
sadece nispetlerle hadiseye bakarsanız, o zaman yan
lış bir noktaya doğru gitmiş olursunuz. Acaba bu mü
kelleflerin bunu ödeme gücü var mıdır, yok mudur; 
onu da nazarı itibara almaya mecburuz. Onun için, 
birinci görüş olarak diyoruz ki : Geliniz, bu vergi
nin tümünden vazgeçelim. Maliyeye pek bir gelir ge
tirmiyor; ama vatandaşa pek büyük sıkıntı getiriyor 
ve bunu aşırı ölçülere çıkardığınız takdirde de -ge
rekçesini diğer maddelerde ifade edeceğiz- rejimin te
mellerine âdeta dinamit koymuş oluruz; bu, birinci 
husus. 

Bu maddeyle ilgili genel görüşlerimiz içindeki be
lirtmek istediğimiz ikinci husus şudur : Madde biraz 
önce okundu; belediye ve mücavir alan sınırları dışın
daki bina, arazi ve arsalardan bazı istisnalarla, vergi 
alınmamasını öngörüyor. Yani mefhumu muhalifin
den, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki bina, 
arsa ve araziden vergi alınacak demektir ki, mevzu 
zaten bu. 

Şimdi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun bir 
maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu, 4 yılda bir 
verilmesi iktiza eden beyannamelerin, 1987 yılı yerine, 
1986 yılına alınmasını öngördü; gelecek yıl beyanna
me vereceğiz. Bu beyannamelerde, çok tabiîdir ki, 
hepimiz biliyoruz, evvelce vermiş olduğumuz beyan
namelere nazaran, bina olsun, arazi olsun, arsa olsun, 
bunların bedellerinde rakamsal olarak çok büyük ar
tışlarla karşı karşıya kalacağız. Bu artışların nedeni, 
özellikle son yıllarda ekonomik durumda cereyan 
eden aşırı enflasyon bir, ikincisi, son 25 yıl içinde ik
tidara gelmiş olan bilcümle hükümetlerin bu konuda 
uyguladıkları yanlış politikalar. Bununla ne demek is
tiyorum? Planlı döneme geçtiğimiz yılları hatırlıyo
rum; o dönemde, zamanın Başvekili rahmetli Sayın 
İsmet İnönü'nün başkanlığında Yüksek Planlama Ku
rulu toplantıları gözlerimin önünde... O toplantılara 
iştirak eden Devlet Planlama Teşkilatının üst düzey 
yöneticilerinin konutla ilgili görüşlerini bugün gibi 
hatırlıyorum; «Konut, ölü bir yatırımdır» diyorlardı. 
Yani, merkezî bir planlama sistemi içinde konuta ay
rılan kaynaklar, bu görüş istikametinde fevkalade kı
sılmış, hatta konut yapımı âdeta önlenmek istenmiş
ti, Bu maksatla, yıllık programlara birtakım maddeler 
konmuş, hatta ve hatta hiçbir bankanın konut için 
kredi vermemesi gibi bir sistem getirilmişti. Yanlış 
hatırlamıyorsam, IMerkez Bankasının Kuruluş Ka
nununun 56 ncı maddesinin (d) fıkrası, bu maksatla 
yeniden düzenlenmiş ve konut için Merkez Banka
sına gelecek senetlerin reeskonta tabi tutulamayacağı 
hükmü getirilmişti. Bu, bankaların konuta kredi ver
memesi anlamına geliyordu, Emlak Kredi Bankası dı
şında. 

Sonuç ne oldu? Serbest piyasa sisteminde, tüketici
nin talepleri nazarı itibara alınarak ortaya çıkan kay
nak ayırımı hadisesi, merkezî planlama sonucunda 
böyle bir mahiyet alınca yirmi sene sonra bugünkü 
tablo karşımıza çıktı. O tablo nedir : Konut yetersiz
liği ve büyük bir konut ihtiyacı birikimi... 

Bazı yetkililerimizin ağzında, «Türkiye'de konut 
açığı yoktur» deniyor ama, buna inanmak veya bunu 
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böyle kabul etmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü, 
burada bir mana farkı var; konut ne zaman ihtiyaç 
haline gelir meselesi var. Konutun ihtiyaç haline gel
mesi hadisesinde görüşler farklı olduğu için, bu şe
kilde ifadeler olabilmektedir. Ancak, bir konutta ya 
da tek odada eğer sekiz kişi oturuyorsa, «Efendim 
oturabiliyor, dışarıda kalmıyor, binaenaleyh konut 
açığı yoktur» diyebilmek, bizim kanımızca mümkün 
değildir. Bugün pek çok aile bu tarzda, tek veya iki 
odalı konutlarda oturabilmektedir; bir sürü diğer te
ferruatı hariç... 

Şimdi, konut birikimi böyle olunca, ihtiyacın çok 
olmasına rağmen, vatandaşın konut almaya parası ve 
gücü olmadığından dolayı, tamamı talep haline dö-
nüşememiştir. Ona rağmen, mevcut talep dahi, ko
nut fiyatlarını enflasyonun da üzerinde artırma du
rumunu ortaya çıkarmıştır. Böyle olunca, vatandaşın 
bizzat kendisinin içinde oturduğu konut dahi, bedel 
bakımından bakıyorsunuz, şimdi korkunç değerlere 
ulaşıyor. Nasıl ulaştığı konusunda hadiseyi biraz aça
rak, rakamsal bir misal vereyim : 1983 tarihinde be
yanname verilmişti; bu beyannamelere göre, bir ko
nutun veya bir binanın değerinin hesap edilebilmesi 
için iki faktör bulunmaktaydı; bunlardan birincisi ar
sa, ikincisi ise inşaat kısmıydı. Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1983 
yılında vermiş oldukları resmî inşaat fiyatlarına ba
kacak olursak -aslında normal fiyatlar bunların üze
rindedir- betonarme karkas binanın metrekare mali
yeti 11 700 küsur lira olarak bildiriliyor. 1985 sene
sindeki inşaat fiyatlarına bakacak olursak, 49 bin kü
sur lira olduğu görülüyor. Bunlar birbirlerine oranlan
dığı takdirde, yüzde 420'nin üzerinde bir artış var de
mektir. 

Yine, inşaat malzemeleri indekslerine bakacak 
olursak, 1983 yılında 4 800 olan indeks, 1985 yılının 
Eylül ayında 17 bin küsuru aşmıştır; artış oranı yüz
de 355 ediyor; ama yıl sonunda o da 4 misli olacak 
ve yüzde 400'lük bir artış ortaya çıkacaktır. 

Bu faktörleri de nazarı itibara aldığınız takdirde, 
vatandaşın içinde oturduğu konutun bedeli, kendi ira
desi dışında artacaktır. Bunun sebepleri enflasyon ve 
yanlış politikalardır ki, bu hadisede vatandaşın en ufak 
bir küsuru da mevcut değildir. Dolayısıyla, kendisi de 
müştekidir ve zaten bir nevî yaşam mücadelesi için
dedir. 

Hal böyle olunca, siz tutup da Emlak Vergisiyle 
ilgili bedelleri artırır ve yeni beyanname üzerinden, 

hakikaten dar gelirli vatandaştan vergi almaya kal
karsanız, o takdirde, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
mülkiyet hakkını da zedeleyecek nitelikte bir davra
nışın içine girmiş olursunuz. 

BAŞKAN — Toparlayalım 'Sayın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

, Bu nedenle, bu konuda da bir önerge vermiş bu
lunuyoruz. 'Bunda, sadece bir konutu olan ve içinde 
de kendisi oturan ve ticarî, meslekî kazancı veya men
kul ya da gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle Ge
lir Vergisi mükellefi haline gelmemiş, dar gelirli, de
diğimiz kesimdeki vatandaşların oturduğu konutların 
vergiden muaf tutulmasını istiyoruz. Bu maddeyle 
ilişkili ikinci görüşümüz de budur. 

Zamanın yetersizliği nedeniyle, bu konuda daha 
başka şeyler izah etmek imkânından maalesef mah
rumum. Yalnız, diğer maddelerdeki diğer konular 
üzerindeki görüşlerimizi de ayrıca arz edeceğiz. 

Hepinize teşekkür ederim. (MDP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; geliş 
sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 357 sıra sayılı tasarının 100 

üncü maddesi ile değiştirilmekte olan 1319.sayılı Em
lak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesine, «'Mülkün
den gelir temin etmeyen ve çoğu dar gelirli vatandaşın 
ödeme zorlukları içine itilmemesi amacıyla aşağıdaki 
(ü) fıkrasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Hilmi 'Biçer 
Sinop 

Vecihi Akın 
Konya 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

M. Sedat Turan 
Kayseri 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Eklenecek fıkra : 
ü) Yalnız bir konuta sahip olup içinde bizzat 

kendisinin oturduğu, ticarî, meslekî ve ziraî faaliyeti 
veya menkul ve gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle 
gelir vergisine tabi olmayan kimselere ait konutlar. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Emlak Vergisinin tümüyle kaldırılması için gerek

li düzenlemeleri yapmak üzere, görüşülmekte olan 
357 sıra sayılı tasarının 100 üncü maddesinin komis
yona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Gerekçesi sözlü olarak izah edilecektir. 

Ahmet Memduh Yaşa 
llstanbul 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Eşref Akıncı 
Ankara 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre işleme ko
yacağım. 

İstanbul Milletvekili Ahmet Memduh Yaşa ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Tasarının 100 üncü maddesinin komisyona iade
sini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
PLAN VE IBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİÜİ 'FAHRETTİN KURT (Trabzon) _ Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din)— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen var mı? Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler».. Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Tasarının 100 üncü maddesine aşağıdaki (ü) fık
rasının eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

ü) Yalnız bir konuta sahip olup içinde bizzat 
kendisinin oturduğu, ticarî, meslekî ve ziraî faaliyeti 
veya menkul ve gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle 
Gelir Vergisine tabi olmayan kimselere ait konutlar. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorum? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞjKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT ı(Trabzon) — Katılamı
yoruz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
ADALET BAKANI M, NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama yap
mak isteyen var mı? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Daha 
önce açıklamıştım efendim. 

BAŞKAN — Açıklamanızı yeterli görüyorsunuz, 
teşekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabuul edilmemiştir. 

100 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

101 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 101. — 13119 sayılı Emlak Vergisi Ka

nununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Bina Vergisinin nispeti binde 5'tir. Meskenlerde 
bu nispet binde 4 olarak uygulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Başkanlığımıza 
gelen isteklere göre, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Enver özcan, Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına Sayın Mazhar Haznedar; 
şahısları adına Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın Reşit 
Ülker söz istemişlerdir. 

Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Enver özcan'a söz veriyorum; buyurun Sa
yın özcan. 

SHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; genelde mülkiyet 
vergileri, ekonomik faaliyetlerden değil, ekonomik 
durumlardan alınır, bu bir gerçek. Bu, gerçek ve 
tüzelkişilerin, çeşitli ekonomik varlıklara sahip olma 
durumudur. Yani, ekonomik faaliyetlerden ve bunun 
sonucu elde edilen gelirlerden alınan vergilerin etkisi, 
bu faaliyetleri azaltmak, hatta bazen durdurmak yö
nünde işler; varlıklara sarip olma durumu üzerinden 
alınan vergiler ise, kişilerin üretime katılma faaliyet
lerini ve kararlarını etkilemez; daha çok, varlıklara 
sahip olma durumlarını etkiler. Bu nedenle, kişiler 
üzerinde, bulundurma kararlarını değil, sahip olduk
ları varlıkların tutarını ya da bu varlıkların bileşimi
ni değiştirme yönünde etki edici vergilerdir. 

Mülkiyet vergisi, gerçek kişinin sahip olduğu 
varlıkların tümünün değerlerinden alınır ise, bunun 
adına «Genel Servet Vergisi» denir ki, bu Genel Ser
vet Vergisi, nispeten öteki tür vergilere nazaran ye
nidir; ama pek yaygın değildir. Servet vergilerinin en 
yaygın olanı, bina ve arazü gü'bi taşınmazlardan alı
nan bir tür mülkiyet vergisidir ve hemen hemen tüm 
piyasa ekonomilerinde ya da karma ekonomilerle 
idare edilen ülkelerde Gelir Vergisinden ayrı olarak, 
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bir de, taşınmaz mallar üzerinden vergi alındığı bir * 
gerçektir. Zaten mülkiyet vergilerinden sağlanan ge- ; 
lirlerin en büyük kısmım, taşınmaz mülkiyetten alı
nan vergiler oluşturmaktadır. Taşınmaz mülkiyetin 
hem değeri yüksek olduğu ve hem de vergi matrahı 
uzun ömürlü olduğu için, vergi idaresince tercih edil
mektedir. öteki mülkiyet vergilerinde (taşıt vergisi, 
gemi vergisi gibi benzer vergilerde) matrahın saptan-
ması gerçi daha kolaydır; çünkü, vergi konusu olan 
malın türü azdır ve hemen hemen bütün yükümlüler 
için geçerli olmak üzere birkaç tür mal için vergi 
matrahı kolaylıkla saptanabilir; ama taşınmaz mül
kiyet vergilerinde, her bir taşınmazın değerinin ayrı 
ayrı saptanması zorunluluğu olduğu için, tabiî, bu 
taşınmazlardaki vergileme yöntemi çok daha güçtür. 
Taşınmaz malların vergilendirilmesi için önemli olan, 
o taşınmaz malların değerlerinin saptanması sorunu
dur. Bu sorun, her zaman, vergi idarelerinin karşısına 
büyük bir sorun olarak çıkmakta ve objektif kıstas
lar içerisinde çözüm beklemektedir. 

Bir taşınmazın değerini saptamak için iki yöntem 
- izlenebilir. Bunlardan birisi, idare tarafından takdir 

yöntemi, diğeri de, yükümlülerin bildirimi ve idare
nin denetimi yöntemidir. Eskiden Türkye'de geçerli 
olan sistem, idarece takdir yöntemi idi; fakat sonra
dan, Emlak Vergisi Kanunuyla bu sistem değiştiril
miş ve taşınmazların değerinin saptanmasında, yön
tem olarak, yükümlülerin bildirimi ve idarenin dene
timi ilkesi getirilmiştir. 

Taşınmazların vergilendirilmesine esas olan değer
ler, zaman zaman, yenilenme gereği ile karşı karşıya 
kalmaktadır; çünkü zaman içerisinde fiyatların genel 
seviyesi değiştiği için, taşınmazın vergisine matrah 
olacak gerçek değerler de* değişmektedir. Bu neden
le, vergilemeye esas olan bu değerlerin yenilenmesi 
de, idareye, devlete bir sorun olmaktadır. Bu bakım
dan, genel fiyat seviyesinin değişmesine paralel ola
rak, taşınmazların değerinde meydana gelen bu de
ğişmeler nedeniyle, tıpkı ölçü üzerinden alman vergi
lerde olduğu gibi, enflasyon, bina ve arazi vergilerinin 
matrahında hafifletici yönde bir etki yapmaktadır ki, 
bu etki, vergi idaresi açısından olumsuz bir etki ola
rak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, nüfus arttıkça 
arazi rantı da artmakta ve şehirleşme, bayındırlık, 
kamunun gerçekleştirdiği altyapı hizmetleri de zaman 
içerisinde geliştikçe, bu taşınmazların mevki rantı art
maktadır. Dolayısıyla, bu gibi, gerek ekonomik kon
jonktüre! olaylar, gerek yapısal gelişmeler nedeniyle, 
arazilerin matrah olacak değerini zaman zaman yeni-
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lemek, vergi idaresi için oldukça külfetli bir iş olmak
tadır. Çünkü, bütün değer artışlarının vergi matrahı
na yansıtılması gerekmektedir. Bu yansıtmayı en ob
jektif, en gerçekçi bir şekilde yapmak da idarenin 
bir görevidir. Binalarda da, vergiye matrah olacak 
gerçek değer zaman zaman değişmektedir, örneğin, 
eski binaların değeri, yapıldıkları tarihte saptanmış 
olduğu için, bunların vergisi, yeni binalara kıyasla çok 
daha hafif kalabilmektedir. Bina Vergisi yükü, eski
lerin lehine bir zaman içinde ve yenilerin aleyhine
dir; gelişme bu düzeydedir. 

Arazi ve Bina Vergisi matrah değerinin, zamanla 
gerçek değerinin çok altına düşmesi karşısında, vergi 
idaresi, vergici deyimiyle yeniden tahrire, yani yazı
ma gitmez ise, şu iki almaşık tedbirden birisine baş
vurmak durumundadır : Ya eski matrahların değerini 
fiyatlardaki gelişmeye paralel bulunacak bir katsayı 
ile çarpmak ki, Türkiye'de bu, sanıyorum 1960 yılla
rında yapılmıştır ya da vergi oranına zam yapmak. 
Ancak, bina ve arazi matrahlarının, tahririn yapıldığı 
tarihe göre değişen birtakım fiyat katsayılarıyla çar
pılması, değeri daha fazla artmış olan taşınmazlarla, 
daha az artmış olanları aynı işleme tabi tutmak anla
mına gelir ki, fiyatlardaki farklı artışlar nedeniyle 
doğmuş olan yatay eşitsizlikler daha da büyütülmüş 
olur. Vergi oranına zam yapılması da, tabanda var 
olan eşitsizlikleri, daha da - altını çizerek - büyütece
ği için, burada da bazı anlamsız sonuçlara ulaşmak 
mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bütün bu nedenler
le, Bina ve Arazi Vergileri matrahlarının, zamanla, 
gerçek değeri temsil etmekten uzaklaşması halinde, 
yeni değerleri yansıtacak bir yazım, bir tahrir yapmak 
gerekecektir; ancak tabiî, genel tahrir çok masraflı 
ve uzun olduğu için, başka çareler düşünülmüştür. 
Bunlardan birincisi, vergi matrahının yükümlü tara
fından belli aralıklarla idareye bildirilmesi ve bunun 
idarece denetlenmesi; bir başka yöntemi de, vergi 
matrahının serbest piyasa denetimine tabi tutulması. 

Yükümlünün bildirimi, tabiî, matrahın saptanma
sı üzerinde, belki gerçekleri yakalama açısından olum
lu görülebilir. Bu bildirimlerin denetlenmesi söz ko
nusudur. Bunların, ya fiilen idarece denetlenmesi ge
rekir ya yükümlüler doğru bildirimde bulunmaya baş
ka yöntemlerle zorlanır ya da yükümlüleri gerçek 
matrahı bildirmeye, değişik ve çaprak yöntemlerle 
zorlamalıdır. Çünkü, bildirimlerin teker teker ince
lenmesinin, her zaman alıcı, hem de çok masraflı ol
duğu için, her zaman gerçekleri bulma yolunda sağ-
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lıklı bir yöntem olduğu söylenemez. Sadece bunu te
sadüfle, «Olsa olsa» metoduyla, «Dosyaların yüzde 
şu kadarını tesadüfen çeker, içindeki bildirimleri kont
rol ederim, belki bunlardan yakalayabilirim» gibiler
den bir yöntem benimsenebilinir; fakat tabiî böyle
ce, bu, tesadüflere bırakılmış oluyor. Bunların sayısı, 
tabiî, cezaların artırılmasıyla engellenebilir, azaltılabi
lir, bu da bir yöntem olabilir vergi idaresi açısından. 
Gene de, hangi çözümler ya da hangi çapraz yöntem
ler getirilirse getirilsin, vergi idaresi açısından, tabiî, 
bu kaçaklar engellenemez; çünkü incelemeye tabi tu
tulan bildirim sayısı, genele oranla oldukça azdır. 
Tabiî, bunu başka yöntemlerle nasıl denetleyebilir, 
yani Arazi, Bina, Emlak Vergilerinin yükümlüler tara
fından bildirimiyle ya da başka yöntemlerle nasıl 
gerçek matrahına ulaşılabilinir sorusu henüz bir ce
vap bulmuş," çözüme kavuşmuş değildir. Bu konuda 
takdir komisyonları düşünülmüş; ama takdir komis
yonlarının da, tabiî, bazı yanlış, gerçek dışı bildirim
lere göz yummaları, belki de istenmeyen, arzu edil
meyen yöntemlerle mümkün olur ki, zaten bunu da 

'önlemek, engellemek özellikle, az gelişmiş ve ülkemiz 
gibi gelişmekte olan ülkelerde oldukça zordur. 

Bildirimlerin doğru olması için önerilen bir baş
ka yöntem de, piyasa değerine göre satın alma hak
kının, idareye ya da üçüncü bir şahsa tanınması yön
temi olarak düşünülebilir. Ancak, bu durum da, ge
rek memurlar, gerekse üçüncü kişiler, Hazine aley
hinde davranışlarda ya da anlaşmalarda bulunabilir
ler. Tabiî, bu konuda çeşitli yöntemler de geliştiri
lebilir. 

Hal böyleyken değerli üyeler, tüm bu sakıncalar
dan arındırılmış bir yöntem oluşturulması gerekirken 
ve böyle bir yöntem beklenirken, sadece Bina Ver
gisi oranlarına zam yapmakla yetiniyor bu tasarı. Ta
biî bu, elimizdeki tasarının öteki maddelerine, tüm 
bölümlerine de sinmiş olan «kolaycı» bir yöntemi, 
kolaycı ama, eşitsizlikleri de beraberinde getiren bir 
yöntemi ve anlayışı bu tasarıda da görmekteyiz. 

Bütün bunları takdirlerinize arz eder, saygılar su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

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

Mazhar Haznedar; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZ
NEDAR (Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; bu tasarının 101 linçi maddesiyle, Emlak Ver-
g-isü nispetlerine zam yapılmaktadır. Filhakika, 1319 

sayılı Kanunda binde 3 olan Bina Vergisi oranı, bin
de 5'e; 'binde 2 olan konutlardan alınan vergi oranı, 
binde 4'e -yani iki misline- ve binde 5 olan Arsa 
Vergisi oranı da, binde 6'ya çıkarılmaktadır. 

Bu lişin portesi nedir, şimdi s'ize onu izah etaıe-
ye çalışacağım. Biraz evvel bahsettiğim, 1986 yılı 
bütçe gerekçesinde, 1985 yılında Emlak Vergisinden 
30 milyar liranın tahsil edilebileceği ifade edilmekte
dir. Bu tahm&n, yılın sonuna doğru yapılmış oldu
ğundan, gerçekçi olarak mütalaa edilebilir. 

Öte yandan, 1986 yılında hiç yeni beyanname ve
rilme şeydi ve 1985 yılı 'beyannameleriyle iktifa edil
seydi, sadece bu nispetlerin artırılması sonucu, aca
ba bu 30 milyar lira ne olurdu?. Bu kanunla getiri
len yenli b'r hüküm olarak, belediye ve mücavir allan 
sınırları dışındaki arazi, bina ve arsalardan da vergi 
alınacağı için, bu 30 'milyar liraya onlar da dahildir. 
O nedenle, bunun hesabını şu şekilde yapmak kabil
dir : Ben, Emlak Vergisine konu olan, konut, arsa, 
arazi ve bina -yani, işyeri unsurlarını ele alarak- ağır
lıklarına göre bir hesap yapmaya çalıştım. Neticede 
ortaya çıkan tablo şudur, sadece sonucu söylüyo-
rulm : Yalnızca bu vergi oranlarının artırılması dola
yısıyla, (yani binde 3'ten binde 5'e; binde 2'den bin
de 4'e; binde 5'ten binde 6'ya çıkartılmasıyla) Emlak 
Vergisinin matrahında, yüzde 50 nispetlinde -yüzde 
50'den fazla ama, ben asgarisini alıyorum- 'bir artış 
vücuda gelmektedir. Yalnız, 'burada bir şey var; çok 
iyi -bildiğiniz gibi, Emlak Vergisiyle beraber, bir de 
belediyelere, «Temizleme ve Aydınlatma Harcı» alı
nıyordu; şimdi bu kaldırılmalk'tadır; iama, bu kal
dırıldığı takdirde dahi, dürumi nie oluyor, onu size 
izah edeceğim. 

1985 yılı Emlak Vergisi tahsilatı tahlminî 30 mil
yar liradır. Biraz evvel söylediğim, araziyi vesaireyı 
çıkarırsanız ve bu yüzde 50 farkı nazarı itibara alır
sanız, Emlak Vergislinin matrahı, yani tahsil edile
bilecek miktar, gene 30 milyar lira seviyesinde kal
maktadır. Buna mukabil, yine bir evvelki konuş-
maimda ifade ettiğim gibi, binaların arsa ve arazilerin 
değerlerinde vücuda gelen, yani enflasyonun etkisiyle 
ortaya çıkmış olan rakamsal artışları da göz önünde 
tutar da 1986 yılında Emlak Vergisi potansiyel'inin 
ne olacağını hesap etmeye kalkarsanız, bulacağınız 
rakam 120 milyarın üzıermdb olur, Şlimdi bu 120 mil
yarın içlinden Temizletme ve Aydınlatma Harcından 
doğan ağırlığı da atarsanız -takriben 20 milyar 'se
viyesinde- vatandaş 1986 senesinde, 1985 senesine 
nazaran tam 100 milyar lira fazla para ödeyecektir. 
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Simidi b'izim düşüneceğimiz husus şu : Buraya ge
lirken şu kürsüden hepimiz yemin ettik, «Toplumun 
huzur ve refahını sağlayacağıma» diye. Acaba, bu 
getirdiğimiz madde ile ve enflasyon etkisiyle, gelirle
rin, enflasyonu takip edememesi ve fevkalade geri
lerde kalmış olması neticesi vatandaşın ödeme gücü 
fevkalade 'düşük seviyelere 'inmişken, yaşam müca
delesi veren bu vatandaşa, tekrar, «Sen verirsin, hür 
100 milyar lira daha ver» diyecek miyiz, demeyecek 
miyiz?. Eğer bunu demeye kalkarsak, kanımca ifa
de ediyorum -beni mazur görünüz- bu zalimce bir 
uygulama olur. Geliniz bu yola gitaneyefaı ve en 
azından, şimdilik, Emlak Vergisindeki şu nispetleri 
sabit tutalım, 1319 sayılı Kanundaki durum değiş
mesin. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunuyor, teşekkür 
ediyorum. (M'DP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Şahısları adına Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun 

efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR #omir) — Sayın Başka

nım, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; b'ina 
ve meskenler üzerinden alınmakta olan Emlak Ver
gisi oranlarının artırılmasıyla ilgili kanun tasarısının 
101 inci maddesi üzerindeki görüşlerimi arz etmek 
için 'yüksek huzurlarınızda bulunuyorum. 

Her şeyden önce, daha evvel-konuşmuş olan grup 
sözcüsü arkadaşlarımızın da ifade etmiş olduğu gibi, 
dar gelirli halkımızı; memuru,, işçiyi, esnafı, dul ve 
yetkini yakından ilgilendiren, onların yaşam mücade
lesinde, geçim şartlarını menfî yönden etkileyen çok 
önemli bir kanun tasarısının: bir maddesi üzerinde 
görüşüyoruz. Bu konuda, şimdiye kadar üç haftadır 
vergi kanun tasarılarının çeşitti maddelerinde vergi 
zamları yapıldı; fakat bugün yapılmak Menen zam, 
sadece bina ve meskenler üzerindeki nispet artışı ya
nında, vatandaşların geçim sıkıntısını büyük boyut
larda artıran ve onların ödeme kabiliyetlerinin çok 
üstünde, ödeme gücü sınırlarını aşarak, dar gelirli 
vatandaşımızın huzur ve mutluluğuna kasteden bir 
zamdır. 

Şimdi müsamahanızla, konuyu niçin bu şekilde 
mütalaa ettiğimizin gerekçelerini özet olarak arz et
mek istiyorum. Grup sözcüsü arkadaşlarımız bu işin 
nazariyatını burada geniş ölçüde izah ettiler. Şimdi 
mühim olan sadece Bina Vergisi nispetini binde 3'den 
binde 5ye, meskenlerde ise, binde 2'den binde 4'e ar
tırmaktan ibaret değil. Aynı zamanda, takdir komis
yonları birkaç aydır çalıştılar; asgarî birim değer fi

yatlarını tespit ettiler. Yaptığımız tespit ve inceleme
lere göre, takdir komisyonilannın birkaç aydır Vergi 
Usul Kanununa istinaden birim değer farklarını naza
ra alarak sokak sokak, cadde cadde yapmış oldukları 
arsa fiyatları tespitleri, eskinin asgarî beş misli fazla
sıdır, yani bu hesaba göre halen 10 bin lira Bina Ver
gisi Ödeyen müıtevazi, dar gelirli bir vatandaş, sadece 
asgarî birim değer fiyatlarındaki artış sebebiyle, en 
aşağı, bugün bir binası için 50 bin lira vergi ödemek 
durumunda ve mevkiindedir. 

iBiz bu konuyla ilgili değişiklik önergesi de~ ver
dik. Önergemizde, nispetlerin aynen muhafaza edil
mesini ve malikin birden fazla meskeni olsa dahi 
bizzat ailesiyle birlikte oturduğu meskenin vergiden 
muaf olmasını teklif ettik. Yine önergemizde, bir bi
na, bir mülk sahibinin birden fazla binası var ve bu 
binaların birkaçında dahi mesken olarak kendisi otu
ruyor ise, bunlardan bir tanesinin vergiden muaf ol
masını; fakat diğer bütün binalarının Mesken Ver
gisinin yine eski nispetler üzerinden verilmesini öner
dik. Bunu şunun için yapmış bulunuyoruz: Kiraya 
verilen binaların vergisini de malik ödeyeceği için, 
buradaki 10 bin liralık Bina Vergisinin,. önümüzdeki 
yııldan itibaren 50 bin liraya çıkmasının neticesi ola
rak süratle kiralar artacaktır. ıBurada vergi asgarî 5 
misli artmıştır; fakat bunun kiralara intikali çok da
da büyük boyutlara varacaktır. 

Kira konusu 'bugün toplumumuzun en önemli bir 
yarasıdır. Bu yaraya neşter atmamız gerekirken, bu 
konuda iki senedir ne iktidar ne muhalefet, hiçbirimiz 
herhangi bir öneri ve çözüm getiremedik. Kiralar bu
gün çoğu yerlerde, alınan aylık ücretlerin bir misline 
çıktı.--Bu faktörü biz bugün eğer burada düşünmezsek 
mutlaka hata etmiş oluruz. Kaldıki, Anavatan ikti
darının yüce (Milletimize konut sorunu konusunda 
bir taahhütü vardı. Memleketimizde konut sorunu 
üzerinde -ki bunun neticesi işsizliğe dayanıyor- yıl
lardır önemle duruluyor. Konu/t sorunu çözüldüğü 
takdirde, işsizlik de o nispette önlenmiş olacaktır. Bu 
konuda birçok mesafeler alındı ve bu gelişmelerle ko
nut sorunu çözülmeye uğraşılırken, konuta öncelik 
verilmişken, kalkıyoruz, bu tasarıyla bir madde ge
tiriyoruz, ve konut yapımını teşvik edeceğimiz yerde, 
bu kanalı tamamen tıkayacak bir yolu ihtiyar etmiş 
oluyoruz ki, bu da benıim anlayışıma ve kanaatime 
göre, büyük bir gaflettir. 

Yine özet olarak arz ediyorum. Bunun dışında, 
-daha evvel birçok profesör arkadaşlarımız da bu
rada ifade ettiler- bu vergi, servet vergisi değildir. 
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Nihayet, mülkiyetinin asgarî hudutları içerisinde ko
runmasını, kutsal bir hakkın o vatandaşa sağlanma
sını ifade eder. Bugün, 100 milyonluk köşkü olan dul 
bir kadın, o köşkü satmadan vergisini ödeyemez. 
Toplumumuzda nice emekli, dul ve yetimimiz vardır; 
bunları üç dört tane dairesi vardır; ama bu daireler
den iki üç tanesini kiraya verip, onun geliriyle aylık 
geçimini sağlamaktadır. Biz şimdi onları da bir tara
fa atar, Bina Vergisini de servet vergisi gilbi kabul 
eder ve vatandaşı sıüdboğaz edersek, yine hatalı işlem 
yapmış ve ilme de aykırı hareket etmiş oluruz. 

İBenim esas maruzatım, bundan sonraki 102 nci 
maddede; çünkü bu vergiler belediyelere devrediliyor; 
işte o zaman facia başlayacaktır. Şu kronik durumu, 
belediyelere devretmekle, çok daha vahim duruma 
sokacağız; onu arz edeceğim. Bundan sonraki madde 
müzakerelerinde maruzatıma devam etmeik üzere hepi
nize en derin hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Şah'sı adına Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin sayın üyeleri; önümüzdeki maddede, ver
ginin nispetleri gösteriliyor ve özet olarak ifade edi
lirse, eskiye nazaran (binde 1 arttırma yapılmış oluyor. 
Ancak, ıbu artırmayı yaılnız başına göz önünde bulun
durmak yetmez; çünkü bir taraiftan binanın üzerinde 
bulunduğu arazi değerinde Ibir artma var, bir taraftan 
da, arazi üzerindeki binaların metrekarelerinde art
malar var. Bunlar hep (birlikte mütalaa edildiği za
man, - gazetelerin de çok yerinde ifade ettiği gilbi, 
mesela Hürriyet Gazetesinde- «Emlak Vergisi 4 ka
ta katlanıyor» şeklinde ifade ediliyor, Ben, daha faz
ıla olacağını düşünüyorum. 

Hükümet hedef belirledi; 1985 yılında 37 milyar 
lira olarak beklenen Emlak Vergisi gelirinin 1986 yı
lında 160 milyar liraya çıkarılması amaçlanıyor; bu
nun üstünde de olabilir. Haziran ayında bir genelge 
yapıldı ve o genelgeye göre takdir komisyonları gö
reve geçtiler, tespitler yaptılar. Gazetelerde çıkan 
kesinleşmiş yerleri okuyorum: Anıtltepe Mahallesi And 
Caddesi halen metrekaresi 7 500, yenli tayin edilen 
miktar 200 bin; Mdbusevleri Dögol Caddesi 11 bin, 
50 bin; Eimek Malhallesi 4 üncü Cadde 7 bin, 40 bin; 
BaJhçelievler 1, 2, 3, 4 üncü caddeler 8 bin, 40 bin; 
Maltepe Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 8 500, 350 bin; 
Karanfil Sokak 16 bin, 140 bin; Köroğlu Sokak 8 bin, 
100 bin; Cihan Caddesi 9 800, 130 bin; Sağlık Sokak 
12 bin, 100 bin lira olarak metrekareleri tespit edil
miştir. Değerli arkadaşlarım! şimdi bunlar kesinleş-
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miş olan rakamlardır. Anayasamıziîi 73 üncü mad
desi, ^Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, 
malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür» diyor. 
Şimdi, şurada itiraz hakkı da olmadığına göre; bun
lar tespit edildi, ilan edildi, yenisinde muhtar katı
lacak, bu kesinleşti; fbuna itiraz hakkı da yok; bunun 
itirazı, temyizi yok.,. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN <JBursa) — Muhtarlar 
fiilen katıldı bunlara. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ne ile katıldı? Ka
nunla mı efendim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Evet, sizin 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki oylarınızla bura
dan çıkan kanunla efendim. 

ıBAŞKAN — Devam ediniz sayın hatip. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhtarların da, 
katıldığı ilan edilen değerlere, vatandaşın doğrudan 
doğruya itiraz hakkı var mı Sayın Bakanım? 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi düşünün, bir 
vatandaşın, bk tek dairesi var, enflasyon dolayısıyla 
bunun değeri yükselmiş olaJbilir ve bu vatandaş böy
le bir durum karşısında bu vergiyi ödemeyecek, öde
yemeyince de, kanunlara göre üzerine haciz konup 
satılacak, bu açık bir şey. Burada konuşan uzman ar
kadaşlar, yani meslekleri maliyeci ve iktisatçı olan 
arkadaşlar, bu verginin kaldırılması lazım geldiğini 
ifade ettiler; ben de aynı kamdayım. Bu vergi han
gi iktidar tarafından çıkarılırsa çıkarılsın, o iktidarın 
başına iş çıkarır arkadaşlar... Hangi İktidar olursa 
olsun, o iktidarın başına iş çıkaracak bir vergidir bu. 
Vatandaş bu rakamların hesaplanmasını vesairesini 
yapamıyor, çoğu zaman götürüyor, birtakım kimse
lere, biraz okuma yazma bilenlere, yarım yamalak 
doldurtarak getiriyor; bir de bu tarafı var ve bu bir 
Çıkmaza giriyor. 

Kiralar ne olacak? s Benden evvel konuşan değerli 
arkadaşımın söylediği gibi, bu zamlar yapıldığı za
man, ister istemez, mal sahibi bunu kiralara da akset
tirecek. Yargıtay da, ister istemez - biliyorsunuz bu
gün kiralarla ilgili bir kanun yok; Anayasa Mahke
mesinin iptad kararı karşısında, biz Meclis olarak ge
reken kanunu çıkarmadığınız için, 1963 'ten beri kira 
artış oranları Yargıtay tarafından tayin ediliyor- bu 
durumlar karşısında kiralan yükseltmeye mecbur ola
cak. 
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Bizim bir önerimiz vur; biz diyoruz ki, bugünkü 
nispetleri muhafaza edelim, bu bir; ikindisi, bunlara 
itiraz 'hakkınıgetirelim. ttiraz hakkını getirdiğimiz 
zaman, Anayasadaki iki hükmü de yerine getirmiş 
oluruz. Birincisi, hak arama hürriyetini kısıtlamamış 
oluruz; ikincisi de, gücünden fazla vergi vermesi is-
'tenien kimseye itiraz hakkı vermiş oluruz. 

fifetygılar sunarım. 
©AŞİKAN — Teşdkkür ederim Sayın Ülker. 
'Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerü üyeler; takdir komisyonlarının nasıl teşkil 
edildiği, hangi esaslar çerçevesinde çalıştiklarıyla il
gili kanun tasarısı, bu sene içinde yüce Meclislimiz
den çıkmış ve yapılan değişiklikle, tespit yapılan ma-
halîeninı muMarınıın komisyonlara katılması • esası 
getirilmişti. Tespit yapılan raıafhattemn muhtarının da 
katümasıyla teşkil edilmiş olan komisyonlar, mahalle, 
hatta srifotk bazında tespitlerini yapmışlar ve bu tes
pitler tamamlanmıştır. 

Bu kanun tasarısında, bundan, sonraki tespit dö
nemlerinde komisyonların nasıl teşekkül edeceğini yi
ne ifade etmeye çalışmışızdır. Bundan sonraki takdir 
komisyonlarında, Maliye Bakanlığından temsilci de 
oftnayacafefcır, daha çok mahallî idareler yöneticileri, 
onlarMi seçecekleri tems&ciler ve yine tespit yapılan 
mahallenin muhtarı, komisyonlarda görev alacaklar
dır. 

İtiraz hakkı var mıdır? Komisyonlarla ilgili gö-
iru^eferimizde ifade etmeye çalışmıştık; itiraz hakkı, 
seçilmiş üyeler tarafından yerine getirifelbiliyordu; bu 
üyeler ̂ de, müMar oluyordu veya ticaret odası temsil
cisi, z#aat odası temsilcisi olabiliyordu. Şimdi, takdir 
feömisyonlafniHi tespit etmiş olduğu rakamlara itiraz-
îar, zamanında yapfîmıştır; mahkemeler itirazları de-
fölen^EftHşitir, artık bu iş, memleketimizde tamam-

Şöftâi, takdir edilen değerler, vatandaşlara tebliğ 
edildiğinde, gayet ta'biî ki, vatandaşın itiraz hakkı 
mevcîıiftur. Büz, huzurunuza getirdiğimiz yasa tasa
rısıyla bu konuca fcerlıafif i bir derişiktik getirmi
yoruz. 

Değerli üyeler, birçok değerli milletvekilimizin 
dofeüoduğu bu yüjsde miktarlarına gelelim. Bilindiği 
üaere, bu yüzdeler, işyeri olarak kullanılan binalarda 
kinde 3, meskenlerde de binde 2 idi; ama bunun ya
ni sıra bir de, binde 1 olarak da belediyelere Ay
dınlatma ve Temizletme Harcı ödeniyordu. Mademki 

Emlak Vergisi artık Maliyeye değil, belediyelere öde
necektir (Aydınlatma ve (Temizletme Harcı da bele
diyelere ödenmektedir) o halde, vatandaş iki defa ay
nı yere, Aydınlatma ve Temizletme Harcı ile Emlak 
Vergisini, değişik isimler altında yatırrnasındar, bir 
seferde beraberce ödesinler diye düşündük, bunları 
bir araya getirdik; Aydınlatma ve Temizletme Harcını 
çıkardı'k. Vakıa ikisinin toplamı 5 ve 3 olacak ifcen, 
binde İlik bir artırma getirmek suretiyle, bu rakam
ları binde 5'e ve binde 4'e çıkardık. 

Şimdi bir hesap yaptım; yeni takdir edilmiş arsa 
ve yeni tespit edilecek olan bina değerleri üzerinden, 
bir vatandaşın mülkünün değeri 20 milyon lira ölsün. 
Belki bu takdiıtler sonucunda 20 milyona varmamız 
mümkün olabilir; çünkü su. hususu kabul etmemiz la
zım gelirse, birkaç sene önce yapılmış olan tespit ve 
takdirlerde, emlak bedelleri, hakikaten, bugünün ger
çeklerini yansıtmayacak kadar düşük değerlerde idi. 
Diyelim ki, bugün bir vatandaşımızın kendi payına dü
şen mülkünün değeri 20 milyona baliğ olsun. Bu 
mülkünün değeri 20 milyona baliğ olan vatandaşın, 
yapılan değişiklikle Aydınlatma ve Temizletme Harcı 
'birleştirilerek ödeyeceği farklı Emlak Vergisi 20 'bin 
lira oluyor; bunu 12 aya böldüğümüz takdirde 1667 
lira oluyor. Başka misaller de vermek mümkün; 20 
milyon değil de «200 milyonun oranı ne odur acaba?» 
diye bakıp, bunu 16 bin lira olarak bulmak müm
kün veya «20 milyon olur mu, zavallı garikamn 
mülkü 10 milyon bile değil; olsa olsa 5 milyondur» 
deyip, bunun 1 /4'ünü de elde etmemiz mümkün. 

Ta'biî burada, rakamlara hiç bakmadan birkaç saat 
konuşmamız da mümkün; ama eğer meseleyi hesaba 
kitaba dökersek, getirilmek istenen farkın neye baliğ 
olduğunu ve vatandaşa, iki ayrı vergiyi, iki ayrı za
manda, ayrı ayrı ödetme yerine, belediyeye bir de
fada ödetmenin, vatandaşa getirilecek kolaylığı dü
şündüğümüz takdirde, o kadar da fahiş ve büyüik bir 
olay olmadığını takdir edersiniz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşök'kür ederim Say in Bakan. 
Efendim, «Son söz m*BeSvekilin%âir» hükmüne 

göre, Sayın Barış Can, buyuran. 
H. BARIŞ CAN $inöp) — Sörtt söracağıhi: Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Barış Canv Sayft Fert Melen, 

Sayın Mazhar Haznedar, soru soracaklardır. 
Sayın Barış Can, buyurun. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, söz sı

ramdan vazgeçmemin nedeni, benden önce konuşan 
arkadaşlarımla aynı fikirde oluşumdundir. 
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Ancak, sayın bakanın açıklamasını duyduktan son
ra, soru yöneltmek ihtiyacını duydum. Aydınlatma ve 
Temizletme Harcının kaldırılmış olmasını olumlu bir 
yaklaşım olarak belirttiler. 

'Kaldırılan Aydınlatma ve. Temizletirle Harcı oranı 
nedir? Binde kaçtır? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Binde yâ
rım ve binde l'dir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandı sanıyorum. 
H. BARIŞ OAN (Sinop) — 10 binde 5*dir. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Binde yarım 
ye 10 binde 5'tir. 

BAŞKAN — Sayın Melen, buyurun. 
. FERİT MELEN (Van) — Mükellefin matraha 

itiraz hakkı yoktur. Matraha, sadece mahallenin veya 
köyün mUhtarı mükellef adına itiraz eder, ondan son
ra kesinlesin Mükellef, beyanında serbesttir; ama bu 
asgarî miktara riayet edecektir, bundan aşağı düşe-
ttiez. Binaenaleyh, kendi beyanına itiraz da edemez. 
Sayın Bakanın izahatı zapta yanlış geçti; bu, bir. 

İkincisi, sayın bakan 20 milyonun vergisini hesap 
etti; kendisine yanlış bilgi vermişler; 20 milyonun 
vergisi 100 bin liradır. 

BAŞKAN — Soru anlaşılmıştır. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz, her halde bir karışıklık 
öldü, biraz açıklamada bulunayım? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE A L P T E M O Ç J N (Bursa) — Efendim, 
takdir komisyonlarının nasıl teşekkül ettiğini, takdir 
komisyonlarının tespit edeceği rakamlara kimlerin 
itiraz edebileceğini söyledim. Takdir komisyonlarınım 
tespitlerine muhtarlar ve ticaret odası temsilcileri itiraz 
edebilir. 

Bunlar kesinleşmiş değerlerdir. Bu kesinleşmiş de
ğerler üzerinden,, vatandaşlara, ödeyecekleri emlak 
vergileri bildiriılir; artık o safhadan sonra vatandaş 
devreye girmektedir. Vatandaş, kendisine bildirilene 
itiraz etme hakkına her zaman sahiptir. Vatandaşın 
itiraz ha'fckı elinden ahnmıyor ki... 
• Şimdi efendim, tabiî bu bir hesap kitap meselesi... 

Çok değerli iktisatçı üstatlarımız var; çok teşekkür 
ediyoruz... Şimdi hesabı beraber yapalım; ben ne 
hesap ettim, neyi arz ettim, arkadaşlarımız ne söy
lemek istiyorlar?.. 
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Şimdi ben şöyle bir hesap yaptım; Diyelim ki, bü
tün bu tespitlerden sonra, bir vatandaşın binası, ar-
sasıyla beraber, 20 milyon. Efendim, şimdi bunun 
binde biri nasılbulunur... 

BERİT MELEN (Van) — Binde 5... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Efendim, 
binide 4'ünü bulalım, hay hay. Binde 5 neresi için? 
Binde 5 hesabım yapmıyorum ben; işyeri olarak kul
lanılanı değil, mesken olarak kullanılanın hesabını 
yapıyorum. 

FERİT MELEN (Van) — Binde 4... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Bursa) — Mesken de 
binde diyelim, hay hay efendim, binde 4 olarak tek
lif - edilmektedir. Kabul ederseniz, binde 4'ü 80 bin 
lira eder, bu 80 bin liranın aylık ödenecek miktarı da 
6 667 lira eder; ama ben bu hesabı yapmadım zatı 
âlilerine; benim yaptığım ve arz ettiğim hesap şu 
idi sayın milletvekili; ben binde l'lik farktan bahse
diyorum. «Bu binde l'lik fark zavallı ortadireğe bir 
yük daha getirmek'tedir» diye buyurmuşlardı arkadaş
lar; bu farkın kaç lira olduğunu arz etmeye çalıştım. 
İlaveten gelen binde Tin tutarı 20 bin lira ediyor; bu
nu da 12'ye bölersek ayda 1 667 lira yapıyor. 

Vatandaşın iki defa belediyeye giderek, bir defa
sında vergi, bir defasında aydınlatma ve temizleme 
harcı için ödeme yapması nedeniyle kaybedeceği za
manı, ödeyeceği vasıta masraflarını vesaireyi hesap 

•'ettiğinizde, bahis konusu olan farkın, o kadar da bü
yütülecek bir fark olmadığını arz etmeye çalışmıştım. 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Haznedar buyurun, sorunuzu alayım. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, sayın bakanın biraz evvel yapmış olduğu hata
yı burada ifade etmek için söz almıştım. Yalnız, durum 
aydınlığa kavuştu; fakat kendileri devamlı olarak bin
de l'den bahsediyorlar, aradaki farktanbahsetmiyorlar. 
Eskiden 10 bin lira: seviyesinde olan o verginin, şimdi 
80 bin liraya çıktığını vurgulamaları gerekir; zabıtlara 
o şekilde geçmesinde yarar görüyorum. 

BAŞKAN — Soru anlaşılmıştır. 
Sayın Bakan?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Söyleyecek 
bir şey yok efendim; hesabı açıkça yapitık, neyi hesap 
ettiğimizi arz ettik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

/ 
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Değerdi milletvekilleri, önergeler vardır, geliş sı
rasına göre önergeleri okutuyorum: 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllardaki, aşırı enflasyonunun iyice daralttığı 

imkânları nedeniyle emilak sahiplerinü ödeyemeyecek' 
leri mertebede bir vergi yükü ile karşı karşıya bı
rakmamak amacıyla, bina, konut ve arsa vergi oran-
lanm artırmayı öngören, görüşülmekte olan tasarının 
101 inci mıaddesirukı tasarıdan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mazhar Haznedar 
Ordu 

Haydar Koyuncu 
Konya 

.Turgut G'ül'ez 
'Bdlu 

Doğan Kasaroğlü 
İstanbul 

Ahmet Şarap 
Diyarbakır 

Memduh Yaşa 
tsibanbul 

Namık Kemal Şenltiürk 
İstanbul 

Musa öğün 
Kars 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Emlak Vergilsinin tümüyle kaldırılması için ge-

rekü düzeıtf'emeleri yapmak üzere, görüşülmekte olan 
357 sıra sayılı tasarının 101 dinci maddeslinin komis
yona iadesta'i arz ve teklif ederiz. 

ıSaygı'larımızla. 
Gerekçesi sözlü olarak açıklanacaktır. 

.Memduh Yaşa 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Namık Kemal Şentürk 
İstanbul 

Mazhar Haznedar 
Ordu 

Turgut Gülez 
Bolu 

Turgut Kunter 
Rize 

Eşref Akıncı 
Ankara 

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

sının 101 inci maddesinin konuşmamda açıklayaca

ğım gerekçe göz önünde tutularak aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif edeniz. 

Hüseyin Aydemir 
tzmir 

Davut Abacıgül 
Balıkesiiır 

Hayrullah Olca 
îzmıir 

İhsan Gürbüz 
Oaitay 

Y. Salih Güngörmez 
Koca©! 

Madde 101. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanu
nunun 8 inci maddesinin birindi fıkrası aşağıdaki 
çdkMe değiştirilmiş ve fıkra sonuna aşağıdaki me
tin eklenmiş tür. 

«Bina vergisiniin nispeti binde 4tür. Meskenler
de. bu nispet binde 2 olarak uygulanır.» 

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde mev
cut olup da irnaiikleni tarafından bizzat mesken ola
rak kullanılan binalardan biri bina vergisinden muaf
tır. 

Şu "kadar ki, birden fazla belediye ve mücavir 
alan sınırları içerisinde aynı maikün mesken olarak 
kullandığı diğer binalar için bu muafiyet uygulan
maz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan vergi tasarısının 101 inci mad

desinin tasarı metninden çıkarılmasını öneririz. 

Reşit Ülker 
istanbul 

Mehmet Kemal G'ökçora 
Bursa 

Hüseyin Aydemir 
Izmtir 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

M. Nuri Üzel 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Günseli Özkaya 
istanbul 

Hayrullah Olca 
izmir 

BAŞKAN —' Sayın Haznedar ve arkadaşlarının 
önergesi .ile Sayın Reşit Ülker ve 'arkadaşlarının öner
gesi aynı mahiyettedir, o bakımdan bileştirerek iş
leme koyuyoruz. 
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İÜ. —• YOKLAMA 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
çoğunluk yok; yoklama talep ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kimler istiiyor, saptayamadıim. 
Sayın Oktay, tereddüt yok çoğunluk olayında; 

137 milletvekili var. 
(SHP sıralarından 10 miMetveklilli ayağa kalktı.) 
ÖMER RUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, 10 

mıiıltetvekiM yoklama 'istiyorsa, Başkanlık Divanının 
bunun gereği yapması lazım. 

BAŞKAN — 10 rrMetvekili var mı yoklama is
teyen?. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — «Tereddüt yok 
demekle yenli bir müessese getiriyorsunuz Sayın Baş
kan; İçtüzükte böyle bir şey yoktur. 

BAŞKAN— Hâlâ 10 kimiyi göremiyorum. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

dürikü uygulamada iktidar partisi nilletve'kiılleri yok
lama istedikleri zaıman hiçbir şey söylemediniz. İkti
dar istediği zaman yoklama yapıyorsunuz, muhale
fet yoklama istediği zaman yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sfevînç» dün saymıştım sayın 
üveleri, bugün de saydım; fakat 10 kişinin ısrarlı ol
duğunu görmüyorum. 

Savın Oktay, ısrarlı <mısmız hâlâ?. 
M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Efendilm, yeni 

bir müessese oluşturuyorsunuz; 'bu şekilde bir takdir 
hakkı vok efendim. 

BAŞKAN — İstekMeri yazıyoruz Sayın Oktay. 
M. 'SEYFİ OKTAY (Ankara) — »Sayın Başkan, 

karar veter sayısını da sayıyor musunuz?. 
BAŞKAN — Sayıyorum. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara). — 101'i buluyor 

musunuz efendjim?. 
BAŞKAN — Sayın Oktay, hepsini sayıyorum. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Dün yoklama yap

tınız; 15 daMka sonra yoklama talep edildi, kabul 
ettiniz..., 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
gerçekten, iktidar istediği zaıman yoklama yapılıyor, 
muhalefet istediği zaman yoklama yapılmıyorsa, bu 
nasıl uygulıaıma?. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, iktidar istedi, yoklama 
yapılıyor; muhalefet 'istedi, yoklama yaptayor di
ye bir şey yok. Uygulamamızı birkaç gündür görü
yorsunuz, herhalde yanlı bir uygulama yok. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) 

Sayın Oktay, ben size ısrarlı mısınız diye sor
dum. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Yeni bir mües
sese oluşturuyorsunuz efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Kars).— Israrlıyız efendim. 

H. BARİŞ CAN (Sinop) — Israrlıyız. 

BAŞKAN — Israrlı iseniz, yoklama yapıyorum 
efendimi. 

Yoklama isteyenler : Sayın özcan, Sayın Can, 
Sayın Oktay, Sayın Kuş/han, Sayın Erel, Sayın Ataklı, 
Sayın Emirbayer, tSaym Sevinç, Sayın Cengiz, Sayın 
Nal'bantoğlü. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yoklamanın bir 
amacı da Sayın Başkan, Meclisten çıkan yasalara 
milletvekillerinin vâkıf olmasıdır; bunu da arz ede
yim. 

BAŞKAN — (Anlaşıldı Sayın Can; Başkanlığımız 
kabul etmiştir. 

Yoklamaya geçiyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 

IBAİŞKAN •— Yeterli sayımız vardır. Yoklama
dan sonra gelen apftaldatşlaır bir yasayla isimlerini 
Başıkaniğımııza göndersinler. 

• V, — KANUN TASARI VE TEJöLtFLERtYLE KOIVftSYONLARBAN GELEN DİĞER İSLER (Devam) 

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

BAŞKAN — Kanun tasarısının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

önergelerin sırasıyla görüşülmesinde kalmıştık. 

Sayın Reşit Ülker ve arkadaşlarının önergesiyle 
Sayın Maızhar Haznedar ve arkadlaşlarırıjin önergesi 
aynı mahiyettedir; her iki' önerge de maddenin me
tinden çıkartılmasını öngörmdktedir; bunları bir
leştirerek îşleme koyuyorum. 

Komisyon önergeye katıılııyor mu? 
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MJAN VE.. BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ I 
ALÂATTflN FIRAT (Müş) — Kaittayoruz efen, 
düm. 

BAŞKAN. — Bükiaırat önemeye katoyer mu? 
IMAİL^E VE.GÜMtRıÜK 'BAKANI AHMET 

KURfflCElBIE AUPTBM©Çll!N (Buı]») •— Kajtıtaıı-

BAŞKAN — önerge sahiplerinden açıklama yap-
maik: isteym?.. 

(Bujy ı̂utt Sayın Haaıetdar. 

IAUJÎ" MAZMAR HAZNtEÖAIR (Otjcto) — Salyan 
başkan, değerli arkajdaşlanm; biraz evvel madde üze-
lûnkte gödilşüıtken 101 inci ımkJdeyîe de$fflştir.Ien Em-
Jiak Vergisi ©«lanlarmın portesümiıı ne olaıoağt hulu
sunda fikir vermek üzere bir rakam söylemiştim; bu 
raıksam doğrutoj. Yani, 1986 yıMdaı, Emlak Ver
gisi ımıateellelffleıır, Ü985*e nazaran lClOr milıyar Ira, 
haltta, Idaiha da fazlaı para, ödeyeceMerdar. 

ISaymr bakan biiraiz önce konuyu izah ederken 
feVfcalfertde (haffiilfie aflldıîar;, «20 milyon fraflifc bir gay
rimenkul lolan bir mükellefin ayda ödeyeceği fark 
İÖ66 İkaldü!» ıgübi .blir söz söylediler. 

Gaıyet tabiî, önadla biır moiklta^n üzârinde dunım-
dıilar: Ayma za|m!an|ç[a matfcralhffca da. yüklsefa» otenuş-
tur.. MatrahHa; yülklsdlrne olidluğiu için, astada, o mü
kellef için fark, 1 666 li-ra değil, belki, evvelce 10 
bin lira olan vergisi şimdi 80 bin liraya çıkınuştır. 
Ayım misali veriyor ve bu, 6 bin liranın üzerinde bir 
faırükıtir dlîyöırum.; 6 bin İra; da, bata vatandaşlarımız 
için küçük bir rajkam değildir arkadaşlar. 

iBugün, gürdük gazetelerin birinde bir resim var. 
di; bilmiyorıum, hepkaz gofidünüz rrtü? O resme. 
gazJtt4 yagaötnadaa bak^biten v&dffli satobi Ibfc in
şam ben tasavvur edemiyorum.. Bunları nazarı 
itibara alalım ve lütfen, oylamazla, vatandap.- dafea 
büytfk ktyüet ; altına «kapte» öjdJe^eyeceğ<t bir du
ruma, getirecek ive mülkiyet hakkını aşırı ölçüde ze-
delâyecek ıbiır dlurıumun; ortadan kalkması içsin), bu 
vergi nispetlerini 1319 sayılı Kanundaki nispetler 
olarak kajbujl edelfeı. 

Teçekfcür ederim. (MDP ve. Ba^ıımtzlar sırakr*n-
dfln atık ı̂ l ar) 

ıBAŞJ&AflSJ — Teşekkür âdtoim S*ym Hazımkr. 
IBirlafcte i^İmıe koyduğum önergeleri oyfeıaaa* 

suûMiyorum: Kalbul edeakr... Kaıbui etmeyenle*» 
öûergeterkateui edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
«Ta&arıniin 101 inci maddesinin komisyona iade

sini arz ve teklif ederiz.» 
İstanbul Milletekili Ahmet 

Memduh Yaşa ve arkadaşları, 
BAıSKAN — Kom'iis!yon?.< 
PLAN VE BÜTÇE K0MİSY1ONÜ SÖZCÜSÜ 

ALiÂATTfN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim; 

BSAŞKAN — Htttettaıet?.. 

IMALİYE VE GÜMRÜK BAKAINI AHMET 
KUR.TC3BBE ABJFTEMOÇföN flBursaı) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKIAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
Yok-

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kajbul edenler... 
Katbul etmeyenler... önerge kabul edilmemişjtir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Tasa ra^ 101 inei maddesirtiıı aşağıdaki şeJüiüe 

değiş*ırümelima)nz ve teMtf ederiz, 
İMAI30& ılW. — ITO-isaiyük Emlak' Vergisi Ka-

nununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değişefrilmiş ve fıkra sonuna aşağıdaki metin 
eklenmiştir. 

«Bina Verg&min nispeti binde 4^tür, Meskenlerde-
bu nispet feınde 2 olarak uygulanır,». 

Bflledrye ve mücavir afea sımrtan içecasinde mev
cut oDup da, malikleri fom£mSaa bizzat meüfcto ola
rak ku&amlaıı bimparâm bira Bina Vergisündm 
muaftı*. Şu Ikokter- k i birden) f*^ betada ve raü-
cavir alan sjmrlaıa içerisiöde aynı malik* m ü k e » 
olarak kullandığı dliğec binadan üçfortoa «ww%ıfcı^r* 
gulanmaz. 

tzmif Milletvekili Hüseyin 
Aydemir ve Arkadaşları 

BAiŞaıiAN - Kcsmsyon?., 
K-AN VE BÜTÇE KIOMJlSf¥!(»ftJ SÖZOÜSÜ 

ALÂAfFTÎN FIİLAT (Mu^ —KsBtıtmıyomB ef«odWn. 
-BA^CAN —HüMimet?.. 

(MAHİYE • VE GÜMRÜK BAtKMNir' AMMEr 
KORTCEIBE AL9?rrEIMÖÇ(f!N (Bursaj) — Kafrirhı-
yoruız, 

İBAiŞKAN— önergesafelblL?.. 

HÜSEYİN AYDEMİft (İzmir) • — Dafaa önce 
açJrt*mi|ö.«i «feodim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum.: 
Kabul ederler... Kabul etmeyenler... önerge Kabul 
edilmemiştir. 

101 inci (maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka(bul 
eidmler... Kabul etmeyenler,,. Makide kabul ediltoıiş-
tir. 

102 mci maddeyi olkutuyorutm': 

iMadde 102. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Ka
mununum 1!1 inici malddesimin 'birimdi fıkrası aşağılda-
ki) şekilde değiştirifaişttiıv 

ı«fBima Vergisi ilgili belediye tarafımdan miükele-
fin beyaniı üzerime yılık olarak tarih ve tajhakkuk 
ettirilir. Şu kadar İki, (bir il veya ilçe hududu içeriL 

sinide birden fajzllıa belediye oliması hallinde belediye 
ve mücavir alan sınırlara dışımda bulunan binalara 
ait Bina Vergisini tarha yetkili olarak belediye ilgili 
valiler tarafından belirlenir.» 

. .BAŞKAN —- Madde üzerimde MDP Grubu 'adı
na Sayın Ali Mazhar Haznedar şahısları adına da 
Sayım Hüseyin Aydemiir ve Hilmi Nalbamtıoğlu söz 
istemişleridir. 

ISayın Maızflrar Haznedar; buyurun efendim. 

IMDP GRUBU ADINA ALÎ MAZHAR HAZ
NEDAR (Ordu) — Saiym Başkam, değerli milletve
killeri; tasarının bu maddesiyle 1319 sayılı Kanun
la geiriltmiş olan sistem tamamen değiştiriliyor. 1970 
sepeğimde Emlak Vergisinıim tarih, ta|hakkuk ve tahsili -
Maliliye Bakanlığıma 1(31119 sayılı Kamunla; bırakılmış 
iken, aradan; onlbeş seme geçtikten sonra, şimdli tek
rar geriye dönüp ve bu defa da, il özel idarelerime 
değil de, belediyelere bırakıyoruz. 

Çok iyi bildiğimiz gibi, 1935 senesinde çıkarılmış 
olam 21871 sayılı Karlıumla, Emlak Vergisinin (o za
man Bliına ve Arazi Vergilsi olarak ifade edilen bu 
verginin) tarh, tahakkuk ve tahsili il özel idarelerine 
»bırakılmış idi. IBu ıkanıun, 35 sene uygulandı, 1970 
senesine gelindi, 1970 senesinde 13Iİ9 sayılı Kanıum 
çıkarıldı. Kanumun çıkarılma esbabı mucibesi ne idi? 
1319 sayılı Kanun, sistemde esaslı bir değişiklik vü
cuda getiriyordu,. O değişiklik ne, idi? Evvelce tahrir 
esasıma dayalı olan vergi tamsilajtı hadisesi, bu sefer, 
mükelleflerin vereceği ibeyanmame sistemimi• .jgettiır-
mektoe idi ve beyammame sisitleirnimji getirdiği içim -
dikkat buyurumuz - o tarilhte 'kamunun gerekçesi bu 
işim Maiye Bakanlığınca yaıpimajSimMi gerekli otöia-
ğu şeklimde ifade etflilimişıti Niçim öylle idi? Çünkü, 
Emlak Veırgilsimdle d)e rayiç bedel sistemi - asgarî ıver-

I gi değerdnjin ötesinde, rayiç bedel sistemi - getirilmiş
ti. 

Gerekçede deniliyor ki, rayiç bedel sistemi sade
ce Emlak Vergisinde değil, Elmlak Alım Vergisin
de, Veraset ve İnitifcaJ Vergisinde, Gelir Vergisinde, 
Kurumlar Vergisinde ve o tarihte daha müzakere 
Ihaılimide olan Değer Artış Vergisinde de esas alıımam 
bir sıislteim idi. 

'Bimaemailöylh, bunda, «Otokomtrolü temin edebil-
mek Ibafcımıınjdam, o vergileri talfosil eden Maiye Ba-
Ikanlığınjim, hu verglîyjj de tajhlslil eltmesi ye böylelikle 
bir kontrol sistelminim getirilmesi gerekli görülmüş
tür» diyor. Şimdi bakıyoruz, bugÜm o gerekçe orta
dan kalktı mı? Hayır, ibiraz evtvel saydığım vergileri 
yine .Maliye Bakanlığı tahsil. ediyor; ama sanki on-
beş sene evvel bu hadise mevcut değilmiş gibi, şim
di tultuyor Maliye Bakanlığı, bunu belediyelere bı
rakıyor. 

İY'ime aynı gerekçede ifade edilen bir husus ta, 
böylelikle Maiye Bakan|lığımın! gaiyet ucuza, az bir 
masrafla bu verigiyi tahsil edeceği ifalde ediliyor idi, 
Çünkü, «Ayma elemanlar, benzer bir talkım vergileri 
de tajhlsil ediıyorlar; o eflömamlara; ban'bu hizmeltliı yap-
tırumm» diye düşünmüş devrin 'Maliye Bakamı ve 
yüce Meclis de, bumu uygum görmüş ve o sisteme 
dönıülirnüş. 

IBaşka bir gerekçe de şui: «!Ma|hallî idarelere aşıra 
derecede masraf yaptırlmaimak için, eleman temimi 
suretiyle bu vengirin/ Maflilye Bakanlığı tarafından 
tahisiil edlrnesi uygun goriülmüşür» diyor. Sisltemdle 
en ufak bir değişiklik yok; bugün ne ise, 1970 se
nesinde aynı. O zaman bu vergi niçin geliyor? Bu 
sual çioik haklı olarak akliıırmza takılıyor. 

Bu kanunun gerekçesinde demiyor ki: «Elmlak 
Vergisii bir mahallî vergidir, Ayrıca, belediyeleri-
ımlkin, yapacak pek çok işi vardır; paraya da ilhltıi-
yaçliarı vardır, Bimaemaleylh, bu vergiyi onun içim 
getMıyıoruz,» 

I Şimdi, konumum biraz gerisime doğru gitmek isti-
yorum. 1970 senesinde 1319 sayılı Kamum çıkıitktam 
sonra, aynı kamunda bir hüküm dahaı vardı; o hü
küm, mahallî idarderdenı hu1 vergi gellirierimıi almak 

I suretiyle onların malî durumlarını zayıflatmış olma
mak içlim, 1319 sayılı Kanunum 38 inici maddesiyle, 
Maliye Bakanlığımca; tahsil edilecek bu vergilerim 
yüzde 45'imim ıbeledliyellere, yüzde 351inim it özel adla-

I relerine verileceği ifade edilmişti ve bu şekliyle kanun 
I uygulanmaya) başlaidiı (Maliye Balka|nlığı ne yapıtı? 
I Maliye Bakanlığı evvela teşkilat kurdu, emlak vergi 
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daireleri M a s etti, okıajya; da; yeni elemanlar aidi; 
ayrıca, birtakımı uzman elemanlar yetiştirip, teşkilatı 
da; Ibıu 'hale gdüirdi. 

Şimdi biz, bu vergiyi, tutuyoruz, belediyelere dev
rediyoruz; .Onlbeş senelik uygularmadam sonra, Maıli-
ye Bakanlığınım bu teşkilatı dla burada durur ilken, 
belediyelere, «Süz dte bir ıteşkilalt kurun, bunu yü
rütün» diyoruz, ©uın|um meticelerimi biraz sonra izah 
edeceğlkn. 

1970 senesinden 1981 senesine geliyoruz; biraz 
evvel arz ettiğim 38 inci mafdde, mahallî idarelere 
genel bütçe vergi tahsilatından pay ayrılmasıyla, il
gili 23180 sayılı Kanunla ortadan kaldırılıyor; bura
da genel bütçe vergi tahsilatınım yüzde 5'i betediye-
lere, yüzde il'i de il özel idarelerime verilecek tarzda 
yemi bir düzenleme gdtâriiyıor ve «Artık Emlak Ver-
gMne gerek yoktur, onu Mailye tahsi eitsin diyor-
lan; Maliye tahsil etmeye başlıyor. Demin söyledi
ğim gibi, Maliye, o teşkilata da; kurmuş vaziyette; 
Maliye bu işi, bu hizmeti yürütüyor. Aislında, fc> teş
kilat dalhli, bugün tam alarak baişarıya, ulaşalmaımış 
vaziyettedir. Bunun için söylüyorum? Gayet basit; 
bu hükümelJJn getirmiş olduğu iki bütçe gerekçesine 
bakın... 1985 Yılı Bütçe Gerekçesinde diyor ki -hem 
de yılın Somuna, yaklaşılmış- «11985 senesinde Emlak 
Vergisiinden 37 ımilyar lira tahsilat bahis konusu» Ge
lirler aral&ınlda 37 milyar lirayı görıüyarsumuz... Ara
dan 10 aiy geçmiş, 1986 yılı bütçe gerekçesini elimize 
alıp bakıyoruz; o 37 miyar liralık vergi tahsilatı, 
3Q miyar liraya inmiş. Maliye Bakanlığı 'bu uzman 
ve tecrübeli1 teşkilatıyla dahli, verginin miktarını tajh-
min edemiyor, talhlsilaıtıımı yapamıyor, Şitmdi biız tu
tacağız, bumu hiçbir teşkilatı mevcut olmayan bele
diyelerle devredeceğiz!.. 

Biraz evivel gerekçeyi söyledin; bunu devreder
ken, hükümet fevkalade politik davranarak, mahalî 
idareler yanında yer allııyormuş intibaı içinde, hissi 
iîçimde ve imajı içimde, aslımda, başka bir şey yapı
yor: Bu kanunun biraz sonrakli veya, belki önümüz
deki hafta mlülzakerelerinde bir 127 ncıi maddeye ge
leceğiz; bu maddeyle, biraz evvel söylemiş olduğum, 
2380 sayılı Kamun ve onu tadil edem 3C04 sayılı 
Kanunla ıbdedlîyelere ve il özel idarelerine verilmek
te olan paylarda; fevkalade büyük azaltmalara; gidi
liyor;. Bu düzenleme yapılalı daha 1,5 yıl olmadı; 
bu Meclis karar verdi, bu hükümet karar verdi; o 
taılilhlte uygun görmüşlerdi. İBo 127 nci maddeyle 
onu genel bütçe vergi gelirleri içime ahyör, 'buradan 
tahsil edeceği 30 miyar lira; seviyesindeki para ye-
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rime, il özel idareleri ihariç, yalnız belediyelerin ce
binden - 1986 yılı rakamlarını alırsanız - 57,5 milyar 
lirayı bütçeyeirajt kaydediyor.. 

'Binaenaleyh, bir taralfltan sanki ibele'diiyelere (bir 
gdir temin ediyormuş gibi görülüyor, öte yandan 
aslında, Hazine, tnıefli Hazine zihniyetiyle hareket 
ediyor). Bu, getirilen tasarımım ruhu budur. 

Biraz evvel, rakamın epeyce yüksek olacağımı 
söylemiş offirnakla beralber, kan'una göre, bu payın 
'yüzde 85'i (belediiiyelere gidecek, yüzde 15'i il özel 
idamelerime gidecek. Ayrıca bir madde daha var; bu 
maddeye göre, Bakanlar Kurulu isterse, 1986 yık 
'için bu tajhslilaıtın yüzde 40 kadar azalltılllmasıma ka
rar verebilecektir, 1987 yılı için de yüzde 20 kadar 
azaltılmasına karar verebilecektir,. Siz 100 milyar lira 
diye düşünseniz, ylüzde 4Qfın|i düştüğünüz zaman, ge
riye zaten 60 milyar lira kalıyor; bu 60 milyar liranın 
da; yüzde 151i- il özel idarelerime gidiyor. 

IBir başka şey daha söyleyeyim'; Eğer bir büyük 
belediye sınırı içinjdeyse, o talkldirdle belediyeye ka>-
lan pay, demin söylediğim gibi yüzde 85'de olmu
yor, yüzde 63,5'a iniyor. Bir taraftan yüzde 1 hissesi-
nli kestiğiniz için belediyenin 57,5 miyar liralık pa
rasına elkoyıüyiorsuınjuz, Öte yandan yüzde 40 azaltma 
olur ve demin söylediğim şartlar da tahakkuk ederse, 
!bu rakamın çok altında - eğer belediye o verginin 
tamamımı top'laya|bilirse, ki, imkânsız - bir imkân 
isaglamış gibi görünüyorsunuz. Bu, Ibelediyelerin su
reti kajtiyede lehine değil, tamamen aleyhinedir. 

CAHİT TUTUM (BaMtesir) — Hele küçük be
lediyelerin... 

ALI MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — 
Şimdi onu arz edeceğim. 

Üstelik bu verdiğim rakam, global olarak, tüm 
gelirlere ait olan bir hesaplamadır. 

Belediye dediğiniz zaman, İstanbul Belediyesi, 
Ankara Belediyesi, izmir Belediyesi gibi veya nü
fusu 50 binin, 100 binin üzerinde olan belediyeleri 
düşünmeyin; küçük kasaba belediyelerini düşününüz. 
Biliyorsunuz, bir yerde belediye kurulabilmesi için 2 
bin nüfus esastır; nüfus 2 binin üzerinde olduğu za
man o yerde belediye kuruluyor. Bu belediye, tu
tacak, iki veya üç eleman istihdam edecek, arazi ver
gisini, bina vergisini, arsa vergisini tahsil etmeye 
kalkacaktır. Bunun imkân ve ihtimali olmadığı gibi, 
evvela yapacağı masraf, alacağı vergiden mutlaka 
daha fazla olacaktır. 
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Hadisenin bir başka yönü: Ne de olsa, belediye
lerin politik bir makam olduğunu da unutmamız la
zım; bunu görmezlikten gelemeyiz. 

Elinde, Emlak Vergisi gibi, sahraları çok yakın
dan ilgilendiren bir verginin tarh, tahakkuk ve tah
sili imkânı bulunan bir belediyenin, eğer isterse, 
pekâlâ, politik amaçlarla bu yetkisini kullanabile
ceği ihtimali o kadar da uzak bir ihtimal değildir. 
Böyle olduğu takdirde vatandaşın çekeceği çileyi siz 
düşünün... 

Onun için, bizim önerimiz şudur, diyoruz ki, 
mademki Maliye ve Gümrük Bakanlığı aldığı para 
ile geçinemiyor, daha fazla para istiyor; peki onu 
alsın; ama başka türlü. Şimdi söyleyeceğim... Madem
ki belediyelere ve mahallî idarelere, hakikaten, ger
çekçi olarak, mevcut gelirlerin üzerinde bir gelir te
min etmek istiyoruz, Emlak Vergisini verelim; ama 
nasıl verelim? Diyoruz ki, 1319 sayılı Kanun kal
sın, bir. 

İki: 1319 sayılı Kanunun 2380 sayılı Kanunla il
ga edilen 38 inci maddesine benzer bir madde ge
tirelim. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR' (Devamla) — Bi

tiriyorum Sayın Başkanım. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi. Nalbantoğlu'nun, 

Erzurum ili Şıh Köyünde TEK Genel Müdürlüğünce 
istimlak edilen sahaların istimlak bedellerine ilişkin 
sorusu ve Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü
relin yazılı cevabı (7/721) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için 
aracfhğfflizı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hîlmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Bu madde ile Maliye we Gümrük Bakanlığı tara
fından tahsil edilecek bu verginin, «sterseniz takdir 
edin, ben mesela diyorum ki, yüzde 50'şi Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına kalsın; diğer yüzde 50'si, bele
diyeler ve il özel idarelerine bu kanunda derpiş «di
len nispetler dahilinde dağıtılsın. 

Kanımızca en uygun çözüm, kesinlikle budur. 
bunun dışındaki çözümler, ileride büyük sorunlar 
yaratacaktır ve bunlar sureti katiyede mahallî idare
lerin lehine olmayacaktır. 

Bunu arz eder, teşekkürlerimi sunarım. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür-ederim Sayın Haznedar. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur; 
6 saattir çalışıyoruz. 

önergeler ve bu önergeler üzerinde söz isteyen 
arkadaşlarımız vardır... 

Bu nedenle, 10/8 esas numaralı Meclis Araş
tırması önergesi üzerindeki öngörüşmeleri yapmak 
ve gündemdeki diğer konuları sırası ile görüşmek 
için, 3 Aralık 1985 Salı günü saat 14.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.55 

• > 

Soru 1. TEK Genel Müdürlüğünün Erzurum'da 
TEK Bölge Müdürlüğü tesisleri için Şıh Köyünde 
istimlak ettiği sahaların istimlak bedeli ne kadardır? 
Şimdiye kadar kaç TL.'sı ödenebilmiştir? 

Soru 2. Bu istimlak edilen sahanın kamulaştır
ma bedelleri neden ağır ödeniyor? 

Soru 3. Ağır kış aylarının başladığı şu günlerde, 
gecekondusu yıkılan vatandaşların ev kiralamak ve 
odun kömür almak gibi sorunlarını bu alacakları 
para ile çözeceklerinden kamulaştırma bedteUerinin 
ödenmesi çabuklaştırdamaz mı? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 180 



T. ft M. M* B: 35 28 , 11 , 1985 0 : 1 

T.C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 27.11.1985 
Basın ve Halkla ilişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: 71-053-2 3117 20373 

Konu: Yazılı soru önergesinin cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 5.1.1985 gün ve 7/721-46*34/179S6 sayılı ya
zınız. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İli Şıh Köyünde TEK Genel Müdürlüğün
ce istimlak edileli sahaların istimlak bedellerine iliş
kin yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar aşağıda su
nulmuştur. 

1. Kamulaştırılan alan 189 370 m2 olup, kamu
laştırma bedeli 512 452 131.— TL.'dir. Kamulaştırma 
bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi banka aracılığı 
ile yapılmaktadır. Banka dekontlarının gelmesindeki 
gecikmeler nedeniyle bugüne kadar ödenen kamulaş
tırma bedellerinin miktarı kesin olarak bilinememek
le beraber, yaklaşık olarak 250 000 000.— TL. öden
miş olduğu anlaşılmıştır. 

2. TEK'in içinde bulunduğu nakit sıkıntısı nede
niyle istimlak bedellerinin hak sahiplerine ödenmek 
üzere Erzurum'daki bankaya gönderilmesinde bir 
miktar gecikme olmuştur. İstimlak bedelinin bakiyesi 
olan 200 milyon liranın tamamı 1.11,1985 tarihinde 
Erzurum'a gönderilmiştir. 

istimlak bedelinin tamamı böylece Erzurum'a gön
derilmiş olmasına rağmen Tapu İdaresi, TEK'in bu 
bölgedeki işleri için bir günde 5 -10 adet işlemi yürü
tebilmekte olduğundan, tapuda rızaî muamele için • 
zaman kâfi gelmemekte, gecikme olmaktadır. 

3. Kamulaştırılan gayrimenkuller üzerinde, tapu 
maliki dışında bazı şahıslarca gecekondu tipi mes
kenler yapıldığı, meyveli - meyvesiz ağaçlar dikildiği 
görüldüğünden, bu unsurların rayiç bedelleri zarar-
ziyan şeklinde ödenmek üzere takdir komisyonuna 
tespit ettirilmiştir. Tapu malikleriyle birlikte bu kişi
lere de noter marifetiyle tebligat yapılmış ve Erzu
rum TEK Bölge Müdürlüğüne müracaatlarında be
deller kendilerine ödenmiştir. Bedeli ödenmeden hiç
bir taşınmaza elkonulmamıştır. Binaların yıkımı da 
sahipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

istimlak bedellerinin ödenmesine ait işlemlerin ça
buklaştırılması için TEK'in mahallî teşkilatına ge
rekli talimat verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Bakan 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlinde ödeneksiz yaptırıldığı iddia edi
len işlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail,Saf a Giray'in yazılı cevabı (7/722) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Bakanlığınıza bağlı Erzurum'daki üni
telerinizden (Yapı ve iskân Bölge Md., Karayolla
rı Bölge Md„ vb.) hangilerinin müteahhitlere ne ka
dar borcu vardır? Hangilerinin kamulaştırmadan ne 
kadar borcu vardır? 

Soru 2. Bu borçlar neden ödenmiyor? Bu borç
lar için Devlet tahvili verildiği doğru mudur? 

Soru 3. Erzurum'daki bakaftkk ünitelerinizden 
ödeneksiz yaptıkları işler var mı? Bu ödeneksiz yapı*' 
lan işler nerelerde, hangi işler ve tutar değerleri kaç 
TL.'dir? 

örneğin: Polis lojmanlarımın hiç parası yokmuş. 
Bu parası ve ödeneği olmadan inşaatlar neden yap
tırılıyor? 

Soru 4. ödeneksiz yaptırılan işler için bir tetkik 
yaptırır mısınız? Zamanında ödenek tefriki yaptır
mayı uygun bulur musunuz? 

T.C. 
Bayındırlık ve iskân 28.11.1985 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/3672 

Konu : Erzurum Milletvekili Saym Hilmi 
Nalbantoğlu'nun yazılı soru öner
gesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 5 Kasım 1985 gün ve 7/722-4635/179S7 sa

yılı yazınız. 
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Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun «Erzurum Hinde ödeneksiz yaptırıldığı iddia edi
len işler» hakkında Bakanlığıma yöneltmiş olduğu ya
zılı soru önergesinde belirtilen suallere ilişkin cevap
larımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Bakanlığınıza bağlı Erzurum'daki ünite
lerinizden hangilerinin müteahhitlere ne kadar borcu 
vardır? Hangilerinin kamulaştırmadan ne kadar bor
cu vardır? 

Cevap 1. Bakanlığımız bünyesindeki kuruluşları
mızın Erzurum ilinde teşkilatı bulunanlardan, bir tek 
Karayolları Genel Müdürlüğü 12 nci Bölge Müdür
lüğünün 31.10.1985 tarihi itibariyle 18 000 000.— 
TL. müteahhit borcu olup, kamulaştırma borcu ise 
450 000 000.— TL.'dir. 

Soru 2. Bu borçlar neden ödenmiyor? Bu borç
lar için Devlet tahvili verildiği doğru mudur? 

Cevap 2. Birinci cevapta da belirtildiği gibi, yal
nız bağlı kuruluşumuz Karayolları Genel Müdürlüğü 
nün katma bütçeli bir kuruluş olması ve ödemelerini 
ancak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından aldı
ğı nakit ve Hazine bonosu vermek suretiyle yapması 
ve gerek nakit ve gerekse Hazine bono akışının yeter
sizliği nedeniyle ödemelerinde gecikmeler olmaktadır. 

Ayrıca, Afet işleri Genel Müdürlüğümüzün 1984 
yılı bütçe ödeneğinden 1985'e devreden 10 143 546 000 
TL.'den bono olarak 1985 yılında verilen ödenekten 
804 091 940 TL.'si Erzurum-Kars illerinde 30.10.1983 
tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle T. Em
lak Kredi Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle yap
tırılan inşaatlar için adıgeçen bankaya bono olarak 
ödenmiştir. 

Erzurum İlinde teşkilatı olan diğer kuruluşları
mızda müteahhitlere ödeme yapılmama gibi bir hu
sus sözkonusu olmayıp, borç karşılığında da Devlet 
tahvili verilmemektedir. 

Soru 3. Erzurum'daki bakanlık ünitelerinizden 
ödeneksiz yaptıkları işler var mı? Bu ödeneksiz ya
pılan işler nerelerde, hangi işler ve tutar değerleri kaç 
TL.'dir? 

Cevap 3. Bilindiği gibi ödeneği olmayan bir iş 
yapılmamaktadır. Ancak örnek olarak belirtilen Po
lis Lojmanları ile ilgili meselenin harcama kaleminde 
ödeme sıkıntısı bulunmasına rağmen Yapı İşleri Ge
nel Müdürlüğümüz aktarma yolu ile bu sıkıntıları gi
dermektedir. ödenekleri de peyderpey mahalline gön
derilerek ödenmektedir. 

Diğer afet konuları ile ilgili ödemeler ise Afetler 
Fonundan karşılanmaktadır. 

— 182 

2 8 , 1 1 , 1 9 8 5 O: 1 

Soru 4. ödeneksiz yaptırılan işler için bir tet
kik yaptırır mısınız? Zamanında ödenek tefriki yap
tırmayı uygun bulur musunuz? 

Cevap 4. ödeneksiz bir iş yaptırılmadığı gibi, 
bütçe ile tefrik edilmiş olan ödenekler mahalline za
manında gönderilmiştir. 

ödeneksiz iş yaptırılmaması ve ödeneklerin za
manında gönderilmesi hususlarında her zaman azamî 
hassasiyet gösterilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli BigadiçJlçesi Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Müdürüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/744) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Teşkilatında kadrolaşma ile ilgili aşa

ğıdaki soru önergemin yazılı olarak Sayın Başba
kan tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı say
gılarımla arz ederim. 

Davut Abacığil 
Balıkesir 

1. 12 Eylül öncesinde Balıkesir İline bağlı Bi
gadiç İlçesi Cumhuriyet Lisesinde öğretmen iken, aşırı 
sağ bir partinin yandaşı olarak tanınan ve öğrenci
lerin yakasındaki Atatürk rozetlerini çıkarttırdığı iddia
sıyla hakkında soruşturma açılan ve bunu itiraf eden 
bu öğretmenin halen Bigadiç Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü yaptığı gibi İlçe Kaymakamına da 
vekalet ettiği, 

2. Bu öğretmen geçen yıl isteğiyle Akçaabat il
çesine nakledilmiş ve üç ay kadar önce de tekraren 
Bigadiç ilçesine atanarak Devletten 139 bin, ikinci
sinde de 168 bin lira harcırah aldığı, üstelik Akça
abat ilçesine atandığı sırada da aile harcırahı almış 
olmasına rağmen ailesini götürmediği 15.7.1985 ta
rihli Milliyet Gazetesinin 8 inci sayfa, 7 nci sütunun
da çıkan bir yazıdan anlaşılmaktadır. 

a) Bu öğretmen hakkında yapılan tahkikatın 
sonucu nedir? Adlî ve idarî ne. gibi bir işlem yapıl
mıştır? 

b) Harcırah aldığı halde eşini memuriyet yeri
ne götürmemiş olmasından dolayı hakkında ne iş
lem yapılmış ve ödenen harcırah istirdat edilmiş mi
dir? 
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c) Bigadiç'ten tayin edilen bir öğretmenin tekra-
ren mükâfat olarak Millî Eğitim Gençlik ve Spor Mü
dürlüğüne tayinini adaletli ve yasalara uygun buluyor 
musunuz? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 28.11.1985 

Spor Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı: 310.MEV.D.BŞK.Pln. 

Koord.Şb.(731) 204297 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığın 13.11.1985 gün ve Kanunlar 

ve Kararlar Genel Müdürlüğü 18/106-1207/06627 sa
yılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in Sa
yın Başbakanımıza tevcih ettiği, 

ilgi yazı ekinde alınan ve Sayın Başbakanımız 
adına tarafımdan cevaplandırılması istenen soru öner
gesi ile ilgili açıklama aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Hikmet Köseoğlu, Bigadiç Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Müdürlüğüne, Balıkesir Valiliğinin 31 
Ağustos 1984 gün ve 4512 sayılı teklifi üzerine Ba
kanlığımızca da gerekli soruşturma yapıldıktan son
ra 5.2.1985 gün ve 3370 sayılı kararname ile atan
mıştır. 

2. Ancak sözkonusu valilik teklifinden önce adı-
geçen Bigadiç Cumhuriyet Lisesi öğretmeni iken 1984 
yılında Tayin ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre 
genel nakil isteğinde bulunmuş olup, kıdem ve ih
tiyaç durumu dikkate alınarak 15.8.1984 gün ve 
14225 sayılı kararname ile Trabzon ili Akçaabat 
imam - Hatip Lisesine atanmıştır, ilgili bu görevine gi
derken 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah 
almıştır. Daha sonra Bigadiç Üçe Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü görevine atanmış ve bu görevine 
giderken de Harcırah Kanununa göre kendisine har
cırah ödenmiştir. 

a) Bu öğretmen hakkında herhangi bir tahkikat 
b) ilgilinin harcırah aldığı halde ailesini götür

mediğine dair herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır. 
c) Yukarıda da belirtildiği üzere ilgilinin Biga

diç Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ata
ması Valilik teklifi dikkate alınarak ve yürürlükte
ki mevzuata uygun olarak yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor 

Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Bingöl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce 1.5.1985 
tarihinden bugüne kadar yapılan ihalelere ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'in yazılı cevabı (7/767) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığını
zı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Bingöl «Bayındırlık - iskân Müdürlüğün

ce 1.5.1985 tarihinden bugüne kadar 50 milyon üze
rinde yapılan ihale işleri kimlere ve ]% kaç tenzilatla 
verilmiştir? 

Soru 2. Bu işlerden tasdik edilmeyen ihaleler 
hangileridir? Sebebi nedir? 

Soru 3. Bu benzer biçimli cereyan eden ihale 
işlerinin merkezde onayı sırasında irfan Güngör isim
li görevlinin büyük etkinliği olduğu ve bazı işleri ya
sal olmadığı halde onayladığı, bazılarını yasal oldu
ğu halde onaylamadığı doğru mudur?"' 

Soru 4. Bu şahsın Afet işleri Genel Müdürlüğü 
görevine atandığı sırada (INOt BABA) tarafından kur
ban kesilerek Genel Müdürlük Önündeki ağaca asıl
dığı doğru mudur? 

Soru 5. Örneğin; Kığı Polüs lojmanı ile Genç 
Selvi Temel Eğitim Okulu ve Kığı İlçesinin Adaklı 
Nahiyesine bağlı bir köydeki 346 milyonluk 57 adet
lik afet konutu ihaleleri işlerini tetkik ettirmeniz 
mümkün müdür? 

TC 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 28 . 11 . 1985 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/3676 
Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 

Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 Kasım 1985 gün ve 7/767/4813/18400 sa

yılı yazınız. 
ilgi yazınız ilişiğinde alınan, Erzurum Milletvekili 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Bingöl (Bayındırlık ve 
Uskân Müdürlüğünce 1.5.1985 tarihinden bugüne ka
dar yapılan ihalelere ilişkin Bakanlığıma yöneltmiş ol
duğu yazılı soru önergesi hakkında yapılan inceleme 
ve işlem sonuçlarına dair cevaplarımız aşağıda sunul
muştur. 
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Soru 1. Bingöl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğün
ce 1.5.1985 tarihinden itibaren bugüfte kadar 50 mil
yon üzerinde yapılan ihale işleri kimlere ve '% kaç 
tenzilatla verilmiştir? 

Cevap 1. Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Mü
dürlüğünün Bingöl iBayındırlık ve İskân Müdürlüğün
ce 1,5.1985 tarihi itibariyle yapılan ihaleler; 

a) 50 000 000 TL. keşif bedelli Bingöl - Yetiş
tirme Yurdu Atölyeleri İnşaatı % 15,85 indirimle Ha
san Bazencir'e, 

b) 265 000 000 TL. keşif bedelli Bingöl - (Bayın
dırlık ve İskân Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı % 
17,10 indirimle Ali Rıza Elçiçek'e, 

c) 349 000 000 TL. keşif bedelli Bingöl - Mer
kez Polis Lojmanı İnşaatı % 16,21 indirimle Etem 
Gülbay'a, 

d) 85 000 000 TL. keşif bedelli Kığı Polis Loj
manı İnşaatı % 23,30 indirimle Ömer Osman Kılınç'a, 

e) 324 000 000 TL. keşif bedelli Kığı Hasbağlar 
Köyü 54 adet Afet Konutu İnşaatı % 13,53 indirim
le Haydar Baylaz'a, 

f) 228 00a 000 TL. keşif bedelli Bingöl - Mer
kez Oğuldere 38 adet Afet Konutu İnşaatı % 13,90 
indirimle Ali Rıza Elçiçek'e, 

g) 342 000 000 TL. keşif bedelli Kığı - Arıca Kö
yü 57 adet Afet Konutu İnşaatı'% 7,25 indirimle Ali 
Rıza Elçiçek'e ihale edilmiştir. 

Soru 2. Bu işlerden tasdik edilmeyen ihaleler 
hangileridir? Sebebi nedir? 

Cevap 2. 135 000 000 TL. keşif bedelli Bingöl -
Genç Servi Temel Eğitim Okulu'nun Yatılı Bölge 
Okulu'na dönüştürülmesi inşaatına ait geçici ihale 
Bakanlığımızca uygun görülmemiştir. Yeniden ihale 
edilmek üzere 'Bingöl Valiliğine talimat verilmiştir. 
Sebebi ise; yazılı ihbar ve şikayet üzerine yapılan in
celemede İhaleye katılan '2 mütealh'hidkı <% 65 % 70 
indirim teklifleri vererk şikayet dilekçesinde belirtil
diği gibî indirim oranları ortalamasını saptırma giri
şimleri olmuştur. 

Soru 3. IBu benzer biçimli cereyan eden ihale iş
lerinin merkezde onayı sırasında İrfan Güagör isimli 
görevlinin büyük etkinliği olduğu ve bazı işleri yasal 

Not: Giind&Min 4 üncü sayfâsmm (X) 3Jdeki (S. 
düzeltilmiştir. 
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olmadığı halde onayladığı, bazılarını yasal olduğu hal
de onaylamadığı doğru mudur? 

Cevap 3. Böyle bir durum söz konusu değildir, 
Mahalline yetki verilerek, mahallinde yapılan iha

leler de şikâyet vaki olduğu zaman ihale evrakları 
Bakanlığımız, Yapı İşleri Genel (Müdürlüğünün Ya
pım Dairesi Başkanlığı'nda incelenmektedir. İncele
menin sonucu, 2886 sayılı Yasanın 31 inci maddesine 
uygun olarak tasdik veya red edilmesi gerektiği be
lirlenerek ilgili makamın imzasına sunulmaktadır. 

Soru 4. 'Bu şahsın Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
görevine atandığı sırada (tnci Baba) tarafından kur
ban kesilerek Genel Müdürlük önündeki ağaca asıl
dığı doğru mudur? 

Cevap 4. 1982 yılında adı geçen kişi, Genel Mü
dürlüğün münhal olduğu kısa bir süre için vekâleten 
bu görevde bulunmuştur. Kendisinin anılan Genel Mü
dürlük binasında bulunmadığı bir zamanda böyle bir 
olayın vuku bulduğunun öğrenilmesi üzerine, zamanın 
Müsteşarı tarafından çevrede yaptırılan inceleme ile 
olayın amacının ne olduğu ve bir ilgisinin bulunup bu
lunmadığı araştırılmıştır. (Bu nedenle olayın, İrfan 
Güngördü ve Bakanlığımızla herhangi bir ilgisi bulun
mamaktadır. 

Soru 5. örneğin : Kığı Polis Lojmanı ile Genç 
İSelvi Temel Eğitim Okulu ve Kığı İlçesinin Adaklı 
Nahiyesine bağlı bir köydeki 346 milyonluk 57 adet
lik afet konutu ihaleleri işlerini tetkik ettirmeniz müm
kün müdür? 

Cevap 5. Bu ihalelerden sadece Genç - Servi Te
mel Eğitim Okulu'nun Yatılı Bölge Okulu'na dönüş
türülmesi İnşaatı ihalesine şikâyet olmuş ye ikinci ce
vabımızda açıklandığı gibi ihale uygun görülme
miştir. 

İKığı Polis Lojmanı İhalesi 26 Haziran 1985 tari
hinde onaylanmış ve halen inşaat devam etmektedir. 

Kığı - Arıca Köyü 57 adet Afet konutu ihalesi de 
11 Ekim 1985 tarihinde onaylanmış ve halen müteah
hide yer teslimi yapılmış durumdadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

İmar ve İskân Bakanı 

Sayısı ; 357) (S. Sayısı : 357 ve 357'ye 1 imi Ek) olarak 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

35 İNCt BİRLEŞİM 

28 . 11 . 1985 Perşembe 

Saat : UM 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması Önergesi (10/8) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇtM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikrü Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin «yaldılar savağı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgtin'ün, 
DEStYAB'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) (11) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözilü soru önergesi (6/506) (I) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — îçel 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. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak AJBJD.'Iİ işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

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

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

11. — İstanbul Milletvekili 'Sabit IBatuınlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop 'Milletvekili Halit Barış- Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

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

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi NatDbamtoğiu' 
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 iüşkfm Dışişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/424) 

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

17. — tçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

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

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.: 



19. — istanbul Milletvekili Sabit BatumHu'nun, 'Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru 'önergesi (6/433) 

20. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkim Başbakandan sözlü 
soru Önergesi <6/434) 

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

• 22. — Diyarbakır Milletvekili Maihmud Aitunakaır' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırjlacağma 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

l23. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
izmir - Güzellbahçe'dıe tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı İddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve iskân Baikanından 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 iline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

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

27. — Aydın Milletvekili Ertuğrui 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 ilçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

29. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demktaş' 
m» tahmil ve tahliye için iskenderun-Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

30. — Aydın Milletvekili Ertuğrui 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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I 31. — Aydın Milletvekili Ertuğrui Gökgün'ün sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

i '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 Ertuğrui 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 ilindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

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

3*6. — Diyarbakır Milletvekili Maihmud Altunakar' 
in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 

ı Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, Ankara Hindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro

jesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner-
I gesi (6/485) 

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

39. — Hatay MMetvekiıli Mustafa Murat Sökmen-
[ oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 

ilişkiin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

j 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 Ovasındaki sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/491) 

42. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbîrlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 
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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 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

46. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemliz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nüksever'in, Edirne Çimento Eabrikası 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, is-
tambiutt - Sarıyer KairalkloflluindaM bir tecaıvüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

50. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğince halklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edilmemesinin nedemlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/5Ö2) 

51. — İstanbul Milletveküi imren Aykut'un, istan
bul - Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/520) 

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

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

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

55. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - tş Sendikası Şube 'Başkanının, Diyarbakır iBöl-
ge Zirai Araşfoıtma Enstitüsü Müessese Müdürii tara
fından dövüldüğü 'iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
KÖyıişIeri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

56. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, bir ka
mu görevisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
mi 1(6/525) 

57. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zongufek Kömür ÜneDim (Bölgesindeki 'işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi <l6/526) 

58. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, AİDS 
hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık ve 
'Sosyal Yardım Bakanından sözü. sonu önergesi (6/527) 

59. — Uşak Milletveküi 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 
is|özlü soru önergesi (6/529) 

61. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

62. — Şanlıurfa Milletveküi Vecihi Atakü'nın, Şan
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

63. — Şanlıurfa Mületvekili Vecihi Atakiı'nin, Şan
lıurfa ili köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve ıKöyişleri Bakanından 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 
'(6/533) 

7 
KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER.İŞLER 
1. — Antalya Milletveküi Ali Dizdaroğlu'nunj 

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 Yılları Kesinlhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildir&nlerinin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 
1/158, 3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayısı : 
354) (Dağıtma tarihi : 27.9.1985) 

X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayısı : 357) (Dağıt-
ma tarihi: 4.11.1985) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun TekM ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu G/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331V V inci Ek) (Dağıtma tarihle
r i : 30.5,19*5; 4.11.1985) 

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

6. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Kara'a ve 
5 Arkadaşının, 2908 Sayüı 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 tli 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 
Sayüı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


